
 
 درس و پيشه
 

 .ـ هر دختري يا زني بايد درس خواند و آميغهاي زندگي آموزد١
 :نخست از درس سخن رانيم. .اكنون بياييم كه زنها چه درسها خوانند و آيا بكاري يا پيشه اي پردازند يا نه؟

بيگفتگوست كه دختران بايد همچون پسران درس خوانند تا از دژآگاهي بيرون آيند و بجهان و زندگاني بينا                         
. »بزنان نوشتن ياد ندهيد تا عشقبازي نتوانند كرد       «: امامشان فرموده . ماليان زماني هم بر سر اين گفتگو مي داشتند       . گردند

سالها در ايران دبستان دخترانه برپا گردانيدن يكي از          .  و بازار مردم آزاري را گرم مي گردانيدند        اين را عنوان مي كردند   
ولي اكنون همان ماليان نيز دختران خود را         . در هر شهري كه برپا شدي تا چند ماه غوغا بودي           . كارهاي دشوار مي بود  

 .بدرس خواندن مي فرستند و آنچه بوده فراموش گرديده

در ايران يكي از گرفتاريها داستان       . گفتگو در آنست كه دختران يا زنان چه خوانند           . ره گفتگو نيست  در اين با  
دستگاهيست براي  . اين دستگاه بزرگي بنام فرهنگ كه بهمه جاي كشور دست انداخته تباهكاريست           . درس و فرهنگست  

 دستگاه سپارند كه نيروهاي مغزي آنها را          مردم بايد پسران و دختران خود را باين         . گيج گردانيدن جوانان و نورسان     
اينست بآن دلگرمي . فرسوده و بيكاره سازد و مغزهاشان پر از بدآموزيهاي گيج كننده زمان مغول گرداند و بيرون فرستد     

 .بايد خودمان پرواي پسران و دختران كنيم. ما بايد خودمان در انديشه فرهنگي باشيم. نتوان داشت

اينست فرهنگ را بچند    .  و چه دختر بايد چيزهايي را خوانند كه در زندگاني سودمند افتد            بيگفتگوست كه چه پسر   
 :درجه توان گردانيد

اين درجه  . درجه نخست ياد گرفتن خواندن و نوشتن و فرا گرفتن اندكي از تاريخ و جغرافي و دانشهاي ديگر                       
ي بيند كمي آشنا گردد و در زندگاني چشم بسته و           براي آنست كه پسر يا دختر از دژآگاهي بيرون آيد و آنچه را كه م               

دستورهاي خانه داري  . پيداست كه بايد بدختران دوختن و بافتن و پختن و اينگونه هنرها نيز ياد دهند                   . درمانده نباشد 
 .بياموزند

اين درجه براي آنست كه خود را و جهان را نيك شناسد و در                     . درجه دوم فرا گرفتن آميغهاي زندگانيست       
 .فرهنگ در معني واالترش همينست. براي آنست كه روانش نيرومند گردد. ندگاني بينا باشدز

چه دختران و چه پسران بايد جهان را بشناسند، از گوهر آدميگري و از جدايي كه ميانه آن با ديگر جانورانست                          
زندگاني توده اي بگردن مي دارد     باياهايي را كه هركسي در        . معني توده و زندگاني توده اي را بفهمند        . آگاه گردند 

معني راست سررشته داري و قانون و رفتاري را كه هركسي بايد در برابر آنها دارد               . نيك و بد را از هم باز دانند       . بشناسند
در . كشاورزي و بازرگاني و زناشويي و ديگر چيزها را بمعني راست خود دانسته بمعني راست خود بكار بندند                  . دريابند
 .از تندرستي و نبرد با بيماريها چيزهايي سودمند آموزند. ه بايد از قانونهاي همگاني نيز درسهايي دهنداين دور
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پاكيزگي و پاكي را باو نيك . بايد براي دختران دستورهايي درباره بچه پروردن و زخم بستن و اينگونه چيزها دهند          
 .رگرام نيست و تنها بيادآوري بس مي كنممن خواستم نوشتن پ. از موسيقي چيزهايي ياد دهند. بياموزند

در اين دوره از چيزهايي كه بايد بدختران ياد داد آنست كه فالگير و دعانويس و جادوگر و غيبگو همه فريبكارند،                
اين كارها  . بايد ياد داد كه اين جهان از روي آيين استواري مي گردد و آن آيين هيچگاه ديگر نگردد                 . همه دروغگويند 

 . كاراني بخود مي بندند همه بيرون از آيين جهانست و همه دروغ و بيپاستكه فريب

 .هر دختري و هر پسري بايد آنرا بپايان رساند. اين دو درجه فرهنگ براي همه است

دانشهايي كه امروز در جهانست ما از يكسو بآنها نيازمنديم كه اگر نشناسيم و                  . درجه سوم پرداختن بدانشهاست    
يمان درست نخواهد بود و از يكسو آنها مايه پيشرفت جهانست كه پرداختن بآنها نيكخواهي با جهان                         ندانيم زندگان 

بدينسان كه درس خوانند و سپس نيز خود بكوشند و هريكي            . اينست در هر توده اي بايد كساني بآنها پردازند        . مي باشد
 .د دانشكده ها باشد و دانشمنداني پديد آينددر هر كشوري باي. در يكرشته پيش رود و چيزهاي تازه اي بدست آورد

چيزيكه هست در اين باره نيز      . در اين زمينه زنها نيز پا در ميان توانند داشت، بايد كساني از آنان نيز بدانشها پردازند                
 مثالً  قابلگي و .زنها بايد بيش از همه بدانشهايي پردازند كه با باياهاي آنان بسازد        . جدايي ميانه زنان و مردان پديدار است      

. پزشگي و جراحي و دندانسازي و كحالي و داروسازي و ميكروبشناسي و اينگونه دانشها با باياهاي ايشان سازنده تر است              
 .ولي از آنسو بزن مهندس و حقوقدان نيازي نيست. در يك توده بزنان دانشمندي از اينگونه نياز بسيار هست

رهنگي كه فروغيها و حكمتها براي بيچاره گردانيدن اين توده بنياد                  شنيدنيست كه در اين فرهنگ ايران ـ ف            
 .اينست نمونه اي از نتيجه هاي آن فرهنگ. گزارده اند ـ  زنها دكتر در ادبيات و دكتر در فلسفه مي شوند

زن جواني را   . چندي پيش شبي در كافه شهرداري ميهمان مي بوديم        : اين داستان چون بجاست در اينجا مي آورم       
زن . بيايند: گفتم. دكتر در فلسفه  : گفتند!.. چه دكتري؟ : پرسيدم. گفتند دكتر است و مي خواهد با شما گفتگو كند           

مي خواهم . من شنيده ام شما از خدا سخن مي رانيد        «: جواني با چشمان سياه درشت پيش آمده چنين بسخن پرداخت             
در اين كشور در يكسو جادوگران و فالگيران        .  شدم ، من از اين سخن در شگفت      »آن خدا مخلوق فكر شماست    : بگويم

و دعانويسان دستگاهي پهناور درچيده اند و آگهيهاي سيد خراساني همه ديوارهاي تهران را سياه گردانيده و انبوه زنان و                   
ي در برابر   مردان در آن باورند كه با دعا و جادو كارهايي پيش توان برد و آيين طبيعت را بهم توان زد و از يكسو دختر                        

آنچه بيشتر مايه افسوس من شد آن بود كه          . من قد افراشته چنين سخن مي گويد و بآفريدگار جهان بي باوري مي نمايد             
مي دانستم همان دختر كه خدا را نمي پذيرد و اين طبيعت و دستگاه او را جداسر و سرخود مي شناسد، در درون دل او                          

 خوابيده كه اگر من ناگه گيرش گردانم و سخن را پيچانيده بگفتگو از بيپايي                  باورهايي بجادوگر و فالگير و دعانويس      
ميدانستم همان دختر در همان      . جادو و فال درآيم، بي اختيار بپاسخ خواهد برخاست و هواداري از آنها خواهد نمود                  

فظ و سعدي و مولوي نيز       دبيرستان و دانشكده كه درس فلسفه خوانده و بيدين گرديده، در كتابها معجزه هايي از حا                   
 .خوانده است و بآنها ايراد نگرفته بلكه باور كرده و در مغزش جا داده

بدخواهاني كه اين كشور را بنابودي مي برند يكي از خواستهاي ايشان اينست كه در مغزهاي جوانان، كهنه و تازه                     
اينست از يكسو مي كوشند كه       . شنددر هم آميزد و باورهاي آخشيج هم جا گيرد كه بدينسان گيج و درمانده با                       
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ياوه گوييهاي سعدي، و بافندگيهاي مولوي، و بدآموزيهاي زهرآلود خيام و            . بدآموزيهاي پوچ دوره مغول از ميان نرود      
حافظ بجوانان درس گفته شود و ماليان و روضه خوانان و فالگيران و جادوگران از ميان نرفته ريشه گمراهيها كنده                          

 فلسفه مادي را در دانشكده ها به پسران و دختران درس مي دهند و پندارهاي تند و بيپاي شوپنهاور و                      نشود، و از يكسو   
 .نيتچه و ديگرانرا در مغزهاي آنان جا مي دهند

 .نخوانده ام: گفت!.. شما نوشته هاي ما را خوانده ايد؟: بهرحال بآن خانم پاسخ داده گفتم

 !..يي را مي شناسانيم و چه سخناني مي گوييم كه بدينسان بما مي تازيد؟پس از كجا دانستي كه ما چه خدا: گفتم

سخنان ما درباره خدا چنين      . اين خود از خرد و دانش دور است كه سخني را ناخوانده و نادانسته بايراد پردازيد                   
 .نيست كه شما پنداشته ايد

 . »بهرحال من مي دانم كه خدا مخلوق فكر بشر است«: گفت

اينسخن را گفته اند ولي نه     . اين را شنيده ايد و خوش داشته ايد     . دوم است كه اين سخن را بزبان ميآوريد        بار  : گفتم
آنان خدايي را كه با هوس و دلخواهشان         . اينسخن را در برابر كشيشان و ماليان و همكاران ايشان گفته اند            . در برابر ما  

 دراز خوشش مي آمد، خداييكه فرزند مي داشت، دربار            خداييكه از ريش دراز و رخت        . بسازد پديد آورده بودند     
 .مي داشت، صد هزارها درباري نگه مي داشت

. همان دانشها كه شما درس خوانده ايد كشانيده       . ما را بسوي خدا دليل كشانيده      . سخن ما از خدا از اينگونه نيست       
نسخن شما در برابر ما ماننده آنست كه كسي باسحاق          اي. آنچه را كه دليل نشان داده پذيرفته ايم و ناچار بوده ايم بپذيريم            

زيرا سخن ما از خدا ماننده همان سخنيست كه         . »من آنرا نمي پذيرم  . نيروي كشش زاييده انديشه شماست    «: نيوتن بگويد 
باره اسحاق نيوتن ديده سيب از درخت بروي زمين فرو مي افتد و در           .  رانده) يا قوه جاذبه  (اسحاق نيوتن از نيروي كشش      

ديده كاريست انجام مي گيرد ولي سرچشمه اش پيدا نيست و چون جستجو كرده بيك نيروي نهاني                . آن بانديشه پرداخته  
ما نيز مي بينيم جهانيست و كارهايي در آن انجام مي گيرد، و چون سرچشمه آنها              . ناميده» نيروي كشش «پي برده كه آنرا     

 !..نمي دانم شما باين چه ايرادي مي داريد؟. مي ناميم» خدا« مي بريم كه را مي جوييم به يك چيز نهان و ناپيدا راه

اين داستان را ياد    . چون سرپا ايستاده بوديم بيش از اين سخن نرفت و من يادآوري كردم كه كتابهاي ما را بخواند                  
دختر كجا، درس   . ندكردم تا دانسته شود كه بدختران بجاي صدها چيزهاي آموختني چه چيزهاي ناسزنده را مي آموز                 

 !..دختر كجا ياوه بافيهاي شاعران را ياد گرفتن كجا؟!.. فلسفه كجا؟

يكسو هنوز زنان از چادر و روبند بيرون           . بد نيست : با خود گفتم   . مي گفتند همان دختر بآمريكا خواهد رفت       
 .تيجه هاي فرهنگستاينها نمونه هايي از ن. نمي آيند و يكسو دختري تنها بسرخود روانه آمريكا مي گردد

 
 .ـ زنان بهر كار و پيشه اي نتوانند برخاست٢

اين را هم از     . يكي از هوسهايي كه در ايران در ميان زنها پيدا شده باداره رفتن و بكارهاي مردانه برخاستنست                      
آنرا بسود خود   .  كشانند يكدسته از مردان نيز دوست مي دارند كه زنها را باداره ها و مغازه ها                . اروپاييان ياد گرفته اند  

 .بهرحال از اين زمينه هم بايد بسخن پردازيم. مي دانند
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 زني از عربهاي آفريقا با روبند

 )مند برداشته شدهو از توردهپيكر(
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اين . چنانكه گفتيم كاري كه طبيعت يا آفريدگار براي زنها برگزيده خانه داري و بچه پروري و اينگونه چيزهاست                 
ما در زندگاني چنانكه بكشاورزي و پارچه بافي و افزارسازي و مانند اينها             . ارج نيست و بسيار ارجدار است     كارها هم بي   

نيازمنديم، چنانكه خواربار مي خواهيم كه گرسنه نمانيم و پارچه مي خواهيم كه رخت دوزيم، خانه اي آراسته و پاكيزه                    
زنان . پرورنده اي مي خواهند كه آنها را بپرورد و بزرگ گرداند        بچگان ما   . مي خواهيم كه در آن بياساييم و خوش باشيم       
 .ما از اين باره بزنان ايران ايراد نمي داريم. خانه دار و بچه پرور،  بيكار يا مفتخور نيستند

 :با اينحال گاهي تواند بود كه زنها جز اينها بكاري يا پيشه اي پردازند و اين از چند راه تواند بود

مثالً پزشگي، دندانسازي، كحالي، جراحي،     . رها و پيشه ها هست كه ما بزنانه آنها نيز نياز ميداريم           نخست برخي كا  
 .قابلگي جز زنانه اش نتواند بود. دوزندگي، آموزگاري، گرمابه داري و مانند اينها

.  باين پيشه ها پردازند   دوم كارها يا پيشه هايي كه مردان مي دارند و همسران و دخترانشان توانند بآنها ياوري كنند و                
مردان كشاورز زنان و    . مثال مرد بازرگان زنش باو ياوري كرده حسابش نگاه دارد يا كار خريد و فروش را انجام دهد                    

 .اكنون در روستاها بسياري از كارهاي كشاورزي را آنها مي كنند و بسيار نيكست. دخترانشان با آنها همدستي نمايند

ارد و يا از خانواده بيچيزيست كه سختي مي بينند، اگر بكاري يا پيشه اي پردازد ناسزا                     سوم زني كه نانده نمي د     
 .نخواهد بود

چهارم در هنگام جنگ يا مانند آن كه نياز بهمدستي زنان با مردان افتاده زنان توانند كه بكارها و پيشه هاي مردانه                       
 ). ن چند سال مي كردندچنانكه همين كار را در كشورهاي جنگ كننده در اي. (پردازند

نكوهش و ايراد بآنست كه كساني بكارهاي مردانه          .  از اينها هم زياني نيست و جاي نكوهش و ايراد نمي باشد             
پرداختن زنانرا نشان پيشرفت توده و مايه سرفرازي كشور مي شمارند، يا زناني بهوسبازي كارهاي خانگي را رها كرده                      

ها كار مي گيرند، يا مردان بدخواهي براي آنكه دختران و زنان را بميان خود كشانند، بآتش                رو باداره ها مي آورند و در آن     
اينها همه بد و نكوهش آور است ، از اينها بدتر و نكوهش آورتر رفتار آن كسانيست كه دختران                   . هوس آنها باد مي زنند   

چنين كساني . اه بفزوني سود و درآمد خود مي كوشندو زنان خوشرو را در مغازه ها و يا در رستورانها مي گمارند و از آنر       
 .را بايد بسيار پست و بي ارج شناخت

هركسي نتواند هرچه دلش خواست آن      . يك چيز را بايد دانست و آن اينكه زندگاني توده اي با هوس نتواند بود               
يش همه را در بر دارد و بايد همه         در زندگاني توده اي بايد آييني خردمندانه باشد كه پيشرفت كارهاي توده و آسا             . كند

پيروي از آن آيين كنند، در يك توده اگر چنين باشد كه هركس پيروي از هوس يا دلخواه خود كند، كارها از سامان                          
 .افتاده نتيجه جز بدبختي نتواند بود

ته ساعت هشت   اينكه دختران دوست مي دارند كه در اداره ها كار كنند و هر روز برخاسته و كيف خود را برداش                    
 .راه مي افتند و در اتوبوسها و خيابانها همچون مردان شتابزدگي نشان ميدهند جز هوس نيست

آيا در  !.. چشده كه شما از باياهاي خود چشم پوشيده رو بكارهاي مردانه آورده ايد؟           : مي بايد از اين دختران پرسيد    
!..  در خانه بيكاريد و نمي خواهيد زمان خود را بيهوده بسر بريد؟           آيا!.. اداره ها كار فزونتر است و بكمك شما نياز افتاده؟        

 .پيداست كه هيچيكي نيست و تنها هوسبازيست كه آنها را به پشت ميزها مي كشاند!.. آيا كداميك از اينهاست؟

 



٢٧ ......................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  خواهران و دختران ما   

تي فزونيند در اداره هاي ايران براي مردان كار نيست و اگر بازرسيم و بسنجيم خواهيم ديد دو سوم از كارمندان دول               
 !..و نيازي ببودن آنها نيست، با اينحال چه جاي آنست كه زناني را نيز بآنها بيفزايند؟

اين هست كه زني    . در خانه پختن و دوختن و شستن و روفتن و بافتن هست             . از آنسوي در خانه ها كار كم نيست       
اين هست كه   . و شوهرش را بدوزد    اين هست كه رختهاي خود       . اگر هنرمند باشد خوراكهاي خوشمزه و نيك بپزد         

 .ژاكت و ديگر چيزها ببافد

زنهاي تهران همه اينها را فراموش مي كنند، يك كلفت روستايي پيدا كرده و خوراك پزي و ديگر چيزها را باو                       
 .سپرده خود باداره مي شتابند و يا در خيابانها بيهوده مي گردند

ال باز رواج گرفته گذشته از آنكه زنها و دخترها را از خانه داري               اين هوِس كارهاي اداره كه در ايران از چند س           
 : بازميدارد، زيانهاي ديگر نيز پديد تواند آورد

زيرا نه خودشان مي خواهند شوهر كنند و نه مردان              . نخست اين دختران و زنان بيشترشان بي شوهر مي مانند            
ي آنكه از اداره باز نمانند از بارور شدن و بچه آوردن جلو                   آنهاييكه بشوهر مي روند برا    . مي خواهند از آنها بگيرند    

 .پيداست كه بايد يا از اداره چشم پوشند و يا از بچه داشتن و آن را پروردن. مي گيرند

همان آميزشست كه مايه لغزش زنها و مردها        . دوم بودن اينان در ميان مردان همان آميزشست كه گفتيم بايد نباشد            
 .هر دو تواند بود
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