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  محمدعلي جزايري
  
  

  كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب
  
از صنايع تا آسايش جهانيان فاصله . اروپا در اين يكي دو قرن در نتيجة اختراعات خود مغز تمدن را از دست داده است”

گردان است اروپا راه رستگاري را گم كرده و در بيابان گمراهي سر: دهم من اين پيام را به سراسر شرق مي.بسيار است
  . “دويد همچون او گمراه و سرگردان خواهيد بود و شما كه به سوي آن مي

  احمد كسروي
  
  

        گزارشي كوتاه از زندگاني وي گزارشي كوتاه از زندگاني وي گزارشي كوتاه از زندگاني وي گزارشي كوتاه از زندگاني وي 
نخست به .  خورشيدي در تبريز به جهان آمد و در همان شهر به مكتب و مدرسه رفت١٢٦٩احمد كسروي در سال 

مي كه جنبش مشروطه به تبريز رسيد به آن دل بست و براي فيروزي هنگا. ماليي پرداخت، ولي زود از آن كناره گرفت
 به ١٢٩٨در سال . در خيزش خياباني به او پيوست، ولي پس از چندي، با چند تن ديگر، از او جدا شد. آن كوششهايي كرد

پس از حكمي . د خدمت كر تهران رفت و دوازده سال با سمتهاي گوناگون در وزارت دادگستري، در تهران و شهرستانها،
. سپس به وكالت دادگستري پرداخت. كه به سود گروهي كشاورز و به زيان دربار صادر كرد، از آن وزارت بيرون آمد

در همة اين مدت به كارهاي پژوهشي نيز مشغول بود و كتابها و . مدتي كوتاه هم در دانشكدة معقول و منقول درس داد
  . ١ان، انتشار دادگفتارهاي بسيار، بويژه در تاريخ و زب

 وقت و هوش و جربزة خود را بيش از هر چيز صرف جستجوي از آلودگيها و بيماريهاي ١٣٠٨از حدود سال 
بود كه بخش نخست آن در ” آئين“نخستين نتيجة اين جستجو كتاب . اجتماعي و گرفتاريهاي سياسي و چارة آنها كرد

 ١٣١٢در آذر . ان و هم در بيرون از آن بسيار سر و صدا كرد بيرون آمد و هم در اير١٣١٢، و بخش دومش در ١٣١١
و بيش از شصت كتاب “ پرچم”ها و روزنامة  هاي خود را در مهنامه را بنياد نهاد و تا پايان زندگي انديشه“ پيمان”مهنامة 

 روش حكومتي ـ منتشر كرد، و نهادهاي گوناگون فرهنگي ـ از دين، ادبيات، دستگاههاي آموزش و پرورش تا اقتصاد و
اما به انتقاد . بين انتقاد گذاشت و با شتابي بيمانند راهبران جامعه و پيروان آنان را سخت از خود رماند را به زير ذره

ساخت، و چه در ويران كردنها و چه در  كرد از نو باز مي بس نكرد، بلكه آنچه را ويران مي) و هنوز هست(آنچه بود 
  !چ چيز ـ از مرده و زنده، از كهن و نو ـ رحم نكردبازساختنها به هيچكس و هي

، يا، به اصطالح خود “ايدئولوژي”هاي اجتماعي كسروي، كه همه به هم بسته بود، رفته ـ رفته به صورت يك  انديشه
  . ٢نام گرفت و در اينجا فرصت گفت و گو از آن نيست“ پاكديني”جامع درآمد كه “ راه”او، 

 كه كوششهاي سياسي ١٣٢٠بودند، پس از شهريور “ پاكدينان”و “ آزادگان”گروهي به نام ، كه “راه”هواداران اين 
تري به خود گرفتند و در تهران و شهرستانها به كوشش  صورت رسمي“ آزادگان] حزب[= باهماد ”آزاد گرديد به نام 

  . پرداختند
 مذهبي و ديگران گرديدند، در سالهاي دچار سختگيريها و دشمنيهايي از سوي دولت و دستگاه“ آزادگان”كسروي و 

ايم، چون حاضر نشد  ، گذشته از داستان بيرون آمدن كسروي از دادگستري، كه به آن اشاره كرده١٣٢٠پيش از شهريور 
 دولت ١٣٢٠در سالهاي پس از . هاي خود دربارة شاعران گذشتة ايران بازگردد، استادي دانشگاه را رها كرد از انديشه

به دستور “ توهين به اسالم”سرانجام به اتهام .  كتابهاي او را بازداشت كرد و پروانة وكالت را از او گرفتسيزده تا از



  
 

 

، در كاخ ١٣٢٤در آخرين جلسة بازپرسي، در بيستم اسفند . رئيس مجلس و وزارت فرهنگ به محاكمه كشيده شد
بروي بازپرس، او و يكي از آزادگان جوان، محمدتقي دادگستري، چند تن از فدائيان اسالم به اتاق بازپرس درآمدند و رو

  .حدادپور، را كشتند
  

آيد،چند پيشامد مهم در پرورش فكري كسروي در سي سال نخستين زندگيش اثر  هاي وي برمي چنانكه از نوشته
  :كنيم وار از آنها ياد مي گذاشت كه فهرست

دلبستگي بسيار ژرف . طه از غرب به ايران آمده بوددانيم كه انديشة مشرو مي. نخستين پيشامد جنبش مشروطه بود
او به مشروطه هرگز سست نشد، و جنبش او براي چارة گرفتاريهاي اجتماعي و سياسي ايران، چنانكه خود او بارها 

  . ٣گفت، دنبالة جنبش مشروطه بود مي
را واداشت كه زماني به معني اين كار م”: گويد خود او مي. پيشامد دوم، از بر كردن قرآن بود در بيست سالگيش

ها و باورهاي من پديد آمد از اين راه  نخست تكاني كه درا نديشه... بپردازم) آيد ها در مي معنايي كه از خود آيه(قرآن 
  .٤“بود

بيني  شناسان پيش پديدار شدن اين ستاره، كه ستاره. ١٢٩٠بود درسال “ هالي”پيشامد سوم، پيدا شدن ستارة دمدار 
 سال يكبار رخ خواهد داد، توجه او را به پيشرفت دانشهاي طبيعي در اروپا كشانيد و در نتيجه به ٧٥دند هر كرده بو

  . ٥شناسي، فيزيك، و رياضيات پرداخت خواندن كتابهايي در ستاره
به كسروي متوجه شد كه براي پيشرفت در زمينة دانشها، به دانستن يك زبان اروپايي نياز دارد، و براي اينكار 

 ١٢٩٥ تا ١٢٩٤از . رفت كه كشيشان امريكايي در تبريز بنياد گذاشته بودند  ،(Memorial School)“ مموريال اسكول”
كسروي دانشها را چندان دنبال نكرد، اما يك سال و . خواند داد و انگليسي مي يك سال و اندي در آنجا عربي درس مي

  . ٦و آشنايي نزديك با چند تني از غربيانچند ماه براي نسختين بار فرصتي بود براي تماس 
پيشامد چهارم نيز به دانشها بستگي داشت، و آن پيدا كردن اشتباهي بود در كتاب جبري كه يكي از دانشمندان 

گذارد،  خود كسروي به اين داستان ارج چنداني نمي. ٧رفت آمريكايي به عربي نوشته بود و در لبنان و مصر به كار مي
 بودند ـ  ام كه در زماني كه جوانان روشنفكر، به اصطالح، دين و دل به غرب و غربيان باخته انديشيدهولي من گاهي 

بويژه در رشتة دانشها ـ پيدا كردن اين اشتباه اعتماد به نفس جواني را كه از دانشها بهرة بسيار كمي داشت، بسيار 
  . و از ميان برده است يا به از ميان بردن آن كمك كرده استتقويت كرده است، و هراس از اروپايي و آمريكايي را در دل ا

در اين سفر چهل و پنج روز در .  براي جستجوي كار به قفقاز كرد١٢٩٥پيشامد پنجم سفري بود كه در تابستان 
ي با مهمترين نتيجه، آشنايي و دوست. هايي ديرپا در زندگاني او داشت تفليس گذراند كه گرچه كاري پيدا نكرد، نتيجه

بود، و “ آزاديخواهان تندرو”آزاديخواهان روس و گرجي و مسلمان بود، از جمه اسماعيل حقي، كه به گفتة او يكي از 
  .٨ها دارتر در اين زمينه بدينسان، به دست آوردن آگاهيها و بينشهاي بيشتر و ريشه

هاي  در عين حال، بايد از نشريه. ب بوداين پيشامدها جز از بر كردن قرآن، همه مستقيم يا غيرمستقيم آشنايي با غر
عربي و تركي ياد كرد كه در آن زمانها منبع اصلي آگاهي دربارة غرب و غربيان بود براي ايرانيان و كسروي نيز آنها را 

  .خواند مي
هايي  در زبان فارسي نيز نوشته. برد سوريه نام مي“ العرفان”مصر و “ المقتطيف”و “ الهالل”هاي  كسروي از مهنامه

زاده، آخوندزاده،  هاي طالب كسروي خود به نوشته. شد كه در اينجا در نظر است در بيرون از ايران چاپ مي
  . كند اشاره مي“ قانون”و “ المتين حبل”و “ اختر”هاي  خان، ميرزاآقاخان و ديگران، و روزنامه ميرزاملكم

كسروي نيز، . ايم منحصر نبود  اينجا ياد كردههاي پرورش فكري كسروي به آنچه تا ناگفته پيداست كه سرچشمه
پرورش . آموزي متداول آن زمان پرداخته بود و بويژه علوم ديني را آموخته بود مانند بسياري از همزمانانش، به دانش

هاي كهن شرقي و  ها در گذشت زمان، نتيجة آميزش و برخورد ميان دانسته هاي او و دگرگوني اين انديشه انديشه
  . هاي خودش، از سوي ديگر از يكسو، و افزودن انديشه. هاي نو غربي بود تهفراگرف
  

كه دربارة يورش فرهنگي غرب ) و شايد در شرق يا شرق ميانه و جهان اسالم(كسروي نخستين كسي بود در ايران 
او هنگامي كه .  كردهاي گوناگون دربارة آن گفت و گو بر ايران و شرق به درازاي و موشكافانه جستجو كرده و از جنبه



  
 

 

نيز او تنها به عنوان سخنگو و مدافع شرق . اين يورش هنوز در ايران تازه بود، به اصطالح، زنگ خطر را به صدا درآورد
. گرفت اش بود، بلكه اين احساسات غرب را نيز فرا مي گفت، اگرچه انگيزانندة نخستين او احساسات شرقيانه سخن نمي

هاي اصلي گرفتاريهاي آنان و علتهاي آن گرفتاريها و  به تجزيه و تحليل زندگاني غربيان و ريشهنتيجه اين شد كه با دقت 
راه چارة آنها پرداخت؛ و همزمان با اينكار، هم نيكيها و هم بديهاي آن زندگاني را به شرقيان باز نمود؛ و دربارة آنچه 

  .كنند شرقيان را راه نمودشرقيان بايد از غرب بگيرند و آنچه بايد از گرفتنش خودداري 
دار او دربارة تاريخ و زبان و  و پژوهشهاي دامنه.  شمسي به تهران رفت١٢٩٨چنانكه گفتيم، كسروي در سال 

هاي  ادبيات نيز در همين زمانها آغاز شد، و در اين پژوهشها ناچار بود، مانند ديگر دانشوران ايراني، از نوشته
  . ورد اساسي و آموزندة او با غرب در همين زمينه بودنخستين برخ. شرقشناسان سود جويد

گذاشتند و گمان  ها بسياري از ايرانيان شيفتة غرب بودند و به شرقشناسان بيش از اندازه ارج مي در آن هنگام
كسروي با اين شيفتگي به نبرد برخاست، و اين نبرد را با انتقاد از لغزشهاي . بردند اشتباه در مورد آنان نمي

صد و چهل “ ابن اسفنديار”از تاريخ “ ادوارد براون”چنانكه در ترجمة انگليسي . شناسان در پژوهشهايشان آغاز كردشرق
مراتب فضل و ”كسروي كه، به گفتة خود، از . گردانيد يافت كه بسياري از آنها مطلب را ديگرگون مي“ سهو و غلط”و دو 
 گفتار خود تنها چند نمونه از اين اشتباهات را به دست داد، ولي همة صد ي براون آگاه بود، در“تأليفات گرانبها”و “ دانش

. ٩اي از آن را به دست ميرزامحمدخان قزويني براي براون فرستاد و چهل و دو اشتباه را در دفتري گرد آورد و نسخه
 The Lands of the به نام“ له استرينج“ ”بس خوب و سودمند”اي از كتاب  همچنين، تنها در يك فصل شانزده صفحه

Eastern Caliphate ها پروفسور  گيري اين انتقاد و خرده”كند كه  يافت، ولي تأكيد مي“ سهو و لغزش”، بيست و دو
چاپ اين گفتار براي اين بود كه هم . ١٠“دانشمند انگليسي را نام و آوازه نكاسته و پايه و دانش وي پستي نخواهد گرفت

دليل ثابت كرده و هم از غلو و افراطي كه دربارة نگارشهاي شرقشناسان اروپا ”ه را با لزوم تصحيح اشتباهات نويسند
  .١١“در ميان است كاسته باشد

هاي هر اروپايي دربارة  در جاي ديگر از خوش گماني بي اندازة مردم به اروپائيان و بي چون و چرا پذيرفتن گفته
خواستم به  در كتابهاي خود بيش از همه به شكستن اين بند كوشيده، ميمن ”: گويد كند و مي تاريخ يا زبان ايران ياد مي
اي هستند  يكي آنكه همة شرقشناسان در يك پايه نيستند و اگر در ميانشان دانشمندان پرمايه: ايرانيان دو چيز را بفهمانم

ها ويژة اروپائيان نيست، و  گونه نوشتهديگري اينكه پرداختن به آن”؛ “...اند بسياري نيز كم مايه) برد كه از چند تن نام مي(
هاي بهتري خواهند ]نتيجه[= اگر كساني از خود شرقيان همان راه را پيش گيرند و به همان اندازه رنج برند به هوده 

  ١٢“رسيد
هاي ديگر، اروپائيان گوي سبقت از مردم آسيايي  پذيرد كه درد انشهاي طبيعي، صنعت، و برخي رشته كسروي مي

ولي آيا توان پذيرفت كه در آن قسمت از تاريخ و جغرافي ايران نيز كه بايد از كتابهاي فارسي و عربي به ”ند، ا ربوده
  ١٣“دست آيد نويسندگان اروپا پيشي و فزوني بر ايرانيان دارند؟

 ١٣١٢ و ١٣١١بود در دو بخش كه در سال “ آئين”در زمينة اجتماع و فرهنگ، نخستين ميوة كوششهاي كسروي، 
نگاهي است “ آئين”. گويد، همه غرب است ، چنانكه خودش در نخستين صفحة كتاب مي“اروپا”خواست او از . نشر يافت

منتقدانه، جامع، و همه جانبه به زندگاني غربيان؛ و هشداري به ايرانيان و شرقيان كه از تكرار اشتباهات غربيان، از 
  .رهيزند، وگرنه به گرفتاريهاي آنان و بلكه بدتر از آن دچار خواهند شدـ بپ“ اروپائيگري”هاي آنان ـ از  آزمودن آزموده

يكي اينكه، كسروي نه تنها در . هاي اجتماعي كسروي چند نكته را نبايد از ديده دور داشت جوئي انديشه در پي
است، از “ و جهانيانجهان ”، كه عنوانش “آئين”در گفتار يكم از بخش يكم . انديشة ايران، بلكه نگران سراسر جهان بود

عاقبت بسيار شومي ... روشي را كه اروپا براي زندگي برگزيده. جهان چنين حال بدي هرگز نديده بود”: گويد جمله مي
پرسد كه آيا از اختراعهايي  مي. “...اند جهان از بيرون آراسته و زيبا ولي جهانيان از آسايش و خرسندي بي بهره. دارد

دريغا كه ! زحمت آدميان در زندگي كمتر گرديده؟ فسوسا كه نه”هواپيما، تلگراف، سينما، راديو چون اتومبيل، راه آهن، 
دستة انبوه جهانيان آن سختي و رنج ... در نتيجة اين اختراعها و تبديلهايي كه ناچار در زندگي پديد آمده”برعكس، . “!نه

هر گاه از اين راه كه از پي ... ”دهد كه  رقيان هشدار ميدر همين آغاز كار به ش. “اند را كه امروز دارند هرگز نداشته
  .١٤“ايم برنگرديم، سختي و گرفتاريمان چندين برابر خواهد بود غربيان پيش گرفته



  
 

 

كسروي در گفتار دوم بخش يكم آن . غرب و پسماندگي شرق بود“ پيشرفت”همه جا سخن از “ آئين”هنگام انتشار 
پرسد،  اختراعات اخير است، و سپس مي“ پيشرفت”گويد كه پاية الف غرب از  مي“ رود؟ يآيا جهان پيش م”كتاب، به عنوان 

نخست بايد ديد جهان در جستجوي چيست؟ به عبارت ديگر، از كلمة پيشرفت پيداست كه ما رو به سوي مقصدي ”
گي بر آنيم كه ماية نيكي جهان در اين باره سخن ما با اروپا يكي است و هم... ”: گويد مي. “آيا آن مقصد چيست؟... داريم

بر آسايش و خرسندي ... آيا از اين اختراعهاي نوين اروپا”ولي . ”و يگانه آرزوي جهانيان آسايش و خورسندي است
در نتيجة اين اختراعها و تبديلهايي كه ناچار در زندگي پديد آمده ... ”برعكس “ !دريغا كه نه! فسوسا كه نه... مردم افزوده؟
  .١٥ ”...ان روزافزون گرديدهزحمت آدمي

كه از (پرسد كه پس از اختراعات گوناگون  است، مي“ نتيجة اختراعات اروپا” كه عنوانش  ،“آئين”در گفتار ديگر 
. “!پردازند؟ نه آيا مردم برخالف زمانهاي ديكر يك روز كار كرده يك روز به آسايش و خوشي مي”) برد برخيها نام مي

زيند؟ بي چيزي و نداري از ميان رفته؟  خوابند؟ بيشتر مي خورند و مي مردم بيشتر مي: ندك پرسشهاي ديگري هم مي
اش بايد  درخت را از ميوه”: نتيجة سخن اينست كه. “!نه”: دهد دشمني از ميان مردم رخت بربسته؟ به همة اينها پاسخ مي

  .١٦“!سودي كه بر آدميان دارد چيست؟. اين اخترعها هر چه هست باشد. شناخت
  

. بيني او آشنا گرديد هاي كسروي دربارة اجتماع و مسايل اجتماعي بهتر فهميده شود بايد با جهان براي اينكه انديشه
  :كنيم هاي اساسي آن اشاره مي ما در اينجا به نكته

. دارانبيني كسروي در زمينة سرشت، يا گوهر، يا طبيعت آدمي است و تفاوت او با ديگر جان يكي از بنيادهاي جهان
آدمي گذشته از تن و جان، كه همة زندگان دارند، داراي گوهريست ”: راند از اين موضوع بسيار كوتاه سخن مي“ آئين”در 

. آدمي داراي خرد است و دريافتهايي دارد كه جانوران ندارند... ناميم كه خاص اوست و اين گوهر است كه ما روان مي
يابد اگرچه به زيان خود او باشد و از آزاري كه به كسي برساند پشيمان  يچنانكه آدمي از نيكي به ديگران لذت م

وي دين، قانون، آموزش و پرورش، و ديگر نهادهاي اجتماعي . ١٧“اند ولي جانوران از اينگونه دريافتها بي بهره. گردد مي
ولي ... ر زندگاني هميشه در پيشرفتندآدميان د”: گويد مي“ پيشرفت”بيني دربارة  اين جهان. داند مي“ روان”را برخاسته از 

و مانند اينها كه از راه ... يكي از راه افزارسازي و پي بردن به نيروهاي طبيعت: اين پيشرفت از دو راه بايد بود
ديگري از راه شناختن معني درست جهان و زندگاني و پي بردن به گوهر هر آدمي و دانستن جايگاه آن ”، و “دانشهاست
  .”نام دهيم“ راه دين”يدگان و زيستن به آئين خرد و مانند اينها كه بايد در ميان آفر

  :داند زيرا مي“ دين را براي جهان دربايست”كسروي 
در گام . آموزد در گام نخستين قانونگزار است كه يك رشته دستورهاي سودمند و گرانمايه را به دينداران مي... دين 

در گام سوم مربي . گيرد ا بي كم و كاست، در آشكار و نهان به عهده ميدوم شحنه است كه اجراي آن دستورها ر
شمارند و كردارهاي  است كه پس از ديري كه مردم نيك از بد شناختند كارهاي بد را نه تنها گناه بلكه ننگ هم مي

س از دين نيرومندترين شود كه پ پيدا مي... دانند و از اينجا شرافت نيكو را نه تنها ثواب بلكه ماية نيكنامي نيز مي
از بدكرداران بيزاري جسته با ديدة توهين در ... در گام چهارم قاضي است كه دينداران. عامل نيكي جهان است

  ...دارند شان مي نگرند و به نكوكاران نزديكي جسته گرامي ايشان مي
ها، كه هنوز  در شهرهاي كوچك و در دهدليل كسروي اين بود كه “ ...ام همة اين آثار را از دين ما با ديدة خود ديده”

نوازي، راستي و درستي، نيكوكاري، امنيت عمومي، و مانند اينها رواج بسيار داشت،   بودند، مهمان آلودة اروپائيگري نشده
  .١٨ولي در شهرهاي بزرگ كه اروپائيگري به آنها راه يافته بود اينگونه نيكيها بسيار كم، و بديها بسيار بيشتر شده بود

از قانون به تنهايي ”: گويد آگاهست، ولي مي“ توان كرد جبران بيديني را با قانون مي”كسروي از ادعاي اروپا كه 
سخن رئيس جمهور . “زشتكاريها روزافزون است... با بودن قانونهاي بسيار”، چنانكه در خود اروپا “رود كاري پيش نمي

، به راست “بايد در مردم شرافت پديد آورد. قانون جلو دزدي را نتوان گرفتآزموديم با ”نگاران، كه  آمريكا را به روزنامه
  .”شود جز به دستياري دين پيدا نمي”دارد، ولي معتقد است كه شرافت  مي

  
راند ـ چيزهاييست كه از دو قرن  گرفتاريهاي اروپا ـ آنچه او را دست بسته به سوي نابودي مي”از ديدة كسروي، 
اگر به دويست سال بازپس گرديم، اروپا حال ديگر جاها را دارد و . كم بر سختي خود افزوده استپيش رو نموده و كم 



  
 

 

خيزد يا شورشهايي كه در اينسو  زند جنگهايي است كه ميانة دولتها برمي تنها چيزي كه گاهي آسايش مردم را به هم مي
  .دهد و آنسو روي مي

او اخترعات را به دو دسته . كند  به درازاي از آن گفت و گو مييكي از گرفتاريهاي اروپا ماشين است، كه كسروي
تنها براي توانگران كار ”، مانند اتومبيل، تلفن، چراغ برق، و آنها كه ”كند براي همة مردم كار مي”آنها كه ”: كند تقسيم مي

. “ مگر نتيجة آن اختراعهااينها ماية ويراني جهان است و حال امروزي اروپا كه بيمناكترين حال است، نيست. كند مي
ديگر اختراعهاي اروپايي درخور آن نيست كه كسي بداتها بنازد يا گردن به ... كشفهاي طبي] اي[ جز پاره”رويهمرفته 

  .١٩ ”افتخار بيفرازد
كند و بجاي آنكه كسي در دو روز جفتي جوراب ببافد  ماشين رنج آدميان را كم مي”از اين ادعاي اروپا آگاه است كه 

ي آن “زيانها بلكه آسيبها”گويد كه  كند، ولي مي و اين سود ماشين را انكار نمي“ ...بافد ماشين در يك روز صد جفت مي
سپس . ٢٠“اگر ماشين رنج دستها را يكي بر صد كاسته رنج دلها را يكي بر هزار افزوده است”كوتاه سخن، . بسيار است

در هر كارخانه صدها يا هزارها ”از يكسو : شمارد از دستشان گرفته برميوران را  آسيبهاي ماشينهايي را كه پيشة پيشه
؛ و از سوي “ماند يابد و نتيجة رنجهاي آنان همه نزد خداوند كارخانه مي كوشد و هر كدام جز مزد اندكي درنمي كارگر مي

اند مردمان  چون چيره”داران  نهكه كارخا“ چيزهاي بيهوده و نادربايست است”ها  هاي فراوان كارخانه ديگر، بيشتر ساخته
  .٢١ ”ربايند دارند و بدينسان دارايي مردم را به نيرنگ و ناروا از دستشان مي را به خريداري و كاربردن آنها وامي

اندوزي به روي آزمندان باز  اين گناه ماشين آمرزش ندارد كه راه نزديك و آساني به سوي مال”كوتاه سخن، 
  .٢٢اند ميليونها انسان بيكار شده“ وني بي اندازة ماشين و تندي روزافزون كار آنهافز”و در نتيجة “ كند مي

. ”ماية گرفتاري جهان گرديده است... در نتيجة پيدايش ماشين... آسيب ديگر ماشينها آنكه داد و ستد و بازرگاني”
به ... خودآرائي”اينست كه “ بدعت زشت”نتيجة . دارند داران از هر راهيست مردم را به خريدن كاالهاي خود وامي سرمايه

  .٢٣ ”...سازند هر كجا رواج گرفته و زن و مرد پارسايي و مردمي و آبرو را فداي آراستن سر و تن مي
بيكاري . هر دردي از هرجا برخاسته از آنجا بايد درمان كرد”: گويد گرفتاري ماشين را چاره چيست؟ كسروي مي

اگر پارة كارها جز با . اش جز برداشتن ماشين يا كاستن از فراواني آن نيست  چارهدر اروپا هم كه نتيجة ماشينهاست
اينها را بايد جز با دست نكرد . شود شود يكرشته كارها هست كه با دست و ماشين هر دو گزارده مي ماشين گزارده نمي

گردانيم كه هر  ماشينها را كوچك مي”: ددر سالهاي بعد پيشنهاد ديگري به اينها افزو. ٢٤“تا كار براي بيكاران پيدا شود
آن ماشينهايي كه كوچك نتواند بود به شركتها يا به دولت تخصيص . يك ماشين كوچك به كار اندازد... كس بتواند

  .٢٥ ”دهيم مي
مردم از دست سياهكاريهاي كشيشان به ... ”علت كاهش رونق دين اين بود كه . گرفتاري ديگر غرب بيديني است

شورند كشيشان را هم دست  اينست كه چون در فرانسه و ديگر جاها بر پادشاهان و ستمگران مي...  بودندجان آمده
  .٢٦ ”آغازند شناختند با دين نيز دشمني مي نمودند نمي تابند و چون ديني جز از آنكه آنان مي مي

ولي بيديني هميشه . از از اين استچه خدا بي ني. راندم بيديني اگر نشناختن خدا بود من سخن از آن نمي”: گويد مي
آيند كه گويي  چنانكه در اروپا در نتيجة آن كساني به نام دانشمند و فيلسوف پديد مي. زيانهاي سترگي را دنبال خود دارد

اند و با يكرشته گفتارهاي  برده اند و بر برتري كه آدميان بر ددان و چهارپايان دارند رشك مي دشمن جنس آدمي بوده
  .٢٧ ”اند ود به دشمني آن برتري برخاستهزهرآل

گويد؛ اگر هم اين فرضيه دربارة  مي. گيرد سرچشمه مي“ تطور”است كه از فرضية “ گري داروين”ها  يكي از اين فلسفه
اند و آن اينست  اينكه آدمي از بوزينه برخاسته است درست باشد، داروين و ديگران به يك نكتة بسيار ارجدار پي نبرده

، يا در اصطالح خود “طفره”، يا “موتاسيون”روان بايد نتيجة . تنها در آدمي هست و جانوران آن را ندارند“ وانر”كه 
همچنين پيدايش دين . بوده باشد، زيرا  كه اين تفاوت برخالف تفاوتهاي ديگر تفاوتي است كيفي نه كمي“ جهش”كسروي، 

  .٢٨شمارد مي“ جهش”و دينهاي گوناگون را نتيجة 
، و آزادي و برابري در “بسيار خردمندانه”آئين فرمانروايي آن را . كند ي از قانونهاي غرب هم گفت و گو ميكسرو

قدمي ”: شمارد هاي گذشته است ـ نيكو مي برابر قانون، برانداختن فئوداليسم و برده فروشي را ـ كه نتيجة جنبشهاي سده



  
 

 

ولي نبايد ... نازند جز بدين كارها ننازند كساني اگر مي. ودهكه غرب در راه پيشرفت و برتري جهان برداشته همين ب
  .”پوشيده داشت كه اين آئينها ديگر است و حال امروزي اروپا ديگر

كاريها و  پس اين راه بايد راست و يكسره باشد و نازك. قانون خود راهي است براي انجام كاري”: مي گويد
در نتيجة . كاغذبازي را از اندازه گذرانده است. قانونهاي اروپا پيچيده استاما . ”سنجيها در زمينة قانون عيب است نكته

آيد و رونده بايد چندان سر اين پيچها درنگ كند كه مقصد را فراموش سازد يا از  در هر گامي پيچي پيش مي”اين كميها 
  .٢٩ ”پا افتاده در نيمة راه دربماند

اند نشان هوش و  ز قانونهاي اروپا كه از روم باستان برداشتهدر آن قسمت ا”رويهمرفته كسروي بر آن است كه 
  .٣٠ ”توان پيدا كرد خرد پيداست ولي بخشهايي كه از خود اروپائيان است كمتر نشان خرد در آنها مي

كسروي از وضع زن نيز در غرب بسيار ناخوشنود است، گرچه از وضع او در شرق نيز خشنود نيست، چنانكه در 
نكتة بسيار جالب اينست كه . ”باشد اگر رفتار ما با زنان بد است رفتار اروپائيان بدتر مي”: ، نوشت١٣١١، در “آئين”

هاي او در هر زمينة اجتماعي ديگر دگرگون  هاي او در زمينة حقوق زنان در گذشت زمان شايد بيش از انديشه انديشه
ها و باورهاي  ها و باورهاي ديگران، بلكه به انديشه انديشهگرديد، و نمونة نيكي است از اينكه كسروي پيوسته نه تنها با 

ها و باورهاي خود را نيز ديگر  كرد، انديشه ايجاب مي“ خرد”نگريست و هر جا منطق يا  خود نيز با ديدة انتقاد مي
پاسباني و ”د رويهمرفته در اين زمينه به سنتهاي ايراني ـ اسالمي نزديك است و زن را نيازمن“ آئين”در . گردانيد مي

خواهد كه براي  از اينرو زن را در بند محدوديتهايي مي. ٣١انبوه مردان نامرد و سياهكاراند”داند، زيرا  مرد مي“ سرپرستي
برد، ولي برخي  هاي سالهاي اخر زندگاني تقريباً همة اين محدوديت را از ميان مي اما در نوشته. ما امروز پذيرفتني نيست

  .دارد نگاه مي“ دربارة مشاغل زنانبيشتر ”از آنها را 
خودشان برگشت ”كند كه  آنان ياد مي“ يكي از حالهاي شگفت”كسروي در گفت و گوي از علل گرفتاريهاي غربيان از 

گيرند و يا اگر  بدينسان كه هرآنچه امروز رواج دارد فردا وارونة آن را مي. شمارند نامند و آن را عاملي در زندگاني مي مي
آن پايبندي ”): رآكسيون(يكي از مثالهاي بسيار اين برگشت . “پذيرند نداري دارند ديگران يكسره ضد آن را ميكساني پ

. سخت به دين در قرنهاي پيشين و آن لشگركشيها به شرق به نام دين و ديگر اينگونه كارها كه در تاريخها نگاشته است
دهد، مثالً،  هايي هم از وضع دادگستري مي نمونه. ٣٢“د رواج داردهاي زهرآلو امروز بجاي آنها داروينگري و ديگر فلسفه

بي رسيدگي و با زور و فشار مدعي به را از مدعي عليه .. كرده در فرانسه پيش از انقالب هرگاه كه يكي از ديگري تظلم مي
حتي . “ ناز مدعي عليه را بكشندتوانند اند كه تا مي بر ضد آن رسم پيشين كوشيده و خواسته”پس از انقالب، . “اند گرفته مي

هرگز آن را انكار ندارد باز چندين هفته بلكه چندين ماه او را اسنتطاق و محاكمه ”اگر كسي مرتكب جرم مشهودي شده و 
كند كه در پيش چشم چندين هزار تن رخ   ياد مي١٩٣رئيس جمهور فرانسه در سال ... براي مثال از كشتن”]. نمايند مي[

با اين حال چند هفته محاكمة او . زد كه مرا تيرباران كنيد طپانچه به دست گرفتار شده بود و هميشه داد مي”كشندة . داده
كردند و عمر  العموم و ديگري در جامة وكيل مدافع با هم جنگ زرگري مي كشيد كه يك فرانسوي در جامة مدعي] طول[

  .٣٣ ”ساختند خود و ديگران را تباه مي
  

رويهمرفته او . ايم ربارة غرب و فرهنگ آن بسيار است، ولي لب مطالب او همينهاست كه گفتههاي كسروي د گفته
. تكية او بر عيبهاي غرب است، و دليل اين بايد روشن شده باشد“ آئين”در اين . كوشد نيك و بد غرب هر دو را ببيند مي

هاي   كسروي تنها كسي بود كه دربارة جنبهكنم دليل ديگري هم براي اين موضوع باشد، و آن اينست كه من گمان مي
به عبارت ديگر، بسياري از اين مطالب مهم . كرد گويي بس نمي راند و به كلي منفي فرهنگ غرب روشن و با دقت سخن مي

ه كساني كه امروز جلو كاروان شرق راه افتاده او را ب”در يكجا دربارة . ماند آورد، ناگفته مي را اگر كسروي به ميان نمي
كاش اينهمه ستايش و گزافگوييها كه از غرب دارند اندكي هم از عيبهاي آنجا ”: گويد مي“ نمايند سوي زندگاني غرب راه مي

بنديها  گفتند كه در آمريكا دزدان دسته مي”گويد كه، كاش  دهد؛ از جمله مي سپس مثالهايي از اين عيبها مي. “...كردند ياد مي
گفتند كه در ان سرزمين تمدن كساني براي خوراك آبگوشت زندان جرم  مي. درمانده استدارند و حكومت از كار آنان 

گفتند كه در هر شهري صدها مهندس و دكتر و پروفسور بيكاراند و تنها در يك شهر  مي. كنند تا به زندان راه يابند مي
  .٣٤ ”اند بوداپست شصت تن از اين دانشمندان داوطلب ميرغضبي شده



  
 

 

در . كسروي در سنجش نيك و بد فرهنگ غرب با ترازوي ديگران بكشانيم“ ترازوي”ينجا بايد توجه را به تفاوت در ا
هميشه ... در اين ترازو”. بردند كند كه بسياري از ايرانيان در هر فرصتي بكار مي ياد مي“ ترازوي شرق و غرب”يك جا از 

كي از آمريكا برگشتگان در كتابش از جمله نوشته است كه در آنجا ، مثالً، ي“آيد كفة غرب سنگين و كفة شرق سبك درمي
شناسد  شود راه زندگي بهتر را مي از اينجاست كه هر آمريكايي چون بزرگ مي. كنند هاي پنج ساله توزيع جرايد مي بچه”

دليل سختي )  باشداگر راست(هاي پنج ساله  آيا كار كردن بچه”: پرسد كسروي مي. ”اندوزد و در اندك زماني ثروت مي
  .“باشد يا گواه كوشش و غيرت ايشان زندگاني يك مردم و خود عيب آنان مي

  
يگانه آرزوي هر مملكتي آنست كه از همه ... سالهاست در شرق جنبش شگفتي نمايان شده... ”: “اروپائيگري”و اما 

ترين  اند كه گرانمايه ي چندان از جا دررفتهو همگ. زودتر به پاية اروپا رسيده به گفتة خودشان قافلة تمدن را دريابند
  .٣٦“گذرند هاي شرق را از دين و پارسايي و اخالق ستودة گرانبها زير پا ريخته درمي اندوخته

ها، و در نتيجة آن انباشته شدن انبارهاي بازرگاني در اروپا  تاريخچة اين جنبش را به فزوني ماشينها و كارخانه
ليكن هنگامي بخت به ايشان روي آورده كه در ”. روپا را در جستجوي بازار به شرق كشانيدگرداند كه دولتهاي ا برمي

. از جمله در ايران شورش مشروطه برخاسته. ”خود شرق جنبشهايي به نام آزاديخواهي يا اروپائيگري پديد آمده است
ولي به زودي . ٣٧“زم نداشتندخواستند و از اروپا جز چند چيز ال جز از عدالت و نظم نمي”پيشروان اين شورش 

  به گفتة اين اروپاخواهان ـ. دهد خواهي جاي خود را به اروپاخواهي مي عدالت
سراسر جهان از تمدن بي . اند اروپا معدن هر نيكي و بهي است و اروپائيان از مرد و زن  فرشتگان روي زمين

 قوانين و اخالق و عادت، ايرانيان بايد هرچه در اروپا هست، از... بهره و اين نعمت زندگاني خاص اروپاست
  ...اند ديگر چه گويم كه اين فرومايگان چها گفته... بگيرند

يكي هم پرده از روي مقصود برداشته و . هرچه در اروپاست ستوده و نيكو و هر چه در شرق است نكوهيده و بد
گفتة “ فارسي شدة”جملة اخير . [يي شوندايرانيان بايد از تن و جان و از درون و بيرون اروپا: بي باكانه گفته
گيرند كه جنبش اروپاخواهي   جوانان از ناداني و گمراهي آغاز تاريخ شرق را از روزي مي]زاده است معروف تقي

  .٣٨شمارند به هيچ نمي... پيدا شده و زمانهاي درخشان پيش را
ي اين كار علم، تمدن و برتري و بهتري را برا”، ولي “خواهند ربودن دارايي شرق را مي”كوتاه سخن، اروپائيان 

اند و با اين دستاويزها و به دست يك مشت مردم فرومايه بنياد آسايش شرقيان را كنده زندگاني ساده  دستاويز ساخته
  .٣٩“گيرند را از دستشان مي

. ي از آنها تمدن استيك”كند كه  ياد مي“ در برانگيختن شرقيان به اروپائيگري”كسروي از دستاويزهاي اروپاخواهان 
به گفتة اينان، تمدن خاص اروپاست كه از آنجا بايد همپاي اتومبيل و تئاتر و سينما و روزنامه و مانند اينها به ديگر 

تمدن چيز نوي ”رسد كه  گويد و به اين نتيجه مي از معني تمدن و چگونگي پيدايش آن سخن مي. ٤٠ ”سرزمينها برسد
اند و  از آسيا پيغمبران برخاسته. “خاص اروپا نيست. ن با زندگاني آدميان توأم بوده استنيست، بلكه از باستان زما

آيا سرزميني كه زردشت و عيسي و محمد ازو . كه هركدام صدها سال ماية آسايش جهانيان بوده”اند  آئينهايي آورده
  ٤١ ”!شودبشكند آن دهاني كه به چنين سخني باز ! اند بي بهره از تمدن بوده؟ برخاسته

شود ماشينكاري آنجا و اختراعات نوين است اين خود سخني  اگر مقصود از تمدن كه خاص اروپا شمرده مي
چرا كه اين اختراعات ابزار زندگي است و صدها  بلكه هزارها سال پيش از پيدايش آنها تمدن در . بيهوده است

  .جهان رواج داشته است
ا در اين يك دو قرن در نتيجة اختراعات خود مغز تمدن را از دست داده بلكه اگر از راستگويي باك نكنيم اروپ

  .٤٢ ...است
توان هر علمي را  ولي آيا مي”؛ ”كسروي از اين نيز آگاهست. دستاويز ديگر هواداران اروپا  پيشرفت علوم است

توان از پيشرفت آنها به خود  آيا علومي كه از آن بمب و تانك و گازهاي آدمكش پيدا آمده مي! سودمند و نيكو دانست؟
علوم تا به دست اروپا نيفتاده بود ”كند و گذشته از آن، برآنست كه  از سهم مردم باستان در دانشها ياد مي. “!باليد؟

. ”ولي امروز علوم زيانش فزونتر است تا سود آن. سودش بيشتر از زيانش بوده، بلكه زياني از آن نمايان نبوده است



  
 

 

شناسي و تاريخ و مانند اينها پيشرفت فراوان كرده، ولي  ست كه در اروپا علومي همچون طب و ستارهراست ا”گويد  مي
  .٤٣“آيد پيشرفت و رواجش چندين برابر است علومي كه از آن ابزارهاي دوزخي برمي

يكجا و تكنولوژي، كه سودجويي عملي از آن است، “ علم خالص”شود، در اين سخنان كسروي از  چنانكه ديده مي
آنچه جهان نيازمند و خواهانست خرسندي جهانيان است و اين ”در هر حال، نكتة اصلي براي او اينست كه . راند سخن مي

  .٤٤“اي فرض كنيم دين بجاي بنياد آن و علوم بجاي نقشهاي ديوار است خرسندي را اگر خانه
  :گويد كسروي مي. دستاويز ديگر، قانون است
زنند و به همين دستاويز بر پاره سرزمينها قيمومت كرده و بر   و كارنداني شرق مياروپائيان دم از ناتواني

دليلشان هم يكي اينست كه در شرق قانون نيست و كارها آشفته و . كنند اندازي مي بسياري از كشورها دست
 اينست كه شرقيان ولي سخن. ما اگر قانون نداشتيم يا قانونهاي اروپابهتر بود جاي ايرادي نبود... نابسامانست

اين خود . گيرند اي را مي اند از دست داده بجاي آنها قانونهاي بيخردانه قانونهاي آزموده و سنجيده را كه داشته
  . ٤٥“زبوني است ـ زبوني كه هرگز تن در نبايد داد

نهاي مالياتي آن ياد كند كه ايران هزارها سال حكومت و قانون داشته، و براي نمونه از قانو براي مثال، يادآوري مي
نتيجة هوش و آزمايش چندين هزار تن مستوفي و دبير بوده و با همة سادگي و ”گويد قانون ماليات ايرانيان  مي. كند مي

به نام اروپائيگري آن را برانداخته و كساني را از ”ولي پس از مشروطه . “آمده آساني نيك از عهدة انجام كار برمي
هواداران اروپا بگويند كه بدي آن . اند ي گزاف آورده قانون و ادارة نوين كنوني را بنياد گزاردهها اروپائيان با ماهانه

اگر رسم مستوفيگري نارساييها داشته، كساني ... قانون كهن ايراني چه بوده و نيكيهاي اين قانون نوين چيست؟
 آن را برانداخته با خرجهاي گزاف قانون اروپايي شايست كه بيكبار توانستند چارة آن نارساييها را بكنند و هرگز نمي مي

  .٤٦ ”را جانشين آن سازند
راست . هاي كسروي دربارة غرب و اروپائيگري در ايران دست كم در ميان روشنفكران جنجالي به پا كرد نوشته

ايرانيان را در همه جا و زاده كه با آن بيباكي  است كه اروپائيگري هنوز در ايران ريشه ندوانيده بود؛ ولي گذشته از تقي
حتي سياست . ديدند خواست، كسان ديگري هم بودند كه در غرب و غربيان جز نيكي و برتري نمي همه چيز اروپايي مي
خواست ايران و ايرانيان را در  كوشيد غرور ايرانيان را به ايران باستان زنده كند، از سوي ديگر مي دولت، كه از يكسو مي

. زندگاني هرچه بيشتر و هرچه تندتر مانند غرب و غربيان گرداند ـ گرچه اين مانندگي سطحي باشدهاي گوناگون  رشته
  .دهيم داستان دراز است و ما تنها دو سه نمونه از واكنش ديگران را در برابر انتقاد كسروي از غرب به دست مي

 رويهمرفته، انتقاد كسروي از .ايم، نخستين برخورد كسروي با غرب در زمينة شرقشناسي بود چنانكه ديده
مثالً هنگامي كه در نشستي، كسروي در يك گفت و گوي . را خوش نيفتاد“ اهل فضل و ادب”شرقشناسان بسياري از 

. ٤٧زاده و ديگران از كسروي رنجيدند و زبان به گله گشادند  تقي  خرده گرفت،(Ernest Herzfeld)“هرتسفلد”دانشي به 
اسفنديار را  از كتاب ابن“ براون”اي حاوي انتقادهايش از ترجمة انگليسي  اي از جزوه كسروي نسخهايم كه  اين را هم گفته

هاي بسيار آن ترجمه جز چند فقره را چاپ نكرده بود، ولي  چون از اشتباه(براي قزويني فرستاد كه به براون بدهد 
چنانكه يكي از . ٤٨زوه به براون خودداري كردولي قزويني از دادن آن ج). خواست خود براون از آنها اگاه باشد مي

آدم خوب نيست به ”زاده يا قزويني دربارة اين جزوه گفته بود كه  گفت، در آن نشست تقي دوستان از زبان كسروي مي
بعضي از اشتباهات ... مرحوم كسروي”مجتبي مينوي هم گله داشت كه . “!فرنگي ايراد بگيرد، اين كار خارج از نزاكت است

  .٤٩”قيمت آنها كرد را بهانة منكر شدن كلية فضايل و تحقيقات ذي] ستشرقين اروپام[
، “آئين”كسروي پس از انتشار بخش يكم . تر واكنشي بود كه در برابر انتقاد كسروي از غرب نشان داده شد شنيدني

، ديگري به عنوان “اهد بودانجام كار اروپا چه خو”چاپ كرد، يكي به عنوان “ شفق سرخ”دو رشته گفتار در روزنامة 
. چاپ شد“ شفق سرخ”، علي دشتي و ليقواني، نمايندة مجلس، به آن گفتارها پاسخ دادند كه در “زندگاني زور و نيرنگ”

گفت كه آقاي  اگر كسي از خارج به من مي.... ”: كند دشتي پاسخ خود را چنين آغاز مي. اين گفتارها بسيار خواندني است
زيرا اين سنخ . كردم دارند باور نمي) و به قول فرنگيها پارادوكسال(دن غرب يك همچو عقايد عجيبي كسروي راجع به تم

آخوند متعصب قشري و بي اطالع از حقايق تمدن گذشته و امروز بيشتر برازنده بود تا يك عنصر ] به يك[عقايد 
از يك فكر عميق و مطلع و ...  و ادبي ايشاناي مانند آقاي سيداحمدخان كسروي كه آثار علمي منورالفكر و زحمت كشيده

متأسفانه اذهان راكد و ... ”: گويد ليقواني مي. ”اند كند كه سهم وافري از تمدن و تربيت عصر جديد برده تتبع حكايت مي



  
 

 

متحجر در مملكت ما زياد و ممكن است نظريات آقاي كسروي كه صرف صوفيگري و بيشتر به فلسفة ماوراءالطبيعه 
از روي كار آمدن [دارد تطور فكري را كه خواه ناخواه در اثر پيشرفت و ترقيات دوازده سالة اخير تاريخ مملكت شباهت 

اي را به طرف  شروع شده است از راه خود منحرف و در هر جا كه زمينه مستعد است عده] رضاشاه پهلوي
گذشته از اين . ٥٠ ”محصلين داشته باشندپرستي سوق داده و به عالوه اثر غير مطلوبي در عالم مدارس و  موهوم

كند كساني به ستايش يا به سخريه  از ماشين و گرفتاريهاي برخاسته از آن گفتگو مي“ آئين”پاسخها، چون كسروي در 
  .ناميدند“ گاندي ايران”او را 
جمه شد و با عنوان بخش يكم آن پس از انتشار به عربي تر. اي شناخته شد در بيرون از ايران هم تا اندازه“ آئين”

. كنم چاپ شده باشد كند، ولي گمان نمي كسروي به ترجمة انگليسي آن كتاب هم اشاره مي. در مصر چاپ شد“ الطريقه”
  .٥١ ”ام هاي اروپا ترجمه شد، ولي من به اينها دسترسي نداشته هايي از آن در برخي روزنامه گويد، تكه نيز، چنانكه او مي

  
نيز “ شفق سرخ”اما پس از آن كتاب و گفتارهاي . ترين نوشتة كسروي بود دربارة ارپائيگرينخستين و جامع“ آئين”

  :نويسان ايران نوشت ، در گفتاري دربارة روزنامه١٣١٣چنانكه در . بارها از گرفتاري اروپائيگري ياد كرد
ه را بايستي ويران كرد و از اين بنياد تنها يك گوش. در ايران پيش از مشروطه بنياد زندگاني نيكي بر پا بود

دوباره ساخت و آن موضوع حكومت استبدادي بود كه بايستي از پايه كنده بجاي آن حكومت مشروطه را 
و چون اينكار انجام داده شد پس از آن بنياد زندگاني ايران كندني و برانداختني نيست، بلكه اگر . گذاشت

 را فرو شست و رنگ و روغن ديگري به ديوارهاي آن زد اين فروريختگيها در آن پيداست يا اگر بايد چركهاي آن
  . كارها هيچ نياز به كندن بنياد ندارد

اي  به عبارت ساده، ما پس از مشروطه تنها اين را در بايست داشتيم كه جلوگيري از خرافات ديني نماييم و چاره
داريم و مردم را به ايرانيگري پايبند و براي بيسوادي توده بجوييم و پراكندگي و پاشيدگي را از ميان مردم بر

. خردمندان نيز پس از مشروطه به اين كارها پرداخته بودند. عالقمند گردانيم ـ و مانند اين كارها كه نياز داشتيم
نويسان پديد آمديد همة آن آرزوها ناانجام  ولي چون هياهوي اروپائيگري برخاست و در نتيجة آن شما روزنامه

  .٥٢زنيد ما تيشه بر بنياد زندگاني ايران ميماند و كنون ش
در اين باره، يعني زمينة فرهنگي و تاريخي اروپائيگري در ايران، و بستگي اين زمينه به گذشته و آيندة ايرانيان، 

، كه اشغال ارتشهاي بيگانه اوضاع ايران را درهم فرو ريخت و ١٣٢٠كسروي دو ـ سه ماه پس از پيشامد شهريور 
  :گويد چنين مي“ آيندة ايران چه خواهد بود؟”ه را فرا گرفت، در گفتاري مفصل به عنوان نوميدي هم

  .از زمان سلجوقيان تا آخرهاي قاجاريان قرون مظلمة اين كشور است. ايران قرنها با تاريكي مي زيست
هاي كهن مسيحيان و  چهارده مذهب و چند بدآموزي ديگر، افسانه. ايران از اين تاريكي با صد پريشاني بيرون آمد

آميز سنيان و شيعيان، بافندگيهاي دور و دراز  جهودان، مهر و ناهيدپرستيهاي زردشتيان، كشاكشهاي تعصب
پردازيهاي بهائيان و ازليان،  گوييها خراباتيان، استالالت بيخردانة شيخيان و متشرعان، عبارت صوفيان، پراكنده

هاي فكري بوده كه ايرانيان در  اللهيان و گوران و باطنيان ـ اندوخته  عليپنداربافيهاي فالسفة يونان، گزافگوييهاي
  ...داشتند پايان قرون مظلمه با خود مي

در اين هنگام راه اروپا بر . آمدند هاي پراكنده و راههاي گوناگون ايرانيان از قرون مظلمه بيرون مي با اين انديشه
ديدند كه چيزهايي را از  ا غربيان رابطه پيدا كرده خود را ناگزير ميروي آسيا باز شده و شرقيان خواه و ناخواه ب

  .اروپا ياد گيرند
  :كند كند و سخن را چنين دنبال مي سپس از شوق جنون مانند اروپائيگري در ميان شرقيان ياد مي

موكراسي، دانشهاي طبيعي، د. هاي گوناگون ديگري در ميان ايرانيان رواج يافت از اين ارتباط نيز انديشه
هاي تند نيتچه و باخنر و ياران او، چيزهاي نويي  سوسياليزم، نيهيليزم، فلسفة داروين، فلسفة مادي، انديشه

  .بود كه ايرانيان از اروپا آموختند
هاي كهن پيشين بيكبار ناسازگار  دارد با انديشه اينها نيز گذشته از آنكه خود با يكديگر ناسازگاريهايي مي

  . ، همان دانشهاي طبيعي و همان دموكراسي هر يكي از راه ديگري با مذهبها متضاد استمثالً. آيد درمي



  
 

 

شما بينديشيد كه ايرانيان امروز در چه راهيند ! هاي رنگارنگ راه به كجا تواند برد؟ يك توده با اين انديشه
  !روند؟ و به كجا مي

 و اينكه از همان گام نخست ميان آن و مذهب در اينجا كسروي از شورش مشروطه در ايران و حكومت دموكراسي
. توانيم در اين گفتار به اين موضوع درآئيم ما نمي. گرداند كند و آن را روشن مي شيعه ضديت پيدا شد، گفت و گو مي

يكي اينست كه در اين مذهب حكومت از آن علماست؛ و ديگر . كوتاه سخن او اينست كه اين ضديت را دو انگيزه هست
بايست جز به  چه در مذهب شيعه هر كسي مي. در وظايف افراد نيز، ميانة مشروطه با مذهب ناسازگاري پديد آمده”اينكه 

در حالي كه مشروطه يكرشته ... خوانيها بر پا كردن و مانند اين ـ نپردازد كارهاي مذهبي ـ از زيارت رفتن و روضه
مندي به نيروي دولت و مانند اينها ـ به گردن هر كسي تكاليفي ـ از ميهن پرستي و كوشش به آبادي كشور و عالق

خواني و رفتن به زيارت خرج  پولهايي را كه در راه روضه: گفتند خواهان زبان باز كرده به مردم مي مشروطه. گذاشت مي
ش پيروان ها ماية رنج كنيد، در مدرسه باز كردن و راهها شوسه كردن و مانند اينها به مصرف رسانيد، و همين گفته مي

  .٥٣ ”گرديد مذهب مي
هاي  انتشار داد كه در آنها انديشه“ پيمان”در “ خواهيم؟ ما چه مي” يك رشته گفتار به عنوان ١٣١٩كسروي در سال 

. گويد و از جمله زمينة تاريخي اين گرفتاريها را شرح مي دهد خود را دربارة گرفتاريهاي اجتماعي ايران به تفصيل بازمي
، و )و از آنها در باال نام برديم(هاي ايرانيان اثرهاي زيانمند گذاشته  آموزيهاي گوناگون كه در انديشهاز جمله از بد

هاي آنها، همچون آسيب مغوالن، و دير نپائيدن فيروزيهاي صفويان و نادرشاه، و ناتواني و زبوني كشور در  نتيجه
دار اين بود كه  هاي آن تكان ريشه يكي از نتيجه. رساند كند و سخن را به شورش مشروطه مي دوران قاجار، گفت و گو مي

  .هايي كه از اروپائيان فراگرفتند ـ انديشه“ اند هاي نويني را به دلهاي خود راه داده يكرشته انديشه”ايرانيان 
  :توان گفت ايرانيان پنج رشته را از اروپائيان فراگرفتند مي
 دلبستگي به ميهن و جانفشاني در راه توده و بر پا كردن  حكومت مشروطه و زندگاني از روي قانون وـ ١

  .ها و شيوة سربازگيري و اينگونه چيزها اداره
  .شناسي و رياضيات و مانند اينها  ـ دانشهاي نوين از جغرافي و تاريخ و فيزيك و شيمي و ستاره٢
  .مندي از اختراعها هره ـ به كار انداختن ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و كشاورزي و افزارسازي و ب٣
  . ـ شور اروپائيگري و الف تمدن و هايهوي پيشرفت و حزب سازي و رمان نويسي و اينگونه چيزها٤
  ٥٤ .هاي تند و بيهوده  ـ فلسفة مادي و بدآموزيهاي ماديگري و زندگي را نبرد دانستن و ديگر انديشه٥

كند كه سه رشتة نخست نيك و سودمند  خالصه ميكسروي داوري خود را دربارة نيك و بد اين پنج رشته چنين 
نيز . ها را به آنها گيريم دليل آن نخواهد بود كه ايرانيان را در فراگرفتن آنها بيراه شماريم و ما اگر برخي خرده”بوده 

  .٥٥“ايم پيداست كه دو رشتة آخر بد و زيانمند بوده و ما از هر يكي از آنها در جاي خود سخنها رانده
  

اما اين برداشت با گذشت زمان . برداشت سخن كسروي برتري و بهتري شرقيان بود نسبت به غربيان“ ئينآ”در 
خودش . انگيزة اين ديگرگوني آشكارتر گرديدن ژرفاي آلودگيها و گرفتاريهاي شرقيان، بويژه ايرانيان، بود. گردد ديگر مي

اين بديها كه ما از . هاي اروپايي درخور سنجش نيست تودهتودة ايراني با حال امروزي با ”: گويد  مي١٣٢٢در تيرماه 
اين را نيز . ٥٦“شد بينيم تنها يك معني دارد، و آن اينكه آلودگي اين توده بيش از آنست كه پنداشته مي ها مي ايراني
 در آشفتگي گذشته بود عامل ديگري“ آئين”توان افزود كه رواج روزافزون اروپائيگري در چند سالي كه از انتشار  مي

  . تر گرديدن گرفتاريهاي اجتماعي شده بود فرهنگي و پيچيده
اي در  ، در سرمقاله١٣٢١در سال . ها دربارة تفاوت نوع گرفتاري شرقيان و غربيان است نكتة ديگر در اين زمينه

با ”: نويسد غرب ميپس از شمردن ايرادهاي خود به “ چه جدايي ميانة شرقيان و غربيانست؟”به عنوان “ پرچم”روزنامة 
اينحال اگر اروپائيان را با آسائيان به سنجش گزاريم، بايد گفت آنان گرفتاريشان كمتر از آسيائيان و شايستگيشان به 

هاي بزرگ و فنون جنگ و افزارهاي جنگي و  زيرا گذشته از دانشها و آگاهيها و هنرها و كارخانه. زندگاني بيشتر است
 بسنجيم بي مبالغه در اروپائيان صد است و در شرقيان بيش از يك نيست، از ديدة نيروهاي مانند اينها، كه اگر نيك

پرستي در اروپا، پراكندگيهاي مذهبي  دارتري ميهن دهد ريشه از مثالهايي كه به دست مي. “معنوي نيز آنها بسيار جلوترند
آورد،  و آن  آورد در اينجا نيز به ميان مي  مياي را كه بارها به ميان و مسلكي در شرق و ايران است و همچنين نكته



  
 

 

هاي بزرگي از مردم با  دسته] كه در آن زمان از گرفتن مشروطه گذشته بود[اينست كه هنوز پس از سي و شش سال 
باشد اينان از نافهمي و بيخردي  نمايند و يك شكل حكومتي كه بهترين شكلهاي آن مي مشروطه دشمنند و ريشخند مي

  .“گذارند ن نميگردن به آ
  :كند در همان گفتار  در يكجا جدايي ايراني و اروپايي را چنين خالصه مي

ولي . نتيجة آن گمراهيهاي اروپا اين شده كه خود را به رنج و سختي اندازند و كمتر روي آسايش ببينند
باشند و خور ديگران  انديشي ايرانيان و ديگر شرقيان آنست كه زير دست و توسري نتيجة اين پست

  ٥٧.اين دو با هم تفاوت بسيار دارد. شرمسار و سرافكنده زندگي نمايند
در آن زمان كساني از ايرانيان اميد داشتند كه در پايان . گفت اين سخنان را كسروي در زمان جنگ دوم جهاني مي

تة ديگر فيروزي دولتهاي يك دسته فيروزي متفقين را آرزو داشتند و دس. هايي به سود ايران به دست آيد جنگ نتيجه
آنچه شما را زبون گردانيده و به زير . باشيد شما خودتان دشمن خودتان مي”: گفت كسروي به همة ايرانيان مي. محور را

  .“دست بيگانگان داده آلودگيهاي خودتانست
پيشامدها سودي برند يك تودة آلوده اگر هم از . يك مردم تا خود نيك نباشند از نيكيهاي جهان بهره نخواهند يافت”

امروز كه چهل و . ٥٨ ”از آن در دست نتوانند داشت] اي نتيجه[= اي  نتواند بود و سرانجام هوده] موقت[= جز چند گاهه 
  .گذرد اين سخنان كسروي نبايد به توضيحي نياز داشته باشد پنج سال از پايان آن جنگ مي

دلهاي ايرانيان يك ... ”:  ايرانيان تنها اروپائيگري نيستاز آنچه گفته شد پيداست كه از ديدة كسروي گرفتاري
به بدآموزيهاي گذشته اشاره . “لجنزاريست، يك باتالقيست كه همه چيزها را توانند گرفت و در آن لجنزار ناپاك فرو برد

زيهاي نوين باورهاي امروزي ايرانيان درهم آميختة آن بدآموزيهاي كهن آسيايي با بدآمو... ”: گويد كند و مي مي
  .٥٩ ”خوانيم نيست كه آنها را لجنزار ناپاك مي] بي دليل[= بي شوند . اروپائيست

  .بيرون آورند“ لجنزار ناپاك”كوششهاي كسروي و آزادگان براي اين بود كه ايرانيان را از اين 
  :اي كه كسروي داشت و جايگاه غرب را در آن برنامه، خودش در آغاز چنين خالصه كرد برنامه

يكي كيشهاي پراكنده را برانداختن، نادانيهايي كه به نام دين ميانة : بايد امروز در شرق به دو كار برخاست
بافيهايي كه از قرنهاي زبوني بازمانده همه را لگدمال نمودن، به مردم  مردم رواج يافته از ريشه كندن، ياوه

بايد فراگرفتن و از  ا و هنرهايي كه ميديگري از غربيان دانشه. درس غيرت و مردانگي و آزادگي دادن
  .٦٠“آلوديگهاي آنان دوري جستن

  
        ::::پانويسهاپانويسهاپانويسهاپانويسها

چرا از عدليه ”و يك سخنراني به عنوان “ ده سال در عدليه”و “ زندگاني من” ـ كسروي سرگذشت خود را در كتاب ١
زندگاني من، :  آنها را در يك جلدتوان همة اينها در اصل جداگانه چاپ شده بود، ولي اكنون مي. نوشته است“ بيرون آمدم

در اين گفتار نويسندة همة . ام هاي خود سود جسته دربارة سالهاي آخر زندگاني او، من از دانسته. ، خواند١٣٤٨تهران، 
  .منابع كسروي است، مگر اينكه كس ديگري نام برده شود

 ١٣١٩، سال ششم، پيمانپيمانپيمانپيمان، “خواهيم؟ ه ميما چ”:  ـ شايد بهترين ديباچه بر ايدئولوژي كسروي اين دو كتاب باشد٢
براي فهرست جامع كتابهاي كسروي و . ١٣٢٤، چاپ دوم، تهران، “در راه سياست”؛ و )١٣٣٩چاپ دوم، تهران، (

، فرهنگ ايران “)طرح بسيار مقدماتي(كتابشناسي كسروي ”محمود كتيرائي : هاي ديگران دربارة او ديده شود نوشته
  .٣٦١-٣٩٨ .، صص١٨/١٣٥١زمين، جلد 

  .١٣٢٠ ـ از جمله در امروز چه بايد كرد؟، تهران، ٣
  .٥٧.  ـ زندگاني من، همان، ص٤
  .٥٨.  ـ همان، ص٥
  .٧٩-٨٢.  ـ همان، صص٦
  .٧٣-٧٤.  ـ همان، صص٧
  .٩٢-١٠٠.  ـ همان، صص٨



  
 

 

كوشش يحيي  رساله و گفتار از احمد كسروي، به ٧٨، مجموعة “كاروند كسروي”، در ”گيري و موشكافي خرده” ـ ٩
  .٢٣٧. ، ص١٣٢٥ذكاء، تهران، 

  ).١٣٠٥چاپ اصلي،  (٢٥٠.  ـ همان، ص١٠
  .٢٣٨.  ـ همان، ص١١
. ؛ و نيز ذكاء، كاروند، همان، ص١٣٢٣، دفتر يكم، چاپ دوم، تهران، “هاي ايران نامهاي شهرها و ديه”ديباچة   ـ ١٢

٢٧٠.  
  .٢٣٧. ، ص)١٣٠٥چاپ ( ـ همان ١٣
  .٣-٧. ، صص١٣١١ان،  ـ آئين، بخش يكم، تهر١٤
  .٥-٧.  ـ آئين، يكم، صص١٥
  .١٢-١٤.  ـ همان، صص١٦
  .١٠٣.  ـ همان، ص١٧
  .٢٠-٢٢.  ـ آئين، يكم، صص١٨
  .١٤-١٦.  ـ آئين، يكم، صص١٩
  .٢١.  ـ آئين، دوم، ص٢٠
  .٢٢-٢٣. صص.  ـ همان، ص٢١
  .٢٣-٢٤.  ـ همان، صص٢٢
  .٢٦.  ـ همان، ص٢٣
  .٣٢ .، ص... ـ پيام به دانشمندان٢٤
  .٦-٧.  ـ آئين، دوم، صص٢٥
  .٧.  ـ همان، ص٢٦
از جمله در دين و جهان، پيام به دانشمندان اروپا و آمريكا، و .  ـ اين موضوع را در بسيار جاها بحث كرده است٢٧

  .، و ورجاوند بنياد)١٣٢٤تهران، (در پيرامون روان 
  .٥٩-٦٠.  ـ آئين، دوم، صص٢٨
  .٦٦-٦٧.  ـ همان، صص٢٩
  .١١. ، ص١٣١٣مان، سال دوم،  ـ پي٣٠
  .٧٨.  آئين، يكم، ص  ـ٣١
  .٣٥.  ـ آئين، دوم، ص٣٢
  .٢٦.  ـ قانون دادگري، ص٣٣
  .٨٦-٨٧.  ـ آئين، يكم، صص٣٤
  .٢٠-٢١. ، صص١٣١٣، ارديبهشت ١١، شمارة ١ ـ پيمان، سال ٣٥
  .٥١.  ـ آئين، يكم، ص٣٦
  .٥٣.  ـ همان، ص٣٧
  .زاده بعدها از اين عقيده بازگشت انيم، تقيد چنانكه مي. ٥٤-٥٥.  ـ همان، صص٣٨
  .٥٨.  ـ همان، ص٣٩
  .٦٥.  ـ همان، ص٤٠
  .٦٧.  ـ همان، ص٤١
  .٦٨.  ـ همان، ص٤٢
  .٧١-٧٢. ـ همان، صص٤٣
  .٧٣-٧٤.  ـ همان، صص٤٤
  .٦٨.  ـ آئين، دوم، ص٤٥
  .٦٤-٦٥.  ـ همان، صص٤٦
  .٢٧٠.  ـ كاروند كسروي، ص٤٧



  
 

 

  ).از گردآورنده، يحيي ذكاء (١، يادداشت ٢٤.  ـ همان، ص٤٨
اي است  اين گفتار مينوي نامه. ٤٠٨. ، ص١٣٢٧، ١، يغما، سال “پستي و بلندي ملل از چيست؟” ـ مجتبي مينوي، ٤٩

هاي  گويد نوشته در همين گفتار، مي. كه او به كسي فرستاده بوده كه دربارة كسروي پرسشهايي كرده بوده است
، “دانم مرحوم كسروي را مرد ميدان اينگونه تحقيقات و راهنماييها نمي... ”ده است، ولي اجتماعي كسروي را نخوانده بو

شناسم كه فعالً علم و استعداد و مايه و قوة اين را داشته باشد كه رأي قاطع دربارة  هيچ ايراني ديگري را نيز نمي”بلكه 
تاريخ اين نامه داده نشده، ). ٤٠٩. ص(” ... را نشان بدهدعلل تنزل ايرانيان بدهد و طريقة ازالة معايب و اعادة عظمت ديرين

  .ولي پيداست كه پس از مرگ كسروي بوده
همة آنها با مقدمة حسين يزدانيان، در .  چاپ شد١٣١٢ فروردين ١ و ١٣١١ بهمن ١٣ ـ اين گفتارها در شفق سرخ، ٥٠

هاي منقول از دشتي و ليقواني، به ترتيب، در  لهجم.  تجديد چاپ شد١٣٥١ مرداد ٢٣ فروردين و ٢١روزنامة اميد ايران، 
)  اميد ايران١٣٥١ تير ١٩ (= ١٣١١ اسفند ٢٤و )  اميد ايران١٣٥١ خرداد ٢٢(=  شفق سرخ ١٣١١ اسفند ٢١هاي  شماره

. دهآم“ ...عقايد سبك آخوند... ”هاي دشتي، در اميد ايران، عبارت  در جمله). ام من از اميد ايران بهره جسته(چاپ شده 
  .ايم، وگرنه جمله از ديدة دستوري ناقص است است كه ما در باال آورده“ به يك”محرف “ سبك”ظاهراً 
 ياد ٢٩٦. ، ص١٣١٤، ٢ و پيمان، سال ٣٤. ، ص١٣١٣ ارديبهشت ١٥، ١٢، شمارة ١ها پيمان، سال   ـ از اين ترجمه٥١

  .شده است
  .١٦٩. ، ص١٣١٣، ٢ ـ پيمان، سال ٥٢
  .٣٧٣-٣٧٧. ، صص١٣٢٠، ٧ ـ پيمان، سال ٥٣
  .٣٤. خواهيم؟، ص  ـ ما چه مي٥٤
  .٣٤.  ـ همان، ص٥٥
  .٣٢٠. ، ص١٣٢٢، ١ ـ پرچم دوهفتگي، سال ٥٦
  . ١٣٢١ مرداد ١٩ ـ پرچم روزانه، ٥٧
  . ٣١٣. ، ص١٣٢٢، ١ ـ پرچم دوهفتگي، سال ٥٨
  .٤٠٦. ، ص١، سال ١٣٢٢ ـ پرچم دوهفتگي، ٥٩
  .٦٦٨. ، ص١٣١٤، ٢ ـ پيمان، سال ٦٠

  
info.kasravi.www 

 
   
  
  
  
  


