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 گفت و شنيد
 ۱۳۲۲نيمه دوم تيرماه /نيمه يكم تيرماه و شماره هشتم /  شماره هفتم –سال يكم / برگرفته از پرچم 

 :آورم ام و اينك آنها را در اينجا مي اند و من پاسخهايي داده كساني گاهي پرسشهايي از من كرده
 

 !. شد؟اينمردم اصالح خواهند!.  آيا شما اميد باصالح ايران داريد؟– پرسش
هايي بزبانها ميرود در حاليكـه       زيرا در ايران يكرشته كلمه    . چيست و شما چه معنايي از آن ميخواهيد       ” اصالح“ نخست بايد ديد     – پاسخ

هاييست كه پيـاپي بزبانهـا ميـرود، ولـي اگـر جسـتجو        يك معناي روشني از آنها در ميان نيست، مثالً تمدن، تربيت، اخالق، ادبيات، عقل از كلمه   
تربيـت چيسـت؟ چـه چيزهاسـت كـه تربيـت تـوان              : را بگيريـد  ” تربيـت “همان  . كنيد خواهيد ديد از هيچكدام آنها معناي روشني در دلها نيست          

نـه تنهـا مـردم عـامي اينهـا را           . اين پرسشها را از هركه بكنـيم پاسـخي نخـواهيم شـنيد            .. تواند ديگران را تربيت كند؟      چه كسيست كه مي   .. ناميد؟
 .دانند باين پرسشهاي ما پاسخ دهند اگر مي. دانند خواندگان و دانشمندان نيز نمي ، درسدانند نمي

يكـه خـورد و     .. تربيـت چيسـت؟   : مـن گفـتم     . ”بايد جامعه را تربيت كرد    “: روزي يكي از آنان گفتاري بنزد من آورد عنوانش اين بود            
چـه چيزهاسـت كـه تربيـت شـمرده          : پرسم  من مي ” بايد جامعه را تربيت كرد    “ايد    آخر شما نوشته  : گفتم  . ”!تربيت ديگر . تربيت چيست؟ “: گفت

پـس ديگـران چكـار      . مـن تعجـب از فرمـايش شـما دارم         “: گفـت . اينهـا را بگوييـد    !. چه چيزها را بايد بمردم ياد داد تا تربيـت شـوند؟           !. ميشود؟
شما . پرسم ايد و من معناي آنرا از شما مي اي را نوشته شما يك جمله. كنند و با آنها كاري ندارم      من نميدانم ديگران چكار مي    : گفتم” !.كنند؟  مي

گويم كه درس خواندگان و  پس بخيره نمي. از پاسخ درماند و خاموش نشست و سپس گفتار را برداشت و بيرون رفت   . دانيد آنرا بگوييد    اگر مي 
خواهر بـزرگ خـواهر كـوچكتر را    : ه هركس دلخواه خود را بكار بندد ايست ك از آنسوي همين كلمه تربيت يك بهانه     . دانند  دانشمندان نيز نمي  

مـن اينـرا    : گويـد     پرسند مـي    گرداند و چون مي     شوهر دژخيم كتك بزنش زده سر و رويش را زخمي مي          . بايد ترا تربيت كنم   : زند و ميگويد      مي
اتوبوس سـوار پـول   . يكار كه نبايد نشست، بايد اين مردم را تربيت كردب: گويد  كند و مي   شاعر كه ياوه بافيها مي    . ام و بايد تربيت كنم      تازه گرفته 

 .صحبت دهشاهي نيست بايد شما را تربيت كرد از اينگونه صد مثل توان پيدا كرد: گويد  بليت را كم ميدهد و مي
ييسـت كـه اصـالح شـمرده     چـه كارها . هاست بزبانهـا افتـاده، ولـي يـك معنـاي روشـني از آن در دلهـا نيسـت         نيز از آن كلمه  ” اصالح“

 .پرسشهاييست كه پاسخي بآنها نخواهيم شنيد!. چگونه بايد كند؟!. اصالح را كه بايد كند ؟!. شود؟ مي
آيـا از ايـن درمانـدگي و        !. آيـا ايرانيـان نيـك تواننـد بـود ؟          : شـما ميخواهيـد بگوييـد     . با اين حال من پرسش شما را بي پاسخ نميگزارم         

 . اينست معناي ساده پرسش شما!.  هاي ديگر توانند رسيد؟ تودهبيچارگي بيرون آمده بپاي 
آيـا در   !.  ايرانيان چه چيزشـان كمتـر از ديگـران اسـت؟          !. هاي ديگر نتوانند رسيد؟     چرا بپاي توده  !. چرا نيك نتوانند بود؟   : گويم    من مي 

 .نعي نخواهد بود از اينكه به پاي ديگران رسندايرانيان از اروپاييان كمتر نيستند و هيچ ما!. باشند؟ نيروي مغزي ناتوانتر مي
چيزيكه هست اين بدبختي ايرانيان و اين حال بدي كه امروز دارند نتيجه يك شكست نظامي يا يك اشتباه سياسي نبوده و چاره آن نيـز         

اش   يافتـه و ريشـه دوانيـده اينسـت چـاره       اين بدبختي ايرانيان نتيجه يك رشته گرفتاريهاييست كه از هزار سال پيش آغاز            . باشد  ساده و آسان نمي   
 . جويي كار هركسي نيست از آنسوي اين چاره. دار سختي نيازمند است بكوششهاي ريشه

 
در زمان رضاشاه ترقـي مختصـري ديـده    .  مقصود ما آنست كه ايران، امروز در زير پا مانده و اختيار ما در دست بيگانگانست             – پرسش

ولي ديديم كه همينكه او رفت ترقيات نيز رفت و باز بحال بيست سال پيش بازگشتيم؛ ايـن درد علـتش چيسـت،     . شد و اميدي در دلها پديد آمد      
 ..اش چيست؟ چاره

اينكه ايران در زير پا مانده پيداسـت كـه كشـور ناتوانسـت و نيرويـي بـراي       .  همين موضوع يك گواه نيكي بسخن ما تواند بود     – پاسخ
 :همين را بشكافيم!. ينيم چرا اين كشور نيرو ندارد؟پس ما بب. نگهداري خود ندارد

 بايد براي روشني سخن يك مثلي ياد كنم؟. آيد؟ نيرو چيست و از چه پديد مي
اكنون اگـر همـه آن   . چنين انگاريد كه يك اتومبيلي بگودالي افتاده و در راه مانده است و ده تن ميخواهند آنرا تكان داده بيرون آورند        

كه آنرا تكان دهند، و همگي بيكبار باتومبيل چسبيده تكان دهند، و همگي آنرا بيكسو رانند، از اين خواسـتن و دسـت بهـم دادن              ده تن بخواهند    
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ولي اگر از آن ده تن پنج تن بخواهند و پنج تن نخواهنـد،  . پديد آيد كه براي تكان يك اتومبيل و بلندگردانيدن آن بسست” تني  نيروي ده “يك  
م دادن و در يكبار باتومبيل چسبيدن، گاه اين دوتن و گاه آن سه تن بچسبند، يا چندتني آنرا باينسو رانده چندتني بآنسـو راننـد                          يا بجاي دست به   

 .پيداست كه نيرويي كه دربايست است بدست نخواهد آمد و اتومبيل در آن گودال خواهد ماند
يـك كشـوريكه بيسـت مليـون مـردم نشـيمن دارنـد، اگـر همگـي آنهـا             در  . در توده و كشـور نيـز چنينسـت        . اين را براي مثل ياد كردم     

مند باشند و كوشش و جانبازي را در راه نگهداري آن بخواهند، و همگي با يكديگر همـدل و هـم انديشـه                         بنگهداري كشور و بآزادي آن عالقه     
كشورهاي ديگر كه نيرومندند از اينراه نيرومنـد  . زاد زيدباشند از اينجا يك نيروي بيست مليوني پديدآيد و آن كشور نيرومند باشد و سربلند و آ     

نماينـد     اند، و روسها كه نيرومندند و در برابر سيل آلمان ايستادگي مـي              مثالً آلمانيها كه نيرومندند و آن ترس و بيم را بجان اروپا انداخته            . اند  شده
مندند و بلكه برتـري آنـرا بكشـورهاي ديگـر      دم بآزادي كشور خود عالقهاين نيرومندي  آن دو كشور نتيجه آنست كه در آلمان هشتاد مليون مر      

. همچنينست حال انگليس و آمريكا   . ميخواهند، و در روسيه دويست مليون مردم در راه نگهداري كشور خود بجانبازي آماده و همگي همدستند                
شـما باينهـا    .. باشند؟  مندند؟ آيا همگي همدست و همراه مي        كه عالقه بر فرض   .. مندند؟  اما در ايران، آيا همگي ايرانيان بآزادي كشور خود عالقه         

 .پاسخ دهيد
 

 !.مگر ايرانيها ميهن پرست نيستند؟!. مند نباشند؟  چرا عالقه– پرسش
و از سوي ديگر يكدسـته مـردان غيرتمنـد و گردنفـراز در ايـن تـوده هسـتند كـه                      , رواج يافته ” پرستي  ميهن“ آري در ايران نام      – پاسخ

لـيكن  .  ديديم كه از ميـان افسـران چـه مـردان جانبـاز غيرتمنـدي پديـد آمدنـد        ١٣٢٠گمان عالقه بآزادي كشور دارند و ما در پيشآمد شهريور          بي
 .داند و بيشتر آنها دلبستگي بكشور و آزادي آن ندارند را نمي” پرستي ميهن“اين توده معني . گفتگو از همگي توده است

اي،  دسته بنديهاي مذهبي، دسته بنديهاي نژادي يا زباني، دسته بنديهاي ايلي، دسته بنـديهاي پيشـه        : ي هست   در ايران چندگونه دسته بند    
اي بكشـور خـود دارنـد، و در روز     شما هردسته را جداگانه از ديده بگذرانيد و اين بينديشيد كه چه عالقـه . باشند و ايرانيان بسي و چهل دسته مي      
 .؟نياز چه جانفشاني توانند كرد

انـد، و     من نميخواهم از آسوري و ارمني و جهود و گوران و بهايي و دسته بزرگي از كرد، كه هريكي خـود را از تـوده جـدا گردانيـده                            
 :شما همان شيعيانرا كه توده انبوه ايرانند بديده گيريد. هريك براي خود آرمان و سياست ديگري دارند مثل آورده سخن رانم

 دارند؟ ود ميآيا اينها عالقه بكشور خ
: گوينـد  آشـكاره مـي  . اينها با دستور مالها آشكاره با توده و كشور و قـانون و آزادي دشـمني ميكننـد   . ايد اگر بگوييد دارند دروغ گفته  

 ايـن  –نان رسد اي بينيم هر زمان كه پاي بيگانه به اين كشور مي           آشكاره مي ” بيگانگان بهتر از شمايند   “گويند    آشكاره مي ! چيست؟” ميهن پرستي “
 .دارند  پرستان باز مي كنند و زبان بسرزنش غيرتمندان و ميهن  شادي مي-شيعيان خلص

جز هايهوي ماديگري چيز ديگري     ) نه همگيشان (از يكسو بيشتر آنان     . تر از ديگران ميباشند     آمديم بجوانان درس خوانده، اينان درمانده     
 بايد زيرك باشد، پول در بيـاورد، چنـد روز زنـدگاني را بـا خوشـي بسـر دهـد، مـيهن پرسـتي                          آدم“: اين درسشان بسيار روانست     . اند  ياد نگرفته 
 ”…!چيست؟

اگر ده تـن در يكجـا گردآينـد ده دسـته خواهنـد بـود و هيچكـدام                   ! گرفتارند” جداسري“از سوي ديگر اين بيچارگان چون به بيماري         
 .ل ايراناينست اندكي از بسيار حا. گردن بگفته ديگري نخواهند گذاشت

در آن پيشآمد شما ديديد كـه بيشـتر افسـران چـه غيرتـي از خـود               .  بهترين نمايشي از حال اين كشور بدبخت بود        ١٣٢٠پيشآمد شهريور   
آوري برخاسـتند و هـر        از آنسوي توده بجاي آنكه از پيشآمد اندوهناك گردنـد بغمخـواري نشـينند بيدردانـه بجـوش و جنـب شـرم                      . نشان دادند 

روسـتائيان آذربايجـان بـراه آهـن ريختـه آهنهـاي آن را              . ايلها بسر راهها ريخته بلخت كردن مردم پرداختند       : رزوي خود را گرفتند   اي پي آ    دسته
 . كندند

آغاز كردند، روزنامه نويسان فرصت يافته بدشنام نوشتن و بدگفتن شتافتند، جوانان در             ” امر بمعروف و نهي از منكر     “ماليان در همه جا     
هـا    هـاي عمـومي گرمابـه       داران بكارهاي بيست سال پيش بازگشته رخت عوض كردند و خزينـه             ب سازي كوشيدند، مقدسان و دين     هر كجا بحز  

خواني و سينه زني رواج دادند و پولداران از هرگوشه كشور بآهنگ كربال رفـتن بتهـران ريختـه در دو يـا سـه مـاه بيسـت و                                بگشادند و به روضه   
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شـد غمخـواري بكشـور و     در آن ميان آنچه كمتـر پديـدار مـي   . ال ارز خريده، با دلهاي پر از شادماني رو براه نهادند         ري ١٤٠يكهزار تن، پااوندي    
 .بود مندي بآن مي عالقه

 
برند و هم جنگجـو و دليـر    اند و از رؤساي خود فرمان مي        زيرا هم ساده  . ميشود بآنها اعتماد نمود   .  بعقيده من باز ايالت بهترند     – پرسش

 .هستند
شـما نيـز اميـد بايلهـا        . ”از پيغمبـران جـرجيس را پيـدا كـرده         “: گوينـد   افتم كـه مـي       از اين گفته شما من بياد آن مثل عاميانه مي          – پاسخ

 .بنديد مي
ولي بيگمان بايد دانست كه اين سخن از سوي         . نمايند  كنند و هواداري مي     بينم از ايلهاي ايران ستايش مي       آري از دو سال پيش بارها مي      

 .خواهند اين كشور هميشه بدبخت باشد گويند كه مي اين را آنكساني مي. بدخواهان ايران است
خورنـد تـا بكـار     اين مردم دژآگاه بكـار تـاراجگري و راهزنـي بيشـتر مـي     . گوييد نبودشان بسيار بهتر از بودنشانست آن ايلها كه شما مي   

آنهـا بايـد نخسـت معنـي كشـور و      . اليكه آن جنگجويي كمترين سودي نتواند دادگزاريد، در ح شما بجنگجويي آنها ارج مي . جنگ و مردانگي  
 .را بدانند) اجتماعي(اي  توده و زندگاني توده

دوم بايد فن جنگ امروزي و بكار بردن افزارهاي نوين را ياد گيرند وگرنه با حال كنوني نه تنها كمترين سودي از آنها بدست نخواهد                         
رزوي تاخت و تاراج خواهند زيست و هميشه مايه ناايمني كشور خواهند گرديد، گذشـته از همـه اينهـا چـون يكدسـته                        آمد، نه تنها هميشه در آ     

 .باشند هميشه افزاري در دست بيگانگان توانند بود مردم نافهم و دژآگاهي مي
 

اي   شـرح ميدهيـد كـه هـر دسـته     در حاليكـه خودتـان  . شـود   گوييد اين كشور نيك مـي        با اينحال ما تعجب داريم كه شما مي        – پرسش
 .كدام اميدوار نتوان بود آلودگي ديگري دارد و بهيچ

. اينها كه گفتيم عيبهايي در نـژاد و گـوهر ايرانيـان نيسـت            . گويم  باز همان سخن را مي    . من باز بهمان باورم   .  جاي تعجب نيست   – پاسخ
داستان ايران با حال كنونيش داستان يك باغيسـت كـه زمـين پـاك و                . برداشتتوان آنها را از ميان        اينها نتيجه يك رشته گرفتاريهاييست كه مي      

هواي صاف و آب فراوان دارد و در خور آنست كه درختهاي بارور كشتني بپروراند ولي از سالها بيماريهاي گوناگوني در درختهاي آنجـا پيـدا     
در ايران . باشد، و نهالهايي كه ميرويد آنها نيز كرم زده و بيمار است             هاي آن كار كرده و اين است كمتر درختي بارده و درست مي              شده تا بريشه  

نيز از هزار سال پيش گرفتاريهايي پيدا شده و توده را آلوده گردانيده و روز بروز بيشتر گرديده و اكنون حال اين توده همانست كه گفتيم ليكن                           
اي در دسـت      چيزيكه هست بايد بهمه ايـن گرفتاريهـا چـاره كـرد وگرنـه نتيجـه               . در همان حال خود نژاد پاك است و از اينجا ما نوميد نميباشيم            

 .نخواهد بود
 

 .اش شرح دهيد  ما ميخواهيم شما آن گرفتاريها را كه باعث بدبختي ايرانيان ميدانيد با راه چاره– پرسش
ديگـر شـرقيان آن بـدآموزيهاي زهرآلـود و          ايـم كـه سرچشـمه گرفتـاري ايرانيـان و               ما بارها در اين زمينه سخن رانده و گفتـه          – پاسخ

ايست كه از هزارسال پيش پيدا شده و روز بروز رواج بيشتر يافته، و در زمان ما يكرشته بـدآموزيهاي ديگـري از اروپـا آمـده و بـا آنهـا                                  پراكنده
 :كوتاهي بكوشم من اگر بخواهم زمينه را نيك روشن گردانم بايد كتاب جداگانه نويسم و اينجا بايد ب. درهم گرديده

چيزيكـه  . بودند و سپس چون اسالم بايران چيره گرديـد خواهـان و ناخواهـان مسـلمان گرديدنـد      ايرانيان در زمان ساسانيان زردشتي مي     
هست بسياري از پندارهاي زردشتيگري را نيز نگهداشته با اسالم درآميختند اسالم يك دين خدايي ميبود و مسـلمانان در قرنهـاي نخسـت تـوده                          

ليكن اسالم به پاكي خود نماند، و از قرن سوم و چهارم آلودگيهايي بـآن راه  . ايرانيان نيز از اسالم بهره بسيار گرفتند  . اي بودند   برجسته و برگزيده  
اميـه   در بنـي نخستين گرفتاري در ميان مسلمانان داستان خالفت بود چون معاويه خالفت را با زور و نيرنگ ربوده   . يافت و گرفتاريهايي رخ نمود    

سـپس  .  بـا آنـان بكشـاكش  پرداختنـد كـه ايرانيـان در آن كشاكشـها دسـت داشـتند                     –ارثي گردانيد دو خاندان ديگري بني هاشم و بني عبـاس            
 هاشم براي بدسـت آوردن      كساني از بني  . عباس كشاكش آغاز گرديد     عباس با دست ابومسلم خالفت راگرفتند و اين بار در ميان ايشان با بني               بني

از .  از محمد نفس زكيه، برادرش ابراهيم، يحيي بن زيد و ديگران ولي هيچيكي كاري از پيش نبـرده كشـته شـدند                    –خالفت بكوشش پرداختند    
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خالفت يا امامـت بايـد از سـوي خـدا بكسـي سـپرده شـود، و كسـيكه خـدا او را             “: اينرو پيروان آن خاندان راه خود را عوض كرده چنين گفتند          
خواهند گناهكـار نباشـند بايـد بـاين           كسانيكه مي . بسته باشد   ه خليفه است اگر چه مردم او را نشناسند، اگرچه خانه نشين و دست             بخالفت برگزيد 

اند و خدا آنان را بخالفـت برگزيـده، و اينكـه خانـه                خواستشان اين بود كه پيشوايان ما خليفه      . ”خليفه يا امام پيروي كنند، ديگران خودشان دانند       
از اينجا خالفت كه يك داستان سياسي بود رنگ كيش گرفت و آموزاكهاي بسياري پيدا كـرد،               .  كاري از دستشان برنميآيد زيان ندارد      نشينند و 

و سپس داستان مرگ امام حسن عسكري و باورداشتن بامام ناپيدا پيش آمد و صد پينه بآن زده شد، و اين كيش كـه از حجـاز و عـرق برخاسـته                               
 .ران جا گرفت و ريشه دوانيدبود سرانجام در اي

ايرانيان كه از آغاز چيرگي عرب بايران با آنان دشمن ميبودند و بارها براي برانداختن يـوغ آنـان بشـورش    . دوم گرفتاري باطنيگري بود  
 از يكراهي به تبـاه    يافتند و كاري از پيش نميبردند يكدسته چنين انديشيدند كه بجاي جنگ روبرو با عرب                برخاستند چون در هرباره شكست مي     

قرآن يـا ديگـر     “: گردانيدن اسالم كوشند و آنرا از كار اندازند و براي اين دلخواه سياهكارانه خود، راه شگفتي را پيدا كردند و آن اينكه گفتند                        
، )رجستگان نفهمنـد  يك معناي آشكاري كه همگي فهمند و يك معني نهاني كه جز ب            (هاي پيغمبر اسالم يك آشكاري دارد و يك نهاني،            گفته

آنهـا  .  خواري و قماربـازي نهـي كـرده         مثالً در قرآن از باده    . و با اين دستاويز همه دستورهاي اسالم را از معني خود بيرون برده تباهش گرداندند              
ن و قمـار بـاختن گنـاه    باده ابوبكر و قمار عمر و خواست قرآن آنست كه هر مؤمني بايد از آن دوتن بيزاري جويد، وگرنـه بـاده خـورد                  “: گفتند  
 .نماز را خواندي خواندي نخواندي نخواندي. بن ابيطالب است خواست خدا دوست داشتن علي: درباره نماز گفتند . ”نيست

كندند، و چون خواستشان دشمني با آن دين بود هرچه بدآموزي توانسـتند در ميـان مـردم رواج                     بدينسان ريشه آموزاكهاي اسالم را مي     
يكي در كالبد علي بوده، ديگري در كالبد محمد مكتـوم بـوده، ديگـري               . خدا در كالبد كساني بارها باين جهان آمده       : جا كه گفتند    دادند، تا آن  

اين گرفتاري نيز بيش از همه در ايران رواج يافت و حسن            . بدينسان پندارهاي بسيار پستي را در ميان مردم پراكندند        . در كالبد حاكم بامراهللا بوده    
 .بودند و بدآموزيهاشان بيش از ديگر جاها در اينجا پراكنده گرديد  بنياد فرمانروايي در اينجا گزارده سالها باطنيان در اين كشور چيره ميصباح 

اين فلسفه كه بنيادش جز پندار و انگار نيست و خود يك چيز مغز فرسا و خرد تباه كن ميباشد در ميـان                       . سوم گرفتاري فلسفه يونان بود    
 .انان رواج گرفت و بايران نيز رسيد و صد بدآموزي ديگري از آن پديد آمدمسلم

هاي ديگري    گمراهي كه پايه آن نيز جز پندار نميباشد در ميان مسلمانان رواج گرفت و هر زمان شاخه                . چهارم گرفتاري صوفيگري بود   
 .از آن پديد آمد و صد بدآموزي و ناداني نمودار شد

هر صوفي بايد دست از زندگي بردارد و در يك خانقاهي بگوشه نشيني پردازد، و به آرزوي آنكه بخدا خواهد پيوست سـختيها بخـود                         
دهد و يا با آن ريش و پشم برقص برخيزد، و هرزمان گرسنه شد زنبيل برداشـته در بازارهـا بگـدايي پـردازد و يـك عمـر از خـود و از ديگـران                                    

”  االاهللا لـيس فـي جبتـي   “، و با اينحال بدعويهاي بلندي برخيزد و رشته كارهاي جهان را در دست خود داند وبلكـه بيشـرمانه         بدينسان تباه گرداند  
 .گويد

اين گمراهي و بدآموزي كه ما اگر بخواهيم زيانهاي آن را بشماريم بايد ده و بيست صفحه را پرگردانيم نيز بـايران سـرايت كـرد و در                            
 .ار جاها ريشه دوانيداينجا بيشتر از بسي

 .پنجم گرفتاري خراباتيگري بود كه از خود ايران برخاست
نـه گذشـته را ميـدانيم و نـه از آينـده      . گفتند اين جهان يـك دسـتگاه بيهـوده و مـا از آن سـردرنميآوريم              خراباتيان كساني بودند كه مي    

و اگر خوشي و شادي طبيعي دست نداد خود را با بـاده  . ش و شاد باشيمپس بايد در انديشه هيچ كاري نباشيم و تنها بآن كوشيم كه خو   . آگاهيم
آنچـه بـوده و   . در اين جهان ما را اختياري نيست: گفتند  ولي سپس بنادانيهاي ديگري برخاسته مي . اين پايه بدآموزي آنان بوده    . شادمان گردانيم 

 .ودخواهد بود از پيش نوشته شده پس از كوششهاي ما هيچ سودي نخواهد ب
بـويژه كـه خيـام و حـافظ كـه از            . اين بدآموزي كه از خود ايران برخاسته بود پيداست كه در  اين كشور رواجش هرچـه فزونتـر بـوده                    

هـاي پيشـين اسـالم پيـدا شـده و           ايـن گرفتاريهاييسـت كـه درصـده       . اند  اند صدها شعر در اين باره از خود بيادگار گزارده           پيشروان خراباتيان بوده  
انـد وايـن هـا را بهـم           هاي ديرتر كساني برخاسته     نهاي بزرگي را در برميداشته، و آنچه اين زيان را بدتر گردانيده آن بوده كه در صده                هريكي زيا 

اينسـت آن را روشـن   . انـد و زيانيكـه از آن پديـد آمـده اسـت نيـك در نيابيـد        شايد شما ندانيد كه چگونه گمراهيها را درهم آميختـه    . اند  آميخته
 :نمگردا مي



  گفت و شنيد/ احمد كسروي 

 

٥

چنانكه ديديم شيعيگري و صوفيگري و باطنيگري و خراباتيگري و فلسفه يونان هركدام از يكراه ديگري پيـدا شـده و هركـدام پيـروان                
. پرداخـت، و بـا شـيعي و سـني آميـزش نميكـرد               در آغاز كار كسيكه مثالً صوفي بود ديگر به بـدآموزيهاي باطنيـان نمـي              . ديگري ميداشته است  

چنين هم بايستي بود زيرا اين بـدآموزيها بـا يكـديگر            . هاي ديگران گوش نميداد     طني ميبود تنها راه خود را پي ميكرد و بگفته         همچنين كسيكه با  
 .سازش ندارد و اين نشدنيست كه يك تن بدو تا از آنها پردازد

هاشان آنرا با اين و اين را با آن درهـم   گفتهكم اين ترتيب بهم خورد و كساني پيدا شدند كه اينها را بهم آميخته و در كتابها و      ليكن كم 
 .گردانيده در رفتار و كردار نيز هرزمان بيكي پيروي نمودند

زيرا بيش از همه شاعران و كتاب نويسـان بودنـد كـه             . هرچند كه كتاب نويسي و شعر سرايي بيشتر رواج گرفت اين كار فزونتر گرديد             
 .آنها را بهم ميآميختند

گرديدنـد، زيـرا فلسـفه بـا اسـالم            پذيرفتنـد از مسـلمانان جـدا مـي          م چون فلسفه يونان رواج گرفت كسانيكه آنرا مـي         مثالً  در آغاز اسال    
خواندنـد و درس      ولـي در زمانهـاي ديرتـر علمـاي اسـالم فلسـفه را مـي               . از اينسوي مسلمانان نيز، هركه را پيرو فلسفه مييافتند ميكشتند         . دوتاست
 .ه آنها را در هم ميگردانيدندبلكه كساني برخاست. ميگفتند

زيرا نتيجـه ايـن بيكـاره گرديـدن     . چنانكه گفتم اين در هم گردانيدن گمراهيها خود گمراهي ديگري بوده و زيان اين بسيار بيشتر است               
 از بـدآموزيهاي  اكنون اگر شما نيك سنجيد يكتن ايراني دست خوانده مغـز او پـر اسـت   . سر و آواره ماندن آدميانست   فهمها و خردهاست، گيج   

اينست يكتن ايراني داراي باور پايداري نتواند بود بارهـا ديـده شـده              . آنكه خودش بداند و بفهمد آنها در مغزش جا گرفته است            گوناگون كه بي  
در سـپس  . ”بايد كوشيد، در سـايه كوشـش بهمـه جـا تـوان رسـيد      “:يكتن در اين ساعت سخن از كوشش و سودهاي آن ميراند و چنين ميگويد              

صـدها  : كـنم   اين يك مثل است كه مـن يـاد مـي          . ”كارها با كوشش نيست، خدا بايد بآدم برساند       “: ساعت ديگري آن را فراموش كرده ميگويد        
 .ماننده آنرا توان يافت

گريد خواهيد ديـد    نخواهند دانست ولي اگر در گفتار و رفتارشان ن        . باطنيان كه بودند و چه ميگفتند؟     : امروز اگر شما از ايرانيان بپرسيد       
 .بسياري از بدآموزيهاي باطنيان در دلهاي ايشان جا گرفته است

اند و مـن از   ايست كه انبوهي از ايرانيان، گذشته از همه چيز، نيروهاي مغزي خدادادي خود را از دست داده اين خود گفتگوي جداگانه  
 .آن در اينجا سخن نميرانم

يكرشته گمراهيها و نادانيهايي هم پيدا شده و در ميـان ايـن تـوده رواج يافتـه و در مغزهـا جـا                        گفتگوي ما در آنست كه از هزارسال باز         
 . گرفته و همينهاست كه مايه درماندگي و بيچارگي اين توده گرديده است

 
يان، بلكه همـه شـرقيان      بهرحال بچه دليل ميتوان ثابت كرد كه مايه بدبختي ايران         .  ما اين گرفتاريها را با اين تفصيل نميدانستيم        – پرسش

 . دليل آنرا نيز بيان كنيد…اين مذاهب و عقايد پراكنده است؟ 
من روشن گردانيدم كه يك توده هنگامي داراي نيرو ميگردند كـه همگـي              . هاي خودم دليل را نيز ياد كردم         من در ميان گفته    – پاسخ

. هـاي پراكنـده ميباشـند داراي نيـرو نتواننـد بـود              ك مردمي كه دچار انديشـه     ي. ايشان داراي يك راه و يك آرمان باشند تا بتوانند دست بهم داد            
اينهـا چيزهـاي بسـيار    . اينست در زير پا مانند و لگدمال گردند،  و چون يك راهي يا آرماني نيز ندارند پيشـرفت نتواننـد و از نيكيهـا بهـره نيابنـد                

 .روشنيست
 ..ايد؟  بگوييد كه خودتان درباره بدبختي اين توده چه انديشيدهايد بهتر  است با اين حال چون شما هنوز قانع نشده

!  ايـد؟   بگوييد ببينم در ايـن بـاره چـه دانسـته          . خدا به شما فهم داده، خرد داده، تا نيك و بد زندگي را بدانيد             ! سرچشمه آنرا چه ميدانيد؟   
اين  چيزيست كه بايد هركسي بداند بجـاي نشسـتن و         !.. ز اروپاييانست؟ يا ايرانيان چه چيزشان كمتر ا     ! مگر خدا ايرانيان را براي بدبختي آفريده؟      

كه هـيچ سـودي     ..) حسين چرا جنگ كرد؟   ! حسن چرا صلح كرد   .. علي چرا خليفه نشد؟     (گفتگو از پيشآمدهاي هزار و سيصدسال پيش كردن،         
 ..ايد؟ من ميخواهم بدانم شما چه انديشيده! .. نخواهد داشت، بايد باينها بپردازيد؟

 
 ).يكي هم گفت دژنره شده اند. (اند و اخالقشان فاسد گرديده معلوم است كه مردم بدشده. ايم  ما چيز ديگري نينديشيده– پرسش
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اين عادت عوام است كه چون بسرچشمه بديها پي نتوانند برد بهمان بـس ميكننـد           .  جاي افسوس است كه پاسخ عاميانه ميدهيد       – پاسخ
انـد و چگونـه بـد     چرا بدشـده  : من ميپرسم . اند  مردم بد شده  : ميگوييد. ولي يكمرد بافهم پاسخش چنين نبايد بود      .  د شده بد شده، فاس  : كه بگويند 

خواستم بـدانم   من مي!.) باشد؟ يا بگفته شما علت بدي مردم چه مي    (هيچ چيز در جهان بيشوند نتواند بود، آيا شوند          ! علت آن چيست؟  .. اند؟  شده
هـاي مـن گـردن        ايـد و هيچـي نميدانيـد، و شـگفت اسـت كـه بـا ايـن حـال بگفتـه                       ولي دانستم كه هيچي نينديشيده    . ايد  يشيدهدر اين باره چه اند    

خـود او نميدانسـت عيـب در كجاسـت؟ كـدام پـيچش       . مثل شما مثل كسيست كه يك ماشـيني داشـت و آن ماشـين كـار نميكـرد                . گزاريد  نمي
يكـي از  . پـذيرفت   اسـتادي آورده بـود و او عيـب را نشـان ميـداد گفتـه او را نيـز نمـي                 شولست؟ كدام تكه در جاي خـود نيسـت، و چـون يـك             

اند و سرچشمه آنرا نميدانند بجاي خـود كـه مـا چـون              بيچارگيهاي ايرانيان همينست كه همچون كور چشم بسته در برابر بدبختيهاي خود ايستاده            
بيعلـت  . ولي همه اينها از روي علت باشـد       ! دند،گاهي پيش روند و گاهي پس مانند      ها گاهي نيك باشند بد گر       در جهان توده  . ميگوييم نميپذيرند 

اينـان از يكسـو از حـال بـدبختي     . ما يك چيزي در ايرانيان ميبينيم كه همان علت دليـل اسـت كـه بسـيار ناداننـد              . يك توده نيك يا بد نتواند بود      
كيشها همچنان بمانـد، ديوانهـاي شـاعران در رواج خـود            : ت دست زده نشود     خواهند بهيچ چيزي از آنچه هس       خودگله ميكنند، و از يك سو مي      

در اينجاست كه بايد گفت اينان چشـم دارنـد و           .  همه چيز بماند و نيك هم گردند       –باشد، صوفيگري بماند، خراباتيگري بماند، ماديگري بماند        
 .نميبينند، گوش دارند و نميشنوند و مغز دارند و نميفهمند

 
 ..توان اميدوار شد كه از راه فرهنگ جامعه اصالح شود؟ آيا نمي.. ا شما بفرهنگ چه عقيده داريد؟  آي– پرسش
نخست آيـا سـرمايه فرهنـگ       . اين پرسش از هرباره بيجاست    .  گمان نميبردم كه پس از آن سخنان شما بچنين پرسشي برخيزيد           – پاسخ

در اين دبستانها و دبيرستانها يكرشـته دانشـها از جغرافـي و             .. را بجوانان ياد ميدهد؟   نه آنست كه همان بدآموزيهاي زهرآلود پراكنده        !..  چيست؟
 .تاريخ و حساب و ستاره شناسي و فيزيك و مانند اينها ياد داده ميشود

 گوييهـا و پريشـان نويسـيهاي    اما در زمينه فرهنگ يا تربيت كه اساس همانست سـرمايه وزارت فرهنـگ جـز پريشـان                 . آنها درجاي خود  
 .بنديد شاعران و مؤلفان زمان مغول نيست، شگفتست كه شما اميد نيكي بآن مي

انـد، نيرويهـاي سـاده     هـا بيـرون ميآينـد، نـه تنهـا چيـزي بدسـت نيـاورده                بينيد كه جوانانيكه از دبيرستانها و دانشكده        دوم شما با ديده مي    
 و گفتارپردازي و شعرسازي و حزب بازي و خيابان گردي نميخورند، و اگر              اند، اين جوانان جز بدرد رمان نويسي        خدادادي را نيز از دست داده     

خوانده بسنجش گـزاريم، و از ديـده شـايندگي بزنـدگاني داوري               ما بخواهيم يك روستايي بيسواد درس ناخوانده را، با يك جوان شهري درس            
س نخوانده و از تـاريخ و جغرافـي و سـتاره شناسـي و ماننـد اينهـا       زيرا راستست كه آن روستايي در. باشد  تر مي   كنيم بيگمان آن روستايي شاينده    

آگاه نميباشد، و اين كمي اوست،  ليكن از آن سوي نيروهاي ساده خدادادي و دريافتهاي طبيعي او بحـال خـود بـاز ميمانـد گذشـته از آن ايـن                                
بيشترشـان نـه   (اما اين جوانـان  .  و بار گران ديگران نباشدروستايي آماده است كه با كشت و كار يا از راه يك پيشه سودمند ديگري زندگي كند 

گذشـته از آنكـه كمتـر يكيشـان بكارهـاي           . انـد و مغزهاشـان فرسـوده  اسـت           نيروهاي ساده و دريافتهاي طبيعي خود را از دست داده         ) همگيشان
اين نتيجه فرهنگ است كه شما بـا ديـده   . گزارند داري و ريسندگي و بافندگي و درزيگري و مانند اينها گردن مي سودمندي از كشاورزي و گله   

يكي از كارهايي كه در ايران بسيار باياست آنست كه هرچه زودتر جلو اين فرهنـگ تـوده         . بينيد و با اين حال چه جاي اميد بستن بآن ميباشد            مي
 .ويران كن گرفته شود وگرنه زيانش بسيار بيشتر خواهد گرديد

 
 .اي بدست نيامد د بمشروطه اهميت بسيار ميدهيد در حاليكه ما ديديم در ايران  از مشروطه نتيجههاي خو  شما در نوشته– پرسش
شـما ميگوييـد چـون مشـروطه در ايـران           .  پيش از آنكه درباره مشروطه بسخن پردازم بايد يك نكته ديگري را روشن گـردانم               – پاسخ

اين كار را در جايي كننـد كـه گـوهر يـا             . بريد  تيجه يك چيزي به نيكي يا بدي آن پي        شما ميخواهيد از ن   . نتيجه مهمي نداده نبايد بآن اهميت داد      
ماهيت يكچيزي دانسته نباشد يكچيزيكه گوهرش دانسته است و ما آنرا ميشناسيم كه نيكست اگر يك نتيجه بدي ازو ديديم بايد جسـتجو كنـيم                 

مشروطه . رشته داري توده چيزي نيست كه كسي درباره آن گمان بدي برد           كه آن نتيجه بد از يك چيز نيك چه علت داشته است مشروطه يا سر              
كنند آن كشور را خانه خود بدانند و بآبادي آنجا دلبسته باشند، و در                اي كه در يك كشوري زندگي مي        مشروطه آنست كه يك توده    !. چيست؟

اي بآنها فرمانفروايي كند و بسرشـان   ادشاه خودسر و خودكامهاز آن سوي بجاي اينكه يك پ. راه نگهداري آن بكوشش و جانفشاني آماده باشند     
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بـاني    بزند، خودشان رشته حكومت را بدست گيرند، بدينسان كه نمايندگاني برگزيده بآنها اختيار دهند كه قانون گزارند و بكارهاي كشور ديده                    
باين معني مشـروطه پـيش از       .  آنگاه مشروطه چيزيست آزموده    !شما چه ايرادي بآن ميداريد؟    !. آيا اين كجايش بد است؟    . نمايند مشروطه اينست  

زيـرا كشـورهاي اروپـا و آمريكـا در سـايه همـين مشـروطه        . اش دانسته شده كه نيكست آنكه بايران برسد در كشورهاي ديگر روان بوده و نتيجه  
اينكـه مشـروطه در ايـران بـه نتيجـه نيكـي نرسـيد همـين         : فتدر آنجا بايد گ. برد در اينجا نتوان از نتيجه يكچيزي ببدي آن پي     . اند  پيشرفتها كرده 

 .هايي هست، بايد جست آن آلودگيها را پيدا كرد و بچاره پرداخت دليلست كه در اين كشور آلودگي
مشـروطه را همينهـا   . ايم  آلودگيهاي ايران همان بدآموزيها و كيشهاي پراكنده گوناگونست كه شرح داده         …آلودگيهاي ايران چيست؟  

مردم ميهن پرستي بت پرسـتي      “: ببينيد در يك كشوري آلودگي باالتر از اين چه باشد كه يك ماليي باالي منبر رود و بگويد                 . نتيجه گزاردند   بي
ميهن پرستي همانست كه مـردم يـك كشـوري          .. پرسم ميهن پرستي چيست؟     من از شما مي   . و يكي نباشد كه از دهان آن مالي پليد بزند؟         ” است

ميهن پرستي آنست كه    .  خانه خود بدانند و بآبادي آن دلبستگي نشان دهند و در راه نگهداري آن بكوشش و جانفشاني آماده باشند                   آن كشور را  
بيست مليون مردم يا بيشتر يا كمتر با يكديگر همدست گردند و در سود و زيان همباز باشند و در پيشآمدها  پشتيباني از يكديگر كنند اين معنـي                             

زيرا كشوري يـا سـرزميني كـه يكمردمـي در دسـت ميدارنـد خانـه ايشانسـت، كشـتزار          . ميهن پرستي بهمه كس واجب است     . ي است ميهن پرست 
ايشانست، آسايشگاه ايشانست، مثالً ايران كه يك كشوريست گذشته از آنكه ايرانيان در آنجا ميزيند خواروبار و ديگر نيازمنديهاي زندگاني نيز                     

پس پيداست كه بايد اختيار آن سرزمين را خودشان در دست دارنـد تـا بتواننـد آنـرا نيـك آبـاد كننـد و روزي خـود و                              . از آنجا بدست ميآورند   
مندي خود نخواهند بـود، و پـرواي        خاندانشان را بسيج كنند، اگر اين سرزمين اختيارش در دست بيگانگان باشد پيداست كه آنها جز در پي بهره                  

مان كه خواستند گندم و جو و ديگر چيزهاي اين سرزمين را كشيده برده ايرانيان را دچار گرسنگي خواهند گردانيد                  ايرانيان نخواهند كرد و هرز    
 )چنانكه پارسال همين كار را كردند(

مند باشد ميهن پرستي نيز همينست پس آن مالي پليد كـه ميـرود بـاالي                  اينست بهركسي واجبست كه بآبادي كشور و بآزادي آن عالقه         
در مشـروطه نيـز   . تنها در انديشه پركردن شكم خود ميباشد. نادانست، نافهمست، دلش بمردم نميسوزد    ” ميهن پرستي بت پرستيست   “ ميگويد   منبر

 . همين مالهاي نادان و شكم پرست بودند كه سنگ راه شدند و از پيشرفت آن جلو گرفتند
.  ميداشت ولي بزرگترين آنها ايسـتادگي ايـن ماليـان نـافهم و نـادان بـود      اينكه مشروطه در ايران به نتيجه نيكي نرسيد علتهاي گوناگون    

 ..چرا تا باين اندازه نافهم و نادانند؟.. اند؟ آييم ببينيم كه اين ماليان از كجا پيدا شده اكنون مي
ش بلند شود، پس چگونه لگـد  همين مال ا گر يكدفعه ناهاري پيدا نكند و گرسنه بماند فرياد. چرا دشمني با كشور و توده خود ميكنند؟       

هنگاميكه ميخواهيم اينها را جسـتجو      .. يك كسي تا باين اندازه نافهم و بدخواه چگونه تواند بود؟          .. بسرچشمه روزي خود و مليونها كسان ميزند؟      
اري كشور را دشمن ميدارد   در واقع آن كيشست كه ميهن پرستي يا نگهد        . بينيم اين مالها پديدآورنده آن كيشند       كنيم بكيش شيعي برخورده مي    

آن كيشست كه به پيروان خود دستور ميدهد كه شما بايد تنها در پي زيارت رفتن و روضه خواني كردن و دعاي ندبه خوانـدن   . و آنرا نميخواهد  
: گويـد  يد، آن كيشست كه مـي   و مانند اينها باشيد و كينه علي و عمر را فراموش نكنيد، داستان فدك را از ياد نبريد، دست از دامن عايشه برندار                      

ايد جائر است، بـاو ماليـات نبايـد داد، بسـربازي نبايـد رفـت، اگـر كسـي دسـت يافـت از                           برپاگردانيده” حكومت قانوني “اين دولت كه شما بنام      
لما اگر ما بدولت ماليـات      خوب آقايان ع  : مال پديد آمده اين كيشست، و اكنون اگر شما بزبان آمده بگوييد           .. داراييش تواند دزديد و گناه ندارد     

ندهيم و بسربازي نرويم و با دولت دشمني كنيم، دولت ناتوان خواهد بود و كشور بدبخت خواهد گرديد و بيگانگان دسـت خواهنـد يافـت، در             
ختي ايـران ايـن     پس ببينيد چنانكه گفـتم سرچشـمه بـدب        . خود امامزمان آمده درست خواهد كرد     !.  باشد اينها بشما چه؟     :پاسخ شما خواهند گفت   

از ايـن سـوي   . اينهاست كه مردم را دودل و سست انديشه ميگرداند و از كوشيدن در راه كشور و توده باز ميـدارد        . كيش و ديگر بدآموزيهاست   
 . جلوگير مشروطه در ايران همين كيش و همين گرفتاريها بوده است، وگرنه مشروطه يا سررشته داري توده بسيار ارجدار است

ميگويم اين سخن راستسـت ولـي   . در اين سي و چندسال آزموده شده ايرانيان شايسته مشروطه نيستند          : ا ميشنوم كساني ميگويند   من باره 
 .مشروطه نه چيزيست كه بتوان از آن چشم پوشيد. بايد كوشيد و آنانرا شايسته گردانيد، نه اينكه از مشروطه چشم پوشيد

پـس بايـد  در انديشـه    . ند آن هستند نه تنها شايسته مشروطه نيستند، شايسته زنـدگي نيـز نميباشـند         آري ايرانيان تا گرفتار شيعيگري و مان      
 .چاره باينها باشيد نه آنكه مشروطه را بد بدانيد يا شايسته خود نشمارده از آن روگردانيد

 


