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  اين دفتر پيرامون در
 

دستگاهيست كه اگر   . اين دستگاهي كه فرهنگ ناميده ميشود، يك دستگاه ارجدار و هناينده ايست           
. نيك باشد تواند توده را پيش برد و بسرفرازيها رساند و اگر بد باشد آنها را به نيستي و نابودي كشاند                         

 . را بآن ميداريمفرهنگ دستگاهيست كه ما سخت ترين نياز

ولي جاي افسوس است كه اين دستگاه فرهنگي كه امروز در ايرانست بد ميباشد و اينست زيانمند                     
چنانكه در  (باين معني ما اگر سود آنرا با زيانش بسنجيم زيانش بيشتر درميآيد، و دليل اين سخن                  . ميباشد

يده را با يك روستايي كشاورز برابر        آنست كه ما اگر يك جوان دانشكده د        ) متن كتاب نيز نوشته شده    
يكديگر گزاريم و آنان را از ديده شايندگي بزندگاني بسنجيم، بيگمان آن روستايي بزندگاني شاينده تر                 
و بكشور و توده سودمندتر از اين جوان فرهنگي ميباشد و مغز و نيروهاي خداداديش نيز درست تر از                       

 .د كرد و خود دليل بسيار استواري بگفته ماستاين چيزيست كه هيچكس انكار نخواه. اينست

ما درباره اين فرهنگ گفتارهايي در پرچم و ديگر جاها نوشته بوديم، و چون آنها پراكنده ميبود                       
خوانندگان ميدانند كه در زمينه اي باين          . همه سخنان خود را در اين دفترچه در يكجا گرد آورديم               

 .چه بايد كرد كه مرا فرصت بيشتر از اين نميبودولي . بزرگي، اين دفترچه كوچك ميباشد

اين را هم بايد نويسم كه ما را با كاركنان فرهنگ دشمني در ميان نيست و اين سخنان را نه بنام                            
اينست اگر كاركنان فرهنگ پاسخي      . دشمني با كاركنان فرهنگ، بلكه بنام دلسوزي با توده نوشته ام              

 .ي نخواهد بودتوانند داشت و بنويسند، ما را رنجش

كسروي                                                                                                                                                 
 
 

 



 
 
 
 
 

 ديباچه براي چاپ دوم
ولي .  ما بفرهنگ نياز بسيار ميداريم     . يران بزيان توده است دستگاه فرهنگست      از چيزهايي كه در ا     

اين اگر سودهايي ميدارد زيانهايي هم ميدارد، رويهمرفته             . اين دستگاه آنچه ما نياز ميداريم نيست          
در ايران  . اين يكي از چيزهاييست كه بايد دست بريشه اش برد و ديگر گردانيد               . زيانهايش بيشتر است  

 . از كارهايي كه بايد بود همينستيكي

در اين ده و چند سال كه ما بكوشش برخاسته ايم و بشاعران و كتابهاي ايشان ايرادها ميگيريم و از                      
صوفيان و بدآموزيهاي آنان سخن ميرانيم، چون با همه هايهويها كه ميشود گفته هاي ما جا در دلها براي                    

 .ر ديده و كتابهايش را ديگر گردانيدهخود باز ميكند، وزارت فرهنگ خود را ناچا

يكدسته چون از وزارت فرهنگ ماهانه هاي گزاف           . ولي اين كار جز سنگر عوض كردن نبوده          
ميگيرند از هيچ رو خرسندي نميدهند آن دستگاه بهم خورد و براي كوتاه گردانيدن زبان ايراد گيران                      

 .ميخواهند رويه كاريهايي كرده در جاي خود پايدار مانند

بايد اين  . فرهنگ از چيزهاييست كه بايد از ريشه ديگر گردد         : دوباره ميگويم . ولي اين نخواهد بود   
 .از ميان برخاسته فرهنگي ديگر جاي آنرا گيرد

بايد پيش از همه آميغها روشن      . براي اين كار هم بايد پيش از همه زمينه در انديشه ها آماده گردد               
 .جه اي را كه از آن بايد بود بدانندشده مردم معني راست فرهنگ و نتي

براي همين خواست اين كتابچه نوشته شده و چون نسخه هاي چاپ نخست پايان پذيرفته بود دوباره                 
 .بچاپ رسيد و ما اميدمنديم نزديك باشد آنروزي كه نتيجه اين كوششهاي خود را در دست داريم

 دفتر پرچم                                                                                                               
 



 
 

ما در نوشته هاي خود بارها نام فرهنگ برده از آن ناخشنودي نموده ايم              
 .و اينك در اينجا همه سخنان خود را در آن باره مينويسيم

 

 گفتار يكم
 ..فرهنگ چيست؟

ولي معناي  . فتاده و امروز دستگاه بزرگي در كشور با اين نام خوانده ميشود            از كلمه هاييست كه بزبانها ا     » فرهنگ«
ديگران بمانند، شما اگر بوزارت فرهنگ رويد و سران آن وزارتخانه را گرد آوريد، و يا                  . روشني از آن در ميان نيست     

 چيزهاست كه فرهنگ ناميده     چه.. فرهنگ چيست و براي چيست؟    «: استادان دانشگاه را فراهم نشانيد، و از آنان بپرسيد         
، بهيچيكي  »..چرا بايد جوانان درس خوانند؟    .. چرا بايد هر خانداني فرزندان خود را بدبستان و دبيرستان فرستند؟           .. شود؟

 .از اين پرسشها پاسخ درستي نخواهيد شنيد

و !.. دانسته نيست؟ مگر معني فرهنگ    : بارها ديده ام چون چنين پرسشي رفته شنونده در شگفت شده و پاسخ داده              
ديگران مگر  «: ،  درمانده و بخاموشي گراييده، و يا چنين گفته             »اگر دانسته است شما هم بگوييد       «: چون گفته شده   
 .اين بوده پاسخي كه داده شده. »!آنها چطور ما هم همانطور!.. فرهنگ ندارند؟

 بنام فرهنگ هست، دبستانها و دانشكده ها        راستي هم آنست كه اينان چون شنيده اند در ميان ديگر توده ها وزارتي             
هست، و درسهايي ببچگان و جوانان داده ميشود، در اينجا نيز ماننده اي از آنرا پديد آورده اند بي آنكه نيك بينديشند و                       

در آن ميان   . (معني راست فرهنگ و نتيجه اي را كه از آن بايد گرفت بدانند و بفهمند و از روي بينش بكار پردازند                          
 ).برخي نيرنگهاي بدخواهانه نيز در ميان بوده و در پديد آوردن اين فرهنگ كارگر افتاده است

 .اينست ما خود بايد فرهنگ را معني كنيم و نتيجه اي را كه از آن بايد بود روشن گردانيم

 گرديد، بايد   فرهنگ آنست كه بچه اي كه پس از چند سال پا بميان مردان يا زنان گزارده در زندگي همپا خواهد                    
چيزهايي را كه در زندگاني نياز بدانستن آنها خواهد داشت ياد گيرد كه با يك مغز روشن پا بميان گزارد، و در هر                             

 .اينست معني فرهنگ. رشته باياي خود را بشناسد

 :ميك فهرست كوتاهي از آنها ياد كني.. اكنون ببينيم چه چيزهاست كه در زندگاني نياز بدانستن آنها هست؟

بخواندن و نوشتن گذشته از آنكه در كار زندگاني          . پيداست كه يك بچه نخست بايد خواندن و نوشتن ياد گيرد           
نياز هست، ياد گرفتن ديگر چيزها نيز بي آن نتواند بود، از اينرو نخست بايد بآن پردازد، سپس اندكي جغرافي و تاريخ                        

ستي و دستور آن ناآگاه نماند، دختران خانه داري و بچه پروري و               بخواند، و از دانشها اندك آگاهي بيندوزد، از تندر         
 .كارهاي دستي و پختن و دوختن نيز ياد بگيرند
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) حقايقي(پس از دبستان از يكسو آميغهايي         . اينها چيزهاييست كه براي همگيست و بايد در دبستان فرا گيرند              
چه .. آدمي چيست؟ .. ما در آن بهر چه ايم؟     .. گرداند؟آنرا كه مي  .. اين جهان چيست؟  : هست كه هركسي بايد ياد گيرد     

از .. توده ها با يكديگر چگونه راه روند؟      .. هركسي در زندگاني چه بايايي دارد؟     .. جدايي ميانه آن با ديگر جانورانست؟     
..  گردانيد؟ از چه راههايي ميتوان بهره مندي مردم را از آسايش و خرسندي بيشتر             .. چه راههايي ميتوان از بديها كاست؟     

كشاورزي .. بازرگاني چه ميباشد؟  .. كار و پيشه بهر چيست؟     .. چيست و چگونه بايد بود؟     ) حكومت(سررشته داري   
» آميغهاي زندگاني «يا  » دين«از اينگونه آموزاكهاي گرانمايه كه ما         .. باياي مردان با زنان چيست؟     .. چگونه بايد بود؟  

 .ميناميم

ال پيش دانشهايي ـ  از فيزيك و شيمي و رياضيات و پزشكي و مانند اينها ـ                      از يكسو هم از دويست و سيصد س        
از آهن گدازي و ماشين سازي و افزارسازي و نخريسي و پارچه بافي و راه كشي و                   ) صنايعي(رواج گرفته، و هنرهايي     

 .نتوانيم كردخانه سازي و مانند اينها ـ  پديد آمده كه ما نياز سختي بآنها ميداريم و بي آنها زندگي 

آميغهاي زندگاني يا حقايق ديني را بايد همگي        . اين دو رشته نيز از چيزهاييست كه بايد بنوخاستگان ياد داده شود           
اي باشد كه آميغهاي    » دينكده«اينست پس از دبستان بايد      . ياد گيرند، ولي بدانشها و هنرها كساني كه خواهانند بپردازند         

 . هايي باشد كه بداوطلبان دانش آموزد»دانشكده«ديني را ياد دهد و 

. اينهاست چيزهايي كه در زندگاني نياز بدانستنش ميباشد         . اينهاست چيزهايي كه ببچگان و جوانان بايد آموخت         
 .اينهاست چيزهايي كه فرهنگ ناميده شود

ان گرفته تا دانشكده    از دبست .. اكنون شما نيك نگريد كه وزارت فرهنگ ايران ببچگان و جوانان اينها را ميآموزد؟              
 .باال رويد، و آنچه ميآموزند يكايك بديده گيريد

اگرچه آن نيز از يك راه غلطيست، زيرا زباني ندارند تا خواندن و نوشتن               (در دبستان نوشتن و خواندن ياد ميدهند        
 بچگان را با ياد دادن امالي       براي خود برگزيده اند و عمرهاي     ) زبان كليله و دمنه   (يكزبان ساخته بسيار بدي را        . بياموزند

از تاريخ و   ). با اينحال ما ايراد نگرفته در اين بخش خشنودي و خرسندي مينماييم            . كلمه هاي غلط عربي هدر ميگردانند     
رويهمرفته در بخش آموزاكهاي دبستاني، اگر از شعرهاي بيهوده يا زيانمند كه             . جغرافي و دانشها نيز چيزهايي ميآموزند     

كه بعنوان دين ياد ميدهند ) خرافات( از سخنان سست و درهمي كه بنام اخالق ميگويند، و از پندارهاي پوچ             ميآموزند، و 
 .چشم پوشيم، ايراد بزرگي نميداريم

در دبيرستان نه تنها شش سال عمر پسران و دختران را هدر ميگردانند، نيروهاي خداداده مغزي آنان را نيز از كار                        
ليكن ده برابر آن سخنان بيهوده و زيانمند را در مغزهاي ايشان   . ي از دانشها ياد ميدهند كه نيكست      در اينجا كم  . مياندازند
 .دبيرستانها اگر سودش يكي باشد زيانش ده است. ميگنجانند

ميخواهند، آنچه در دبستان ياد گرفته اند         » سواد«زيرا يك پسر و يا دختر اگر           . اين دبيرستانها بيكبار فزونيست    
اين دبيرستان در ميانه فزونيست و دوباره ميگوييم كه بسيار            . گر دانشمندي ميخواهند بايد بدانشكده ها بروند       ا. بسست

 .زيانمند است
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با آنكه نامش   . در دانشكده ها بيش از همه بجوانان فلسفه و شعر و منطق و اصول و اينگونه چيزها را ياد ميدهند                       
وزارت فرهنگ ايران باياي خود ميشمارد كه آنچه را كه از زمانهاي             . دارددانشكده است از دانشها جز اندكي در برنمي        

گذشته بازمانده ـ  از گفته هاي فيلسوفان يوناني، رشته هاي صوفيان، تنيده هاي خراباتيان، ساخته هاي ماليان و ديگران ـ                      
دانشكده ها و دانشسراها براي اينست، و       . اين چيزيست كه بارها گفته و نوشته اند       . زنده نگه دارد و نگزارد از ميان برود       

 .آنچه از دانشهاي نوين اروپايي در آنها ديده ميشود بعنوان نمونه، يا براي جلوگيري از ايراد است

فلسفه اشراقي، فلسفه مشائي، فلسفه     : در دانشسرا كه من گاهي بآنجا ميرفتم، پنج يا شش رشته فلسفه ياد داده ميشد               
در دانشكده معقول و منقول گذشته از اين فلسفه ها و گذشته از اصول         ). صوفيگري(لسفه عرفان   مالصدرا، فلسفه نوين، ف   

و مانند اينها يكدرس نيز بنام تاريخ اديان گزارده شده بود كه            » اقوال معتزله و اشاعره   «و منطق و ادبيات و قصايد عنتره و         
 و كلدانيان و آسوريان و ديگران را در مغزهاي جوانان            يك استادي ميآمد و همه پندارهاي پوچ و بيپاي مصريان باستان           

 :روزي ديدم از شاگردان پرسشهايي كرده بود. جا ميداد

 ..اهريمن چيست و اقتدار او تا چه اندازه است؟ )١

 ..تكليف ما در برابر اهريمن چيست؟ )٢

د كه اين استاد    تو گويي افسانه اهريمن راست بوده است و اكنون نيز هست و در كارهاي جهان دست ميدار                  
 .بيخرد جوانان را بشناختن آن و كارهايش و انديشه بكار بردن واميدارد

استادي كه از دسته درباريانست و خانست و در          (يكروز ديگري در دانشسرا باطاقي رفتم ديدم يك استادي           
ميراند، و همچون يك    بشاگردان سخن   » فلما تجلي ربه للجبل   «از تفسير آيه قرآن     ) اروپا نيز بوده و سفارت كرده      

 .پيره صوفي بيكرشته بافندگيهاي دور و درازي ميپردازد

اينهاست آنچه در دبستانها و دبيرستانها و دانشكده ها و دانشسراها ببچگان و جوانان ياد داده ميشود، و چنانكه         
بايد بجوانان آميغهاي   گذشته از همه چيز ما ميگوييم        . ميبينيد از آنچه ما در معني فرهنگ گفتيم بسيار دور است            

، يكرشته  )و نتوانستي بود  (زندگاني را ياد داد،  و در اين آموزاكهاي وزارت فرهنگ نه تنها از آميغها نشاني نيست                   
 .بدآموزيهايي كه بآخشيج آن آميغهاست هست

مانهاست دستورهاي زندگاني كه در دبستانها و دبيرستانها و دانشكده ها ببچگان و جوانان ياد داده ميشود ه                   
وزارت فرهنگ اين   . كه بيش از همه، از كتابهاي سعدي و حافظ و خيام و مولوي و مانند ايشان برداشته شده                        

ميشمارد و پولهاي گزافي در راه چاپ كردن و فراوان گردانيدن كتابهاي آنان بيرون                    » مفاخر ملي «شاعران را    
سي جا داده بنوآموزان ياد ميدهد، بلكه خود گلستان و           ميريزد، و گذشته از اين، گفته هاي آنان را در كتابهاي در            

 .بوستان سعدي را از كتابهاي درسي گردانيده است

 :آن حافظي كه بجهان باين بزرگي و شگفتي ارج نگزارده با يك بيباكي ميسرايد

 حقيقجهان و هرچه درو هست هيچ در هيچست                    هزار  بار  من   اين   نكته  كرده ام  ت

 :آن حافظي كه از كار و كوشش به نتيجه اي باور نميداشته و آشكاره ميگويد

 بر عمل تكيه مكن خواجه كه در روز ازل                  تو چه داني  قلم  صنع بنامت چه نوشت
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 :آن حافظي كه گدايي و سر راه نشيني را ميستايد و بيشرمانه چنين ميگويد

  و  فقيران را             كه صدر مسند عزت  گداي  ره نشين داردبخواري منگر اي منعم ضعيفان

ميزند، و در برابر پستيها و ناپاكيهاي خود دست           » قضا و قدر  «و  » بخت«و  » سرنوشت«آن حافظي كه پياپي دم از        
 :بدامن جبريگري زده ميسرايد

  بخت گمراهآيين   تقوي   ما    نيز   داريم                     ليكن چه چاره با

 .آن سعدي كه صد بدآموزي را در هم آميخته و آشكاره داستان ناپاكيهاي خود را برشته نوشتن كشيده

 .آن سعدي كه كااليش گدايي و چاپلوسي و گزافه گويي و بيكاري و ياوه سرايي بوده است

 .آن سعدي كه من از آوردن گفته هاي او در اينجا شرم ميكنم

ول زيسته و آن گرفتاريها و بدبختيهاي مردم  ايران را با ديده ديده و با اينحال كمترين                    آن سعدي كه در زمان مغ     
غمخواري از خود نشان نداده و كمترين يادي از آن اندوه هاي دلگداز در گفته هايش نيست، كه ميبايد سخن خودش                       

 :را بخودش باز گردانيد و گفت

 ايد كه نامت  نهند  آدميتو كز محنت ديگران بيغمي                   نش

 : را كه تاريخ كشتار بغداد و عراقست سال خوشي خود شمرده ميگويد٦٥٦آن سعدي كه سال 

 در آن مدت كه ما را وقت خوش بود                  ز هجرت ششصد و پنجاه و  شش بود

 :آن سعدي كه بمردم درس بيغيرتي داده ميگويد

               زينهار  مده جان   گرامي  بفسوسچون زهره شيران بدرد نعره كوس     

 با هركه خصومت نتوان كرد  بساز                    دستي كه بدندان نتوان برد  ببوس

 :آن خيامي كه با صد پافشاري مردم را بمستي و باده خواري ميخواند و ميگويد

 ز كفر و  دين  دين  منستمي خوردن و مست بودن آيين  منست                   فارغ بودن  

 :آن خيام كه كوشش و چاره جويي را بيهوده دانسته با صد بيخردي ميگويد

 پيوسته     نشان      بودنيها      بودست                       پيوسته  قلم  ز نيك و بد  ناسود است

  و كوشيدن ما بيهود استتقدير   ترا   هر   آنچه   بايست   بداد                       غم خوردن

آن خيامي كه درس بيدردي و بيغيرتي داده پافشاري ميكند كه بايد پرواي گذشته نكرد و در انديشه آينده نبود و                       
 :جز بخوشي و مستي نكوشيد

 خوش  باش  نداني  ز  كجا   آمده اي                        مي خور كه نداني بكجا خواهي رفت

 :ين ارج و بزرگي را هيچ و پوچ پنداشته ميگويدآن خيامي كه جهان با

 اي بيخبر اين شكل مجسم هيچست                       اين  طارم  نه  سپهر  ارقم   هيچست

گرديده، و دست از كار و پيشه كشيده و در آن گمراهي و                 » وحدت وجود «آن مولوي كه گرفتار پندار بيپاي         
 :سرگرداني پياپي بافندگيها كرده است

 از نيستان  تا  مرا  ببريده اند                        از نفيرم مرد و زن ناليده اند
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آن مولوي كه از ناداني و نافهمي روشنايي و تاريكي، و ستم و داد، و گمراهي و رستگاري، موسي و فرعون را                           
 :يكي ميشمارد

 سيي در جنگ شدچونكه  بيرنگي  اسير رنگ شد                        موسيي با مو

اينان و همچون اينان  كه خود گمراه بوده و بگمراه گردانيدن ديگران نيز كوشيده اند، وزارت فرهنگ                                 
بدآموزيهاي زهرآلود و مغزفرساي آنان را سرچشمه آموزشهاي خود گردانيده است، و نوخاستگاني را كه بدست او                      

 .ردانه ميگرداندميسپارند مغزهاشان را آگنده از اين نادانيهاي پست بيخ

خيام و مولوي و حافظ و سعدي گذشته از اين كه               . در اين زمينه جاي يك پرسشي از وزارت فرهنگ هست             
خيام بنيادگزار   : هريكيشان خود گمراه و گفته هاشان پر از بدآموزيهاست، هركدام راه ديگري داشته اند                               

بخدا و بدستگاه آفرينش ايرادهاي بسيار ميگرفتند، و         اين جهان هيچ و پوچست، و        : خراباتيگريست، خراباتيان ميگفتند  
بايد در انديشه گذشته نبود و پرواي       : ميگفتند. ما را در اينجهان اختياري نيست     : كار و كوشش را بيهوده دانسته ميگفتند      

 . ميكردندآينده نكرد و دمي را كه در آنيم با خوشي و مستي بسر برد و پافشاري بسيار در ستايش مستي و باده خواري

صوفيان چنانكه ميدانيم اين جهان را خوار داشته و بكار و پيشه اي                    . مولوي  از  سردستگان  صوفيان است           
نميپرداخته اند، و در كنجهاي خانقاهها نشسته روزهاي خود را با بيكاري بسر ميبرده اند، و نان از دسترنج ديگران خورده                  

 .از گدايي نيز باك نميداشته اند

 .چه خود خراباتيست ولي در شعرهاي خود از صوفيگري و بدآموزيهاي ديگر نيز سخن ميراندحافظ اگر

سعدي از مسلمانان شمرده ميشد ولي در سخنان خود بدآموزيهاي گوناگوني را ـ  از صوفيگري و جبريگري و                        
 .چاپلوسي و بيغيرتي و گزافه دهي و مانند اينها ـ  بهم آميخته است

!.. آيا شما ميخواهيد جوانان ايران را با صوفيگري و خراباتيگري بار آوريد؟           : نگ بايد پرسيد  بهرحال از وزارت فره   
آيا صوفيگري يا خراباتيگري يكراه     !.. كه شما براي نوخاستگان ايران بديده گرفته ايد اينهاست؟        ) يا تربيت (آيا فرهنگ   

ه دانستن كوشش و تالش، و بي پروايي بگذشته و           آيا از هيچ و پوچ شناختن جهان، و بيهود         !.. پسنديده اي بوده است؟   
آينده، و پافشاري در باده خواري كه دستور خراباتيست، و يا از خوار داشتن اين زندگاني، و دوري گزيدن از كار و                           
پيشه، و دامن چيدن از زناشويي و زندگاني خانداني، و روزي خوردن از دسترنج ديگران كه آموزاكهاي صوفيانست                       

 !..ي ستوده اي توان برداشت؟نتيجه ها

آيا در اين زمان كه توده ها سخت ترين          !.. آيا با اين دستورها و آموزاكها، زندگاني يك توده پيش تواند رفت؟             
نبرد را با يكديگر ميكنند و ميدانهاي خونين سواستاپول و استالينگراد در ميانه برپا ميشود، كار يكتوده با اين دستورها و                       

آيا در روزگاري كه توده ها از جوانان خود چتربازان پديد ميآورند، بنوخاستگان ايران                !..  تواند كشيد؟  آموزاكها بكجا 
 !..درس خراباتيگري يا صوفيگري دادن جز بدخواهي با توده معنايي تواند داشت؟

باوري نميداشتند  خراباتيان بخدا   . اين دو راه از هم جدا ميبوده      . آنگاه چنانكه گفتيم صوفيگري جز خراباتيگريست     
خراباتيان ميگفتند بايد بخوشي كوشيد و صوفيان ميگفتند بايد از خوشيها             . و صوفيان ميگفتند ما خدا را با ديده ميبينيم          

 .خراباتيان در باده خواري پافشاري مينمودند و صوفيان از باده سخت ميپرهيزيدند. دوري گزيد
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با اينحال صوفيان جز     .  و بيغيرتي، دو دسته يكي بوده اند           آري در بي پروايي بزندگاني و در تنبلي و سستي              
چگونه هر  !.. خراباتيان، و خراباتيان جز صوفيان بوده اند، و بايد از وزارت فرهنگ بپرسيم چگونه آن دو را بهم آميخته؟                   

 !..دو را بشاگردان ياد ميدهد؟

نميخواهيم آنان همه گفته هاي     . ي بار آوريم  ما نميخواهيم جوانان را با صوفيگر     «: ميدانم پاسخ داده خواهند گفت    
ما تنها سخنان سودمند آن شاعران را كه پند و اندرز است برگزيده                  . خيام و مولوي و حافظ و سعدي را ياد گيرند            

 . ـ  بيگمان بچنين پاسخي خواهند برخاست»بشاگردان درس ميدهيم

 :ليكن اين پاسخ دروغ و از چند راه بيجاست

آيا خيام و حافظ با آن انديشه هاي زهرآلود خراباتيگري، و مولوي با آن گمراهيهاي سراپا                     : نخست ما ميپرسيم  
زيان صوفيگري، و سعدي با آن درهمگوييهاي زيانمند و با آن بيشرميهاي باب پنجم گلستانش، كسان نيك و بزرگ                       

 !..ميبوده اند يا مردان پست و بي ارج؟

آري نافهمي بزرگيست كه    .  اند، اين خود نافهمي بزرگي از شماست         كسان نيك و بزرگ ميبوده     : اگر ميگوييد 
 .كساني را با آن گمراهيها و نادانيها نيك و بزرگ شماريد

آيا اين از نيكي و بزرگي كسيست كه جهان را هيچ و پوچ شمارد، و كوشش و كار را بيهوده داند، و بمردم درس                        
 و  بزرگي كسيست كه زندگاني را خوار گيرد، و بيكاري و تنبلي و                   آيا  از نيكي   !..  تنبلي و  سستي و  مستي  دهد؟          

آيا از نيكي و بزرگي كسيست كه هرچه شنيده، راست و كج، برشته شعر               !.. گوشه گيري و مفتخواري را نيك شمارد؟      
ي ميگيريد كه   ما نميدانيم شما بزرگي و نيكي را بچه معن         !.. كشد، و براي تردامني و بيناموسي بابي در كتابش باز كند؟            

 !..كساني را با اينهمه گمراهيها و بديها، نيك و بزرگ ميشماريد؟

چرا گوشهاي جوانان را پر     !.. آنان مردان پست و بي ارج بوده اند پس آنهمه ستايشها براي چيست؟             : اگر ميگوييد 
» مفاخر ملي «چرا آنان را    !.. اكنيد؟چرا كتابهاي آنان را پياپي چاپ كرده در ميان مردم ميپر           !.. از نامهاي آنان ميگردانيد؟   

آيا اين كارهاي شما جز       !.. با اين رفتارتان اگر مردم شما را بدخواهان اين كشور شناسند آيا بجا نبوده؟                   !.. ميناميد؟
 !..بدخواهي و دشمني با توده و كشور نام ديگري تواند داشت؟

نميخواهيد گفته هاي زهرآلود صوفيان و      :  گويم يا بهتر (اگر خواست شما صوفي يا خراباتي گردانيدن مردم نيست          
، پس براي چيست كه اينهمه كتابهاي آنان را          )خراباتيان در مغزهاي جوانان جا داده خونهاي آنان را از جوش بيندازيد             

 !..براي چيست كه وزارت فرهنگ ساالنه پول گزافي در اينراه بيرون ميريزد؟!.. چاپ كرده در ميان مردم ميپراكنيد؟

شما يا گمراهي و ناداني خيام و حافظ و مولوي و سعدي و ديگر مانندگان                 . از دو حال بيرون نيست    : وتاه سخن ك
اگر آن يكيست بي پروا بايد      . اينان را ميدانيد و از زيان بدآموزيهاي زهرآلودشان آگاهيد، و يا نميدانيد و آگاه نميباشيد               

كيست بايد پوشيده نداشت كه بسيار نافهميد، و بهر دو حال اينكه              گفت بكندن ريشه توده خود ميكوشيد، و اگر اين ي          
 .، دروغ و بيپاست»ما تنها سخنان سودمند آن شاعران را كه پند و اندرز است برگزيده بشاگردان ياد ميدهيم«: ميگوييد
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يده بآن چه گوييم كه وزارت فرهنگ گلستان سعدي را يكي از كتابهاي درسي گردان                  . از هر چيزي ميگذريم    
بآن چه گوييم كه وزارت فرهنگي كه بايد بجوانان و نوخاستگان پاكدامني آموزد و آنان را از هر لغزشي دور                      !.. است؟

 !..دارد كتاب گلستان را تا باب پنجمش بدست آنان ميدهد؟

نها كدام پند يا اندرز در ميان آ        !.. در گفته هاي خيام و حافظ و مولوي چه سخن سودمندي توان يافت؟                 : دوم
آنچه حافظ و خيامست همه گفته هاشان در زمينه ستايش باده، و پافشاري در جبريگري، و خرده گيري                          !.. هست؟

حافظ چون خواستش   . بآفريدگار، و نكوهش بخرد و دانش، و كشاكش و بدگويي با زاهدان و صوفيان و مانند اينهاست                
 .ش بيكبار بيمعنيستبيش از همه غزل ساختن و قافيه بافتن ميبوده بيشتر شعرهاي

 . ولي آنها نيز بد است و شما نميفهميد. آري شما چيزهايي را نيك ميشماريد

 :شعر پايين را از شاهكارهاي حافظ ميشمارند

 من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را  باش                     كه  گناه  دگري  بر تو  نخواهند  نوشت

دگاني توده اي كه همه با هم ميدارند و نيك و بد هركس با ديگران بهم بسته                  در زن !.. ولي آيا اين سخن نيكست؟    
 !..؟» من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش«: است يكي را سزد گفت

 :همچنين شعر پايين از گفته هاي برگزيده حافظ شمرده ميشود

 لق پذيرد آزاد  استغالم  همت  آنم  كه زير چرخ كبود                       ز هرچه رنگ تع

خود را آزاد گرداند ـ  زن نگيرد، فرزند ندارد، خانه نسازد، » عالقه اي«ليكن شما نيك انديشيد كه اگر كسي از هر         
آيا جز يك ديوانه لخت و گلخن خواب و          !.. رخت نپوشد، در پي روزي نباشد، چه تواند بود و چه حالي تواند يافت؟               

 !..دريوزه گردي تواند بود؟

آن داستانها و   . است و جز بافندگيهاي صوفيانه نميباشد     » وحدت وجود «ه مولويست همه گفته هاي او در زمينه         آنچ
 !..افسانه ها كه سروده همه از اين باره ميباشد و من نميدانم كدام پند يا اندرزي در آنهاست؟

. يز نيك مينمايد و خود بد است       ولي بسياري  از آنها ن      . آري در ميان گفته هاي سعدي پندها و اندرزهايي هست           
 :مثال شعر پايين

 استاد  معلم  چو  بود  كم   آزار                       خرسك بازند كودكان در بازار

 :يا شعر پايين

 قرار   در   كف   آزادگان   نگيرد   مال                         چو صبر در دل عاشق چو آب در غربال

آنگاه سعدي خواستش جز سخن بافي نميبوده، و اينست كمتر سخني            . ولي بسيار بد است   . داينها را نيك ميشمارن   
 .را در اينجا گفته كه در جاي ديگر آخشيجش را نگفته باشد

اين شيوه كه از گفته هاي خيام و سعدي و حافظ و مولوي و مانندگانشان پند و اندرزهايي برگزيده شود                         : سوم
زيرا پند و اندرز از كسي سزنده است كه پاك           .  نتواند داد زيان نيز در بر تواند داشت         خود غلطست، كه نه تنها سودي     

وگرنه اگر شما مطربي براي رقاصي بياوريد و او نيز در ميان جست و خيزهايش                   . باشد و خود بگفته هايش كار بندد       
كنون كي شده كه كسي از مطرب يا از         سخنان پندآميز سرايد، گدايي كه بدم در ميآيد او هم زبان باندرز ميگشايد، و تا               
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پندآموزي مطرب و گدا بيش از اين نتيجه نتواند داد كه از ارج و بهاي پند و اندرز                   !.. گدا پند آموزد و اندرز ياد گيرد؟      
 .پند و اندرز گفتن سعدي و حافظ و ديگر شاعران نيز همانحال را داشته است. كاهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 گفتار دوم
  معني واالترشفرهنگ در

ليكن در اين ميان    . چنانكه گفتيم فرهنگ يا ياد دادن آميغها و دانشها بجوانان بهر اينست كه در زندگاني بينا باشند                 
روانها نيرومند گردد و بهوسها و خويهاي پست جاني           «يك نتيجه بسيار گرانمايه تري نيز خواسته ميشود، و آن اينكه               

 .تر ديگريست و فرهنگ در معني واالترش بهر اين نتيجه ميباشداين يك خواست بزرگ. »چيره باشد

ما . براي آنكه اين سخن نيك روشن گردد بايد بياد آورد گوهر آدمي و سخناني را كه ما درباره آن نوشته ايم                         
 :بارها گفته ايم

ودنمايي و  گوهر تن و جان با هوسهاي گوناگون و با خويهاي پست خودخواهي و خ             : آدمي داراي دو گوهر است    
آز و خشم و كينه و برتريفروشي و گردنكشي و جداسري و ستم و چاپلوسي و مانند اينها، و گوهر روان با خرد و فهم و                          

انديشه و فرجاد و آزرم و شرم و با  سهشهاي  گرانمايه  نيكخواهي  و  غمخواري  و  داد دوستي  و  آباديخواهي  و                                      
 .آميغ پژوهي و مانند اينها

 :ارها گفته ايمهمچنين ب

اين دو گوهر با آنكه توأم است بآخشيج يكديگر ميباشند و هميشه با هم در كشاكشند كه همچون دو كفه ترازو،                       
 .اگر يكي باال رفت آنديگري پايين خواهد افتاد

 :همچنين بارها گفته ايم

يگر سهشهاي ستوده آدمي    آدمي اگر بسر خود ماند بيشتر آنست كه گوهر جاني چيره درآمده و روان و خرد، و د                  
 .را ناتوان خواهد گردانيد

جستاريست كه بايد   !.. اين خود جستار بزرگيست كه روان و خرد آدمي چگونه و از چه راه نيرومند تواند گرديد؟                 
 .بآن ارج بسيار گزاشت

 :ما در اين جستار نيز بسخن پرداخته پاسخ اين پرسش را داده ايم

كسيكه . ش از هر چيزي، شناختن معني جهان و زندگاني و پي بردن بآميغهاست                مايه نيرومندي روان و خرد، بي      
 .معني جهان و زندگي را نيك بداند و آميغها را دريابد، هرآيينه روان و خردش توانا خواهد گرديد

 زيرا چنانكه در باال   . از اين راهست كه كسي ستوده خو تواند گرديد          . چنانكه  نيك خوييها  نيز از اين راهست          
نوشته ايم  خويهاي بد از آن گوهر جاني ميباشد، و چون روان نيرو گيرد ناچاريست كه آن خويها ناتوان گردد و در زير                      

 .فرمان خرد باشد

اينست هركسي بايد آميغهاي زندگي را ياد گيرد و جهان را چنانكه هست بشناسد و از گوهر آدميگري و از باياي                      
 .آن آگاهي يابد

يك نتيجه بزرگي كه از فرهنگ بايد بدست آيد              : از اينجاست ميگوييم   . االترش اينست فرهنگ در معني و     
 .نيرومندي روانها و خردها ميباشد
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ليكن جاي افسوسست كه فرهنگ كنوني ايران نه تنها چنين نتيجه اي نميدهد و مايه نيرومندي روانها و خردها                         
اتوانتر، بلكه پاك بيكاره ميگرداند و خويهاي ناستوده جاني هرچه          نميگردد، نتيجه وارونه داده روانها و خردها را هرچه ن         

زيرا چنانكه گفتيم در دبستانها و دبيرستانها و دانشكده ها بجاي آميغهاي زندگاني، بدآموزيهاي سعدي                . چيره تر ميشود  
نهايي را در بر ميدارد و      اين بدآموزيها هريكي در تنهايي زيا     . و حافظ و خيام و ديگر شاعران و نويسندگان را ميآموزند           

مايه گمراهي جوانان و نوخاستگان ميگردد، و چون چند رشته از آنها با هم آميخته ميشود همين درآميختگي يك زيان                      
براي بيكارگي فهمها و خردها هيچ چيزي          . بزرگ ديگري را در بر ميدارد و مايه بيكارگي خردها و فهمها ميباشد                  

 .واند بودكارگرتر از آموزاكهاي درهم نت

از يكسو  ) بيشترشان نه همگيشان  (اينست جواناني كه از دبيرستانها و دانشكده ها بيرون ميآيند ميبينيم بيشتر آنان                  
. يكي از گهريترين چيزهاي آدميست    ) يا راستي پرستي  (مثال آميغ پژوهي    . دريافتهاي ساده خداداده را از دست هشته اند       

شه در جستجوي آميغهاست و چون بيك آميغي برخورد تشنه وار آنرا پذيرد و فرا                هر آدمي با دريافتهاي ساده خود همي      
 .گيرد و بكار بندد و در راه پيشرفتش بكوشش پردازد

ولي آنان نه تنها در جستجوي آميغها نميباشند و آن آموزاكهاي بيپا كه فرا گرفته اند در پشت سر آنها، بچيز                              
 ميشنوند نميپذيرند، و چون در برابر دليل درميمانند آنگاه نيز از راه دشمني                ديگري باور نميدارند، چون يك آميغي را       

 .درميآيند

از يكسو نيز فهمهاشان بيكار گرديده كه آنچه از عنوانهاي زندگي را شنيده اند معناي روشني از آن نميفهمند، و                       
 اخالق، انقالب از عنوانهاييست كه بسر       مثال تمدن، ادبيات،  . ميبايد گفت در يك جهان نيمه تاريكي زندگي بسر ميبرند          

اين چيزيست  . زبان ميدارند، و با اينحال اگر شما بپرسيد خواهيد ديد از هيچيكي از آنها معني روشني در دل نميدارند                      
كه ما آزموده ايم و چون من ميخواهم زيان اين فرهنگ را با دليلهاي روشن در پيش چشمها نمودار گردانم ناچارم در                         

 :برخي از آزمايشهاي خود را با داستانهاي آنها ياد كنماينجا 

آنسال كه تازه بكوشش برخاستيم و از اروپاييگري نكوهش مينوشتيم، دسته بزرگي از اين درسخواندگان و درس                  
از همين گفته شان پيدا ميبود كه معني تمدن را             . »با تمدن ضديت ميكند    «: گويندگان بهياهو برخاسته چنين ميگفتند     

. ، و ديديم كه در پاسخ درماندند و سخني نتوانستند           »!..تمدن چيست؟ «: دانند و ما براي آزمايش بپرسش برخاستيم       نمي
را بردارد،  » ادبيات«چون از ياوه گوييهاي شاعران بد مينوشتيم هايهوي مينمودند كه ميخواهد            . سپس نوبت بادبيات رسيد   

 .ز درماندند و بخاموشي گراييدند، در اينجا ني»!..ادبيات چيست؟«: و چون پرسيديم

در زمينه  «: گفته!.. پرسيده ام در چه زمينه است؟      . بارها رخداده كه يكي گفتاري نوشته و آورده ما بچاپ رسانيم            
. »!..مگر معني آن دانسته نيست؟     «: گفته!.. بهتر است نخست اخالق را معني كنيد تا بدانيم چيست؟            :  گفته ام . »اخالق
 .نسته است شما هم بگوييد، و از پاسخ درمانده و سر پايين انداختهاگر دا: گفته ام

دو سال پيش ما چون      : چون اين داستان نمونه نيكي از هيچ نداني اين پروردگان وزارت فرهنگ است مينويسم                 
ت سخن  روزنامه پرچم را آغاز كرديم و در گفتارها از انديشه ها و باورهاي پراكنده ايرانيان كه سرچشمه بدبختيهاس                      

ما از ديگران عقب    . شما كند ميرويد  «: رانده زيانهاي آنها را باز مينموديم، كساني از جوانان بنزد من آمده چنين ميگفتند             
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چكار كنيم كه تند رفتن      .. چگونه تند رويم؟  «: از اين گفته شان در شگفت شده ميپرسيدم         . »مانده ايم، بايد تند برويم     
ما راستي را بسفر نميرويم  و  راه            «: سخن را روشنتر گردانيده ميگفتم     . سخي نتوانستند ، ميديدم درماندند و پا     »..باشد؟

كوشش ما در اين باره است كه بگرفتاريهاي توده چاره كنيم،  . نمي پيماييم كه بشتابيم و يا بدويم و تندروي شمرده شود          
ميديدم درماندند و پاسخي    . ».. شمرده شود؟  دوباره ميگويم، چكار كنيم كه تندروي     .. آيا تندروي در اين زمينه چيست؟     

راستي هم اينان هيچ نميدانند درد اين توده چيست و چاره آن چه بايد بود، و اگر بخواهيم در كوششهاي خود                     . نميتوانند
را » كند«و  » تند«تنها دو كلمه    . كمترين دانشي در اين باره ها نميدارند       . بدرد توده زودتر به نتيجه رسيم چه بايد كنيم          

 .ميدانند و بكار ميبرند و چون پرسش ميكنيم درميمانند

، كه ميدانستيم   »...بايد عيبهاي دولت را گفت    . بايد گفتارهاي آتشين نوشت   «: گاهي هم كساني پاسخ داده ميگفتند     
ر را  چنانكه خود آنان همين رفتا    . تندروي در انديشه ايشان سخنان تند نوشتن و بدولت و بكارهاي آن تاخت بردنست                

ميكنند و هركدام كه روزنامه اي ميدارند يگانه بايايي كه براي خود ميشناسند اينست كه بدولت ايراد گيرند و هايهو                         
 .اين چيزيست كه همه ميدانند. كنند و سخنان تند نويسند و گله و ناله راه اندازند

بايد كاري كرد كه آنها را      .  مردم را نرنجانيد   بايد«: بارها ديده ام كساني از آنان ميآيند و مينشينند و چنين ميگويند            
را ) يا قوه(» نيرو«پس شما معني : گفته ام. »بسر خود گرد آورد و قوه را بدست گرفت و پس از آن هر كاري ميشود كرد      

يكدسته مردم با   . نيرو  آن نيست كه يكدسته مردم با انديشه هاي پراكنده بسركسي يا در يكجا گرد آيند                      .  نميدانيد
نيرو جز در نتيجه هم انديشه و همدست بودن           . انديشه هاي پراكنده، اگر صد مليون باشند داراي نيرويي نخواهند بود             

اين ميز، اينك در جلو من، ما اگر بخواهيم اين را از جايش بلند كنيم بيك نيروي چهار تني نيازمند است، و                       . پديد نيايد 
چهارشان بخواهند آنرا بلند كنند، و هر چهارشان در يكبار بميز بچسبند و               اين نيرو هنگامي پديد آيد كه چهار تن، هر           

 .از اينرو هست كه نيرو پديد تواند آمد. در يكبار آنرا بلند گردانند

اين مردم بيست مليون    . بهترين دليل به اينكه از گرد آمدن مردم پراكنده انديشه نيرو پديد نيايد حال مردم ايرانست                
همند و در زير نام ايرانيگري بهمبستگي ميدارند، و با اينحال نيرويي در ميان نيست، چرا كه انديشه ها           در اين كشور گرد     

 .و خواستهاشان پراكنده است

شما ديديد كه رضاشاه همگي مردم را بسر خود، بلكه در زير دست خود ميداشت و همه چيز كشور در اختيار او                        
 چرا  ١٣٢٠اگر نيرو ميداشت پس آن رسواييهاي افسوس انگيز شهريور             !.. شت؟با اينحال آيا رضاشاه نيرو ميدا      . ميبود

 !..پيش آمد؟

ولي نميدانند گناه از ناتواني كشور       . اين جوانان چندان گيجند كه گناه آن رسواييها را بگردن رضاشاه مياندازند              
كه پايكوبان و خودنمايان ميگذشتند     شما در زمان رضاشاه آن مانورها را ميديديد و آن دسته هاي سپاه را                  . بوده است 

بهتر . ولي بهتر بودي اگر بدلهاي آن سپاهيان نيز مينگريستيد        . تماشا ميكرديد و چنين ميدانستيد ايران داراي نيرو گرديده        
از صد هزار سپاه آراسته ايران ده تن سركرده           . بودي اگر از باورها و انديشه هاي سركردگان و ديگران آگاه ميبوديد             

اين يكي شيعيست و باورش اينست كه تا علما فتوا ندهند جنگ نبايد كرد               . ي يك انديشه و يك خواست نميبودند      دارا
آنديگري صوفيست كه كشتن و كشته شدن را در هر           . از جهان رفته  » مرتد«و اگر كسي در جنگهاي دولتي كشته شود          
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آنديگري ماديست  .  يكي از آرزوهاي خود ميشمارد     آنديگري بهاييست كه ويراني ايران را     . راهي كه باشد بد ميشمارد    
كه غيرت و مردانگي و ميهن پرستي و مانند اينها را بيمعني ميشناسد و زندگي را جز پول گرد آوردن و خوش زيستن                           

از ده تن   . آنديگري كه از همه چيز نوميد است و ايران را نابود شدني ميشناسد و بهيچ كوششي نياز نميبيند                    . نميخواهد
 .كي نيست كه از درون دل كشور و توده را بخواهد و براي جانبازي در اين راه آماده باشدي

شما نيك انديشيد كه در اين توده، ارمني، آسوري، جهود،            : اكنون بتوده بياييم  . اين حال سركردگان سپاه است     
اشند و اندوه و دلبستگيشان بكشور      كرد، بختياري، قشقايي، لر، عرب كه هريكي گروهي از اين توده اند در چه حالي ميب               

نيك انديشيد كه بهاييان، و صوفيان، و علي اللهيان، و اسماعيليان كه در همه جاي                 . و استقالل كشور تا چه اندازه است       
پس از همه ماليان و پيروان كيش شيعي را كه دسته انبوه مردمند              . كشور پراكنده اند با چه ديده اي باين كشور مينگرند         

بياد آوريد كه آشكاره با دولت و قانون اساسي و مشروطه دشمني             . وريد كه درباره كشورداري چه باوري ميدارند      بياد آ 
 .كرده باستقالل كمترين ارجي نميگزارند

نميگويم با دولتهاي بزرگ    !.. با آنحال سركردگان سپاه و با اينحال توده مردم، آيا رضاشاه جنگي توانستي كرد؟               
با يك دولت كوچكي نيز جنگ         : ميگويم. اين چيزيست كه در خور گفتگو نيست          . وانستيانگليس و روس نه ت      

زيرا نه سركردگان آن ميبودند كه جانفشاني كنند و كاري پيش برند و نه مردم آن ميبودند كه بسختيهاي                          . نتوانستي
 .جنگ تاب آورند

ند، و جز چند تن انگشت شمار كه           آن سركردگان بودند كه آزمايش خود را داد          !.. بگفتن من چه نياز است؟     
بلكه برخي از آنان    . مردانگي نمودند و بيشترشان كشته شدند و از ميان رفتند، ديگران همگي پستي و بيغيرتي نشان دادند                

اينهم مردم بودند كه     . سياهكاري نيز كرده تفنگها و شصت تيرها را در بيابان در دسترس دزدان و راهزنان گزاردند                     
آن كردان بودند كه بتاراج     . ناتواني در سوي دولت فهميده شد هر گروهي بآشوبكاري ديگري پرداختند          همانكه اندك   

آن . آن لرها و عربها بودند كه براهزني پرداختند           . پرداختند و بسر سپاه ايران رفته گزند و رسوايي دريغ نداشتند                
 آن ارمنيان و آسوريان بودند كه آشكارا با ايرانيان            .روستاييان بودند كه بسر راهها ريختند و راه آهن را تاراج كردند              

آن ماليان بودند كه فرصت . آن بلهوسان تبريز بودند در چنان هنگامي بنغمه ترك و فارس پرداختند       . دشمني نشان دادند  
ش گردانيده  آن روزنامه نويسان بودند كه همه چيز را فرامو         . برخاستند» امر بمعروف و نهي از منكر     «يافته در همه جا به      

 .بيكبار لگام  گسيختگي آغاز كردند

اين يك مثل است و ميخواهم شما بدانيد كه چگونه اين توده بيست مليوني داراي نيرويي نيست و از گرد آمدن                        
ميخواهم بدانيد كه شما معني نيرو را نميدانيد و نادانسته و               . اين مردم پراكنده بسركسي، آن كس نيرومند نتواند بود           

 .ده سخناني ميگوييدنافهمي

يكمردمي سراپا گمراهي و سراپا      . آن نيز نافهمي ديگري از شماست       . بايد مردم را نرنجانيد    : اما آنكه ميگوييد   
اين مردم بدو   . پراكندگي، اگر ما ميخواهيم بدردشان چاره كنيم و براهشان آوريم، بايد باكي از رنجيدگي ايشان نداريم                

آنان از ما نخواهند رنجيد، بلكه      . ا و فهمهاشان بيكاره نگرديده و آميغها را توانند دريافت         يكدسته آنانكه خرده  : دسته اند 
يكدسته آنانكه خردها و فهمهاشان بيكاره گرديده و يا چندان پست نهاد و هوسمندند                . گراييده  همدستي خواهند كرد    
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و ما بايد با ايشان از هر راهي نبرد كنيم و از               آنان دشمنان اين كشورند      . كه بآميغها فهميده و دانسته گردن نميگزارند       
هر زمان كه در كشوري تكاني پيدا شده راه جز          . اين آيين هميشگيست  . ميانشان برداريم و از رنجيدگيشان باكي ننماييم      

 .اين نبوده است، و اينكه مردم را نبايد رنجانيد، يك آرزوي نافهمانه اي از شماست

فتگو از جوانانست كه هيچ عنواني را از عنوانهاي زندگاني بمعني راست و درستش                 گ. از زمينه خود دور افتاديم    
) آقاي محمد علي امام   (يكي از ياران ما     . نميفهمند و از هريكي از آنها جز يك معني تاريك و كوتاهي در دل نميدارند               

ديد و دبيران و جوانان دبيرستاني      برپا ميگر » پرورش افكار «در بوشهر كه ميبوديم و روزهاي پنجشنبه نشستهاي          : ميگويد
: هر هفته يكي سخن ميراند، روزي يكي از آنانكه از سعدي و شعرهايش گفتگو ميداشت، از جمله چنين ميگفت                            

هفته آينده جواني ديگر كه از حافظ و           . »سعدي بسيار ميهن پرست بوده و اينست شعرها در ستايش شيراز سروده                «
 .دليل آورد» مصلي«و » جعفرآباد« را بميهن پرستي ستود و شعرهاي او را درباره شعرهايش سخن ميراند او نيز حافظ

دستگاهي كه با آن هايهوي راه افتاده، و         . را بدانيد » پرورش افكار «ميخواهم شما از اين داستان نخست چگونگي         
فتگوها از سعدي و حافظ و      در همه شهرها بايستي هفته اي يكبار با بودن سران اداره ها نشست برپا شود، نود درصد گ                    

 .خيام و مولوي و شيخ عطار و جامي و انوري و مانند اينها ميبود

را تنها خاك و زمين شناخته و آنرا تا          » ميهن«. دوم شما ببينيد كه اين جوانان  از ميهن پرستي چه معنايي ميفهمند              
دلبستگي نمودن با   «را نيز   » پرستش«. شمارندنمي» زادگاه«ميهن را جز بمعني     : روشنتر گويم . بيك شهر كوچك ميگردانند   

 .پنداشته بشعر سرودن ارجي ميگزارند و در ميهن پرستي بآن بس ميكنند» زبان

كه يك عنوان بسيار ارجداري در زندگاني         » ميهن پرستي «. اينست نمونه اي از آگاهي اين پروردگان فرهنگ          
ون نامش را شنيده اند از پيش خود يك معناي بسيار پستي بآن               امروزيست، اينان  از معني  آن  بيكبار  ناآگاهند، و چ              

 .داده اند

بارها ديده ام كساني از ايشان ميآيند و مينشينند و من ميبينم چون معني ميهن پرستي را نميدانند، زبان بايراد باز                           
بارها ناچار  . »... در عراق  وگرنه چه فرق دارد آدم در ايران زندگي كند يا         . ميهن پرستي از تعصب است    «: كرده ميگويند 

ميهن پرستي باين معناي پستي كه شما          : گفته ام . شده ام جلو سخنشان را گرفته ميهن پرستي را برايشان معني كنم                 
ميهن پرستي آنست كه بيست مليون مردمي كه در يك كشور ميزيند نخست در ميان ايشان پيماني باشد                   . ميفهميد نيست 

اگر بكرماني يا خوزستاني آسيبي رسيد، آذربايجاني و گيالني   . مدها پشتيبان يكديگر باشند   كه همدستي نمايند و در پيشآ     
و همگي ديگران همدردي نمايند و اگر در خراسان گرفتاري پيش آمد مازندراني و گيالني و همگي ديگران بياري                        

ر  راه  نگهداريش  از  جانفشاني          شتابند، همگي اين كشور را خانه خود شناخته دست بهم داده بآبادي آن كوشند، و د                 
است كه مردم هر كشوري بايد با هم دارند و اين يكچيز            » ورجاوند پيمان با هم زيستن    «بنياد ميهن پرستي آن     . باز نايستند 

 .بسيار ارجداريست كه آبادي كشور و آسايش مليونها خاندانها جز در سايه آن نتواند بود

براي روشن گردانيدن سخن خود راهي بهتر از         .  بيمايگي اين جوانان بدست آيد      اين داستانها را مينويسم تا اندازه      
 .نوشتن اين داستانها نميبينم
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يكي از چيزهايي كه بسيار هوس ميكنند        . يك گواه نيك ديگري باين گفته هاي ما روزنامه نويسي ايشان است              
 . را ميدانند كه معني روزنامه را دانندمعني چه چيز.. ولي آيا معني روزنامه را ميدانند؟. روزنامه نوشتنست

بايد دانست  . ما ناچاريم معني روزنامه را اينجا روشن گردانيم تا اندازه دوري آنان از آن معني شناخته گردد                        
بلكه . اين نامه ها كه ما بيكديگر مينويسيم خود يك خواستي در زندگاني نيست                 . است» نامه«روزنامه همچون خود     

نامه براي فهمانيدن سخناني است كه نامه نويس در دل ميدارد و ميخواهد بيك               . تهاي ديگري ميباشد  افزاري براي خواس  
اين كار  . من سخناني ميدارم و ميخواهم بفالن آشناي خود در قزوين يا در رشت برسانم              . كسي كه دور ازوست بفهماند    

 .يكبار با تلفون يا تلگراف تواند بود، يكبار نيز با نامه نويسي

ولي اگر كسي خود نامه     . رحال نامه نويسي بهر رسانيدن سخنانيست، و اينست تا سخناني نباشد نامه نبايد نوشت               به
را خواستي بشناسد و بي آنكه سخناني براي رسانيدن در ميان باشد خامه اي بدست گيرد و روي كاغذ را سياه گرداند                         

و براي يكي از خويشان و يا آشنايانش بفرستد و اين            ) ببافديكجا پيكره ديو كشد، يكجا تصنيفي نويسد، يكجا افسانه           (
 !..كار را پياپي كند، آيا او را ديوانه نتوان شناخت؟

روزنامه براي آنست كه كسي يا گروهي يكراهي يا            . خود آن خواستي نيست    . روزنامه نيز همين حال را دارد       
انديشه هاي خود را بديگران بفهمانند و آنرا ميان مردم              يكرشته انديشه هايي را برگزيده اند، و براي آنكه راه و يا                  

بپراكنند روزنامه اي يا مهنامه اي برپا ميكنند كه در شماره هاي آن سخن از راه خود رانده كم كم آنها را در مغزهاي                            
يرون نرود و   روزنامه براي چنين خواستي باشد، و پيداست كه يك روزنامه نويس بايد از راه خود ب               . خوانندگان جا دهند  

 .سخني را كه مينويسد تا بنتيجه نرسانيده دنبالش كند

. اگر چنين سخني را هم شنيده اند، فرا نگرفته و باور نداشته اند             . ولي اين پروردگان فرهنگ از اين معني ناآگاهند       
 بنياد گزارد، اگر شما     ميشمارند، و از يكي كه ميخواهد روزنامه       » خواستي«اينست از نافهمي، خود روزنامه يا مهنامه را          

در !.. روزنامه را براي چه نويسند؟    : روزنامه را براي چه خواهي نوشت، از اين پرسش بدش آمده خواهد گفت              : بپرسيد
 .هر كشوري روزنامه ها باشد و منهم ميخواهم يكي را بنياد گزارم

از .  ستونهاست از هرچه بود بوده      در نتيجه همين نافهميست كه روزنامه ها كه مينويسند تنها خواستشان پر كردن               
بارها ميبينيد در اين ستون سخن از دين رانده و در ستون ديگري              . رمان، شعر، دشنام، ريشخند، كاريكاتور، و مانند اينها       

در اينجا پند درستكاري داده در جاي ديگري از زيرك بودن و پول درآوردن و پرواي كسي و                     . از فلسفه مادي نوشته   
امروز در اين شماره گفتگو از دلبستگي بكشور و دولت كرده، و فردا ستايشي گزافه آميز از                  . خن رانده هيچي نكردن س  

 .نوشته است) حجه االسالمي كه دولت را جائر و ماليات پرداختن و سرباز دادن بآنرا حرام ميشمارد(فالن حجه االسالم 

 يك كار نيك و سودمندي ميپندارند، و اينجا و آنجا             بدتر از همه آنكه روزنامه اي را كه بدينسان مينويسند آنرا            
: كه بايد گفت  » مطبوعات راهنماي افكار جامعه است    «: نشسته گردن ميفرازند و با يك بيخردي بيمانندي بزبان ميآورند          

 !..اي بيچارگان!.. اي بيچارگان

ن كه در اينجا باز نموديم برايش        روزي يكي از آنان چنين الفي ميسرود، من ايراد گرفته معني روزنامه را بدانسا                
ولي روزنامه بايد موافق احساسات مردم باشد تا         . اينها را ما نيز ميدانيم    «: با يك ستبررويي چنين گفت    . روشن گردانيدم 
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شما هر چيزي كه    . را هم نميدانيد  » دانستن«شما نه تنها معني روزنامه را نميدانيد، معني          : گفتم. »...بخرند و صرف كنند   
ولي . »ما نيز ميدانيم  «: اينست هركس هرچه بگويد خواهيد گفت      . ميشماريد» دانستن«يا كم بگوشتان خورده آنرا       بيش  

دانستن آنست كه كسي سخني را كه ميشنود نيك فرا گيرد و راست و كج آنرا بفهمد و اگر راست شناخت بدل سپارد                         
!.. نسان كه من باز نمودم ميدانيد پس چگونه بكار نميبنديد؟           شما اگر معني روزنامه را بدا      . و باور كند و آنرا بكار بندد       

روزنامه بايد  «: اينكه ميگوييد . »!..زانم حمامست ميپرسم خانه كيست؟     «: داستان شما داستان آن كرد است كه ميگفت         
كسيكه . يدبهترين دليلست كه معني آنرا نميدانيد و دروغ ميگوييد كه ميدان              » ...موافق احساسات مردم باشد تا بخرند       

روزنامه را بمعني راستش ميشناسد و در معني راستش مينويسد، در بند فروش و سود آن نبايد بود و براي فزوني فروش                        
 .از سخن خود نبايد درگذرد

زيرا اينها كه ميشماريم و     . از اينگونه گواهيها بسيار فراوانست و جاي هيچ شگفتي نميباشد         . از زمينه خود دور نيفتيم    
ينها چيزهاييست كه بايد آميغهايي را در زمينه آنها بجوانان در دبيرستانها يا دانشكده ها ياد دهند، و چون ياد داده                      مانند ا 

نميشود ناچاريست كه از معني راست آنها آگاه نبوده، و از پيش خود بهر كدام معني پست و بي ارجي بدهند و هريكي                        
 .را با هوسهاي خود سازگار گردانند

 نمونه اي از درسهايي كه اين جوانان در آموزشگاهها فرا ميگيرند در دست باشد، در پايان گفتار داستان                  براي آنكه 
نوشته، نسخه اي از    » رساله ختم تحصيل  «جواني كه دانشكده معقول و منقول را بپايان رسانيده و              : ديگري را ميآوريم  

چيرگي مغوالن كه از     . »ر فتنه مغول در ادبيات ايران       تأثي«در اين رساله گفتگو ميكند از         . رساله اش در دست منست     
دلگدازترين داستانهاست، و در آن پيشآمد مليونها ايرانيان كشته شدند، و مليونها دختران ببردگي افتادند، هزارها آبادي                   

بخواند بايد  ويران گرديد، و خويها و انديشه ها كه پست ميبود هرچه پست تر شد، هر كسيكه آن داستانها را در تاريخ                         
بايد جستجو كند كه چه بوده كه ايرانيان آن زبوني و درماندگي را در                 . پيش از همه در جستجوي شوندهاي آن باشد        

چه بوده كه سي هزار تن از يكسر كشور پهناور و بزرگي كشتاركنان درآمده و از                 . برابر دشمن خونخوار نشان داده اند     
چنين داستان سراپا دلگدازي جوان دانشكده ديده تنها         . يش از همه اينرا بجويد    بايد هركسي ب  . اين سرش بيرون رفته اند    
در برخورد  ) گزارده اند » ادبيات«ياوه گويي شاعران كه آنان نامش را         : يا بهتر گويم  (» ادبيات«جستجوي اين كرده كه     

نان مغول بشنيدن مدايح و تربيت      كه چون خا  «بآن داستان چه حالي پيدا كرده، و از جستجوهاي خود اين نتيجه را گرفته                
شعر و شاعر مديحه گو عادت نداشته اند اينست جز يكي دو نفر مانند سلمان ساوجي و اثيرالدين اوماني كه آنها نيز                            
هرگز با قصيده سرايان عصرهاي پيش نميتوانستند برابري نمايند، ديگر شاعر نامي قصيده گو در اين عصر بوجود نيامده                    

جوان درمانده بسخنان دراز     . »...ر اين دوره نهايت قوس صعود خود را پيموده و باوج ترقي رسيد                بخالف غزل كه د    
در اين عصر   «: سروده گرديده و با صد بيخردي چنين مينويسد        » غزلهاي عرفاني «ميپردازد در آن زمينه كه در اين زمان          

بهترين لباس نظم بعاشقان علم و معرفت نشان        امثال حافظ و مولوي و جامي ظهور كرده و مضامين لطيف عرفاني را در                
داده و ايرانيان را بصفاي قريحه بعالم ادب معرفي كرده اند و ميتوان گفت يگانه علت اصلي براي رواج اين عقيده همانا                       
حمله و استيالي مغول و وارد شدن صدمات و باليا بمردم بوده كه دوستان خدا عنان اختيار از دست نداده و صبر و                              
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يبايي را شعار خود ساخته و دنيا را بديده تحقير نظر كرده و بيوفايي آنرا مد نظر قرار داده و احساسات پاك خود را                          شك
 .»نظماً اظهار داشته اند

پيدا شده،  » تشبيهات جديده «در همين رساله يكرشته جستجوهايي است در اين زمينه كه آيا در زمان مغول برخي                  
ه بايستي اين رساله از ديده استادان بگذرد، من براي كاري بدانشسرا رفته بودم و ديدم                    و شنيدنيتر آنست كه روزي ك      

بايد خودش بيايد و توضيحات      «: گفتگو در ميانست، و يكي از استادان كه پيرمرد است با يك خشمي چنين ميگويد                  
اينست . »..لواسع جبلي چه ميگويد؟   در اينجا مينويسد تشبيه زلف بمار در زمان مغول پيدا شده، پس باين شعر عبدا               . دهد

 .نمونه اي از دانشهاي استادان و آنچه بجوانان ياد ميدهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 گفتار سوم
 از كار وارونه جز نتيجه وارونه برنخيزد

نتيجه گفته هاي ما در گفتار گذشته آنست كه فرهنگ كه بايستي روانهاي جوانان را نيرومند گردانيده، فهمها و                       
يشان را بكار اندازد، وارونه آنرا نتيجه داده روانهاي جوانان را هرچه ناتوانتر گردانيده، خردها و فهمهاي آنان                    خردهاي ا 

 .را بيكاره ميگرداند

اكنون ميخواهيم بگوييم كه نتيجه اين كار وزارت فرهنگ آن ميشود كه جواناني كه از دبيرستانها و دانشكده ها                      
، راهنماشان در زندگي جز هوس و          )نه همگيشان (ندگي آغاز ميكنند بيشتر ايشان         بيرون ميآيند و در ميان توده ز          

خودخواهي نيست، و اين خود زيان بس بزرگيست كه بايستي براي گفتگو از آن كتاب بزرگي نوشته شود، ولي من                         
 .ناچار خواهم بود در اينجا بكوتاهي سخن رانم

 ميكند، ناچاريست كه از كارش نتيجه وارونه پديد آيد،             وزارت فرهنگ چون يكسره بوارونه باياي خود رفتار          
 :من اينك زمينه را روشن خواهم گردانيد. ناچاريست كه بجاي سود، زيان در دست باشد

سي و هشت سال پيش در ايران جنبش مشروطه خواهي پديد آمد و پس از كشاكشها و خونريزيها مشروطه در اين                     
زيرا  مشروطه  بهترين  گونه از گونه هاي             .  براي  ايران  بسيار  ارجمند  ميبود           اين  پيشآمد       . كشور پذيرفته گرديد  

چيزيكه هست مشروطه پذيرفتن يك كشور تنها با آن نيست كه يك قانون اساسي نوشته شود و يك                   . سررشته داريست 
مشروطه را بفهمد و آنرا     براي پايدار گرديدن مشروطه در يك كشور، بيش از همه، بايد توده معني                 . پارلماني باز شود  

زندگاني در زير يوغ پادشاهان خودكام با زندگي آزاد در يك كشور مشروطه                . بخواهد و خود را شاينده آن گرداند       
مردمي كه بشورش برخاسته با پادشاه خودكام ميجنگند و مشروطه              . براي اين شايستگي ديگري ميخواهد      . دوتاست

ت كه ميخواهند دست آن پادشاه را كوتاه گردانيده، مردم خودشان كشور             ميخواهند، اين جنگ و شورش معنايش آنس      
اينست در كشور مشروطه بايد هريكي از جوان و پير، زن و مرد، توانگر و كمچيز، و شهري و روستايي،                         . را راه برند  

ميهن پرستي گفتم   چنانكه در معني    . خود را پاسخده نگهداري آن كشور بشناسد و كوشش بآبادي آنرا باياي خود بداند             
 .باشد» هم زيستن«بايد در ميانه پيمان ورجاوندي بنام 

شورش مشروطه خواهي در    . ولي در ايران چون جنبش برخاست اين سخنان بميان نيامد           . اينهاست معني مشروطه  
وز پس از   اينست معني درست مشروطه بمردم فهمانيده نشد و هن        . ايران، بيش از همه، جنگ دادخواهي با ستمگري ميبود        

 .سي و هشت سال يكي از هزار مردم معني راست آنرا نميداند

از آنسوي ايرانيان چند هزار سال در زير يوغ پادشاهان زيسته كتابهاشان و دلهاشان پر از پندارهاي پست شاه پرستي        
توده اي كه بزندگاني آزاد     يك. و دستورهاي زيردستي و مانند اينها بود كه پس از مشروطه بايستي از ميان رود و باز نماند                 

 .دموكراسي پا ميگزارند، بايد انديشه و سهشهاي آنان نيز ديگر گردد

از اينرو يكي از كارهايي كه بايستي در ايران انجام گيرد اين ميبود كه آن پندارهاي كهن زمانهاي گذشته از ميان                       
 بوده ولي سخنان او كه بيش از همه ستايش            مثال فردوسي خود مرد نيكي     . رود و آن كتابها از دست مردم گرفته شود          
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از كتاب فردوسي تنها    . پادشاهان خودكام و دربارهاي ايشانست در اين روزگار سراپا زيانست و بايستي از ميان برخيزد                
 .در زمينه زبان ميشود سودجويي كرد

 و آلودگي ميبوده اند، و      هنوز  اين  فردوسيست  كه  خود  مرد  نيكي  ميبوده، چه رسد بديگران كه سراپا پستي                       
 .گفته هاشان پر از ستايش شاهان خودكام و دستورهاي پست بردگي و زيردستيست

اينمرد چندان پست ميبوده كه زندگاني      . ميخواند» حكيم نظامي «يكي از ايشان نظاميست كه وزارت فرهنگ او را           
 ايشان مثنويها سروده، و چاپلوسي و بيرگي را         خود را با ستايش شاهان كوچك و بي ارج زمان خود گذرانيده و بنامهاي             

گردانيده و ازو استخوان خواسته     ) بلكه كمتر از سگ   (تا بآنجا رسانيده كه در برابر يك بهرامشاه كوچكي خود را سگ             
 :است

 با  فلك آندم كه نشيني بخوان                                پيش من افكن قدري استخوان

   ميزنم                                 دبدبه        بندگيت        ميزنمكاخر   الف    سگيت 

در ديده اينمرد بهرامشاه كه فرمانرواي يك شهر ارسنجان بيش نميبوده، شبها با فلك همنشين ميشده و روزي                         
 اي مردك پست     تفو بر تو  . بمردم ميبخشيده، و اينست براي خود كه الف سگي بهرامشاه را ميزد استخوان خواسته                  

 !..بيرگ

 :همين مرد در ستايش پادشاهان خودكامه ميسرايد

 پيش  خرد  شاهي  و  پيغمبري                                چون دو نگينند بيك انگشتري

 !..آن پادشاهان خودكام هوسباز با برانگيختگان خدا در يك شمار ميبوده اند

مرد بپادشاهان خودكام و بي پرواييش بتوده و زندگاني توده اي همين             در دلبستگي اين  . ديگري از ايشان سعديست   
بس كه مغوالن كه در ايران و عراق و ديگر جاها خونهاي مليونها مردان را ريخته و گلوهاي هزاران كودكان شيرخوار                       

از اين داستانهاي   را فشرده، و مليونها دختران و زنان را ببردگي بردند، سعدي كه خود همزمان ميبود كمترين يادي                         
دلگداز در گفته هاي او نيست، ولي چون مستعصم خليفه بي ارج عباسي كشته شده سعدي پست نهاد بسوگواري                            

 .پرداخته و آسمان را خون گريانيده است

هر عيب كه   «،  »پادشاهان از براي مصلحت صد خون كنند      «: اين مرد دستورهايش همه از روي پستي و چاپلوسيست        
دستي كه  «،  »قرار در كف آزادگان نگيرد مال       «،  »صالح مملكت خويش خسروان دانند      «،  » هنر است   سلطان بپسندد 

 .»بدندان نتوان برد ببوس

اينمرد در دلبستگي بدربارهاي پادشاهان و خشنودي از ستمگريهاي آنان تا جايي پيش رفته كه خدا را نيز مانند                        
كارهاي بسيار بيخردانه پادشاهان خودكام و هوسباز ميبود كه          اين يكي از    . يك پادشاه ستمگر خودكامي شناخته است      

روزي را براي خونريزي و خشمراني خود برگزيدندي و در آن روز جامه سرخ بتن كرده ببهانه هاي كوچكي خونها ـ                         
ن پولها  يكروز نيز كه دستگاه باده خواري و مطرب بازي برپا كردندي باين و آ                 . از با گناهان و بيگناهان ـ  ريختندي         

 .دادندي و هر گناهكاري را كه خواستندي آمرزيدندي
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سعدي بيخرد چنين دستگاهي را براي خدا نيز آرزو كرده است و             . آن روز خشمشان ميبودي و اين روز دهششان        
 :در ميان شيرين زبانيهاي خود چنين ميگويد

   كروبيان  صم   و   بكمبتهديد  اگر  بركشد  تيغ حكم                                 بمانند

 وگر در دهد يك صالي كرم                                  عزازيل    گويد    نصيبي   برم

يكي از كارهايي كه ميبايست وزارت فرهنگ انجام دهد اين ميبود كه در ميان درسهاي خود                : جلو خامه را بگيريم   
دموكراسي و سودهاي آنرا بنورسان ياد دهد و انديشه ها و سهشهاي              از دبستان گرفته تا دانشكده، معني زندگاني آزاد          

آنان را با ميهن پرستي و دلبستگي بكشور و زندگاني توده اي بپرورد، و بايايي را كه هركسي در برابر كشور و توده                              
ها آگنده شده از    از آنسو هميشه در كوشش باشد كه پندارهاي پست كهن را كه در كتابها و دل                   . ميدارد بآنان بفهماند  

جلو چاپ آن كتابها را گرفته بجاي آنها كتابهايي را كه با زندگاني نوين مشروطه و دموكراسي سازگار باشد                     . ميان برد 
 .چاپ كرده رواج دهد

ولي وزارت فرهنگ درست بوارونه اين رفتار كرده         . اين ميبود يكي از كارهاي ارجداري كه بايستي انجام گيرد           
شما  در  سراسر درسهايي كه وزارت فرهنگ بنورسان و جوانان ميآموزد، يادي از معني مشروطه و                      از  يكسو       . است

آنچه ما ميدانيم در دانشكده حقوق است كه چون بايد سررشته داري                . ميهن پرستي و از اينگونه چيزها نتوانيد يافت         
 .در ديگر جاها چنين درسها نيست. ه ميشودو گونه هاي آنرا درس دهند، در آنميان يادي نيز از مشروطه كرد) حكومت(

از اينسوي چنانكه گفتيم وزارت فرهنگ يگانه بايايي كه براي خود شناخته اين بوده كه بدآموزيهاي كهن و سراپا                   
نگه دارد و ) كه بايستي از ميان برده شود(زيان زمانهاي تيره و پريشانگوييهاي شاعران چاپلوس دربارهاي خودكامگي را        

 .را بيشتر گرداند، و مغزهاي جوانان و نورسان را با آنها بياگندرواجش 

، و ما نيك ميدانيم اين بايا را بهر آن كه برگزيده و                   »اين كار باياي اوست    «: وزارت فرهنگ آشكار ميگويد    
ه بوده  در اينجا سخن از نتيجه است و سرچشمه هرچ         . سرچشمه اين كار چه بوده، ولي در اينجا بگفتگو نيازي نميبينيم            

 .است، باشد

ميخواهيم بگوييم وزارت فرهنگ از هر باره بوارونه باياي خود رفتار كرده و اينست نتيجه از هر باره وارونه                            
روانها كه بايستي نيرومند گردد      . باين معني جوانان كه بايستي راه زندگاني ياد گيرند، آنرا بيكبار گم ميكنند               . درآمده

 .ها و خردها بيكاره ميشودبيكبار از نيرو ميافتد و فهم

از اينجاست كه جوانان كه از دبيرستان يا دانشكده ـ  با مغزهاي فرسوده و ناتوان ـ  بيرون ميآيند، از يكسو فريفته                          
خود ميباشند و هريكي از ايشان آن چيزهاي درهم و بيهوده اي را كه از درسها ياد گرفته و يا از اين روزنامه و آن مهنامه    

 براي سرمايه زندگاني بس ميشمارد و هيچگونه نيازي بياد گرفتن چيزهايي در خود نميشناسد، بجاي خود                  بدست آورده 
كند، و نتيجه درس خواندن خود را جز همين نميشناسد كه براهنمايي توده برخيزد و از                » تربيت«را  » جامعه«كه ميخواهد   

از يكسو نيز در سايه      . نويسد و يا روزنامه برپا ميكند      همان گام نخست خودسرانه بكوششهايي ميپردازد، و گفتارها مي           
 .ناتواني روان و بيكارگي خرد در همه كارها و كوششها راهنماي ايشان جز هوس و آز و خودخواهي و سركشي نيست
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اينست . باشد كه خوانندگان ندانند راهنمايي آز و خودخواهي و هوس چه ميباشد و ما از اين جمله چه ميخواهيم                    
يكي از روي فهم و خرد، و ديگري از راه هوس و              : زيستن بدو گونه تواند بود    :  گردانيدن آن پرداخته ميگوييم    بروشن

در زيستن از روي فهم و خرد، آدمي بهر كاري كه آغاز كند نخست در نيك و بد آن انديشد و نتيجه اي                         . خودخواهي
 در زيستن از راه هوس و خودخواهي اينها شرط نيست            ولي. از پشت سر آن كار براي خود يا براي ديگران بديده گيرد            

 .و نتيجه اي از كارها بديده گرفته نشود

اكنون شما كارهاي اين پروردگان فرهنگ را بسنجيد كه آيا از روي فهم و انديشه است و نتيجه اي از آنها                               
زب ساختنش را يكايك از ديده        روزنامه نوشتنشان را، كتاب چاپ كردنشان را، گفتار نوشتنشان را، ح              !.. ميخواهند؟
 !..از كداميكي نتيجه درستي خواسته ميشود؟!.. آيا كداميكي از راه سودجويي و خودنمايي نيست؟. گذرانيد

با اين نافهمي   . درباره  روزنامه من  نشان دادم كه  اينان معني آنرا ندانسته خود روزنامه را خواستي ميشمارند                         
تنها براي آنست كه نامي درآورند، و ميداني داشته هوس گفتارنويسي خود را بكار بندند،                روزنامه اي را كه برپا ميكنند       

بهركسي خواستند دشنام دهند، ريشخند كنند، بد نويسند، و يگانه هنر كه در روزنامه نويسي شناخته اند آنست كه                           
 .ند رفتنستبدولت تاخت برند و بيكايك وزيران زشت نويسند، و اين هنر نامش در پيش ايشان ت

زيرا اينها كه   . اين روزنامه ها كه پس از زمان مشروطه در ايران پراكنده شده يكي از شوندهاي بدبختي مردمست                  
 .جز پريشان نويسي نميشناسند و هيچيكي راهي نداشته است، بپريشاني باورها و پندارهاي مردم افزوده است

اريست بيرنج و مايه اش جز بافندگي نيست و از آنسوي               زيرا ك . در كتاب نويسي بيش از همه برمان ميپردازند         
اينست . سخن از دنبال كردن زنان و آميزش با آن با سهشهاي جواني بسيار سازگار است، و پس از همه پول نيز درميآيد                      

نسوي در سالهاي اخير كه پروردگان فرهنگ بيشتر بوده اند، شماره رمان در زبان فارسي از اندازه گذشته است، و از آ                       
 .در اين سي و هشت سال زمان مشروطه كمتر كتاب سودمندي در زمينه دانشها در فارسي بچاپ رسيده است

يك حزب بايد   . از چيزهاييست كه ما از اروپا گرفته ايم        ) يا باهماد (حزب  . شگفتر از همه حزب ساختن ايشانست     
بهرحال بايد براي يك خواست بسيار      . وده دنبال كند  سياستي را براي كشور بانديشه گيرد يا يكرشته پيرايشهايي را در ت            

 .بزرگي باشد، و اينست در كشورهاي بزرگ اروپا و آمريكا در هريكي بيش از دو يا سه حزب نتوان يافت

پيش آمد و يا كار ديگري در ميان بود، ده تن          » انتخابات«ولي اينان از حزب جز اين را نفهميده اند كه هر زمان كه              
گردانند، و اگر   » مرامنامه«تر، گرد هم آيند و يك نامي بروي خود گزارده، و چند جمله اي را بهم بافته                       بيشتر يا كم  

را پديد آمده شناسند و چند زماني بيايند و         » حزب«گامي هم فراتر گزارده روزنامه اي هم برپا كنند و با همين چند كار                
 .د و سپس پراكنده گرديده پي كارهاي خود روندبروند و با هم بنشينند و در پي سودجوييهاي پستي باشن

هر زمان كه فرصت مييابند ديده ميشود كه صد حزب پديد ميآيد و همين كه                . حزب سازي يكي از رسواييها شده     
 .يك سختگيري از سوي دولت ميشود همگي رها كرده پي كار خود ميروند

شما اگر  . »وحدت ملي «مثال  . يد معنايش هم نميدانند   هاشان مينويسند شما اگر بپرس    » مرامنامه«آن جمله ها كه در       
در ايران كه چند زبان، و بيش از ده كيش، رواج ميدارد و دسته بنديهاي                  «: ، يا بپرسيد  »!..خواستشان چيست؟ «: بپرسيد
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 يك  »!..گوناگون ديگر در ميانست، از چه راهي ميتوان اين پراكندگيها را از ميان برداشت و مردم را يكي گردانيد؟                        
 .اينها چيزهاييست كه از انديشه آنها نگذشته است. پاسخ درستي نخواهيد شنيد

از چه راهي ايران خواهد      .. آينده ايران چه بايد بود؟     «: اين حزبها كه اكنون هست شما اگر از سران آنها بپرسيد             
، »..د را از خود باز گرداند؟      توانست از اين درماندگي بيرون آيد، از چه راهي خواهد توانست پنجه همسايگان نيرومن                 

خواهيد ديد اينها چيزهاييست كه هيچگاه از انديشه هاي ايشان نگذشته، و خود جاي دريغست كه چنين سخناني با چنان                    
آنان حزبي كه ساخته اند جز براي هوس و خودنمايي نيست و آنچه در ميانشان نتوان يافت                    . ناداناني بميان آورده شود   

 .ده كشور ميباشدانديشه درباره آين

چنانكه گفتم هريكي از آنان، چيزهاي پراكنده و بيسر و           . يك درد بزرگ اينان جداسري و گردنكشيشان ميباشد        
بني را كه در آموزشگاه درس خوانده و يا در بيرون از روزنامه ها و از زبانها فرا گرفته سرمايه ارجداري ميشمارد و هيچ                         

ت هريكي در آن آرزوست كه بتوده راهنمايي كند، و اين باو بسيار گرانست كه                  كمي در خود سراغ نميدارد، و اينس       
 .بيك آميغي گردن گزارد و يا از يكراهي پيروي نمايد

، »هر توده اي  بايد در زندگي يكراهي را پيش گيرد كه همگي آنرا بپذيرند و پيروي نمايند«: شما اگر بآنان بگوييد   
زيرا آنان در سركشي و      .  خواهد افتاد و آنچه نخواهند پذيرفت همين آميغ ميباشد            اين آميغ بسيار روشن بآنان دشوار      

ديو .  مادرانشان نيز ارجي نمينهند و آنان را خوار ميدارند               خودخواهي تا بجايي افتاده اند كه بيشترشان بپدران و             
 .جداسري و گردنكشي در مغزهاي آنان ميدانداري ميكند

 اينان ديديم آنست كه سخن ارجداري را كه از كسي ميشنوند بجاي پذيرفتن و                     يكرفتار بسيار زشتي كه ما از       
 .گردن گزاردن همان را گرفته بنام خود گفتار ميگردانند و بخودنمايي ميپردازند

يك چيز آزمودنيست كه بيشتر آنان كمترين دلبستگي بكشور و توده نميدارند و اينكه نام كشور و توده ميبرند و                       
براي آزمايش شما اگر آنان را گرد آوريد و          . ايند، جز از راه هوسبازي و خودنمايي و سودجويي نيست           دلبستگي مينم 

يكراهي پيشنهاد كرده با دليلهاي بسيار، روشن گردانيد كه سود كشور و توده در همدستي با يكديگر و پيروي از يكراه                      
ستي با يكديگر با هوسبازيهاي آنان سازگار نخواهد          زيرا كه درآمدن بيكراه و همد      . ميباشد، بيگمان نخواهند پذيرفت   

 .بود

درس را تنها براي آن ميخوانند كه چون از دبيرستان يا از دانشكده                 . از اين شگفتر داستان كار و پيشه ايشانست         
ري درآمدند از دولت كار بخواهند، و كمتر يكي از آنان معني راست كار و پيشه را ميداند، و كمتر يكي ميخواهد بكا                        

پسر سبزيفروش و چيت فروش كه درس خوانده، كمي خود ميشمارد كه بكار پدرش                . پردازد كه سودي بتوده برساند    
 .پردازد

شما اگر كساني را از آنان فراهم نشانده و با دليلهاي بسيار، روشن گردانيد كه رفتن بفالن ديه و آنجا را آباد                               
زيرا كشاورزي را سزنده خود      . د است، بيگمان نخواهند پذيرفت     گردانيدن هم براي توده و هم براي خودشان سودمن          

آنان درس خوانده اند كه در شهر باشند و در پشت ميز نشينند، مفت خورند، روزنامه نويسند، رمان بافند و                        . نميشمارد
 .يك درسخوانده كارش اينها بايد بود. حزب سازند
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زيرا شما اگر يك جوان درسخوانده را با يك             . وددر همينجاست كه زيانمندي اين فرهنگ نيك دانسته ميش            
روستايي بيسواد بسنجش گزاريد و از ديده شايندگي بزندگاني بديده گيريد، بيگمان آن روستايي بيسواد شاينده تر از                     

راستست كه آن روستايي جغرافي نميداند، از تاريخ ناآگاهست، از دانشها بيكبار بي بهره                . اين جوان  درسخوانده است    
ليكن در همانحال باندازه توانايي ببسيج خواروبار و ديگر دربايستها كمك ميكند و                 . ميباشد،  و اينها كميهاي اوست      
 .ولي اين جوان درسخوانده مفتخوار است و جز بكار مفتخواري نتواند خورد. بتوده و كشور سودمند ميباشد

ولي اين جوان مغزش فرسوده و       . ورده است آنگاه آن روستايي مغزش نيرومند و نيروهاي خداداديش دست نخ            
 .نيروهايش تباه شده ميباشد

ولي اين جوان   . آن روستايي اگر بيك كار بدي برخاست و شما ايراد گرفتيد، شرم كند و سرش پايين اندازد                       
 .اين يك هنر بزرگي از ايشانست. درسخوانده براي بدكاريهاي خود فلسفه تراشد و با شما بچخش پردازد

نتيجه اي كه از سنجيدن يك جوان درسخوانده با كشاورزان و روستاييان بدست ميآيد، و بسيار جاي                         اينست  
افتاده ميخواهد آن روستاييان و كشاورزان را نيز بحال اين            » تعليمات عمومي «افسوسست كه وزارت فرهنگ بآرزوي       

 .جوانان اندازد

اي هوسبازيها و بدكاريهاي خود فلسفه ببافند، و چون         چنانكه گفتيم اين هنر بزرگي از پروردگان فرهنگست كه بر         
اين كار يك گناه بزرگي از ايشانست و خود نشاني از تباهي آنان ميباشد، در اينجا از آن سخن رانده و يك داستاني را                          

 :كه بتازگي در اين باره رخ داده ياد ميكنم

انده و اين زمينه را با دليلهاي استواري روشن             چنانكه  خوانندگان  ميدانند  ما  درباره  شعر سخنان بسياري ر                   
همچنين از سعدي و حافظ و ديگران سخن رانده زيانهاي بسيار شعرهاي آنان را با دليلهاي فراوان باز                        . گردانيده ايم 

كوتاهشده گفته هاي ما آنست كه شعر سخن است و كسيكه سخني ميدارد، ميخواهد آنرا با شعر گويد يا                       . نموده ايم 
سخني كه از روي نياز نباشد      . چيزيكه هست سخن  ـ  چه شعر و  چه نثر ـ   بايد از راه نياز باشد                      . هد با نثر گويد   ميخوا

اينگونه شعرگويي كه در ايران رواج يافته و كساني بي آنكه بسخني              : گفته ايم . ياوه گوييست و خرد از آن بيزار باشد        
سعدي و حافظ و خيام و ديگران گذشته از اينكه           : گفته ايم . بيخردانه ايست نياز باشد، بنام قافيه بافي شعر ميگويند، كار          

ياوه بافي كرده اند، در ميان  شعرهاي  خود  چند  رشته  بدآموزيهاي  زهرآلود را  ـ   از جبريگري  و  خراباتيگري و                                  
 .باده خواري و چاپلوسي و ساده بازي و مانند اينها ـ  رواج داده اند

سخناني باين استواري، چون پروردگان فرهنگ نميخواهند         . گفته هاي ما درباره شعر و شاعران        اينهاست فشرده   
بتازگي نيز . دست از ياوه گويي بكشند، در برابر ما ايستاده هر زمان فلسفه بيخردانه ديگري براي هوسبازي خود ميتراشند               

 هاي ما بسخنان پوچ بيفرهنگانه اي پرداخته        دكتري كه خود شاعر است در مهنامه رسمي وزارت فرهنگ در برابر گفته             
بايد يقين داشت كه در باب شعر در اشتباهند و هنوز بتفاوت طرز فكر و بيان شاعرانه با                     «: و از جمله چنين نوشته است      

 .»روش گفتار فلسفي و ديني و اخالقي و علمي پي نبرده اند
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: اين ميگويد !.. دش و ديگران چه بهانه اي ميتراشد؟       نيك انديشيد كه اين دكتر چه ميگويد و براي ياوه بافي خو             
سخناني كه شما درباره شعر و شاعران ميگوييد سخنان ديني و فلسفي است و شاعر انديشه اش جز انديشه هاي فلسفي يا                       

 .ديني يا مانند آنهاست

ه آميغهاييست كه هر باخردي   آنچه ما گفتيم يكرشت   . ما هيچگاه نامي از فلسفه يا دين نبرده ايم و نميبريم          : بايد گفت 
: ميگوييم. در جهان آميغهايي هست و خدا بهركسي خرد داده كه آن آميغها را دريابد                  : ما ميگوييم . بايد آنرا پذيرد  

كسانيكه ميخواهند  . هركسي بايد در زندگاني پيروي از خرد كند و هيچكسي آزاد نيست دنبال هوسهاي خود را گيرد                   
وسبازي آزاد باشند، بايد بروند همچون گرگان و شغاالن در كوهها و دره ها بتنهايي زندگي                 پيروي از خرد ننموده در ه     

 .در ميان توده هيچكس در هوسبازي آزاد نتواند بود. كنند

آميغها نچيزيست كه شاعر و فيلسوف و ديندار        . گفته آقاي دكتر هيچ معنايي نميدارد و جز جمله هاي پوچي نيست           
بايد شاعر و فيلسوف و     » سخن بي نيازانه ياوه گوييست    «: هنگاميكه گفته ميشود  . ن جدايي پيدا كنند   و دانشمند در برابر آ    

. ديندار و دانشمند و ديگران همگي آنرا بپذيرند، و بسيار سخن پوچيست كه كسي بگويد شاعر جدا از ديگران است                        
 !..دا از ديگران باشد و آميغها را نپذيرد؟چشده كه شاعر ج. چنين سخني جز از مغز پوچ يك ياوه باف نتواند تراويد

آنگاه اگر همين بهانه را ديگر بدكاران نيز بياورند ـ  مثال قماربازان، انبارداران، راهزنان، تاراجگران، جيب بران،                      
ز شما  هنو«: همين بهانه را آورده مثال ما كه بقماربازي ايراد گرفته ميگوييم كار بد است، قماربازان پاسخ داده بگويند                     

 ـ  آيا شما دكتر چه پاسخي        »بتفاوت طرز فكر قماربازانه با روش و گفتار فلسفي و ديني و اخالقي و علمي پي نبرده ايد                  
بگوييد تا  !.. قمارباز با قافيه باف چه جدايي ميدارد كه اين در هوسبازي آزاد باشد و آن نباشد؟                 !.. بآنان خواهيد داشت؟  

 .ما هم بدانيم

ست كه چگونه اين جوانان نيروهاي ساده خدادادي را از دست داده اند كه از كارهاي بد خود نه                    اين يك نمونه اي   
 .تنها سرافكنده نميشوند، از راه سركشي درآمده فلسفه نيز براي آنها ميبافند

آنكه چون سرچشمه جوش و جنبشان جز هوسبازي و خودنمايي          ) يا مردان (يك چيز بيم آورتر درباره اين جوانان        
 سودجويي نيست و در هيچ كاري بانديشه نميپردازند و درباره آينده كمترين پروايي نميدارند، بآساني فريب توانند                       و

 .خورد و بآساني افزار دست بيگانگان توانند بود

بلكه راستي آنست كه اينان با حاليكه ميدارند و هميشه در پي دستاويزهايي ميباشند كه بخودنمايي پردازند، خود                     
 .پي بيگانگان و بدخواهانند و نيازي بآنكه كسي فريبشان دهد نيستدر 

اينان با آن كمي مايه هيچ نميدانند آينده كشور چه بايد بود و هركسي بچه بايد كوشد، و يكراه روشني در پيش پا                       
 .نميدارند، و در سايه هوسمندي، با هر آوازي تكان ميخورند و با هر نوايي برقص ميپردازند

 در اروپا هيتلري پيدا ميشود و نامي درميآورد، و ناگهان اينان در ايران بتكان ميآيند و هواداريها از وي                      يك روزي 
يكروز ميبيني بازگشته اند و     . »اگر آلمان غلبه كند ما هم نجات خواهيم يافت         «: ميكنند و با صد بيخردي چنين ميگويند       

با صد  . تي ميزنند، و يا از يكدسته ديگري هواداري نشان ميدهند           بي آنكه بدانند كمونيستها چه ميگويند دم از كمونيس          
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يگانه چيزي كه بانديشه    . »ما چون ضعيفيم بايد بيكي از دولتهاي بزرگ استناد كنيم         «: بيخردي اين بهانه را بزبان ميآورند     
 .بي آنكه كسي برقصاندشان خود ميرقصند. سياسي دانان بيخرد ميرسد همين است«اين 

ي كه جوانان و ديگران بسعدي و حافظ و ديگر شاعران نشان ميدهند و در آن پافشاري را از اندازه                         اين دلبستگ 
ميگذرانند، سرچشمه اين كار آنست كه چند تن از شرقشناسان كه خود از كاركنان سياسي دولتهاي غربي ميباشند،                         

كه خود فهم و خرد درستي براي شناختن نيك و بد           كتابها درباره اين شاعران نوشته و ستايشها از آنان كرده اند، و اينان              
و راست و دروغ نميدارند، و خود از هوسمندي در جستجوي عنواني براي جنب و جوش ميباشند، از همان نوشته هاي                       

 .شرقشناسان بتكان آمده اند و ديدنيست كه چه دلبستگي بشاعران مينمايند، و چه بافندگيهايي در آن باره ميكنند

با . ببينيد با چه آساني توان آنان را از راه برد         . ان بهترين نمونه از بيكارگي فهمها و خردهاي آنان ميباشد         همين داست 
 .چه آساني توان كلنگ بدستشان داد و بكندن بنياد خودشان واداشت

ر سپس د . همگي ميدانيم در ايران پيش از مشروطه، شاعران جايگاهي نميداشتند و ارجي بآنها گزارده نميشد                     
جنبش مشروطه، هرچه خوارتر و بي ارجتر گرديدند و يكي از سخناني كه بزبانها افتاده بود مايه بدبختي بودن شاعران                        

 .چاپلوس و ستايشگر ميبود و گفته هاي سعدي و ديگران درباره پادشاهان با ريشخند ياد ميشد

ان پرداختند و چند كتابي نوشتند، در        ليكن سپس كه پروفسور براون و ديگر شرقشناسان بستايشهايي از آن شاعر             
اندك زماني در شهرهاي ايران تكاني پيدا و دلبستگي بشاعران پديد آمد، و همان شاعران ياوه گو از بزرگان شمارده                        

 .پيدا كردند و كتابهاي آنها بنياد فرهنگ ايران گرديد» مفاخر ملي«شدند و نام 

ميگويند كسي را اسبي ميبود،      : رم تنها بيك مثلي بس ميكنم      در اينجا سخن بسيار است و من چون فرصت نميدا           
. روزي آنرا ببازار برد كه بفروشد و خود را آسوده گرداند          . الغر و تنبل و پير و چموش كه از دست آن بتنگ آمده بود             

رد اسبي را   كيست بخ «: در بازار دالل سوار اسب گرديده با زور تازيانه آنرا چندي دوانيد و بانگ برداشته چنين گفت                   
، و از اينگونه ستايشها چندان سرود كه دارنده اسب خود پيش آمده جلوش را گرفت                »...كه جوانست و چابك و راهوار     

 .و اسب را بخانه باز گردانيد» !..اگر چنين است چرا بفروشم؟«: و گفت

. »..هيد فرهنگي نباشد؟   آيا شما ميخوا   .. چه بايد كرد؟   «: ميدانم كساني خواهند گفت    . سخن را بپايان ميرسانم    
چيزي كه هست فرهنگ بايد بمعني راستش باشد          . ما بفرهنگ نياز بسيار ميداريم     . ما چنين سخني نميگوييم    : ميگويم

 ).بدانسان كه باز نموديم(

اين فرهنگ در خور    : ميگويم!.. كرد؟» اصالح«آيا نتوان آنرا    .. پس با اين فرهنگ چه بايد كرد؟       : خواهند گفت 
 .نيست و بايد از ريشه عوض گردد) يا بگفته شما اصالح كردن(پيراستن 

آري از روزيكه ما بكوشش برخاسته ايم و هر زمان ايرادها بشاعران و كتابهاي ايشان گرفته و پس از هايهويي                          
سنگر ولي اين كار جز بنام      . گفته هاي ما در دلها جا باز كرده وزارت فرهنگ ناچار شده كتابهاي خود را ديگر گرداند                 

چون يكدسته در وزارت فرهنگ ماهانه هاي گزافي ميبرند براي آنكه دستشان از آن پولها كوتاه                    . عوض كردن نبوده  
اگر آنكسان مردان دلسوزي بودندي      . نگردد، هر زمان برويه كاريهايي پرداخته اند كه خواستشان جز فريب نميبوده               

 . است، هم آواز گردند و همين آميغها را پايه فرهنگ گردانندبايستي در اين چند سال با گفته هاي ما كه همه آميغ

 



٣٠ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  فرهنگ چيست؟    

 
 ضدآخشيج ـ  

 حرصآز ـ  

 شرفآزرم ـ  

 پر كردنآگندن ـ  

 پرآگنده ـ  

 آنچه آموزند ، تعليماتآموزاك ـ  

 حقيقتآميغ ـ  

 صداآواز ـ  

 ارزشارج ـ  

 ارزشمندارجدار ـ  

 بيان كردنباز نمودن ـ  

 جمعيت ، حزبباهماد ـ  

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 تداركبسيج ـ  

 برايبهر ـ  

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ؛ بيكباره ـ  

 توجهپروا ـ  

 پيراستن ، از آلودگيها پاك گردانيدنپيرايش ـ  

 عكسپيكره ـ  

 مستقلجداسر ـ  

 استقاللجداسري ـ  

 مبحث)  همچون گفتار(جستار ـ  

 مجادله) همچون جهش(چخش ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ  

 مسلط ، غالبچيره ـ  

 قلمخامه ـ  

 عادت ، آنچه آدمي سپس ياد گيردخوي ـ  

 خصلت ، آنچه آدمي از گوهر خود داردخيم ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 الزمدربايست ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 عطادهش ـ  

 چشمديده ـ  

 ده ، روستاديه ـ  

 هر ، صورتظارويه ـ  

 ظاهرسازيرويه كاري ـ  

 حكومتسررشته داري ـ  

 روا ، جايزسزنده ؛ سزا ـ  

 روا بودن ، جايز بودنسزيدن ـ  

 احساس دروني) همچون جهش(سهش ـ  

 شايستهشاينده ؛ شايا ـ  

 شايستگيشايندگي ـ  

 سبب ، علت) همچون بلند(شوند ـ 

 وجدان) همچون فرهاد(فرجاد ـ  

  ذاتاصل ، گوهر ـ  

 مشهورنامي ـ  

 نشان دادننمودن ـ  

 مقدس ، خداييورجاوند ـ  

 اثرهنايش ـ  

 مؤثرهناينده ؛ هنايا ـ  
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