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 پيشگفتار

  

اثر  .3حاوي  يافته است،« مقاالت  اجتماعي و فني»اين مجموعه كه عنوان 
هاي مختلف به رشته تحرير  كه پيش از انقالب به مناسبت باشد ميگردآوري شده 

هاي اوليه يا متن سخنراني مؤلف در مجامع  بخشي از  آن، يادداشت .درآمده است
 1311ترين اين متون كه در سال  قديمي .باشد ميمختلف علمي، اسالمي و اجتماعي 

اي است كه مؤلف در دوران دانشجويي خود در  مقاله( تهيه شده ، 1333ژانويه  .2)
به رشته تحرير درآورده و براي روزنامه « در وصف صنعت» :پاريس تحت عنوان 

نظر از استعداد ذاتي و آشنايي نويسنده  اين امر صرف .ارسال نموده است« شفق سرخ»
و ملك  با مسائل علمي و اجتماعي كشور، ميزان عشق و عالقه او را به آب و خاك

، به خصوص در شرايطي كه ابناء وطن و استعدادهاي دهد ميو ملت خويش نشان 
اعتنا به سرنوشت ملت مظلوم و  درخشان آن، در مهاجرت ميليونيِ مغزهاي متفكر، بي

مسئوليت و تعهد ملي و مذهبي كه در قبال آنان دارند، با جالي وطن عمالً به مردم 
هايي، براي حل  ها و راهيابي ا رابطه برقرار كردنه كنند، چنين روكردن خود پشت مي

 .آموز است مشكالت صنعتي اجتماعي مملكت ، بسيار معنادار و عبرت
ميالدي( نوشته شده  1333آوريل  3) 1312دومين مقاله اين بخش كه در سال 

هاي  التحصيالن ايراني دانشگاه نويس سخنراني مؤلف در جمع فارغ است، پيش
سالگي ، هنگام بازگشت به ايران،  26كه در سن  باشد ميرت ايران، فرانسه، در سفا
عنوان فوق اشاره به سوغاتي و  .ايراد شده است« ارمغان فرنگ»تحت عنوان 

دستاوردي است كه پس از ساليان دراز تحصيل در فرنگ، دانش آموختگان بايد 
زدگي و  يد و غربآوردند محور اصلي اين نوشته مقابله با تقل براي هموطنان خود مي

شيفتگي و شخصيت باختن در مقابل تمدن غربي است، كه مشكل اصلي نسل جوان، 
استقالل فكري و ايران  .باشد ميكردگان فرنگ بوده و همچنان  به خصوص تحصيل
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خواهي عميقي كه مؤلف در ساليان بعدي عمر به آن معروف گرديد،  دوستي و ملت
قلبيِ دوران جواني نسبت به وطن   هايِ و تپيدنريشه در همين رويكردها و تمايالت 

 .دارد
هاي علمي ،  هاي فراوان ديگري نيز پس از بازگشت به وطن در زمينه سخنراني

در محافل مختلف ايراد شده كه برخي موارد به دست آمده  ...اجتماعي ، فرهنگي و 
سائل عملي و ترين م اينها نيز عمدتاً ناظر به مبرم .در اين مجموعه درج شده است

 :مشكالت اجتماعي آن روزگار بوده است مثل 
« ..مهندس خليل ارجمند»( ، 1323)فروردين « ها بخاريزمستان تهران و دود »

)بهمن « سازمان مسافربري شهرستان تهران»(، 1323)مبتكر بزرگ صنعت( )آبان 
 (، نحوه ساختمان سازي در شهر تهران و مشكالت و مسائل آن در گفتار1323

)اسفند « آتيه صنعت ايران»( ، 1326)اسفند « رضايت از خانه»راديويي تحت عنوان 
طرح يك »( ، 1323)بهمن « ها در ايران نقشه شهرها و طرز تشكيل دماغ»(، 1328

 .( 1338)آبان « پيشنهاد براي حل ترافيك شهر تهران
طرح بيني مشكالت ترافيكي آينده تهران و تهيه  موارد فوق، به خصوص پيش

سال قبل، در شرايطي كه هنوز تعداد وسائط نقليه  44در   عملي ابتكاري و كم هزينه
و ميزان آلودگي هوا به حد قابل توجهي نرسيده بود، عشق و عالقه نويسنده را به 
ارائه خدمات فني براي حل مشكالت روزمره مردم با اتكاء به تخصص و تجربياتي 

 .دهد ميرده بود نشان كه در دوران تحصيل در فرنگ كسب ك
براي  1338تا  1326ي ها سالبخش عمده اين مجموعه ، مقاالتي است كه از 

كيهان ، اطالعات ، باختر امروز ، جبهه ، صنعت ، خبرهاي روز و  :نشرياتي همچون 
 .ترين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي روز تهيه شده است  در ارتباط با عمده ...

( يا مقاالتي كه در بحبوحه .133)فروردين « يا انتحار ملي مرگ زنگنه» :همچون 
يد از شركت غاصب انگليسي  مبارزات ملت به رهبري دكتر محمد مصدق براي خلع

« ...اول به فكر ايران»( ، .133)مرداد « دومين ناهار در اهواز» :مثل  .نوشته شده است 
)آذر « يه شركت ملي نفت ايرانات»( ، .133)مهر « تر از نفت قيمتي»( ، .133)شهريور 

 .(1331)فروردين « تأثير ملي شدن نفت در وضع اقتصادي ايران»( ، .133
 :مثل  .همچنين مقاالتي در تعليم و تربيت و تحصيالت عالي و مسائل فرهنگي

ما »( ، 1331)اسفند « مهندس خارجي»( ، 1334)آذر « ترموديناميك در زندگي»
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چند كلمه »( ، 1331)اسفند « بسازيم يا برايمان بسازند» ( ،1331« )معلميم يا مربي؟
« سازگاري ايراني»( ، 1346« )چشمي چشم هم»( ، 1338)آبان « در زمينه تغيير خط

 ...( و 1346)
شناسي و معماري نيز مؤلف ذوق و نظري  عالوه بر موارد فوق، در زمينه باستان

برداري  )نقشه« يا آتشكده ساسانيالرشيد  زندان هارون» :نشان داده است كه مقاالت 
)كه در زمان « گزارش فني از بناي ساختمان بانك ملي در اصفهان»و معرفي بنا( و 

 .باشد ميرفته است( از آن جمله  خود اثر معماري مهمي به شمار مي
باالخره بخش ديگر اين مجموعه، مقاالت سياسي اجتماعي متنوعي است كه 

)مهر « بازي جوانان با سياست» :همچون  شته است،نو .4و  .3هاي  مؤلف در دهه
( كه متناسب با دوران فعاليت شديد حزب توده و احزاب ملي در دانشگاه و 1331

جذب جوانان از كالس درس به صحنه مبارزات سياسي در كوچه و خيابان )در 
شرايطي كه مؤلف در مقام رياست دانشكده فني دانشگاه تهران مسئوليت آموزش 

ويان را به عهده داشت و خود نيز هنوز به طور جدي وارد صحنه سياست نشده دانشج
 .رشته تحرير درآمده است ها سخت پايبند بود( به ها و مسئوليت تفكيك تخصص و به

هاي  هاي فكري نويسنده و دردها و دلسوزي اي از دغدغه هاي فوق گوشه نوشته
، هر چند بسياري از آن دهد مين او را براي مردم در نيم قرنِ قبل از انقالب نشا

هاي  مشكالت و مسائل امروز تعبير و تطور يافته است، اما ريشه و اساس گرفتاري
 .هاست كنوني نيز در همان زمينه

اميدوارم پيگيري اين خطوط فكري و خدمات فرهنگي، براي خوانندگان ارجمند 
 .را مومجب گرددخالي از فايده نبوده، رشد و تعالي جامعه و رضايت رب رحيم 

 
 بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
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*در وصف صنعت
 

 

ما اشعار موزون سروده، اوصاف دلكش نقل  يدر وصف طبيعت، شعرا و ادبا
البته  .گذرد از شنيدن آن نسيم بهار و طراوت گل و سبزه در خاطر مي .اند كرده

نبوده و از نگارنده  يبهار يصفاو  يقارئين محترم تحت عنوان فوق، متوقع نظم شعر
 يموضوع صحبت در مكالمات عاد .نيستند يبا سخن سرايان نام ينيز منتظر همسر

نظر  :مقاله ذيل نيز از آن نوع است .شود ميوصف اشخاص يا اشياء كوچك  يگاه
در پيدايش و تكميل صنعت كرده ضمناً خواهيم ديد مقام مهندس در جامعه  ياجمال

 .ت چيستو در اداره صنع

با احتياج توأم  ؛ياست كه وجود هر ذيحيات و مخصوصاً انسان ناراض يبديه
طرف ديگر دراز  هدست آرزو ب ؛شود يبوده، هر وقت شكم، سير و بدن، پوشيده م

خود كفايت  يبيكار نگذاشته و چون اعضا يا تدبير را دقيقه كه طوري به .كند يم
  .دمت خويش درآوردخه مقصود را نكردند، موجودات طبيعت را ب

 يكلطور به توان ميرفع احتياج  يرا برا يتدبير و استفاده از مواد طبيع عمالِاِ
  .صنعت گفت

، پيش از يعهدحجر صيقل ياخر تعبار هتاريخ صنعت قبل از تاريخ بشر و ب
بعد از آن، سير تمدن همواره با بسط صنعت همراه و  .شود مياختراع خط شروع 

 يترين كار بشر مثالً خوراك، بدون مداخله صنعت يعن مروزه سادهبلكه تابع بوده، ا
 .طبخ ميسر نيست

                                                
شفق »اين اثر به هنگامي كه مؤلف محصل مدرسه مركزي صنايع پاريس بوده، از فرانسه براي روزنامه  *

در صفحه  1333ژانويه  21و  1311رمضان  23، برابر با  1311دي ماه  31فرستاده شده و در تاريخ « سرخ
كه اكنون به نقل از اين روزنامه و با ويرايشي  روزنامه مذكور به چاپ رسيده است 2261شماره  3

 شود.  مختصر، تقديم مي
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 ييعن يجنبه بشر :چنانچه اشاره شد، صنعت متضمن دو جنبه بوده و خواهد بود
  .وجود مواد ييعن ياعمال تدبير و جنبه طبيع

، يامروز، شخص مهندس است و مظهر جنبه ثان يمظهر جنبه اول در حيات صنعت
  .باشند ميمعادن  ياخر تعبار هاوليه و ب مواد

صنعت عبارت خواهد بود از تكميل مهندس و كشف معادن )مواد و  يترق
 .خواص مواد(

قوت گرفته، دسته  تدريج بهتقسيم مشاغل  .بود يابتدا صنعت، ساده و عموم
متكفل رفع احتياجات ديگران شده، در نتيجه قوت بازو و كسب  يمخصوص

  .يافتند يدر حرف صنعت تجربيات و تخصص
كتاب بود و حواس   و ذهنشان نقشه آهنگر، و معمار امثال يمهندسين اين دوره يعن

منزله آالت مقياس؛ بدون آنكه هندسه خوانده و قوانين فيزيك آموخته  هخمسه ب
هنوز پلها و ابنيه دوره  .ساختند يم يتكميل ابنيه ادوات عال يبعد از چند .باشند
و بالد ايران پا برجا مانده و دست تطاول ايام، شالوده محكم  يصحار در ميان يصفو

آنها را ويران نكرده، پس بالشك وجود معمار جاهل بر رياضيات ممكن بوده و 
ديگر است و امروزه بايد توانست قبل  يجا ينقص مهندسين زمان صفو .خواهد بود

بنا را ظاهر نمود؛ كاغذ، كيفيت و مختصات  ياز آنكه ذره خاك جابجا شود، رو
كرده، در مقابل اندازه مقاومت و قابليت مصنوع  يبين قبالً كمترين لوازم را پيش ييعن

 .نظير، چون سفر دريا مجهول االثر بود يسابقاً اقدام جديد و ساختمان ب .را دانست
اطمينان  يهميشه برا .حكم قابليت بقا و دوام را بدهد تدريج به يبايست دست زمانه مي

در صنعت  ياستعمال اصول علم .كردند يطر، زياده برمقدار الزم مصالح خرج مخا
است كه پيش  يآئينه آتيه نمائ يدر واقع علوم مهندس .رفع معايب مذكور است يبرا

 .كند ميآن خبر داده، الزم و زائد را واضح  ياز وجود، از چگونگ

ريق اجراء، ترقيات ، صنعت به مقام قديم مانده، فقط در طشود ميچنانكه ديده 
در ساير جهات تمدن نشان  يكل طور بهمالحظه در تاريخ صنعت و  .جديد رخ داده

درك احتياج، طرح مسأله، حل :كه تكميل معموالً متضمن چهار مرحله است دهد مي
 .آن يمسأله و باالخره اجرا

، هموطنان برميآيد يكه از بيانات و عقايد بعض يطور بهدر سطر اول و مخصوصاً 
پس از تعمق و دقت مخصوص در  يول .فقط دو مرحله اخير مشكل و اصل كار است
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درك  يهر مورد، ظاهر خواهد شد كه منشأ و اساس تكميل، دو مرحله اول يعن
  .باشد مياحتياج و طرح مسأله 

كمال مردان بزرگ در اغلب مواقع، حل مسائل معضل نبوده، بلكه امتياز ايشان 
همه  .باشد ميطرح مسأله  يجه به مجهول ( و تشخيص آن يعندر احساس درد ) يا تو

 يافتادن سيب از درخت برا يول .كند يكس سقوط اشياء را به كرّات ديده، توجه نم
پرسد چرا سيب از درخت جدا شده و  ياز خود م .شود مي ينيوتون امر مجهول جالب

مسأله  يوقت .شود مييل طرفين ما هرود و نه ب ينه باال م .كند ميسمت زمين حركت   هب
قبول جاذبه از ناحيه زمين  هب يبود و منته يشكل طرح كرد، جواب فور اين بهرا 

  .شد يم
خواند، بارها اتفاق  شرح اختراعات و تكميالت در صنعت را مي يشخص وقت

بود، منهم از عهده  ياينكه كار سهل :گويد مي خود بهافتد يك مرتبه متعجب شده،  يم
 .آمد گذشت و در صدد برنمي ممنوع بود، مي يغافل از اينكه اگر جا .آمدم برمي

ها  و مشكل دهد ميدردها  يبر بسيار يتسل .ما دارد يبرا ياين نكته نتيجه بزرگ
است، بيرون آورده  يخود را از قناعت و خصلت تحمل كه زائيده تنبل .كند ميآسان 

برخورديم،در  يه نقصاگر ب .منش باشيم يو در مقابل مشكالت شاك يدر زندگ
بعد از آن، حل  .درد خود را واضحاً طرح كنيم .عوض تسليم، به تشخيص پردازيم

 يقدر كاف هب يو قوت بدن يخداوند قريحه ذات .آن آسان خواهد بود يمسأله و اجرا
 .عطا كرده است

بوده، روز به روز در صنايع  يدر عالم صنعت، محرك و مدير ابد ياين اصل كل
صنعتگر تنها، كفايت انجام تمام  يول .شود يتر م زيه مراحل فوق ثابت، تجيكنون

درك احتياج از  .كليه افراد جامعه در اين بابت مشاركت مينمايند .كند ميمراحل را ن
حل مسأله  .طرح مسأله را هركس ممكن است بنمايد .هر انسان است يوظائف طبيع

 ياجرا، عوامل مفصل ديگر در .آن بالخصوص كار عالم و مهندس است  يو اجرا
، يو اينجاست كه عالم صنعت با عوالم سياس شود ميوارد شده، كار مشكل 

پيدا كرده، چنانكه ذيالً خواهيم ديد، نتيجه اين  يو غيره آشنائ ي، مالياجتماع
 .از غوغا نيست يوصلت هميشه خال

خواه  بشر است؛ خواه اهل صنعت باشد، يدرك احتياج از مشاغل طبيع: گفته شد
امروزه در نتيجه توسعه عظيم  .تر بود اين حرف در قرون سابقه صادق .از آن يعار
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ساخته شده، در دسترس  يصنعت و تسهيل وسائل رفع احتياج، اكثر لوازم ضرور
از طرف ديگر، رقابت شديد صنعتگران، ايشان را مجبور نمود  .عامه حاضر است

شتر احتياجات همان آرزوها هستند( قبل مردم را )و امروزه بي ياحتياجات و آرزوها
، يجلب مشتر يكه برا ياوقات مثل طبيب ياز خود مردم درك نمايند و بلكه گاه

 .ريزد، صنعتگر بايد توليد احتياج كند رود در سرچشمه قنات، ميكرب در آب مي مي
 .ابداع كند يرفع آن وسيله جديد يمردم را زياد كرده، برا يدر واقع اشتها

جزء لوازم خانه شده،  T.S.Fمروزه در ممالك مغرب، وجود يك اسباب مثالً ا
را نداشت و  ترين اعيان در خواب هم نظير آن صدسال قبل، متمول كه صورتيدر 

عوامل داشته،  تشخيص با دقيق رابطه احتياج، درك از پس مسأله طرح .كرد آرزو نمي
حل  يد، مرحله سوم، يعننماي يهرقدر جامع و روشن بوده، مقصود را از فروع مجز

 .افتد ياز قافله عقب م تدريج بهو از اينجاست كه جاهل  .نمايد تر مي مسأله را آسان

عامه مردم كه در درك احتياج و طرح مسأله باصنعتگر همراه  :بيائيم سرحل مسأله
رويد  مي امثالً شم .شوند بودند، بعد از اين ديگر متوجه زحمات و مشكالت او نمي

 شود ميكثيف  زده، زنگ زديد، انار يا نارنج هب خانه  در يوقت .خريد مي چاقو كي بازار
 يبهتر يبازار رفته، از صاحب دكان چاقو هب روز بعد مجدداً .افتد يو از كار م

شما حل مسأله تاديه دوسه ريال  يبرا .شود ميخريد تا باالخره رضايت حاصل  مي
تحصيل اين خاصيت،  يكنيد برا ينم چوقت فكر هي .اضافه بود و قضيه تمام شد

سر برده، علما در البراتوار تجربيات و كشف  هها آهنگر پشت كوره عمر ب قرن
 .اند ها ريخته تا فوالد از صدمه آب انار نجات داده مهندسين نقشه .اند خواص كرده

 آهن بينيد قطار راه يايستاده، م يصدائ بي  همچنين در كنار رودخانه و در مقابل پل
زمين  يدر چند ثانيه گذر كرده و پل سرجا محكم مانده، مثل اينكه راه آهن رو

كه پل  يچند سال پيش موقع يول .در كمال امنيت خاطر عبور كرده باشد يسنگ
آن  يها مشغول بنا كه عمله نبود، تشريف نداشتيد عجز بشر را مالحظه كنيد و موقعي

 يردند، از طول كار و مشكالت ملتزمك را مي و قبل از ايشان مهندسين محاسبه آن
شما مثل ساير  يموجود شده و حاال برا يدر واقع معدوم .آمده، خبر نداشتيد كه پيش

 .آيد ينظر م هموجودات عالم، امر ساده ب

ترين كارگر، با  ترين خرج، با قليل سبك با امروزه مهندس بايد در كمترين مدت،
 .ترين متاع را بسازد ترين، و ارزان ترين، كامل ترين، محكم مايه، ساده مواد اوليه كم
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  هبدبختانه )يا ب .باشد ميتر و محتاج برشته مخصوص  از جزء ديگر مشكل يهر جزئ
 :اثرند؛ شعر معروف  يب يو تزوير، دارو يخوشبختانه( در كار مهندس، زيانبار ينظر

   ميان هخوش بود گر محك تجربه آيد ب

 غش باشد شود هر كه در او يتا سيه رو

  .شود مي يصنعتگر عمل در بارهاول دفعه 
، بايد از باشد ميقيمت كه الزمه رونق كارخانه  يجنس و ارزان يخوب يبرا

بنابراين غير از  .استفاده حاصل شود يسرمايه، از وقت و از عده كارگر معين منتها
غل اصول توزيع مشا .شود ميايجاب  يجديد ي، شرايط اداريسررشته و مهارت فن

 توان مينماشين( را الزم است بيشتر رعايت نموده و چون  ه)نسبت بكارگر و نسبت ب
عمله و ماشين بخدمت گماشت، محصول را منحصر با نواع محدود  يعده اليتناه

ها  وقت و كارگر، سرعت ماشين يجوئ صرفه ينموده، در عوض برمقدار افزود و برا
  .ها را زياد نمود و سهولت كار عمله

باسلوب جديد كار )تحديد و  يمجموعه اين شرايط و وسائل، منته يكل طور به
 .شود ميتوحيد اقسام و تحديد و توحيد اعمال( 

 .آن قبول زحمت نمائيد يانصافاً هم وظيفه شما نيست در حل مسأله و اجرا
عالم و محقق  كه حالياند؛ در  دار آن شده از جامعه عهده يجات مخصوص دسته
، از آثار طبيعت، اسرار خلقت ياز منافع ماد ياز احتياجات رفته، مستغنجلوتر  يواقع

حقيقت را كه عالم از  يها مهندس زيرك، دامن همت گشوده، گل .پرسد را مي
 يحل مسائل صنعت يبرا يو از جوهر آن دوائ كند ميبستان طبيعت چيده، جمع 

 .رسد وبت اجرا مينمايد تا باالخره مرحله سوم صنعت تأمين شده، ن استخراج مي

، يو انرژ شود ميحاصل ن يعبارت اساتيد فيزيك، كار، بدون صرف انرژ هبنا ب
ها و  بايد توسل بشركت .باشد ميپول است كه معموالً در جيب عالم و مهندس نادر 

چرخ كار  يگاه .خدمت گماشت همخصوص ب يارباب خراش جست و كارگرها
كه سابقاً  چنان .الزم است يو اقدامات سياسحركت نيامده، استمداد از دولت  هباز ب

، يمخصوصاً در قسمت اجرائيه، با مشكالت مال ياشاره شد، انجام امور صنعت
  .شود يبرابر م يو سياس ياجتماع

هر قدر در قديم، صنعت ساده و مستقل بود، امروزه بيشتر با جهات ديگر حيات 
درشهر و  يت عظيم شده، شهركوچك تبديل به كارخانجا يها پيوند يافته، كارگاه
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چند قطعه ماشين و دود سياه ديگر  همفهوم كارخانه منحصر ب .بينيم يدر دنيا م يدنيائ
، از مسائل معضله عصر يروابط صاحب كار و كارگر و اداره جامعه صنعت .نيست

روابط جامعه صنعت  هاز عقايد ايشان نسبت ب يا تا اندازه يشده، تشخيص فرق سياس
قضيه نشده، مختصراً عرض نمايم  يو مال يفعالً وارد قسمت اجتماع .نمايد يتظاهر م

شغل  هبقيه مقاله را ب .ايست ميان مالك و كارگر شخص مهندس از اين بابت، رابطه
 .، بپردازيمباشد ميكه ارتباط بين علم و احتياج  يديگر مهندس

سابقاً  .بيان بود سهولت يالبته برا و مهندس داده شد،  عالم كه از يصريح تشخيص
 .كنند كار يحظ روحان يند كه فقط براشد ميخالص و زاهد از دنيا ديده  يعلما

بعدها  .مورد استعمال خواهد يافت يكردند معلومات ايشان روز ياغلب نيز تصور نم
را رصد  يچشيدند و طايفه همان نتيجه ماد يكرده، مزه جديد ياستفاده ماد يبعض

اكتشافات ساده، معلوم بشر  تدريج بهدر عين حال،  .شدندكرده در صف علما وارد 
اين  .شد ميدرك حقايق جديد، مقدمات طويل و تجربيات گرانبها الزم  يشده، برا

 يامروزه علم، خود صنعت كه طوري به .دو شرط مردد، وجود ثروت را ايجاب كردند
  .باشند ميشافات اكت يجستجو در روز و  مزدور در البراتوار، شب طور به يشده، جمع

 .نمايد يو اطالعات جزئ يعمل عبارت بهد قناعت توان ميناز طرف ديگر مهندس 
بتواند اكتشافات  الزم است اوالً لياقت فهم زبان عالم و استفاده از علم را يافته،

كه دور از فن عالم  يمطلوب در آورد و ثانياً خود در مسائل صورت بهروزافزون را 
تشخيص  كه طوري به .باشد  عميق يصاحب تحصيالت سطر ياست، غوركند؛ يعن

 -يذلك تعاندت باطن مع .عالم و مهندس مشكل شده، ديگر مشابه علم و عمل نيست
ميان عالم و مهندس برقرار است و هردوشان اختالف شديد با  -از طفوليت يحت

  .اديب و آرتيست و امثالهم دارند
اهل ذوق  يكل طور بهنده و يا نويس يكه بعدها در صورت سير عاد يطفل

را  ياحساسات زندگ .بيند مي يصورت ديگر ه)آرتيست( خواهد شد، از ابتدا دنيا را ب
در لباس حزن و گاه شعف و استهزاء پوشانده، ظاهراً بنظر ديگران زياده حساس  گاه
حوادث نكرده، ابتدا قهراً و بعدها عمداً با  يوقت اكتفا بشكل واقع هيچ :شود مي
  .نمايد مردم را سرگرم مي يو مدت .دهد ميبوقايع  ييحه خود صورت مطلوبقر

است( از  يكلطور بهبرعكس، شخص عالم )و در اينجا مقصود از عالم محقق 
طفوليت احساساتش ساده بوده، بدون واسطه در معرض تأثيرات طبيعت قرار گرفته، 
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است  ياو تاريك يبراجهل،  .شود ميبه تخيالت دلخوش ن .سازد نمي ياز خود چيز
پس  .نخواهد ساخت ينديد، خيالش چيز ياگر چشمش چيز .و نور، معشوقه

از آاليش باشد، در اسرار طبيعت نظر  يالمقدور عار يكه حت يچراغ دانش و چراغ هب
گاه ممكن است خود را نيز  .او قوت است و كشف، نجات يمشاهده، برا .كند مي

از محركات و نتايج  .كمال عالم را نداردمگر مهندس، لطافت و  .فراموش كند
دارد،  يمگر عمل .است يا چاره يهر درد يكند برا يگمان م .كند ميطبيعت نظر 

خواهد داشت حقايق  يمثل عالم، سع .از فايده تصور نمايد يد وجود را خالتوان مين
در عين حال مثل اهل ذوق، صاحب تخيل  يول .درك كند يرا بدون مداخله شخص

بنا  يا سازد؛ خانه مي يدر كلّه خويش از مشاهدات و معلومات، تركيبات .است
صفحه كاغذ متصل كرده، باالخره روح  هبعد ب .نمايد يطرح م ي؛ ماشينكند مي

 يتناسب و سادگ يهر قدر در اين مصنوع، سايه خلقت، يعن .دمد واقعيت در آن مي
 .راسخ باشد،كامل و مفيدتر خواهد بود

در اينجا مقصود، مقايسه عالم محقق و مهندس مبتكر بود، نه مقلد نگفته نماند كه 
غير از  .مغز فرمانده صنعت است يمنزله روح و دوم هب يدر واقع اول يو مزدور؛ يعن

ايشان، علما و صنعتگران يافت ميشوند كه مثل اعضاء بدن منتظر دستور دماغ بوده، از 
ر مهندس يا مدير كه در رأس ندارند و نبايد تصور كرد ه يخود اراده مخصوص

؛ چه، تقليد و باشد ميالذكر  مؤسسه قرار گرفت، بالضروره صاحب خصال عاليه فوق
چنين  البته يول .باشد مي سهل عوض در نيست، يشريف كار  اگر ديگران روش استعمال

 .را نخواهد داشت -حل مشكالت ييعن -لياقت تكفل مرحله سوم صنعت يمهندس

آمد، ببينيم اساساً  پيش يودان يبدينجا كشيد و ذكر عال حاال كه رشته سخن
  .؟!  عكس هصنعت مؤيد آسايش خلق بوده يا ب يصنعت، كمال است و ترق

نبوده، اختالف  يو كار فكر يميان كار عمل يكه تفاوت باشند مي يمدع يبعض
، اين نظير همان يصرف نظر از جنبه سياس .اجرت از آثار ظالمانه قديم است

جواب مطلب  .كردند زمان در باب شمشير مي يما باقتضا ياست كه ادعا يا سهمقاي
را واگذار به انصاف هر يك كرده، در كمال صنعت نيز فعالً گفتگو نكنيم؛ در 

داخل خواهد شد،  يتعريف كمال، گير خواهيم كرد و چون سليقه و استدالل فلسف
  .شود ميخارج  ياز شغل مهندس
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بدهيم )و  ينفع بشر تمام شد، جواب منف هصنعت ب يا ترقاگر در جواب اينكه آي
نتيجه چنين خواهد شد كه  را عقيده بر اين است(، ينباشد كه امروزه بسيار يمخف

  .كند ميدولت ايران با پول ملت، يك عده مفسد در مدارس اروپا تربيت 
 يفعل آيا با اوضاع :از تمام اين سؤاالت، الزم و مفيدتر، سؤال ذيل خواهد بود

 ممكن است بشر سير صنعت را متوقف سازد؟ 
  !نه :قطع خواهد گفت طور بهدر اينجا نگارنده 

حكم طبيعت شده، از  هب يكه تسليم و راض  است اين يفرد هر بنابراين وظيفه
 .را در شاهراه صالح سوق دهد يالمقدور عرابه ترق يطبيعت حت همان راهِ

اگر در اروپا صنعت  :بايد گفت يوم متعارفكمال صنعت با همان مفه هراجع ب يول
اشكاالت ه مملكت و نظر ب يبيش نيست، در ايران نظر باحتياج حيات ييك نوع كسب

 .است يبزرگ كمال مطلوبِ ،يفن مهندس ؛باشد يكه در ايجاد صنعت م يمشيّد

*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عكس
 

 1333فوريه  1/  1311بهمن ماه  11چهرة مهندس بازرگان در »
 سالگي ،  21، زماني است كه مهندس بازرگان در سن  1333ژانويه  1311/21ديماه  31)

 سال  62نوشت و درست « در وصف صنعت»اولين اثر خود را با نام 
 بعد در چنين روزي چشم از جهان فرو بست.(



 

 

 
 
 
 
 
 
 

*ارمغان فرنگ
 

 

ه كه قبول زحمت كرده، منّت بر بند  يمحترم ياز همكاران عزيز و رفقا
از شروع  قبل يول .كنم؛ مجلس متعلق به خودشان است ياند، چندان تشكر نم گذاشته

را خدمت حضرت اجل  يدانم كمال تشكر و سپاسگذار يمطلب، وظيفه خود م
محترم سفارت عليه و اداره  يمرآت و ساير اوليا يوزيرمختار و حضرت آقا يآقا

 يز عرايض ناقابل بنده، ولاستفاده ا ينيست كه نه برا يشك .عرض كنم يسرپرست
كنيد و از اين بابت شايد  يتشويق و سرمشق، مجلس ما را به قدوم خود مزين م يبرا

را شاگرد  در عين اينكه خود .حق داشته باشم از طرف كليه حاضرين تشكرنمايم
اظهارات  با ينكات، مختصر تفاوت يبعض دانم، ممكن است در يشناس ايشان م حق

تجربه بنده و  يكنم اظهارات ايشان باشد، ميان نظر ب ينچه خيال مآ سابق ايشان، يا
مشاهده  يوهمچنين چنانچه در عرايضم خطا و اشتباه .فكر ورزيده ايشان ظاهر شود

از آن را ندارم(، البته بعداز بخشش، اصالح خواهند  يخالص يشد )و بنده ابداً ادعا
 .فرمود

*  *  * 

خواهم. بعضي از آقايان براي  ش آمده معذرت ميبعد از تشكر ، از اشتباهي كه پي
اند ولي يك اشتباهي باعث خجالت بنده  مسائل فني و به اعتبار اعالن كنفرانس آمده

شده است ؛ مخصوصاً در نزد كساني كه بدبختانه وسيله اطالع به آنها را در اختيار 

                                                
 هاى قبلى، نويس و يادداشت و پيش ، يعنى سياهه«سواد كنفرانس»سالگى به عنوان  26اين نوشته در سن  *

در جمع  ،(هجري شمسي 1312فروردين  31برابر با ميالدى ) 1333آوريل  13در تاريخ تهيه شده است و 
به ، پاريسسفارت ايران در  در محل اداره سرپرستيِهاى فرانسه،  التحصيالن ايرانى در دانشگاه فارغ

ارديبهشت  14)برابر با  1334ترتيبي كه نوشته شده بود، به صورت سخنراني ارائه گرديده و در سوم مه 
 .است ارائه داده( ، مؤلف دستنوشته اوليه را پاكنويس كرده و به دفتر سفارت ايران در فرانسه 1313
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فرانس را نداشتم. موضوع كنفرانس مسائل فني نيست ؛ اگر بپسنديد ، موضوع كن
 خواهيم گذاشت.« ارمغان فرنگ»

*  *  * 

 يها سال .نباشد يمحترم اهميت موضوع مخف يكنم بر هيچ يك از رفقا يگمان م
است دست كمك و چشم اميد ملت و دولت ايران در اروپا همراه ما  يمديد

اگرچه  .باشيم يخودمان بيش از ايشان آرزومند مراجعت و خدمت م .باشد يم
عمل ما به منزله سنگ و  يبين دستجات ما منظوراست، ول ي، اختالفاتدرتقسيم شعب
 .بريم به كار مي يساختمان يا تعمير قصر واحد ياست كه برا يآهك و مواد

، از تجمع يك توده مواد، خانه (پوانكاره يهانر) Henri Poincaréدانيم به قول  يم
، يك اساس و ترتيب )به عبارت گوينده( Hamonie يشود؛ يك هارمون يتشكيل نم
موضوع عرايض بنده نيز بحث در  .در اتحاد آنها بايد حكمفرما باشد يمخصوص

اسم اين بنا  .قصر است يو شالوده اجمال ينيست؛ مقصود، طرح كل يوظايف انفراد
كنم بدين صورت اتحاد آراء  ي، اصالح يا هر چه بگذاريم، گمان ميرا تمدن، ترق
ايران مسئول  به يهاي تهيه و بردن سوغات يبرا يخود را گوي يهمگ .حاصل باشد

كند، در انتخاب اين ارمغان و  يآنجا كه اختالف سليقه و افكار بروز م يول .دانيم يم
 .تمدن است يطريق كسب و اجرا يبه عبارت اخر

 ييقيناً عرايضم صددرصد موافق سليقه و شايد عقيده رفقا نشود؛ شخصاً نيز مدع
باشم طرح  ينبوده، حاضر به استماع نظريات ديگران م از خطا يعصمت و خالص

، يجوي حاال در مبحث چاره .طرح خواهم كرد ييعن .مسئله الزم بود كه طرح كردم
مقصود از اين اجتماعات گمان  .نمايم يرا اظهار م يبا استمداد رفقا، عقايد شخص

 .كنم غير از اين نباشد يم
كشيده، در ضمن تحصيالت  يت طوالنتحقيق در تمدن اروپا زحما  يما كه برا
كشف حقيقت بدون تعصب و غرض، بر له و بر عليه مسائل  يايم برا عادت نموده

ايران شده باشيم، خوب است  يغور نماييم، قبل از آنكه وارد مرحله اجرا؛ يعن
افكارمان را در معرض مطالعه يكديگر قرار داده و با فكر روشن و پروگرام واحد يا 

 .مجهز شويم يودالاقل محد
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سرمقاله پروگرام ما،  يطوركه عرض شد، در انتخاب ارمغان فرنگ يعن همان
سليقه اول، سليقه نداشتن و عدم طرح  .آيد يپيش م يشمار يها و نظريات ب سليقه

ديگر با عبارت ساده، آنچه را كه ميان زمين و  ياز اينكه بگذريم، بعض .مسئله است
و بعد از اين  -مثالً در فرانسه)وحش و آنچه را در اروپا، آسمان ايران ببينند، بنام ت

 (چون تحصيالت و مطالعات ما در فرانسه شده اغلب اشاره به فرانسه خواهم كرد
 يعبارت موجز به يهمچنين در جهت عكس، بعض .نگرند يچشم تمدن م بشناسند، به

به عقيده بنده،  .ندما نان و تمدن شرق، روح تهيه ك يتمدن اروپا بايد برا :اند گفته
در موقع عزيمت از ايران، يا  يو اگر كسان .تر از اينهاست نهايت غامض يمسئله ب

بر جميع آثار  ياقامت در فرنگستان، بگويند تكليف ما نظر عموم يهنوز بعد از مدت
بدون تحريف و تصرف در ايران  ييعن -چشم بسته -اروپا و استقرار بلكه انتقال آن

 يبايد دانست اين فكر برا .توان حمل كرد يبر چيز ديگر نم يبين دهاست، غير از سا
  .العاده مساعد و شايد نتيجه همان باشد كردن از تحقيق و كار، فوق يشانه خال
شود، در قدم اول  يبايد از سر تا پا و ظاهر و باطن، فرنگ يديگر كه ايران يادعا

  : خورد يبه سه اشكال بزرگ برم
 يشود؟ آلمان يچه؟ فرانسو يشود يعن يفرنگ يايران .است ياوالً حرف مبهم

است ميان ساختمان  يچه، بديه... ، كدام يك؟ ي؟ امريكاييشود؟ انگليس
يك  عالوه به .ها اختالف است مثالً، فرسنگ يو يك آلمان ييك فرانسو

 .هم بود starisky بود Roux .Dr مملكت را هم كه بگيريم مثالً در فرانسه،
Roux .Dr شويم يا starisky ؟...  

  .ثانياً محال است
  .ثمر يثالثاً ب

ثانياً و ثالثاً را در ضمن عرايض  .باشد يهمه بديه يكنم برا يقسمت اوالً گمان م
 .توضيح خواهم داد

، نبايد يبه ايران رويم، در عين تواضع و بدون خودستاي يما با هر فكر و هر ارمغان
در آتيه ايران خواهد  يجمع ما محصلين، تأثير بزرگفراموش كرد اگر فرد ما نباشد، 

هستند بدون  يدر ايران كسان يدانم، ول ينم يبنده خود را اليق پيشواي .داشت
ين اعمال مرا، فقط به اعتبار اينكه تحصيل كرده فرنگ است، تر كوچك، يآشناي

و در تا در صورت مسامحه، خيانت عظيم  .دهند يخود سرمشق يا بهانه قرار م يبرا
به ملت ميزبان خواهيم  ياز رفتار سوء، خدمت شايان يخوددار يصورت عالقه؛ يعن
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خود به ايران بيشتر حس  يها از طرف ديگر، دليل اين گفته را در مسافرت .كرد
و معمول ايران )و  يدر طبقات عام يتوان گفت يك جنبش مخصوص يم .كردم يم

جديد به  يها ارات خراب و نمونهو عم ها خيابانمشرق( ايجاد شده،  يكلطور به
قلوب  و روابط مردم نيز نسبت به اين تبديالت و  .شود يسرعت شديد هويدا م

  .ها بيگانه نمانده است تكاني خانه
فعاليت، جنبه كمال، غالب و در هر صورت بهتر از سكون،  البته در هر حركت و

 .نشويم ينشان بهبود دلخوش به اولين يول .سير به فنا و اوضاع ماقبل است ييعن
 يحت .تسكين نخواهد يافت زودي بهمند، قبل از اطمينان كامل  شخص عالقه ينگران

خصوصاً كه در  .كند يدر اضطراب توليد م يبگويم آتش اميد، هيجان مخصوص
 يدور .از خطا نيست يايران مثل همه جا جاهل زياد است و وجود هيچ عالم، خال

نقاط تمدن غرب  يكه خود را مطلع به اقص يه كسانايران از اروپا و عدمِ احاط
ايران، آيا ممكن نيست راه رخنه  يبدانند، و همچنين علل انحطاط و نواقص طبيع

 يما زمان يآثار نامطلوب فرنگ را باز و روزنه طلوع سعادت را مسدود نمايد؟ نگران
شويم،  ييران موارد ا يشود كه ببينيم بعد از شش سال اقامت در اروپا وقت يبيشتر م
ديده،  يناش يكل هاست، خود را ب يآداب و اعمال كه منسوب به اروپاي يدر بعض

« Etiquette» يها خود مهر فرنگ از راه جهالت به اوهام يا هوا و هوس يبينيم بعض يم
خبر چون كاسه  يخريدار ب .رسانند ي)اتيكت( زده، در بازار تاريك ايران به فروش م

خواب نشاط و استراحت  را در آغوش محبوب جديد، بهگرمتر از آش، خود 
  .اندازد يم

است  يشود، فصل مشترك و تميز يفكر ديگر كه آن نيز زياد در ايران ديده م
لباس غبارآلود را از قعر  يگاه .گذارد يم يو غرب يكه بين قديم و جديد و شرق

، يقديم .كنند ياندازند و سنگ رنگين نوظهور را زينت فرق م يمزبله م صندوق به
بالاستثناء مترادف با عيب و تازه، همدوش حسن و كمال شده و چون در اخذ تازه؛ 

آيد، و جمع تمام صفات از بد و  ي، يك نوع انتخاب پيش ميكسب آثار اروپاي ييعن
ها نيست، بايد ديد مبادا همان بدها  ، و مخصوصاً فهم آنها به اين آسانييخوب اروپاي

  .باشندرا اختيار نكرده 
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 -» و در آن شهر قشنگ 1)كُنت دازور(« Côte d′ Azur» انگيز در ساحل فرح

Carlo Monte» (يك كازينو )بسيار مجلل باشكوه وجود دارد يمونت كارلو. 
اما چند  .دانيد يكه آثارش را م قمارخانه معروف و خالصه ظرافت و جالل دنيا است

به  يتر ول مرتفع يدو طبقه قدر يسخت ساحل، يك بنا يسنگها يتر رو قدم پايين
 Monaco»موزه موناكو( ) همان اشتهار و شايد با همان خرج  و زحمت بنا شده و آن

Occaug de Musée »به موزه نزنند، شهر  ياز سيّاحان تا سر يبسيار .است«Monte 

Carlo »(مونت كارلو) كنند يرا ترك نم.  
شود، به نيّت كازينو  يشده يا م كه گذاشته يبايد ديد آيا در ايران سنگ اول

شود گفت در ايران تأسيس يك دانسينگ يا كاباره  يم يچه وقت .خواهد بود، يا موزه
 ( يكيكتابخانه مل) Bibliothque National قابل صحبت است كه در مقابل، يك

(Colle'ge de France) يا يك Sorbonne (هم باشد )شود از  يم يوقت .سوربُن
 de dfense Autetulerance كمتر متوحش شد، كه نظير يالكل شيوع مشروبات

Comit  كميته مقابله با انحرافات( دائر شده و در بين جوانان، ورزش و سياحت و
داند چقدر هفتاد،  يخدا م -تفريحات سالم، رواج كامل يافته و يا الاقل از صد

غلط خصوصاً در افكار  يخالصه بعض .كشته ترياك نباشند يشصت، يا پنجاه ايران
كنم يك وظيفه ما انهدام آنها و در مقابل،  يبين جوانان شيوع يافته است كه گمان م

قبالً البته الزم است خودمان مسئله را  .اروپا باشد يشناساندن واقع تمدن و علل ترق
كرده باشيم و به همين مناسبت است كه بنده داوطلب اين كنفرانس  يخوب حالج

 .شدم

يا اعمال  يممكن است اشاره به كاله، لباس، ابنيه خشت و گل در ضمن عرايض
كوچك نيست و اهميت  يشود امّا مُدعا و موضوع كالم بنده چيزها يزندگ يجزئ

تر و  يدعوا با اصل كّل .دهم ينداشته باشد، نم يكه تأثير در معن يبه صورت، تاحد
ات مجسم شده و ايران با اين تغيير يدارم كه مظهر آن در هيكل خارج يمهمتر

ها اين فكر را ثابت كرده و بگويم در زير  اينكه در ضمن ساير حرف يمخصوصاً برا
«Casquette( »كاسكت)و ديپلومات عاقل و  يممكن است كله سياس ، نوعي كاله

توجه  يكاله( اول احمق عالم بود كه ساعت  France chapeau haut de در زير
 .نمايم يمحترم را به خود استدعا م يرفقا
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ما در اينجا، و ساير ايرانيان از آنجا به وجوه مختلف شيفته آثار تمدن مغرب شده، 
در مقابل مشكالت ايران، گاه اعمال  يگاه رفاه و آسايش ملت، گاه تسهيالت زندگ

محيّرالعقول، گاه ثروت و پول و گاه لذت و جالل ايشان را ديده، در مقابل اين 
اين  يايم گوهر اين نعمت چيست؟ مبنا ا از خود پرسيدهمجموعه حيران مانده و باره

ايران نظير آن ممكن  يآن كيست؟ آيا برا يكجاست؟ بان يو حظ زندگ يفراوان
 بايد پيش گرفت؟  ياست؟ و چه راه

اند،  كه مأيوس نمانده ياين آرزوها را مردم به عبارات مختلف بيان كرده و كسان
گ كنيم، روح تجدّد بايد دميد، اساس حكومت شويم، ايران را فرن ياند فرنگ گفته

نماييم، جوانان خود را  يخارج يبايد عوض شود، ترويج علوم نماييم، ايران را كلن
 .به اروپا فرستاده و شير تمدن بدهيم ياز كودك

وقت، شق اول را در نظر گرفته از آنجا پس از  يو كم ينظر به عدم احاطه شخص
 .فتنتيجه خواهم ر يحاشيه پ يقدر

شدن، ايران را فرنگ كردن، همان طور كه گفته شد، چه كلمه مبهم و  يفرنگ
، اگر غلط نباشد كه در ايران از فرنگ دارند ياصالً تصور !است يفكر خطرناك

  .همراه است اين با خطر بزرگناقص است؛ بنابر
و  ياز هموطنان ما اروپا سرتاسر عيش است و سعادت، راحت يدر نظر بسيار

را به  ييك خانواده فرنگ .از آخرت صلحا يا يك بهشت كوچك و نمونهقدرت، 
ملت  .پندارند يمصداق حكايات سينما و رمان، هماغوش عشق و محبت و راحت م

از رنج كار و فكر و  يمشغول گردش و عار ها خيابانرا دائماً بشاش با لباس زيبا، در 
  .دانند يم مملكت را در امان از اغتشاش وخيال 

 .استوار نخواهد ماند ياست و بر اساس موهوم، بناي يدانيد كه خيال واه يرا م اين
هميشه  يدان و حقيقت يبين نظر به واقع و حقيقت اروپا بيندازيم و چون در حقيقت

 ينماييم از نيش و نوش هر دو را برا يخير انسان محفوظ است، در ايران نيز سع
نيم فرنگ، خصوصاً فرنگ امروز، با تصور دا يما ديگر خوب م .هموطنان نقل نماييم

اروپا بشوم )و اگر منكر بودم،  ياز مزايا يبدون اينكه منكر بسيار .فوق فرق دارد
و رنج ايشان  يحال اينجا بمانم،( توجه رفقا را به جهات بدبخت هب علت نداشت تا

  :نمايم يجلب م
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يا جنايت  يدزد كدام روز است كه در صفحه اول هر روزنامه خبر قتل، كشتار،
ايم كه تا دم مرگ،  ديده، شنيده يا خوانده يرا نخوانيم؟ چقدر منازعات خانوادگ

 را چركين نگاهداشته است؟  يكثير يچراغ خانواده را تاريك و دلها
 شده است؟  يچقدر معاشقات به منازعات و باالخره به قتل منته

ير و بينوا ديده شده و آيا در درون اين عمارات مرتفع پاريس، كم بدبخت و فق
 شود؟  يم

 تبعيد شده است؟  يآيا ظلم از سرحدات فرانسه بكل
از يك طرف و مخاطرات جنگ يا  يو از تمام اينها باالتر، آيا مشكالت اقتصاد

افكار مردم را  ياز طرف ديگر، از قديم و مخصوصاً حاال، ساعت يآشوب داخل
 ه گذاشته است؟ آسود

كه نسبت به خودمان  يوپا با وجود تمدن مشعشع و برتربايد گفت ار يبه طور كل
هم از آن  يدر آن سراغ داريم، كامل نيست؛ هنوز به سر منزل مقصود نرسيده، خيل

( اگر از سابق بيشتر نشده، كمتر نشده ياخالق يمبان) Moral احتياج به .دور است
  .است
در  .بخوانم Maurois Par Andréمناسبت نيست در اينجا چند جمله از كتاب يب

و بعد از مطالعه نمايشگاه  Un Siècle de Progrès فصل پنجم كتابش تحت عنوان
 :نويسد يمعروف شيكاگو چنين نتيجه گرفته و م

1(ترجمه از فرانسه)
 

 يآمريكاي يها به نام كارگاه -فصل پنجم كتاب آندره موروآ 
 يك قرن پيشرفت : فصل پنجم

توانيم فراموش  يما نم .د، به خود مسلط نيستها تسلط دار كه به موج ياما كس
هزار انسان در وضعيت  قصر علوم( ده palais de scoles يكنيم كه در ده متر

انسان كندتر از قدرت خود تغيير كرده است )نتوانسته ذات  .كند يم يزندگ يناگوار
 .رده استدهد، اما روح را فراموش ك ياو مواد اوليه را تغيير م .خويش را تغيير دهد(

او آنچه را  .بسازد يتواند جوامع قابل زندگ يسازد، اما نم يم يجديد يها او ملكول
ميرد،  يكند؛ بعد در كنار ثروتش م يكه قبالً كمياب بوده، به طور فراوان توليد م

مثبت )قابل تجربه( كه به  يشناس زمان جامعه .بدون اينكه قادر به توزيع آن باشد
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دور  يرسد كه هنوز خيل ياعالم شده بود، به نظر م 13ز قرن ا «آگوست كنت»وسيله 
 .كند يما به ما حكومت م يها در اين زمينه نه علوم، بلكه قدم .باشد

بيش از  يدارد؟ چه چيز يبازديد كنندگان چه ارمغان يبرا 1333 يها سال ...اين 
 ... ... ...ب مانندرا بين قصر علوم و مذاه ...يها كه اين زمين يهاي جاذبه ...1833سال 
 ...كند يپر م

 .را يرا افزايش داده؛ نه خوشبخت ...پيشرفت مكانيك، قدرت
 ...اندازد يشانه و رانش را بيرون م يسنت، ميس امريكاي 11 يبرا

.......... 

 .شد يديده م ...را در رم در زمان  يهاي يك چنين صحنه
 ...يدر آستانه فقر و بدبخت

......... 

تغيير  يدر حد كمال، اما علوم انسان يعلوم دنيو .فت، اين استقرن پيشر ...
 .نيافته است

*  *  * 

آن خواهد بود  يپس مفهوم فرنگ، شامل جميع صفات و جهات از زشت و زيبا
 يشرايط طبيع ي، يعنيو اين آثار زشت و زيبا طبعاً نتيجه مجموع عوامل داخل

رنگ باشيم، چندان عالقه به البته اگر ما آرزومند ف .است يو سياس ياجتماع
بايد  .آيد يناچار، بعد از اين مقدمه نظرِ تميز و انتخاب در بين م .هايش نداريم يبدبخت

كه چشم ما را خيره  يآن گوهر .است ياوالً ديد چيست كه مطلوب و عين خوشبخت
سبب اين سعادت و كدام مخرّب آن،  يكرده، خوب بشناسيم، بعد ببينيم چه عوامل

 .است يا فكر بچگانه «ايران را فرنگ كردن»پس فكر  .ها هستند ولّد بدبختيم ييعن
به كاله شناخته  يآل را داشته باشد، آيا اروپاي شدن قابليت ايده يفرض فرنگ هب

 شود يا لباس؟  يم
 يسنگ يمان، طال و يا خانه خشتيمان به ويال از اينكه كراوات زديم، پول نقره

 تبديل خواهد شد؟ 
و محبت باال  يينكه در موقع مالقات عوض سالم، كاله بلند كرديم، دوستيا از ا

  خواهد رفت؟
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 شويم؟  ياز شاپو به سر گذاشتن، نيوتون يا بيزمارك م
 لباس نظاممان شبيه به اروپا شد، آيا هنرمان هم مثل مارشال فُش خواهد شد؟ اگر 

از  يعكس، انعكاسو بال «باطن»آيينه  يتا حد «صورت»بنده كامالً قبول دارم 
 effet Psychologique » ،«auto: » صورت در خلقت ممكن است و در طبيعت بشر

suggestion »و «Self respect »آيا تا به اين اندازه كه  يول .از تأثير نيست يخال
 و تنها كمال مطلوب ما باشد؟  يعامل اصل

ا است، به همان درجه تميز اتو شده و نسبتاً زيب يبه عقيده بنده اگر لباس اروپاي
نه تنها در انتخاب لباس و  )هنر(« art»هم با نظم و سليقه درست شده؛  يخانه اروپاي

همين حال را در  .رنگ كراوات به كار رفته، بلكه از در و ديوار اتاق او تابان است
 .يك مغازه، در يك اداره، در يك شهر و باالخره در يك مملكت خواهيد ديد

در كار  .كاشت كرده، با دهات خودمان مقايسه كنيد يدهقان فرنگ را كه يك يزمين
، به قول خودشان يك ي، در معاش فرنگي، در اخالق فرنگي، در بيان فرنگيفرنگ
  .باشد يكه ممتاز م )ظرافت( هست« goût»)سليقه( و «  finesse » نوع

آن  ياه بينيم از تراوش يمنظم و هنرپسند است و هر چه م يخالصه، فكر فرنگ
و اگر  .نشويم بلكه ذوق و فكر او را تحسين كنيم يپس شيفته لباس فرنگ .ذوق است

بر  يواالّ لباس زر .شود، از اينجا بايد شروع نمود يفرنگ يخواهند ايران يفرض، م هب
  : نخواهد داشت يجز مسخره لطف ديگر يبدن زنگ

 استخواجه در بند نقش ايوان       بست ويران است يخانه از پا
كنم كه بامش مثل عمارات پاريس  يزندگ يا نيست در خانه يبنده افتخار يبرا

ستشو « lavabo» يمفروش باشد، يا صبح پاآجر سفال( )  «Tuile mécanique» از
متناسبِ با محيطِ محفوظ از گرما و سرما،  ياست صحيح؛ يعن يمطلوب، منزل .كنيم
؛ آيه از ييل تنظيف و تطهير و راحتو باالخره كليه وسا يكاف ينور و هوا يدارا

  .باشد يآسمان نيامده عين خانه اروپاي
سبب احترام و  يبودن ننگ و تشبّه به اروپاي ياين يك فكر بچگانه است كه ايران

، خواه ميان افراد، خواه ميان ملل كه ياست طبيع يشود؛ امر ياعتبار ما نزد ايشان م
كه  يخوار اقرار به احتياج و طفيله يتقليد يعن .افزايد يو قيمت م طبع بر قدر ياستغنا

  .نمايد ياگر موجب تمسخر و مذلت نباشد، اقالً سلب احترام م
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ها نسبت به ايران چيست؟ يك نفر  شد نظر اروپايي يدر ايران مكرّر از ما سؤال م
پرسد جلوه او در ميان همسران چيست؟ ببخشيد، آن  يهيچ وقت نم يرأ مرد صاحب

ها از  عوض اروپايي !است كه بايد بداند مورد پسند ديگران هست يا نه زنِ فاحشه
  .به صفا داريم يا در زحمت يخودمان بپرسيم آيا خوشيم و زندگ

گويند قبل از دعوت مهمان، بايد مسكن  يم .كنند يصحبت از جلب سياح م !يبل
جلب تاجر يا  يبرا .كامالً قبول دارم .به فراخور او باشد يو همچنين طريق پذيراي

اين  .ها داير كرد صحيح در شهرها و در راه يها بايد مهمانخانه يسياح خارج
قدم تفتيش را  هپرخاك و منجالب و آن اتالف وقت، سرِ جواز و قدم ب يها جاده

 يكه نه فقط برا يو كثافت بيرون آورد )كارهاي يشهرها را از مخروبگ .اصالح نمود
هم حق  يخاطر خودمان بايد بكنيم؛ چه ايران يبراخاطر مهمان، بلكه و مخصوصاً 

به  يافتد، ميل يكه از پاريس راه م يابداً معلوم نيست آن سيّاح يول .دارد( يزندگ
داشته  Palais Grand ، يا يك نيمچه تقليدechamps E'lyseè  ديدن يك بدل

 يا دنياكند ت يمسافات م يسياح ط .بيند يباشد؛ اينها را بدون خرج در شهر خود م
دفاتر ) tourisme Agence de نگاه كنيد در .ديگر، رنگ و بساط تازه و متنوع ببيند

 .نمايند يسياحت( با چه نوع اعالنات و اشكال، دعوت ممالك خارجه م يدالل
قصر  يرا جا يلوح باشد كه كلبه مقواي آنقدر ساده يمعلوم نيست اروپاي عالوه به

  .بگيرد يسنگ
ايجاد كرده، آژان دم  يخبر داريد، بلديه مهمانخانه نسبتاً شيكدر تهران، چنانكه 

علت را  !كنند يبيرونتان م ياحترام يكراوات رفتيد، با كمال ب ياگر ب .اند در گذاشته
آيد هموطنان ما را  يكه م ياست؛ فرنگ يايران يحفظ آبرو يپرسيديم، گفتند برا

كه با  يفرنگ يول !است يعال بسيار فكر :از رفقا گفت ييك !متمدن و شيك ببيند
پر گرد و  يها شود؛ مجبوراً از همين جاده يطياره مستقيماً در وسط اين باغ پياده نم

اگر در اينجا نبيند، دو  .ها وارد خواهد شد ها و بافورخانه خانه خاك و از مقابل قهوه
 . ...قدم باالتر در خيابان، فقير و لخت و ناخوش فراوان خواهد ديد

 يفرنگ يپا يكه قدم در جا يو كسان .نشدن است يشدن، فرنگ يفرنگ واقعاً
خواهند پاريس مشرق نمايند، در عين تقليد، درست عكس  يگذاشته، تهران را م

يك  يبرا ييك چيز و كمال يبرا يمثالً اروپاييها اگر حُسن .كنند يكار م ياروپاي
فالن قطعه  .آن استخاص(  يويژگ Originalit شخص قائل شوند، بيشتر به واسطه
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بنابر اين همان  .نخواهد يافت ي، اگر كپيه باشد، قيمتيموزيك يا فالن پروژه معمار
، مباهات به لباس يطور كه مجدداً و مشروحاً خواهم گفت، در جاده اروپامنش

دانيم در نظر اروپاييها و  يهمچنين خوب م .كردن، خود را گول زدن است يعاريت
 نه تنها دهاقين .سنّت( عزيز و محترم است) Tradition قدرمخصوصاً فرانسويها، چ

Bretogne و دختران Alsace (بدون آنكه خدشه به جوهر مليت و فرانسو )يآلزاس 
و  يبودن وارد آورند، با لباس مخصوص خود خارج شده، با سايرين از راه طبيع

به گذشته و  يتگو علما، بس دهند، بلكه افكار بزرگان يعادت، با قيافه بشاش دست م
در مدرسه  يچون مدت .كنند يدانسته، تشويق م يگذشتگان را مزيد ملّيت و ترقّ

ام، اجازه خواهيد داد از آنجا صحبت كرده بگويم مدير و  سانترال پاريس بوده
معلمين مدرسه هر سال در و پرگرام دروس و ترتيب البراتوارها تغييرات زياد داده، 

)تا حدود كالسيك( و  يهمقدم آخرين ترقيات علماند دروس سانترال،  يمدع
 در عين حال يول .مدارس دنيا است يآن كاملترين البراتوارها يالبراتوارها

Tradition (را كه از حدود پنج سال پيش موقع تأسيس مدرسه تابحال  سنت  )ها
كه  ياز عبارات مدير محبوبمان، موقع ييك .كنند يجمع شده، تجديد و احترام م

 :در خاطر دارم يزد، بخوب يتئاتر حرف م ياول در آمف سال

 :ترجمه از فرانسه
اين خانواده  !»سانترال«شويد؛ خانواده  يشما به يك خانواده بزرگ وارد م

 .دارد كه شما بايد آنرا مشاهده كنيد يسنتهاي
destraditions  Elle a .La famille centralienne :vous entreg dans on 

grande famille 
!vous deveg les observeg 

بر ديوار موزه  يرسد، به خط طالي يبه طبقه اول مدرسه م يشاگرد تازه وارد وقت
 :بيند يبوردو( م يهانر ) Henry Bordeauيمدرسه اين عبارت را به امضا

 .رفتگان و زندگان است «منِ» گذشته و آينده و «منِ» ي، نتيجه همكاريزندگ
entreles ,et l'avenir La vie est le rsultat d'une colloboration entre le 

Pass 

.morts et les vivants 

زمين  :گويد يخبر ندارند كه م sBorr متجددين ما يقيناً از اين كلمات يبعض
 .گذشته، هرگز كامالً گذشته نيست .نيست يبدون مردگان قابل زندگ

vrai querien .un terre n'est habitable que si elle a cles morts ll n'est 
pas 
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.fait le passe - a - n'est Jamais tout soit Jamais eppac 

 :آناتول فرانس( بگويم Anatole France قول يديگر باتكا يجا

 .توان ساخت يآينده را تنها با كمك گذشته م .گذشته را از دست ندهيم
.que l'on faitl'avenir Ce n'est qu'avec le pass إNe perdons rien du 

pass 

مردان(  عاقله ي)و گاه يجوانان ايران يبنابراين منشأ اين تحقير و استهزاء كه بعض
 دم از كه حاليدارند، كجا است؟ در  ينسبت به متقدّمين و پيرمردان روا م

nationalisme (و حتيمليگراي )ي Chauvinisme (ميافراط يمليگراي )زنند، به  ي
، اخالق، خط، زبان، يبر دفتر آداب، عادات، روابط زناشوي  يودقلم ناب يآسان

 يآثار و نشانها يپرسم وقت يبنده م .كشند يم يمذهب، و باالخره بر جميع آثار مل
؟ در يخواهيد عالقه يا بسته باشد؟ به آثار اروپاي يبودن رفت، به چه م يايران

پا به وجه اكمل و بدون آييم ارو يم .كنيم ياينصورت الزم نيست در ايران زندگ
صحبت از خطرات نفوذ جوهر عرب و  يوقت .شويم يور م زحمت در آنها غوطه

شود  يكه م يگذارند، كمترين ايراد يرا ناديده م يترك نموده، تأثيرات اروپاي
 .( استيواقع گراي) Objectivitگرفت، نقص بيان و باز به عبارت فرانسه عدم 

شدن،  يمتجدد شدن، فرنگ .كلمات فريبنده نكنيم يبنابر اين خود را وابسته بعض
بپردازيم به عقيده  .كنند يحل مشكل نم يول .است يعبارات ساده و تكاليف آسان

 .بد يخوب هست و چيزها ياست در اروپا چيزها يبديه :گويند يديگر كه م يبعض
ادب از همقطاران با اولين كاروان علم و  يكه به قول يك يهمچنين در ايران روز

( از حياط وزارت معارف راه !كه ديگران بايد بگويند نه خودمان ي)اصطالح
وزارت معارف به طور  يعال ياز اعضا ييك .نثار شده بود يزياد يافتاديم، گلها يم

دورتر نبريد، گل ايران را در ايران  ياين گلها را از بندر پهلو :گفت يكنايه م
گويند خصال بد را كنار گذاشته،  ي، ميبار .دديگر بياوري يبگذاريد و از اروپا گلها

بايد ديد اوالً تشخيص بد و خوب  .اعمال خوب را سرمشق و در ايران سوغات ببريم
چه، متضمن  .است يطلب و تازه باز اين فكر، ناقص و يك نوع آسان .شود يچگونه م

نگ، و همّت يا نقص بصيرت، همراه با اهانت و ن ياز كم يتقليد است و تقليد، ناش
قوه  يشكايت ما از ايران خودمان عدم يا كم .نخواهد برد يدور يباالخره به جا

و با اسلوب صحيح  ياز صفات نامطبوع كه از كودك يو مخصوصاً يك .ابتكار است
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در ايران كمتر  .تدريس بايد رفع كرد، همان عادت به تقليد و محو شخصيت است
موظف  ييشه خود را به طور نسبهم .اند مسؤوليت يا عشق مطلق را حس كرده

 يو اگر توانست كاله شرع .كند ينم يفالن مقدس از ترس خدا دزد .دانند يم
طفل، در خانه و بعد در مدرسه، اغلب از  .درست كند، تنزيل هم خواهد گرفت

حبّ  .دارد ينگاه م يترس پدر و معلم يا حبّ تحسين ايشان، خود را مؤدّب و كار
اگر كار بد ننمود، از  ييت نداشته، بعدها همين شخص در زندگوظيفه و عشق به فعال

ريا خواهد  يو اگر رو به صالح رفت، در مألعام و برا .همكاران است يترس رسواي
از عدم اعتمادبنفس و عشق  ياينها ناش .خورد يحلوا را به مزه دهان ديگران م .بود

ز جان و دل طالب نباشد، را واقعاً نچشيده و ا يمعلوم آنكس كه منظور .مطلق است
را  ينبايد اساس يبنابر اين در رأس دستور اصالحات مل .فعاليت نخواهد داشت

 .گذاشت )تقليد( كه در عمل امر به ترك آن نماييم
آل خود  اين ساعت را كه مدّنظر و ايده ي، تقليد از چه كنيم؟ ما اروپايوانگه

باز عقب  يبفرض وصول به اروپا .امروز، فردا جور ديگر خواهد شد ينداريم، اروپا
خواهيم راه و سرّ اين حركت را پيدا كرده، با ايشان همقدم  يما م .خواهيم ماند

و اگر خوب دقت شود،  .خواهيم در خود، آن قوه محركه را ايجاد نماييم يم .باشيم
 يما از وقايع اروپا و حظّ اروپاييها از زندگ يتصديق خواهيد كرد كه شگفت

 tat گويند نه در يتحرك( م) dynamisme آن است كه باصطالح خودشان، در

acquisتازه وارد در مقابل اين ابنيه مجلل، مبهوت و  ييك نفر مسافر شرق .إ
لوكس و راحت( اگر ) confort  در همين حالت ياروپاي يول .شود يمجذوب م

تجديد و نوظهور و باصطالح مُد  يدر جستجو .شود يبماند، خسته م يمدت
 .آيند؛ خواه در لباس و منزل، خواه در صنايع مستظرفه، و خواه در افكار باشد يرمب

ديد از  نمايشگاه اتومبيل( باز شد، خواهيد) Automobile Salon d امسال كه
ميزان  .دانند يهنر موجود را ديگر هنر نم .تتبعات و تزئينات جديد حرف خواهند زد

به  يشود، ول يايشان معلوم م يت فعلاز حال يتمدن و كمال ملل، اگر چه قدر
 يو در واقع كمال؛ يعن .شود يحركت و مخصوصاً سرعت حركت اهميت داده م

مثل گلوله كه بعد از  .لطف تمدن و حيات بشر، در همان حركت و فعاليت است
شتاب( پيدا ) acclration  است يكند، كاف يحركت م يو به فاصله زياد يديگر
 ييعن يوه و جوهره حركت و فعاليت است، نه طفيله خوار، قيمحبوب اصل .نمايد



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  34

 

در هر صورت  .موارد( ديگر قرار گيرد domaine و فعاليت ممكن است در .تقليد
فعاليت( ) activitاگر چه تقليد به چشم و دست  .فعاليت است و زاينده حظ و قدرت

يا شهرمان نو بفرض در و ديوار اتاق  .گذارد يروح و كله را بيكار م يدهد، ول يم
خودمان به حالت پست مانده، روح ملت تكميل نشده باشد، چه فايده  يشد، ول

 دارد؟

 .و تأثير يا انعكاس صورت در افكار Effet Psychologique برگرديم به همان
خواهيم در كله مردم اعتماد بنفس، شخصيت،  ياگر اين تأثير راست است و ما م

است، تزريق كنيم، يك راه همان  يخوار و طفيلهطبع و آنچه خالف تقليد  ياستغنا
و اگر منافات با احتياجات وقت  .صورت و لباس سابق است يتشويق به حفظ و بقا

به فكر  -بنده با تغيير مخالف نيستم )تكميل بدون تغيير ممكن نيست(  -داشت 
 .ابداع نماييم يخودمان اصالحات و تغييرات

د جبران در آتيه به خود اجازه دهيم در وهله ممكن است گفته شود موقتاً به امي
اِعمال اسلوب ديگران؛  يبايد دانست اساساً تقليد يعن .اول از عالم تمدن تقليد نماييم

چه،  .دهد كه نه تنها عوامل، بلكه معلول  هم عوض شود يم ينتيجه منظوره را وقت
ن آب و خاك و و بايد تصديق كرد اي .توان شد ينم relativitبودن و  يمنكر نسب

از تأثير و  يكه ما را در آن طرف دنيا احاطه كرده، خال يهوا و كوه و باالخره طبيعت
كه از چندين هزار سال پيش در اثر  ياين خلقت و طبايع .نباشد يعامل كوچك

، در اثر تاريخ ايران يتركيبات نژاد، تهاجمات قبايل، تحويالت تمدن، به عبارت اخر
اندازه اراده يك مشت جوان در سرنوشت ايران مؤثر باشد؛ در حاصل شده، اقالً به 

 ينفر .3اداره يك كالس  يمالحظه كنيد برا .اعتبارش نظر نكنيم يهر صورت ب
 .شود ي( و طبايع فردفرد اطفال داده ميروانشناس) Psychologie چقدر اهميت به

به يك  يتداده، وق يكه در ليسه )مدرسه( پاريس طبيعيّات درس م يهمان معلم
بعد از  .رود، با شاگردان جديد جور ديگر آميزش خواهد كرد يم Lille كالس

)استاژ(  و حشر با مصنوعات هفت كارخانه در نقاط  يتقريباً يكسال كارآموز
 توانم با اطمينان بگويم در دو شهر، دو طبيعت واحد، يا باصطالح يمختلف فرانسه، م

Temperament (ندا يآب و هوا )بهمان نسبت دو اسلوب رفتار و دو  .ريميكسان
عوض يك مملكت، چندين مملكت اروپا را مالحظه  .ديسيپلين واحد ديده نشد

چندين مملكت مجاور كه از بدو تشكيل تابحال، در حال يكديگر ناظر و در  .نماييم
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و  يبا وسايل ارتباط، ارتباط ماد يقرنها قبل از آشناي .اند حاضر بوده يوقايع داخل
انگار فاصله و  .، روزبروز در تزايد داشته، تا به درجه شديد امروز رسيدهينومع

چه  .ديگر بين انگليس و امريكا و فرانسه و آلمان وجود نداشته باشد يخبر يب
 و تابحال ديده نشده و .ي، آلماني، مانده؛ آلمانيفرانسو يبينيم فرانسو يبينيم؟ م يم

در عين اينكه صفات ملت فرانسه را  ينگليساثر مانده كه يك ا ياگر ديده شده ب
نمايد، ملت خود را تشويق به ترك اخالق قديم و تقليد اسلوب ايشان  يتقديس م

باشد،  يو در ميان آن ملل عشق به بقاي يبالعكس، تا در اين سرزمين ملل .بنمايد
و  .به اخالق خويش دلخوش است يبه امتيازات خود مباهات نموده، آلمان يفرانسو

 يبه تجربه ثابت شده در هر محيط .گرفت ياين هر دو را نبايد نتيجه كبر و خودپسند
، قانون تكامل و تناسب با يو اول شرط ترق .به تناسب همان محيط الزم است يخلقت

اين خلقت و طبايع را داده؟ جواب موجز اگر  الزم باشد بايد  يك .محيط است
، انقالبات يتأثيرات عوامل جغرافيايخالصه  يدست طبيعت يعن .دست طبيعت :گفت
در اين صورت چگونه  .كه در اثر همان عوامل نشر يافته يو افكار عموم يتاريخ

 ياجرا ياعتنا بوده، مدع يطوايف ايران ب يممكن است نسبت به اختصاصات خلق
حكومت و دولت ما زمين تا  همان طور كه طرز .قوانين و آداب اروپا در ايران شد

است در آداب نيز  يطبيع .رژيم فرانسه فرق دارد و حق هم همين استآسمان با 
 .نخواهد بود يكه به هيچ وجه سبب ننگ نام ايران يهويدا باشد؛ اختالفات ياختالفات
حشر  ي، اندكGermain و Gaulois ما الزمتر از تعمق در تاريخ يكنم برا يگمان م

عوض اينكه در خيال  .دار به آب نزنيمگُ يب .با اقوام لُر و كرد و تركمن خودمان باشد
 يگردد، قوانين اينجا را اِعمال كنيم )امر يميليون نفوس ايران را اخالقاً فرنگ .1خود 

 يكه اساساً و طبيعةً محال است(؛ بياييم با وضع موجود سلوك كرده، از راه واقع
ايران ما هم  .بنماييم يبه ساختمان ايران ينظر به تاريخ و قدر يقدر .وارد كار شويم

در ميان  .تاريك نيز به خود ديده است يداشته، روزها يعظمت و ترق يها دوره
، و علل فساد چندين بار به نوبت ظاهر يترق يحيات؛ يعن يها چهار ديوار ايران، پايه

، در تاريخ يبه عبارت اخر .اصالح شويم يبهتر است از همان راه جويا .اند شده
آهنگ نهضت و ترقيات ايران چه قوا و چه كمال  پيشايران نظر كرده ببينيم 

ها را  اند؛ اولي كار آمده يرو ياند و در ايام نزول  چه عوامل آل( بوده )ايده يمطلوبهاي
 .ها را زايل نماييم تشويق و دومي
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اند كه اگر  ياز هموطنان و مخصوصاً محصلين مدع يبسيار .ياما ساختمان ايران
از  يشديم، چيز يفرستاده، در آغوش اروپا بزرگ م به اينجا يما را از كودك

نشستيم، روش يا  يكنم شايد سر ميز مثل ايشان م يتصديق م .كسر نداشتيم يفرانسو
به نظر بنده محال است ذات و  يشد، ول يو برش قبايمان بهتر از حاال هموزن ايشان م

بينيم  يم ييداختالفات شد يدر حالت فعل .باطن خلق ما به اين زوديها عوض شود
كه بعد از چندين هزار سال خميره طبع ما شده، محتمل است اگر چندين هزار سال 

  .تبديل آن وقت الزم باشد ينباشد، چندين صد سال برا
گذاريد )قصد  يم Francais Moyen يك يكه جلوا ر يمعمول ييك نفر ايران

ن آنها بينهايت اختالفات در بي ينمايم ول يو فرانسو يندارم اينجا مناظره ميان ايران
در مقابل  يدارد، ول يو رنج، طاقت و تحمل غريب يدر مقابل سخت يبينيم(، اول يم

بعكس  يدوم .شود يپرور و سست م تن زودي به .ظرفيت است يو آسايش ب يفراوان
قيد  ي، روح خود را محتاج و اليق تكميل و نفسش را مستحق تربيت و قدرياول

ظور را خوب درك نكرده، بزرگ و قابل نداند، از جا حركت تا كمال من .داند يم
نيست و ممكن است تا  يو اگر قيد نفس را رها كرد، ديگر قادر به جلوگير .كند ينم

 يو روح  ييك نوع تعادل ميان آنچه را لذايذ ماد يدوم .آخرين شيب فنا برود
در هر صورت  .در شهوات شدت و حرارت زايد ندارد .دارد يتوان گفت، نگاه م يم

از  ييك .را دارد يبعد از ورود در عيش، قدرت خروج و مراجعه به وظايف زندگ
، قوانين سخت، و وجود مذاهب يعلل پيدايش و احتياج بيشتر مشرق به دول قو

شده،  يبارها موجب بدبخت يحسّ قناعت و تحمل ايران .عاليه، نيز همين بود
 ير قبول كرده و باصطالح يك نوع تحملطبيعت و يا جور ظالمان را سر بز يسختيها

 Passif  (بوده است )از  .آيا ممكن نيست همين را مورد استفاده قرار داد .منفعل
را  يتوانيم جور سخت يحاال كه ما م .، صبر(ياصطالح قرآن هانفعال به فعاليت آمد )ب

قبول هموار كرده، با طيب خاطر  يو بنابراين مشكل يبكشيم، بر خود پروگرام عال
اين جمله را به طور  .محنت، كه در اين صورت عين راحت خواهد بود، بنماييم

به قوانين  يمعترضه گفتم تا نشان داده شود چگونه طبيعت و طبايع مختلف منته
شود و چگونه در حوزه خودمان ممكن است نه تنها از عوامل مفيد، بلكه  يمختلف م

 .از مضر هم استفاده نمود
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 .بود يباف يخالصه كنيم، منف يگفتم، وقت يه و آنچه تابحال ماين جمله معترض
گرفتم، به خودم  يمتجددين م ي( را كه بنده نسبت به بعضي)تضاد ييقيناً ايراد

گويد ايران خوب نيست، محتاج فرنگ  يفالن كس م :پرسيد يتابحال وارد كرده، م
مثل قديم  ياست، اما فرنگ هم خوب نيست، آثار قديم خود را حفظ كنيم ول

پس  .تقليد نكنيم ياز اروپا ارمغان ببريم، ول .در حركت و تكميل باشيم ينماييم؛ يعن
 .كنم احتياج ما به تحويالت و تجديدات قابل انكار نيست يچه بايد كرد؟ عرض م

مغرب زمين داشته، خود را زير  ياز جهات تمدن، بايد افتخار به شاگرد يدر بسيار
چه  يول .ايم در اروپا غور كنيم و سرمشق بگيريم ما آمده !يبل .منّت ايشان بدانيم
 جور؟ به چه نحو؟

رفع سوءتفاهم الزم است  يبرا يول .، بلكه مضار تقليد، معلوم شديثمر يب
حرف زدن،  ياحتراز از تقليد ما بياييم از سر برا يگويم برا يعرض كنم بنده نم

اتومبيل را دور انداخته، از نو ارابه نوشتن و راه رفتن، قانون وضع كنيم، راه آهن و 
 يالكتريسيته را مجهول پنداشته، از معادن ايران كهربا .اختراع كنيم يجديد

بودن و ارتباط با  يگفتم در اكتساب تمدن، رعايت نسب .بيرون آوريم ينوظهور
و اختصاصات  يآنجا كه عوامل بشر يول .را بايد نمود يمحيط و ساختمان طبيع

اگر چه در مورد علوم و صنايع هم كه  .ندارد يشود، اكتساب مانع يموارد  يمحيط
و مدرك قرار خواهم داد، خواهيم  يخوب نگاه كنيم، و همين را بنده شاهد مدع

گويند هر جا سنگ  يزنند، نم ديد در مدارس هيچ وقت به طور مطلق حرف نمي
به قطر و  يهچا يسنگ بود، فور ، حكم بر ذغال كرده و هر جا ذغاليسياه ديد

 des كتاب يك !نه .عمق فالن حفر كرده، از آنجا چندين نقب به فالن شيب بزن

mines Exploitation (  را كه باز كنيد، هزاران طريقه خواهيد )استخراج معادن
آموزند  ياينها را به شاگرد نم .استعمال شده است يو در محل يديد؛ هر يك در معدن

را بحث  Gas Particuliers طرق مختلفه .به كار بردكه عين آن را در مورد جديد 
مهندس به  يخارج شده كه وقت يكنند تا از مجموع آنها يك عده اصول كل يم

معدن جديد رسيد، به حسب اختصاصات محل و با فكر ورزيده خود طريقه 
 .وضع نمايد يصحيح

مختلف به دو بشر يا دو ملت  در بارهجان صادق است،  يدو زمين ب در بارهآنچه 
 .حكمفرما خواهد بود يطريق اول
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 .ياست، و هر واقعه روزانه درس يما كتاب يبرا يدر اين مكتب اروپا، هر مملكت
در بين  .خودمان هم معلم و هم شاگرد، با چشم باز به تجربيات و كليات، نظر كنيم

 صول()ا Principes اصطالح هوكماالت، ب يمشاهدات، يك دسته اصول زندگ
 يو در ضمن، بسيار applications واهيم داد و يك دسته طرق اجرا ياتشخيص خ

باشد،  ياست؛ خواه چين ياصول، مترادف با قوانين طبيعت و حاكم بر هر بشر .فروع
با متابعت قوانين  يالزم است و سالمت ي، سالمتيزندگ يبرا .يخواه امريكاي

 ياين اصل يعن ياجرا يول .شود و اين جزو اصول است يحفظالصحه حاصل م
يك جا  .كند يقوانين حفظالصحه، و منجمله امتيازات مسكن به حسب نقاط فرق م

كه بايد متوجه بود، اينكه  يا نكته .ديگر نامطلوب خواهد شد يآفتاب، مطلوب، جا
چه، اصول، رابطه با شخص و سليقه و  .و بنابر اين ننگ نيست »تقليد»كسب اصول، 

 با يمطلق طبيعت است و اين تشخيص ما مناف قانون .اختصاصات كاشف ندارد

 Principe de گويند يم يهمان طور كه وقت .نسبت به كاشفين آن نيست يشناس حق

carnot ( ؛ اگر نيوتون اين پرنسيپ را كشف كرده بود، در عبارت و)اصل كارنو
 يعالم يك يشد و در همه جا يحاصل نم ياصول( ابداً اصالح) Principes مفهوم

 .كنند ياست كه اسمش را مزيد م» كارنو«احترام و سپاس خدمت  يفقط برا .بود
با اينكه اختراع ديزل،  .است يدر لفظ موتور ديزل، يك نوع انتساب ديگر يول

 يهاي ، پرنسيپApplication اساساً اين استعمال يا ياست، ول يمتضمن اصول كل
بنابراين شرايط مخصوص  .بينيم ياست و در واقع در موتور ديزل شخص ديزل را م

 قيمت يك موتور ديزل در مجاور يك .باشد يهمراه آن م يو غير كل يغيرعموم

Raffineer يبه اندازه قيمت آن در حوال Careau de mine  نيست و همين استعمال
موتور ديزل، اگر در آلمان و در ايران بجا باشد، معلوم نيست در بلژيك هم همان 

 يبودن طرق؛ يعن يبودن اصول و نسب ياينجاست كه مطلق و كل .فايده را داشته باشد
applications شود يمعلوم م. 

محترم را  يتر از آن است كه لياقت تعليم رفقا العاده پست مقام شخص بنده فوق
يك اصول تمدن و علل  افكار ايشان گذاشته، يك يداشته، عقايد خود را به جا

تشريح عرايض و عقايدم در ضمن چند  يبرا يول .كمال اروپا را برايشان شرح دهم
دهم چگونه ممكن و الزم  ينيز شده باشد، نشان م «االهمّ فاالهم»مثال كه رعايت 
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را از اينجا سوغات برده و در اجرا مستقالً با مالحظه سوابق و  ياست اصول
 :مقصود را حاصل كرده باشيم ياختصاصات مل

يك قوم الزم است، و قبالً هم  يلكه بقاتكميل، ب ياز اصول كه نه تنها برا ييك
شهادت تاريخ و قول معلمين و  .آل است اشاره شد، داشتن كمال مطلوب يا ايده

است و الزم نيست بگويم در حيات يك فرد هم كه نگاه كنيم، ظهر  يمؤلفين كاف
غذا خوردن، شب خوابيدن، روز اداره رفتن، خالصه يك عده اعمال متفرق كوچك 

 يدرون يدر نظر نباشد، قوا يتا يك منظور معيّن و مطلوب جامع .شود يپروگرام نم
بدبختانه در  يول .خواهم بدبين و بدگو باشم ينم .كند يبشر سرعت و بلكه ظهور نم

 يآل معين مطلوب جامع ايران و مخصوصاً ميان جوانان هر چه گشتم، يك ايده
سابقاً در  يول .يف بوده باشدآل ايشان زياد لط خدا كند چشم ما كور و ايده .نديدم

آل استقالل  با ايده يبوده است مثالً طلوع ساسان يهاي آل ايران، ايده يها رأس نهضت
تمام مشرق را  يآل اسالم، مدت عرب، ايده يبعد از استيال .بودن بود يايران يو احيا

در رأس نهضت صفاريان،  يديگر يها آل بعدها ايده .داشت يدر جوش و ترق
زنويان و دولت صفويه قرار گرفته، در هر دوره در تمام ملت يا در فرد شاه سطوت غ
ايران فرا رسيده است  يآن، خاموش يحاكم بوده و بعد از فراموش يآلهاي ايران ايده

به تاريخ ملل ديگر كه نظر كنيم، همين  .فقط در كلّه شاه تنها بوده( ي)خصوصاً وقت
 يفروغ يت درس استاد اجلم حضرت آقامخصوصاً از جلسا .شود ياصل مشاهده م

كرد، فراموش  يكه كمال مطلوب سه ملت يونان و روم و ايران را مجسم م يموقع
آل  كرديم ملت كوچك روم چگونه قدم بقدم جهت ايده يحس م يگوي .نمايم ينم

 يآل يعن پس از وصول به ايده .يافت يخود را گرفته، روزبروز بسط و عظمت م
 يكه قوا ساكن شد، ضعف مستول لط بر كليه ملل عالم، همينقدرت و تس يمنتها

آل اصل مسلم و شرط معين است، اينكه بايد  آنچه در ايده .شده تا به اضمحالل رسيد
 يباشد، متبرك يعن يعام و عال .كمال مطلوب، كمال موجود باشد، نه موهوم يا باطل

آل  يك ملت، شباهت به ايده آل ابداً الزمه ايده يول .قوت باشد زاينده نعمت و مولد
آل توافق با ذوق و تناسب با  ملت ديگر نيست، و مخصوصاً شرط پيشرفت ايده

را در ايران تزريق  يآل اروپاي ايده .احتياجات مخصوص ملت است يمحيط، يعن
 .بدهد يكردن معلوم نيست نتيجه مفيد
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حسب كردار و  اصل ديگر كه به آن نيز قبالً اشاره شد، و به عقيده بنده و  به
جامعه است،  يمند گفتار بزرگان اروپا، از اركان ملّيت يا الاقل وسيله عالقه

(Tradition يا به قول خودمان حفظ آداب و آثار اجداد )در اينجا  .باشد يم يسنت
 يعاد يغير از خرافات يا ذمائم اخالق Tradition اوالً :نبايد دو نكته را فراموش كرد

منظور  ي، و از ايرانيكنيم، مقصود ايران امروز يران كه صحبت مثانياً از اي .است
در اين  ينبايد گفت چون يكوقت .مجموعه فارس و ترك و لر و كرد و عرب است

 يسرزمين اوالد داريوش فالن جور بودند، حاال از اصل عرب و ترك و تمام تغييرات
بر خون سبقت كه در چهارده قرن حاصل شده، چشم بپوشيم و باصطالح خاك را 

و  يايران هخامنش .نماييم يدهيم و رجوع به همان اسلوب و شرايط زمان هخامنش
اين، طبيعت بشر است و در  .بايد ساخت ياز بين رفت؛ با ايران امروز يساسان

كه با  يو باغچه كوچك يبه خانه شخص .كنيم يحس م يهموطنان خودمان بخوب
آنجا  .، ولو بهتر باشديا ا به منزل كرايهكرده، بيشتر انس دارد ت يدست خود گلكار

بيشتر  يو فداكار يكه عُلقه و ارتباط با نفس پيدا شد، محبت و بنابر اين خدمتگزار
پس مملكت  .ء معلوم، ممكن است؛ نه مجهول يخواهد بود و عالقه فقط در مقابل ش

 يت و شعراامروزه ادبيا يبا آنكه بعض .و تاريخ ايران را بر خودمان خوب بشناسانيم
كه از  يبه نظر بنده آن جوان ايران ينمايند ول يايران را تحقير و بلكه استهزاء م

و قبح  ياز لطف اشعار سعد يطفوليت به اروپا آمده، دكتر در علوم هم شده، ول
پس  .شناسد يرا نم ياو ايران .خورد يخبر است، به درد ايران نم يب يمدايح قاآن

به فالن مملكت  يكه يك نفر يهود يعالقه ماد .شترا دوست نخواهد دا يايران
زند، غير از عالقه  يحفظ جان و رونق كسب خود سنگ وطن به سينه م يداشته، برا

 ياست كه فالن عضو بينا نسبت به گذشتگان و حاضرين، يعن يذات يو بستگ يروح
ن نسبت به نفس خود پيدا كرده، از جان ودل تا آخري ينسبت به مجموعه وطن يعن

ما هنوز تاريخ مفصل ايران را به جوانان  .خدمت خواهد ايستاد يقطره خون به پا
يك موزه صحيح  .شود، مورد اهميت نيست يدهيم و آنچه گفته م يمملكت ياد نم

قديم نداريم )باز بگويم قديم، قديمِ قبل از اسالم نيست؛  ييادگارها ياحيا يبرا
تيازات اجداد ما از روز ورود به سرزمين بايد خالصه جميع حوادث و ام يموزه واقع

 يرا كه در ساختمان ما اثر گذاشته، حاو يجميع حوادث يايران تا ساعت تولد، يعن
شويم، چون بالطبيعه اثرش بيشتر است، الزم  يباشد و هر چه به زمان حاضر نزديك م
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 هنوز يك نفر .شناسند ينم يافراد مملكت يكديگر را بخوب .است جامعتر باشد(
را تحقير و  ييزد .كنند يرا در كرمان مسخره م تهرانيو  تهرانرا در  ياصفهان
اگر  .المثل حماقت است لُر بودن ضرب .كنند يرا اصالً داخل آدم حساب نم يا قمشه

 ينكرده، تمام ايران، ايران يو تركمن خيال دزد يياغيگر يخواهيم كُردها ادعا يم
يكجور محبت نشان دهيم تا يك خرمن خدمت  باشد، در مركز و در ادارات اجرائيه

 .بستانيم

در واقع  .مؤدب ييعن يدر زبان عام Civilisگويند و  يم Civilisation تمدن را
است كه هر كس از شخص متواضع  يادب جزو تمدن محسوب شده، به عالوه طبيع

داللت بر حماقت و هم موجب نفرت  يآيد و تكبر و خودستاي يمؤدب خوشش م
 .سنت( هم يك اصل ديگر) Traditionشد،  يس ادب و احترام يك اصلپ .است

 .رسم اروپاييها است در موقع شماره، اسم خود را آخر بگويند :حاال بياييم در اجرا
تابحال نبوده و چون اساس ادب بر عادت است، به هيچ  يدر ايران چنين عادت يول

در عوض در  يول .ول ببردزبان عيب نيست اسم خود را ا يفارس يايران يوجه برا
شده  يعادت بر اين جار يدر فارس .است moi يا je فرانسه ضمير متكلم وحده فقط

عوض  تر بزرگ، يا با غريبه و يكه متكلم خود را، مخصوصاً در مكالمات رسم
الزمه بنده گفتن، گردن به زنجير اسارت دادن نبوده و نيست و  .بگويد» بنده«، »من«

گفتن بنا » من«كه  يدر صورت .كند يهرگز خطور نم يين خيالدر خاطر مخاطب چن
در ايران ما عادت و  .العاده ركيك است ان ما فوقتر بزرگو در نزد  يبه عادت مل

مثالً  يسپهر يحسين خان يا حسين آقا .رسم داشتيم اسم اشخاص را سنگين ببريم
 يشود ما فور يليل نمصِرف مشاهده اين احوال د .كنند يفرنگيها اين طور نم .بگوييم

العاده مايلم آقا را از  در هر صورت بنده به سهم خود فوق .را شكسته نماييم ياسام
 .دست راست اسمم به دست چپ انتقال دهند

در ضمن اينكه  .كنند كه چه اسلوب تدريس انتخاب شود يدر ايران زياد بحث م
كنيد، در ايران دشمنان  يشما در اينجا با شوق و اطمينان قلب در فرانسه تحصيل م

در ضمن انتقاد اسلوب فرانسه، منكر  يتدريس فرانسه پيدا شده، حت يبرا يزياد
را  يطريق امريكاي يسبك آلمان و برخ يبعض .شوند يمعلومات شما نيز م

 يكه اوايل سال در دارالمعلمين عال يدر كنفرانس مختصر .كنند يم يسراي مديحه
ش مسافرت امسال به ايران مشاهده تأسيسات جديد خو ياز يادگارها ييك - تهران
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التحصيالن  كه بين محصلين و فارغ يدارالمعلمين بود؛ مخصوصاً آن شوق و شور
از نكات امروز را متذكر  يدادم، مخصوصاً يك يمحصلين آنجا م يبرا -شد  يديده م
 ياهر يك به ج يگفتم تمام اين اسلوبها با كم و بيش نقص خوب است، ول يشده م

به خود نگاه كرده، به حسب  يما هم مثل ديگران عوض سؤال كردن، قدر .خود
است كه  در تعليم، يك اصل .انتخاب كنيم يا ساختمان و احتياج خودمان طريقه

و عشق به حقيقت؛ نه حفظ  يبايد رعايت شود و آن توسعه فكر تحقيق و كنجكاو
پتانسيل( ) Potentielيا در مدت مدرسه بايد قابليت ظرفيت و .خروارها فرمول

در دنيا كمتر ديده  .، راهِ آموخته را دنبال كنديشاگرد را باال برد تا بعدها در زندگ
در  .بعدها است يفكر ينشو و نما .نمايد يدر كالس، اختراع يا اكتشاف يشده كس

شود كه محصل منزجر از تفكر و تحقيق از مدرسه  يم ايران بدبختانه اغلب ديده
 !آيد يبيرون م

پُر گفتم، سرتان را  .الف از سخن چو دُر توان زد، آن خشت بود كه پر توان زد
 .يك شاهد مثال ديگر و بعد رفع زحمت خواهم كرد .درد آوردم

، قلب بشاش و خاطر با طراوت يپيشرفت در زندگ ياست مسلم كه برا ياصل
گوييم چون در هر ن .كار، با نشاطِ قلب بايد انجام شود .الزم است، نه روح پژمرده

دانسينگ يا چند كاباره  وجود دارد، در  4تئاتر،  1محله پاريس ده سالون سينما، 
هموطنان ما و  يو غمناك يببينيم علل پژمردگ !نه .تهران هم همين كار را بنماييم

واضح است كه بدن سالم و جيب  .در ايران مانديم، چيست يهمچنين خودمان وقت
زمين و آب  يكند، ول ينهال نشاط فراهم م ينشو و نما يابر يپر پول زمين مساعد

 .آب ممكن است هدر رود و زمين را علف هرز تصرف نمايد .نيست يتنها كاف
هرز مثل  يحاصل شد، علفها يو رفاه مال يسالمت يوقت .باغبان نيرومند الزم است

و هر جوانه  حسد و كينه، كه بدبختانه در تمام ادوار در قلوب ايرانيان ريشه دواند
، اميركبير، ي، فردوسينصيرالدين طوس و افتخار ما را مثل خواجه يخدمتگزار

باغبان محبت و  .خارج نمود مقام و صدها امثال ايشان را خشكانده است، بايد قائم
هم پيوند زده، روابط افراد را براساس  مشوش را به يها ، اين افكار و سليقهيبرادر

ر درخانه، معلم در مدرسه، آژان دركوچه و رئيس در پد .رأفت و نجابت بگذارد
چشم محبت  ننمايند، به يفروش خود قدرت تر كوچك اداره )وقس عليهذا( به

را بادست كمك  يدوست چين خستگ ينظر كنند و رفيق ازسيما يوبرادر
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هركس در وضع و حال خود متعهد باشد، ذكر نعم موجود كرده، تأسف  .نمايد پاك
همنوع از خويشتن دور  يخود و خيال بد را برا يس از آينده را برابه گذشته و تر

به  .را دراطراف بپاشد يعشق به زندگ ييعن يالمقدور تخم سرور و شاد يحت .نمايد
آل  ترين ايده يعال يترين كار؛ يعن و عشق قوت يافته و مشكل ياين ترتيب نهال شاد

 .انجام خواهد گرفت يترين رو با خندان
 

 رگانباز يمهد
 (1334مه  3)
 (1313ارديبهشت  4برابر با 
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 الرشيد زندان هارون
 

 یيا آتشكده ساسان
 

 بازرگان يبه قلم مهندس مهد

 

آن در دوره قاجاريه به زمان ناصرالدين شاه ريخته  يكه طرح كنون تهرانشهر 
از  ييك يباشد از لحاظ تاريخ يكه امروز دارا م يشده است با وجود اهميت نسب

كه حومه شهر محسوب  تهرانبالعكس منطقه جنوب  .ايران است يترين شهرها بيمايه
 يدر آنجا شهر با عظمت ر .از اين بابت بسيار پرمايه و قابل توجه است شود مي

ها وجود داشته و در  يكه از زمان قبل از مد باشد ميالبالد مدفون  معروف به شيخ
در تمام حوزه اطراف قصبه  .ل واژگون گرديددر اثر حمله مغو يقرن ششم هجر

قديم ايران و  يها از دوره يعبدالعظيم و جلگه ورامين و خوار آثار زياد حضرت
و  يو آلمان يو مكرر ميسيونها و محققين فرانسو باشد ميمتفرق  يمخصوصاً ساسان

هن جهل را از چهره ك يها آوار و پرده يبسراغ آنها رفته خاكها ياخيراً آمريكائ
 .اند از آنها برداشته يسال بعض

با آنكه قبالً معلوم و مكشوف بوده  باشد ميكه مورد بحث مقاله  يتاريخ يبنا
و از قلم  يايم( از نظر محققين خارج كسب اطالع كرده كه آنجاييتصادفاً )تا 

اند و حال آنكه  نكرده يرا بررس نويسندگان دورافتاده از نزديك و به تفصيل آن
 يشناس زمين يها اتفاقاً در گردش .ذيقيمت باشد ياز آثار تاريخ ييك ممكن است

 يب ياصفيا در اطراف كوه ب يكانون و بدعوت آقا يرفقا يكه به مصاحبت بعض
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 يگذر بر اين ناحيه افتاد و اينك نتيجه مشاهدات و مطالعات را برا شد ميشهربانو 
 .نمايد يخوانندگان مجله تشريح م

 (1322اسفند  13 تهران)
عبدالعظيم، سمت چپ جاده قديم خراسان،  متر در مشرق حضرت ..31به فاصله 
خانوار  يكوچك و ب ييك آباد يمسگرآباد، در ميان دره تنگنائ يها در دامنه كوه

آن منحصر به چند مزرعه و چند صد درخت انار و انجير  يجا گرفته است كه دارائ
است  يكهن سال يچنارها يشانه اين آبادتنها ن باشد. مي يانضمام توتستان محقر هب

كه اطراف استخر كاشته شده و از دور سر و كله خود را به كسانيكه از كنار كارخانه 
گويند  اين ديه را زندان مي دهد... ميروند نشان  آباد به سمت جاده خراسان مي يغن

يشاپيش كه ساليان دراز است در پ باشد مي يسنگ يو نام زندان به مناسبت يك بنا
و رو به جلگه پهناور فشافويه و  يپشت به آباد يمانند يك پست مقدم نظام يآباد

ورامين سينه سپر كرده است و به اعتقاد مردم سابقاً زندان هارون الرشيد خليفه 
 باشد!... ميفعالً پناهگاه گوسفندان و طويله درازگوشان  يعباس بوده ول يبن

گرفته  خود بهبا محل كامالً رنگ محيط را  يسو هم جن ياين بنا كه در اثر كهنگ
مجاور آنرا از چشم  يو از نزديك تپه ماهورها شود مياست از دور تميز داده ن

شايد به همين سبب بوده است كه تا به  .پوشاند مسافرين و عابرين جاده خراسان مي
از خود ما كه چون دايه مهربانتر از مادر بيشتر  يحال از نظر محققين و سياخان خارج

 .بر كنار مانده معروف نشده است باشند ميآن  يحفظ بقايا يعاشق آثار ايران و مدع
ضمناً خوشبختانه از حسادت سالطين و دستبرد حفاران نيز محفوظ مانده و اگر آنرا 

 اين بهبينيم بايد انصاف داد كه تنها كبرسن و دست تطاول عمر  يدر هم ريخته م
 ير حال تصادف روزگار چنين خواسته كه در نزديكدر ه .روزش انداخته است

 يبماند و حكايت از زمان يهزار ساله باق يتاريخ ياز بناها يمركز كشور شاهد
 .ه استشد مينقشه دقيق و با اساس محكم اجرا  يبنمايد كه در ايران كارها از رو

 يحاترا با توضي آن 2يو مناظر واقع 1بنا يساختمان يها خوانندگان محترم نقشه
 .فرمايند متمم مطلب در ذيل هر يك داده است مالحظه مي عنوان به كه

                                                
 استشده  يپزشگيان قلم يآقا دست بهو  يگير اندازه يو حسيب يكه با كمك آقايان جفرود. 1
 اصفيا برداشته و تهيه شده است  يآقامت ه كه به. 2
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سازندگان اوليه با كمال سهولت قانون تناسب با محيط و استفاده از موقع را بكار 
و بطول  3تا  2عرض  هب يدر آنجا به محاذات جاده خراسان يك حاشيه طويل :اند بسته

رنگ متراكم  ( تيرهLave) يخروج ينگهاكيلومتر ساختمان كوهستان از س 11تا  .1
 تهرانآن مسگرآباد واقع است كه حاليه گچ  ياز طرف ديگر چند كيلومتر باشد. مي

بنا را تشكيل داده و گچ  يمصالح اصل يقطعات سنگ آتش فشان :نمايد را تأمين مي
 .بر دوام بنا باشد( ي) اين خود نيز شايد علت ديگر باشد ميمعدن مالط آن 

سانتيمتر تشكيل  .6 يال 11ارتفاع  هب يچينه سنگ 14رگ يا  14اختمان از تمام س
سانتيمتر و در داخل  .3ابعاد  هشده در خارج قطعات نسبتاً درشت مسطح تقريباً 

نظير اين سبك ساختان را موسيوسير در  .اند قطعات كوچك نامنظم ريخته
 يدر باال تهرانتخت رستم و تخت كيكاوس كه آنطرف جلگه جنوب  يها آتشگاه

و  يهمچنين استعمال سنگ طبيع 1مغرب شهريار واقع است مشاهده نموده يها تپه
كارخانه  يكه باال يقصر مدور عظيم و يبرج ديدبان يها در خرابه يمالط گچ

 شود. ميديده  باشد مي يكربنات دو سود امين آباد واقع است و يادگار ساسان

گرده تپه و در  يدر رو .16/3متر  .16/3اد ابع هرا ب يعمارت وسعت نسبتاً معظم
متر  3ين شيب آن اشغال نموده مشتمل بر دو طبقه جمعاً بارتفاع تر بزرگامتداد خط 

تناسب ابعاد چه در سطح و چه در ارتفاع بسيار موزون است و قطر ديوارها  باشد. مي
است  يطوركار نيز  ياجرا .بودن خارج از اندازه نيست يو كوهستان يبا وجود سنگ

كار رفته بلكه انجام  هكه بايد گفت نه تنها در طرح بنا مقياس صحيح و حساب دقيق ب
 .استادفن سپرده شده است دست بهامر نيز 

چهار دهليز عمود بر يكديگر كه  :دارد يپالن طبقات شكل مخصوص و منظم
يك صليب چهار اطاق مربع هر  يها و مابين شاخه دهد ميرا  يجمعاً تشكيل صليب

زند و محور آنها چه  درها در جهت معين حول مركز بنا دور مي .مدخل واحد يدارا
يقيناً  .در طبقه اول و چه در طبقه دوم درست در وسط طول دهليزها قرار گرفته است

با  يابعاد همه جا رعايت شود ول يمعمار نظر داشته است تقارن كامل و تساو
 .نامعين توفيق كامل نصيب او نشده يكوهستاننامنظم و زمينه  ياستعمال مصالح طبيع

و  يهخامنش يها ها و آتشكده آتشگاه يدوره مربع و وجود صليب وسط ، پالن عموم
خرابه آنها در نقاط مختلف ايران پراكنده  يها آورد كه نمونه يياد م هرا ب يساسان

                                                
 31آثار ايران جلد سوم صفحه  .1
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دد كه چهار ع باشد مي چار طاق تكامل يافته زندان يك يو در واقع بنا 1است
وسعت يافته و ممكن شده است در ميان آنها چهار اطاق  يآن بقدر كاف يها پايه

 .كنند يمربع خال
اطراف كه  يها اطاق يگنبد يدهليزها و مخصوصاً طاقها يرو يسقف روم

( تبديل به هشت Trompillonوسيله چهار طاقچه مثلث ) هاند و ب قاعده مربع يدارا
اند قدمت بنا و  ره گنبد را در آن محاط كردهدائ يشده بدرون واسطه ديگر يضلع

از طرز  .كند ياسالم( ثابت م ي)يا منتها دوره ابتدا يانتساب آنرا بدوره ساسان
ديده  يا ين نشانهتر كوچكنيز  يدوره سلجوق يها بري و گچ يو بندكش يآجركار

 شود. مين

در دوره پا طاق  يول باشد مي 3/1× 21×21ابعاد  هكه بكار رفته معموالً ب يآجرهائ
(Naissance de Vouteدو رگ افق )يها قالب ياند كه آجرها دارا كار كرده ي 

با سبك  يگنبدها بكل يطرز آجرچين . 1/1×31×31  4/1×11×11 باشد: ميمختلف 
كه چيده  يجديد هر رگ يدر گنبدها .و دوره جديد متفاوت است يدوره صفو

دهند و مجموع  يكديگر قرار مي يه پهلوآجرها را لب به لب به وضع خوابيد شود مي
كه راس آن در مركز كره  دهد ميرا تشكيل  يآنها يك قسمت از سطح مخروط

 .اند هم تكيه كرده ينسبت به خط قائم رو 41در اينجا آجرها با زاويه  يول باشد مي
البته به اين  باشد. ميقائم و عمود بر محور دهليز  طور بهدر طاق دهليزها سطح آجر 

 يطاق از منحن يضمناً سطح داخل يول شود ميترتيب سرعت ساختمان طاق بيشتر 
 .كه منظور است دورتر ميگردد يكامل

پابر  يچهار اطاق بوضع نسبتاً خوب يدر طبقه اول طاق سه طرف دهليز و گنبدها
انگشت  يمالط بند سنگها جا يرو يبر آن عارض نشده است حت يجا مانده و تغيير
علت امر اوال  .ريخته است يبكل يطاق دهليز ورود يول شود ميديده  كارگران هنوز

تا خارج بنا  يدر اطاق جنوب شرق 41كه به زاويه  باشد مي يبروز شكاف بزرگ
پلكان در اين  ياست كه حفره باال يحادث شده و ثانياً در اثر وجود نقطه ضعف

نين ناقص كردن قسمت از ابتدا ايجاد كرده است )وضع اين پلكان محقر و همچ
معماران و مهندسين  يمثل بعض -رساند كه معماران وقت  ديوار اطاق طبقه باال مي

 ياند و اهميت و محل بوده يمطبق نداشته در فن پله زدن ناش يعادت به بناها -امروز 
                                                

 ي.( نشريه اداره كل باستان شناس1338رجوع به جلد سوم كتاب آثار ايران ). 1
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( پيدايش شكاف نيز در اثر نشست كردن و خم شدن !اند آن قائل نبوده ياز ابتدا برا
مشهود است بنا را بدون گود  كه طوري بهچه  باشد مي يجنوب شرقديوار در گوشه 

اند و چون خوشبختانه زمينه آن سنگ  برپا كرده يزمين طبيع يمستقيماً رو يبردار
 .كه لغزش نكرده است تا بحال پابرجا مانده باشد مي يمحكم

آن پيداست بدون سقف بوده و  يها از گوشه كه طوري بهمربع وسط طبقه اول 
را ميداده كه تا سقف طبقه دوم  يبزرگ تشكيل خالئ يقسمت مانند سرسراها اين

تأمين معبر و  يشكل كه در طبقه دوم داده شده برا يقوس يها يخ .امتداد داشته
 .بوده است يخال يامكان گردش در دور همين فضا

متر( كه جزو 41/1) يدور بنا از چهار طرف بسته است و ديوار بلند ضخيم
و جز يك مدخل كوتاه كه در سمت جنوب  كند ميرا احاطه  آن باشد مياسكلت 

 يدر اين بارگاه سنگ يهمچنين دخول روشنائ .داده نمي يواقع است راه ورود به احد
گنبد  يدر اطراف يا در باال يهائ ممنوع يا محدود بوده است چه با فرض اينكه روزنه

ها سايه سنگين سقف حكمفرما دهليز يوسط وجود داشته باشد مسلماً باز در انتها
 طوري بهمحض در شب و روز استمرار داشته است  يمربع تاريك يها بوده و در اطاق

و  باشد ميمان قرار ه ها وضع به حاليه نيز با وجود ريخته شدن سقف باال در اطاق كه 
 يعمد ييقيناً همين تاريك .محبس درآورده يها صورت سياه چال هآنجاها را ب

كه دور عمارت را احاطه كرده است  يمنفذ يمنظره ديوار ضخيم محكم ب ها و اطاق
آن بكنند و مردم شيعه كه در عمر خود  در بارهمردم را واداشته تصور زندان 

الرشيد شنيده بودند  از محبوبيت امام هفتم)ع( و مظالم هارون يانگيز حكايات غم
ك ميكردند و نه خبر از سال را در كهن سال را كه نه مقصد و فايده آن يفوراً بنا

آيد كه در  ينظر بعيد م هاند واال ب گرفته يزندان خليفه عباس يبنياد آن داشتند بجا
نقاط دارالخالفه و با چنين تفصيل و تجليل زندان  يدر اقص يكس عباس يدوره بن

 و قصور يتاريخ كمتر اتفاق افتاده است كه غير از معابد دين در عالوه به 1ساخته باشد
در  يشوند كاخ ديگر يا با ترس شديد ساخته مي يكه با عشق قو يخاصه سلطنت

 .برابر گردش ايام تاب مقاومت آوره باشد

                                                
از حكمرانان  يو اتفاقاً يك .زندان مورد استفاده قرار گرفته باشد عنوان بههم  يالبته ممكن است مدت. 1

  .الرشيد بود كه بعدها خليفه شد پدر هارون يمهد يبزرگ ر
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 .بينيم يشكل و چهار اطاق مربع را م يدر طبقه دوم باز همان چهار دهليز صليب
 يورود يمحل درها عالوه به .است يها آجر كه وجود دارد در اينجا طاق يفرق

رعايت  يكه بايد در وسط دهليز بماند تغيير يافته و جهت گردش آنها براها  اطاق
از  يوجه معلوم نيست و اثر هيچ وضع طاق قسمت وسط به .پلكان عوض شده است

طاق دانست  يرا نبايد ابتدا يقوس يها يخ يباال يآمدگيها نمانده )پيش يآن باق
ها و  يخ يپوشاندن باال يجلو آمده و معلوم است كه برا 41چون با شيب تقريباً 

و در  شود ميكه حدس زده  يبه طور ياند( ول تشكيل مجدد قسمت مربع زده شده
پائين  يها را كه در مورد اطاق يمقطع ب ب نمايش داده است علت ندارد همان عمل

اند در اينجا نيز بكار  آن عصر انجام ميداده يها در تمام چاراطاق يكل طور بهو باال و 
انتقال  ينزده باشند و برا يتر نيمكره مرتفع يمربع وسط يك سقف گنبد ينبرده رو

( Trompillonچهار طاقچه مثلث ) وسيله بهاز قاعده مربع به قاعده مدور باز مربع را 
داشته و اين روزنه در  يا حال آيا سقف روزنه .نكرده باشند يتبديل به هشت ضلع

فارس در اطراف پراكنده بوده است امر بر  باال قرار داشته يا مانند آتشكده دره جره
 باشد. مينگارنده مجهول 

و منفرد  يكه اين بنا كامالً مجز دهد ميمطالعه محل و وضع اطراف نيز نشان 
نيست و در  ياز منضمات در آن باق يفروعات و آثار يبرا يساخته شده محل

وجود شهر  نتوا ميننخورده است كه  و دست يطبيع يپيرامون وضع كوهستان طور
 .را حدس زد يقابل ييا آباد

*  *  * 

و  ينمائيم البته با وضع زندگان بنا را با چنين اوصاف در نظر مجسم مي يوقت
آن فكر كنيم بلكه بايد بيشتر از هزار  يبرا ييم مورد استعمالتوان مينعادات امروز 

را حدس  سال به عقب رفته خود را در شرايط وقت قرار بدهيم و شايد ماهيت آن
قطع به منظور  طور بهبنا شده  يچون تاريك و خفه است و دور از آب و آباد :بزنيم

  ...قصر ساخته نشده است عنوان بهسكونت و 
امر يك چارديوار  يكه در ابتدا يبه مساجد و معابد اسالم يين شباهتتر كوچك

 ...اردبدون سقف بوده و بعداً صاحب صحن و صفحه و گنبد و مناره شده است ند
آن كجا است؟  ياگر سرباز خانه و پست بوده پس برج و بارور محل تيرانداز
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 يقرار نگرفته است كه چنين استحكام يبر سر گردنه مهم يا در مدخل شهر عالوه به
نسبت به نقاط  يممتاز ينيز موقعيت استثنائ يرا ايجاب نموده باشد و از نظر ديدبان

  ...مجاور ندارد
 يدشت وسيع پا يا نيز غير مقبول است چون دليل ندارد كساحتمال كاروانسر

كوه را رها كرده جاده را از آنجا عبور داده باشد يا بفرض هم كه جاده از آنجا عبور 
در  يكاروانسرائ يجلگه پرنعمت ر يكيلومتر 1اند در فاصله  نداشته يكرده باشد داع

 .حاصل بپا كرده باشند يآن مكان تنگ و ب
آيد ديديم  يتر از فرضيات باال م انتساب بزندان كه به عقل نزديك و يحدس اهال

 .محل ايراد و بدون مدرك است
چه  باشد ميتر  صحيح يباالخره فرض معبد بودن و آتشگاه يا آتشكده از هر چيز

كار رفته است با عقيده موبدان  هها و در بسته كردن بنا ب كه در پوشاندن اطاق ياصرار
مقدس در زير خاكستر مخصوص حفاظت شده از گزند آفتاب  آتش يبايست كه مي

آيد و  يو باران و مخصوصاً از چشم ناپاكان و قرب جوار آنها محفوظ باشد جور م
  .بينيم يم باشد ميآباد يزد كه حاليه نيز دائر  شبيه اين وضعيت را در آتشكده شريف

ص در مالء عام با تشريفات خا يدر ايام متبرك كه الزم بوده است آتش عموم
ها كه آتش از دور نمايان باشد موقعيت مخصوص بنا و مشرف  روشن شود و در شب

اند بر سبيل  ستهتوان ميرا ميداده است و  يبودن آن به جلگه وسيع اجازه چنين كار
سقف آتش  يها واقع است در رو دامنه كوه يها كه مرتفع يا در بلند ساير آتشگاه

كار  هكه در ساختمان بنا ب يخاص يها يمند عالقهو  يفتكاربه عالوه ظرا .برافروزند
نمايد كه بنيان اين  اند مي كه به آن داده يرفته است و شكل متقارن خشك غيرعاد

و به قول خاقاني كه به زبانِ  توام بوده يو مقررات روحان يعمارت با عالئق مذهب
 گويد : هايِ مداين مي حالِ خرابه

    ت ستم بر ماما بارگه داديم اين رف
 بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خزالن

 بعيد است كه شالوده ظلم و دستگاه عيش و عشرت بدين پايه دوام بياورد.
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حال اين نظريه ممكن است با حقيقت امر تطبيق داشته باشد يا نگارنده راه خطا 
ساخته شده دقيقاً در چه عصري  1پيموده باشد. به عالوه بايد ديد كه بناي مورد بحث

و يادگار كدام پادشاه است و سرگذشت روزگار جواني و آبادي آنچه بوده است! 
در هر حال چيزي كه الزم به تذكر و در خور تقاضا است اينكه خواه از لحاظ 
تاريخي و خواه از لحاظ صنعتي جا دارد چنين بناي باستاني كه بر سبيل اتفاق از 

ها نيمه جاني به سالمت برده است مورد  دست عمرها و چنگيزها و ضلل السلطان
هاي ريخته آن را از زير بچينند،  عنايت و حضاظت مخصوص قرار گيرد. پاي

ها را به وضع روز اول بسازند و با اين عمليات كه منتها  ها را ببندند و سقف شكاف
هاي  هاي تهران( خرج داشته باشد يكي از ميراث صد هزار تومان )قيمت يكي از خانه

 .نعتي ملي را احيا نموده تحويل قرون ما بعد بدهند... ص

                                                
روند.  مي جنوب سمت اندكي به آباد وارد جاده خراسان شدند جاده غني از آنكه از  محل پس براي رفتن به .1

 رود. شود و از پهلوي آن كوره راهي مستقيماً تا پاي زندان مي خانه كوچكي ديده مي طرف چپ قهوه



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ها بخاريزمستان تهران و دود 
 

ميگذاريد، رفته  ها خياباناز خانه بيرون آمده قدم در  يزمستان وقت يدر روزها
تار  يشويد، در يك فضا نشين نزديك مي اداره يها مركز شهر و به محلهه رفته كه ب

در  -بيند يچشم بزحمت م -شود ميرنگ اشياء تيره  .رويد ميفرو  يا و خفه كننده
 طور بهكنيد و  ينامطبوع استشمام م يبو -افتيد يسرفه م هنفس كشيدن ناراحت شده، ب

 شود. ميبر شما عارض  يقلب و سردرد يخالصه يك حالت گرفتگ

هم اشغال كرده و در هر ه مركز شهر را عمارات دو سه طبقه كوچك و نزديك ب
اند و در هر  ه از عمارات، غالباً يك اداره يا چندين تجارتخانه و بنگاه منزل كردهطبق
منظور ايجاد احتراق  هكه بيشتر ب يئها بخارياند؛  روشن نموده ييك بخار ياتاق

 .توليد گرما ياند تا برا ناقص و تهيه دود ساخته شده
 تهرانشهر تن زغال سنگ در  211در حدود  يمتوسط در زمستان روز طور به

رود و از اين مقدار  وا ميه مترمكعب دود به 311تقريباً  يرسد؛ يعن مصرف مي هب
 :نمائيد شايد دو ثلث آن در مركز شهر باشد و نتيجه آنست كه مشاهده مي

روح و تقليل نشاط شده، بر عصبانيت مردم ميافزايد و  يهوا سبب خستگ يتيرگ
 .كاهد از راندمان كار مي

گاه دست به يصدمه شديد 1نيمسوخته يربنيك و مخصوصاً گازهاوجود انيدريدك
 .زند ها مي مزاج يسالمت هو ب تنفس

بخش خورشيد و باعث انتقال  انتشار ذرات دوده در فضا مانع اشعه سالمت
 شود. ميميكرب و فضوالت ديگر 

                                                
1. CO  ،CH

H، گودرن ،  4
2
S  ،  NH

 .رهو غي 3
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 يآيد، سبب خسارت ماد يكه از زغال بعمل م يا احتراق و سوء استفاده يبد
 .گردد مي يعموم

*  *  * 

فرمائيد، مسأله  مالحظه مي كه طوري به يزغال يها و اجاق ها بخاريموضوع دودِ
و مخصوصاً از نظر بهداشت شهر، مورد دقت خاص  ياست كه بايد از نظر مال يمهم

 .آن نشده هب يحال متأسفانه عطف توجه هقرار گيرد و تا ب
مسأله  يحل برا راه يينب از تعهدات ما مطالعه و پيش يدر اين مجله كه يك

 .نمائيم ياز نزديك بررس ي، جا دارد كه اين قضيه را قدرباشد مي يفن ياجتماع
 يطبيع يها ها از راه احتراق سوخت سرد است و بايد خانه تهراندر اينكه زمستان 

قيمت هوا  ناچار اكسيژن ذي ينيست و در اين هم كه هر احتراق يگرم شوند، ترديد
coحاصل  يب گاز را تبديل به

كه مورد نظرما و  يچيز آن .نيست ينمايد باز حرف مي 2
 باشد: مياست، امور ذيل  يقابل جلوگير

كربن و  ياكسيد يمانند د يسمّ ياز بروز گازها كه طوري بهاحتراق كامل  -1
شهر است،  يتأثير اين قضيه نه تنها در فضا .شود ينيمسوز جلوگير يساير گازها

 يها كمتر خال شوند و جيب تر مي ها گرم تر سوخت، بدن اده كاملبلكه در نتيجه استف
 .هم تخفيف خواهد يافت يسرماخوردگ .گردند مي

 طوري به، باشد ميرفع يا الاقل تخفيف دوده كه عبارت از ذرات جامد سبك  -2
ند توان ميو خوشبختانه، نه محتكرين  باشد ميما كه آسمان صاف  يتنها سرمايه مل كه 

 .خيره كنند، و نه متفقين سوغات ببرند، برايمان پاكيزه و روشن بماندرا ذ آن
 يآنها به سر و رو ياحتراق و ممانعت از فرو ريختن فور يصعود دادن گازها -3

 .اشخاص

*  *  * 

كه فعالً در منازل و مؤسسات  يهائ و اجاق ها بخاريمتأسفانه بايد اذعان كرد كه 
كه به نقشه  يضمناً عمارات .امع شرايط نامبرده نيستوجه ج ، به هيچباشد ميما معمول 

 .شرايط را ندارند اند، استعداد تأمين آن ور معماران ما ساخته شدهدست بهمهندسين و 
المقدور سرراست و گشاد بوده، داخل آن صاف  ييا اجاق بايد حت يدودكش بخار

از سرما باشد و الاقل درز و راهِ ارتباط با خارج نداشته، محفوظ  .و بلكه اندود باشد
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سهولت قابل  ه، بعالوه به .سر در بياورد يبام، براحت يمتر از باال سانتي .6از ارتفاع 
كشش بد، نه  .، شرط اول حسن احتراق استيكشش بخار .بازديد و تنظيف باشد

از داخل دود خواهد كرد، بلكه  يتنها باعث نرسيدن هوا و نسوختن زغال بوده، بخار
  هشوند، هنر صعود كردن ب از دهانه دودكش خارج مي يو تنبل يا كندچون گازها ب

قبل از آنكه در فضا رقيق شوند و تحويل نسيم گرديده،  جو را نداشته، يطبقات باال
نزديك  يريزند و در داخل حياط با فضا خارج شهر رانده گردند، همانجا مي هب

پناه درخت و ديوار خانه و مقابل چشمان ما و در  يدم سوراخ بين يعمارت، يعن
عمارات و منظره شهر را  يسياه كه نما يفلز يها دودكش .گزينند ياقامت م

كه در اثر سرد بودن  باشند ميسازند، اين عيب بزرگ را نيز دارا  العاده كريه مي فوق
 .كاهند مي يالعاده از قدرت كشش بخار و منفذ داشتن، فوق

تأسف  يواقعاً جا .آيد يدر بين م يبخارخود  ياز مسأله دودكش كه بگذريم، پا
از خارج نياورند، خودمان ابداً در صدد اصالح و  يما چيز يو تعجب است كه تا برا

همان صورت ه مد شده، ب يكه بخار ياز روز .آئيم يكه داريم، برنم يتكميل لوازم
بيرون  انبار يرا از تو ها بخاريسال، اول زمستان  هر باشد. ميخود  يو هيكل ابتدائ

آنها  يسر و روه كنند و پس از آنكه واكس گرد دوده ب يآورده، در حياط رديف م
دهند و بعد آن لوله  يها جا م هايشان را گلمال كردند، در اتاق ها و حفره زده سوراخ

خيابان روانه  هپنجره ب يبندند و دودها را از سوراخ حلب يدنبالش م ههزار زاويه را ب
با  يگونه منفذ و ارتباط ديگر ايد غير از هواكش زير سيخ، هيچب يبخار .نمايند مي

 يبام در داخل آن و در مجار يخارج نداشته، گازها از زمان ورود تا خروج باال
ريزند و بسته  كه زغال مي ياز در بخار .مربوطه كامالً مسدود و محبوس باشد

ر و مخصوصاً مشبك ت هرقدر وسيع يسيخ بخار .، نبايد ديگر هوا وارد گرددشود مي
سهولت بعمل آيد، الزم  هاينكه احتراق ب يبرا .و منظم و قابل تنظيف باشد، بهتر است

اينها شرايط  .جدار آن نازك و سرد نباشد يداغ باشد؛ يعن يداخل بخار ياست فضا
كه مربوط به تنظيم  ياست و ما از شرايط فرع ياوليه يك بخار يو ضرور يبديه

 يها جوئي ها و صرفه ردن زغال و برگرداندن شعله و بازيابيشدت سوخت و خزينه ك
از  يحلب يها بخاري بينيد، يم كه طوري به .نمائيم حرارت است، فعالً صحبت نمي

كه در اينجا  يو سبك سرهم بند يتمام اين شرايط عاجزند؛ خصوصاً با نازك يايفا
حال به چه  .دارند يبودن فقط هيكل و رنگ ياست كه از بخار شده يمعمول و طراح
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نيست كه از عهده  يساخته شود، اين اوالً كار مشكل يشكل و از چه جنس بايد بخار
 يهمت مهندسين جوان و پاكدامنه صنعتگران ما برنيايد و ثانياً بيشتر مربوط ب

مطلوب با سليقه ساخته، ببازار بياورند و البته خريداران  يها كارگران است كه نمونه
بر كميت و   را يكه داريم( كيفيت و معن يف عادت تأسف آورنيز بايد )برخال

 .صورت ترجيح داده، هميشه عقب چيز ارزان نروند
كه وارد  زغال سنگ اساساً همين .ماند، خود سوخت است كه مي يها سالم

را كه در ميان خود دارد، فوراً از  يشد، مواد فرّار قابل احتراق يمحيط گرم بخار
سيخ ضخيم است و هوا كمتر از  يدر آنموقع قشر زغال روو چون  دهد ميدست 

، باشد ميفرّار كه در واقع جوهر و قسمت پرقيمت زغال  يمعمول ميرسد، اين گازها
رود و همين گازهااست كه  خارج مي هانبوه سياه متعفن بيهوده ب يصورت دودها هب

كه در  شد يم ياگر طور .نمايد مخصوص بزغال سنگ داده و ايجاد سردرد مي يبو
در پاريس معمول است( كك  كه طوري بهبعوض زغال سنگ، نفت و يا ) تهران

 .و واقعاً حيف است زغال سنگ اسراف شود شد ميخوب  يميسوزاندند، البته خيل
متداول شده و فروشنده نفت تبليغات  تهرانچندسال است در  ينفت يها بخاري

احتراق  يكه از حيث خوب يئها بخاري در اين زمينه نيز يول .كند يآن م يبرا يزياد
استعمال، مورد پسند باشند، نشان داده  يو مخصوصاً نظافت و بو و منظره و راحت

ك در ايران گران است؛ كُ .1باشند ميدور از صرفه  ي، در حال عادّعالوه بهنشده و 
زغال سنگ  يكه گازها ياينكه كارخانه گاز شهر يبرا .تر گران از زغال سنگ هم

 يشايد بتوان برا يول .نازل بفروشد، وجود ندارد يبهاه را ب گرفته و كك آن را
بزرگ مانند كارخانه برق شهر و كارخانجات ديگر، ساخته و اين  يصنعت يها كوره

فرّار  يمؤسسات، عمالً انحصار خريد زغال سنگ را دارا باشند و پس از آنكه گازها
است، بقيمت نازل  يدود يرا كه ماده ب خود رساندند، كك باقيمانده مصرف بهآنرا 

كه در صورت  باشد مي يمطالعه بيشتر هاين ترتيب، البته محتاج ب .مردم بفروشند هب
 .مورد بحث و اخذ نتيجه قرار خواهيم داد يبعد يها ابراز عالقه، در شماره

                                                
، ما در اينجا صحبت باشد مينوع بشر  يفيكس كه از دشمنان بن يدودكش نوع كالر يب هاي بخارياز . 1

  .كنيم نمي



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 شهرستان تهران یسازمان مسافربر
 

 بازرگان ينگارش مهندس مهد

 خود بهپيدا كرده و كمتر  يما صورت عاد يكه در زندگان يائاز چيزه ييك
وضع  ي، يعنيعموم يدهيم، مسأله مسافربر زحمت شكايت كردن از آن را مي

در هر  .باشند كه تصور بهتر از اين را ننمايند يتهران است و شايد كسان يها اتوبوس
اب و طبع ما از اعص يشهر، اثر خود را رو يران حال، اگر معايب و نواقص اتوبوس

و همچنين در بهداشت  يو اجتماع ياقتصاد يدست داده باشد، مضار آن در زندگان
 باشد. مي يو جار يشهر بقوت خود باق

جديد، ناچار توأم  ينامند و زندگان قرن بيستم را قرن حركت يا قرن سرعت مي
از  يكبوده و سرعت و سهولت حركات افراد در جامعه، ي با نقل و انتقاالت زياد

در جامعه خودمان با وجود  باشد. مي يشرايط بهبود و بلكه تأمين زندگان
 يدور يكنيم، ول زياد، شدت اين احتياج را روزبروز بيشتر احساس مي يماندگ عقب
ها و كم بودن تعداد اتوبوس در خطوط دائر،  از مناطق شهر از مسير اتوبوس يبسيار

از  يفقط در ساعات مخصوص»روم كرده، را از اين نعمت مح ياز اهال يعده زياد
خطوط، استفاده از  يدر مبدأ و منتها ييعن «از شهر يروز و در نقاط معدود

خارج از اين نقاط و مخصوصاً در ساعات ازدحام كه  باشد. ميها آسان  اتوبوس
در  .است يبه اتوبوس امر اتفاق ياست، دسترس يتصادفاً همان ساعات احتياج عموم

بايد  ياز ايستگاه بودن فقط خاصيت ايستاده بودن را دارد(، دقايق طويل ايستگاه )كه
پذير باشد، صحنه  آنكه رعايت نوبت امكان  ماشين كه پيدا شد، بدون .انتظار كشيد

در اينجا نيز بر  يآيد؛ يعن يبر ضعيف پيش م ياز تنازع حيات و تفوق قو يكامل
 يكل طور به .تن حيا و ادب استسبيل ساير شؤون كشور، شرط موفقيت، كنار گذاش

را داشته  يا سوار شدن اتوبوس كرايه هشهر كه احتياج يا ميل ب ياز هر ده نفر اهال
 .مانند روند يا از مقصود باز مي نفر موفقيت يافته، بقيه پياده مي باشند، شايد دو
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 .نموده است يها، خلف وعده را يك خالف مشروع و عادت ملّ اتوبوس ينظم يب
كنيد،  كه تنفس مي يهوائ .شويد ز ورود به اتوبوس، گرفتار فشار مسافرين ميپس ا

ممكن  شود. ميرجا تكيه دهيد، چرب ه دست را به .است  متعفن و مسموم كننده
ها پاره شود يا از كفش مسافرين  يلباس، به خاطر گيركردن به ميخ صندل است دامن

ايستيد،  هخشكد و اگر ب يجا م يتنگ اگر بنشينيد، ساق پا و عضالت، از .آلوده گردد
 .مورد فشار و سرزنش هستيد

همراه  ي؛ بايد يك كارشناس اقتصاد است يجديد يموقع پول دادن غوغا
غيرمسكوك، كاله سرمان  يپول خرد و ساير واحدها هداشت، تا در تبديل اسكناس ب

 .نرود
او افتاد، ديگر  دام هكه ب همين .معامله شوفرها با مسافرين، معامله صياد است

اوقات،  يدربين نيست و گاه يدار و بچه يبا رعايت پير يمالحظه استقرار و راحت
و اگر مسافرين بدر و ديوار  شود ميتنگ شهر، ميدان مسابقه دو رقيب  يها خيابان

 .مسؤول نيست يبخورند يا عابرين بزمين بيفتند، البته كس
و مخصوصاً تجمع آنها در  ها ابانخيها در  رويه اتوبوس ياز طرف ديگر حركت ب

دچار  يبزرگ، عبورومرور ساير وسائط نقليه را نيز گاه يدانها مدخل و مخرج مي
 .بيش از اين در تهران توسعه يابد يوسائط موتور دهد مينمايد و اجازه ن اختالل مي

، معين بودن خطوط، ثابت شود ميشهر ديده  يران كه در اتوبوس يتنها نشان نظم
، ينظم ياش ب از اين چند كه بگذريم، بقيه .بودن كرايه است يها و قطع ايستگاهبودن 
از عوامل  يپايتخت، يك يمسافربر ياست و خودِ سازمان فعل يو خراب يناراحت

و متأسفانه نه در دوره  باشد مي يملّ ياز وسايل آبروريز يپيشرفت كارها و يك يكند
اين امر كه پس از آب و برق و معابر،  يدبه بهبو يسابق و نه در دوره حاضر، توجه

را كه در آزادترين  ياست و چيز ، نشدهباشد ميشهر  يين مسأله حياتتر بزرگ
 ي، در كشور ما كه حتشود ميصورت امتياز و انحصار اداره  هممالك دنيا، هميشه ب

را هم يك روز در قيد انحصار دولت درآورده بودند، بوضع  يگوسفندچران
 !اند ومرج رها كرده هرجخودسرانه و 

اينكه، دير يا زود و خواه و ناخواه اين موضوع بايد باالخره صورت  هب نظر
شهر خود تقديم نمائيم؛  هتنظيم و ب يپيدا كند، در صدد برآمديم طرح يآبرومند
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آيد و اگر بنا براصالح امور باشد، الاقل از بابت تهيه طرح و  كار هب يشايد روز
 .باشد شده ي، اقدام اول در اين مرحله طيوسائل فن يبين پيش

بودن هركار، تناسب آن با محيط و توافق شرايط  يو اساس يچون شرط پايدار
تهران را مطالعه  يران اتوبوس ي، قبل از بحث در پروژه، وضع فعلباشد مي يطبيع

و احترام آنها  باشند ميرا كه حاكم بر امر  ينموده، تجربيات گذشته و عوامل محل
رسد، تركيب  نظرمان مي هكه ب يو مالحظات يجب است، با مشاهدات خارجوا

 .خواهيم كرد
 

 (3131تهران در حال حاضر) یران وضع اتوبوس

 

 يها شدن دوره ي( و سپر1314)سال  ياسب يها پس از برچيده شدن واگن
 يبعداز ديگر ييك يو خارج يكه چند سرويس بالنسبه منظم داخل يآزمايش كوتاه

عده  يك دست بهشهر  ينقل داخل و  ند، بيشتر از ده سال است كه حملنمود يط
عده اين  .است متعلق به اشخاص متفرق سپرده شده يوطن يا كرايه يها اتوبوس
خارج  يها نرخ مسافرت هب يطرف بستگ ها كه دائماً در تغيير است، از يك اتوبوس

اخيراً كه در اثر  .آن ييدك يها نرخ خود ماشين و اسباب هدارد و از طرف ديگر ب
 يها در اختيار ماشين يارزان از طرف اداره باربر يبها همساعدت دولت، الستيك ب

است، تعداد  خارج هم كساد شده يها و مسافرت شود ميگذارده  يعموم
ه كهنه نيز ب يسوار يها دسته اتومبيل حد اعال رسيده، يك هب يشهر يها اتوبوس

 باشد ميرشته  11را كه جمعاً  يمانند آنها خطوط معينكمك برادران ارشد شتافته و  
 .نمايد ، سير ميشود مينظارت  يو از طرف شهربان

)زمينه اين نقشه، نقشه  دهد ميداخل شهر را نشان  ي، خطوط فعل1نقشه شماره
از آنها  يشهر كه قسمت يها خيابانوضع معابر و  هراجع ب يشهردار ياداره كل فن

 .(باشد مي صورت پروژه را دارد،
كيلومتر خطوط  11 يكيلومتر مربع وسعت دارد، فقط دارا .22شهر تهران كه 

 باشد. مياتوبوس 

-و كليه آنها  باشد ميرشته از اين خطوط، محوطه سبزه ميدان مقابل بازار  3مبدأ
خيابان ناصريه را پيش گرفته، از ميدان سپه  يشمال، يعن  ابتدا راه -1خط  يباستثنا
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 يها از ميدان ييك يحوال ه، بيمسير پيچ و خم دار يايد و پس از طنم عبور مي
 .رسند اطراف شهر مي

، ميدان سپه يا سبزه ميدان )يا يدرصد مسافرين شهر 11 مقصد و هدف بيشتر از
بالعكس، طرف ظهر و عصر، جمعيت  باشد. ميدو مركز(  اين بهنقاط نزديك 

 .، از آنجا به اطراف برده ميشونددر اين دو مركز ازدحام نموده يا العاده فوق
از آنجا  ياصل يها خيابانشش رشته از  .ميدان سپه حكم قلب شهر را دارد

معظم شهر نيز كم و بيش به آنجا نزديك  يها خيابانساير  .گيرند يسرچشمه م
است  ي، منطقه پرجمعيت وسيعيسبزه ميدان دروازه بازار و سرحد شمال .شوند يم

از طرف ديگر، اكثريت  باشد. ميداخل آن نفوذ ن هب را يوركه وسائط نقليه موت
پنج  .ها اداريها و بازاري شود: مياز دو دسته تشكيل  تهراننشين  جمعيت ماشين

دو  .است تمام، مابين اين دو مركز قرار گرفته وزارتخانه بزرگ و يك وزارتخانه نيمه
استفاده  .با آنها فاصله دارند متر ..11وزارتخانه ديگر و پنج اداره بزرگ نيز كمتر از 

ها و  بورس يا ساير وزارتخانه يميدان سنگلج و احداث ساختمان برا يخال ياز اراض
 .، مركزيت اين منطقه را در آتيه بيشتر خواهد كرديعموم يها بنگاه

را پيش  يخيابان بوذرجمهر يبازار معامالت و اصناف كه اخيراً امتداد شرق
 باشد. ميميدان  ا در جوار سبزهاست، زير دست ي  گرفته

طرح شود، بايد  تهرانشهر  يمسافربر يكه برا يا ترتيب، هرگونه پروژه اين به
اتفاقاً مركزيت  .موقع خاص دو مركز نامبرده و منطقه اطراف آنها را در نظر بگيرد

تهران و از جمله  يدر امور شهردار يا ميدان سپه، مزيت بسيار بزرگ و تسهيل عمده
 .نمايد فراهم مي يوضوع مسافربردر م

ميدان  كه از سبزه 4خط  .ها مابين خطوط مختلف يكسان نيست البته تقسيم ماشين
ها را  محالت پرجمعيت جنوب شهر ميرود، قسمت عمده ماشين هو ب يخيابان ر هب

روند،  شرق و شمال غرب شهر مي كه شمال يبرعكس، خطوط .اشغال نموده است
 .ترند خلوت

رفته در  هم و روي باشد. ميمتر  411تا  211ها در خطوط از  يستگاهفاصله ا
 .است كار نرفته هآنها سوء سليقه ب يانتخاب طبيع

نقاط ديگر شهر نيز هست و  هميدان ب  توجه مسافرين، غير از ميدان سپه و سبزه
رفت محسوس وجود  و مبادالت و آمد ها خيابان يمابين نقاط واقعه در طول بعض
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و همچنين خيابان  باشد ميرگ محالت جنوب شهر  كه شاه يمانند خيابان مولودارد؛ 
مغرب شهر را دارد يا خيابان شاه كه محور  يها يفقرات كو كه حكم ستون يپهلو

دور  يها خيابانهمچنين  .باشد يآباد م يها ها و مغازه از ادارات و بنگاه يرابط بسيار
د؛ مثل خيابان شاهرضا در شمال و خيابان ان شهر، استقالل و اهميت خاص پيداكرده

 .در مغرب ينظام
يكنواخت در حومه نزديك شهر صورت  طور بهاخير، توسعه شهر  يها سالدر 

نقاط تجمع و مراكز تفرع تشكيل شد و در پيدايش اين  ينگرفت؛ بلكه طبيعتاً بعض
ن شاهرضا كه اثر نبوده است؛ مثالً شمال خيابا يونقل، ب بوسائل حمل يمناطق، دسترس

است، تقريباً به يك روال پيش  رفت اتوبوس، اغلب وجود داشته و در طول آن آمد
اطراف  ياست، ول رفته و اين توسعه در كنار خط شميران تا چندين كيلومتر جلو رفته

شكل ديگر  هاست، مناطق تجمع ب كه فاقد سرويس اتوبوس بوده »شهباز» يخيابان شرق
و آبخور قنوات و نهرها را  يشرق -يغرب يها خيابانمتداد نشوونما كرده و بيشتر ا

 .گرفته است
شهر  ياصالح سازمان مسافربر يكه برا يهائ حومه را البته در پروژه ياحتياج اهال

بگشايش شهر و  توان ميرا كه از اينراه  ي، نبايد فراموش كرد و كمكشود ميتعبيه 
 .ر افتاده دريغ داشتدو ياجاره مساكن نمود، نبايد از اهال يارزان

كه توزيع خطوط، رويهمرفته  دهد ميخطوط اتوبوس، نشان  ييكنظر بنقشه فعل
، از اتوبوس يا عمده يها خيابانبزرگ و  يها منطقه باشد. ميطرز صحيح ن هب

 يها خيابانو مابين  يمحرومند )مانند منطقه واقعه در زير دست خيابان بوذرجمهر
دوسمت  -ت خيابان برق و پشت خيابان بهارستانمحالت باال دس -و شاهپور ير

نوساز مابين سپه و شاهرضا و  يها خيابان -خيابان شاه بعد از چهارراه مخبرالدوله
 .اند زياده از حد شلوغ شده ها خياباناز  يبالعكس، بعض .مغرب شاهپور(

و چون شوفورها اصرار دارند در موقع  باشد ميمسير خطوط نيز غيرمستقيم 
از مبدأ، ماشين پر باشد، نقاط مبدأ را نقاط پرجمعيت و داخل شهر انتخاب عزيمت 

 .اند كرده
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ها وجود ندارد و موقع حركت  حركت يا عبور اتوبوس ينيز برا يالبته برنامه ساعت
 .1كثرت و جمع شدن مسافرين در ايستگاه سرخط دارد هب يهر دستگاه، بستگ

 
 خطوط حومه 

تر از همه، خط شميران است  ز وجود دارد كه مهمدر وضع حاضر چند خط حومه ني
ساير خطوط  .گيرد و از ميدان سپه سرچشمه مي باشد مي يكه در حكم خطوط شهر

از كار  يسوار يها و با اتوبوس يا با ماشين باشند مي ياز آنها فصل يحومه كه بعض
ن تعيين چي خط نقطه هب 1افتند، در نقشه شماره يافتاده از نقاط مختلف شهر راه م

 .اند شده

 

 پروژه اصالحی تكميلی

 
 امتياز و انحصار

اولين قدم اصالح و شايد تنها وسيله براي رهائي از هرج و مرج فعلي، امتياز دادن 
سازمان مسافربري شهرستان تهران به انحصار يك شركت با صالحيت و تحت 

عقيده داريم در هاي خارجي نبوده،  باشد و البته نظر ما بر شركت مقرّرات صحيح مي
طرز اساسي تشكيل  هنيت و حسن انتخاب شركتي كه با سرمايه داخلي ب صورت حسن

خوبي قادر به انجام اين مهم خواهد بود.  هو زيرنظر مديران فني صالح اداره گردد، ب
شود، نبايد واهمه داشت و  از تشكيالت و عمليات وسيعي نيز كه ذيالً تشريح مي

 ها خارج باشد. عداد ايرانيتصور نمود از حدود است

هاي بزرگ معتبر ملي و  همانطور كه در تمام دنيا اين قبيل مؤسسات را كمپاني
ه ها در دست ميگيرند، در ايران نيز ناگزير بايد متوسل ب تحت نظارت دقيق شهرداري

همين تدبير شد؛ خصوصاً كه براي اجراي كارهاي ساختماني و تأسيسات سنگيني 

                                                
كيلومتر و مجهز 2111بطول  يسطح يخط مسافربر 226 ي، شهر پاريس دارا1338در  :مقايسه عنوان به. 1

كيلومتر در ساعت و  41ت سير آنها مسافر و سرع 11اخير  ياست؛ ظرفيت اتوبوسها اتوبوس بوده 4111به 
  .كيلومتر 211متوسط  طور بهمسافت مطويه ماشين در روز 
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هاي آزاد و احتراز از بودجه دولت و شهرداري  ، استفاده از سرمايهنمايد ايجاب مي
 .1باشد ضروري مي

شروع كار از صاحب امتياز خواسته  يها سالكه در  يالبته، در مقابل هزينه سنگين
امتياز او قائل بود تا در ضمن  يسال( برا 21)الاقل  يخواهد شد، بايد مدت زمان كاف

 .ز دست رفته را جبران نمايدبتواند مخارج ا يبردار بهره
آنكه دچار اجحاف صاحب امتياز نشويم، ممكن است منافع سازمان  يضمناً برا

 .بتناسب تعداد فروش بليت و ميزان درآمد خالص عمل، محدود و مشروط شود
 

 يوسيله مسافربر
 يو سطح ياست يا روزمين ي، يا زيرزمينباشد ميكه در دنيا معمول  يوسائل مسافربر

 ي.وائيا ه

ممالك درجه اول متداول شده، البته  يها كه فقط در پايتخت يخطوط زيرزمين
 .را در پيش دارد تراز آن مهم يها محقر ما مصرف يما زود است و ثروت مل يبرا

هستند نيز  ياوقات دنباله خطوط زيرزمين يكه گاه ييا فوقان يخطوط هوائ
 !اشندند مورد بحث ما بتوان مينپرخرج و جاگير بوده، 

 ييا تراموا، بواسطه مزاحمت يدار شهر ، خطوط ريليدر ميان انواع خطوط زمين
كه دربردارد، تقريباً  يهائ و محدوديت كند ميكه در عبور و مرور ساير وسائط ايجاد 

اتوبوسها  .است آنرا گرفته يجا يران اتوبوس يكلطور بهاست و امروزه،  منسوخ شده
نيز وجود دارد كه با  يخطوط اتوبوس يرانده ميشوند ول يعادتاً با موتور احتراق داخل

برق  يهوائ يها ( از كابلtolleyدكل متحرك ) وسيله بهو  كند ميموتور برق كار 
كه قيمت برق  ينسبتاً تنگ و در شهر يها خيابان يطريقه اخير نيز برا .ميگيرد

كشور ما  يمناسب براباالخره تنها سيستم  ي، قابل قبول نيست؛ يعنباشد ميبسيارگران 
دو طبقه  باشد. مي يبا موتور احتراق داخل يمعمول يها فعالً همان سيستم اتوبوس

 يو ناراحت ي، ممكن است اسباب تنگباشد ميزياد  يبودن اتوبوس چون مستلزم پهنا

                                                
مستقيم يا  طور به يشهر يمسافربر يها سازمان ممالك اروپا، يانگلستان و بعض ياز شهرها يدر بسيار .1

ز عمل ادارات كه از طر اي در ايران، با تجربه ي، ولشود ميها اداره  غيرمستقيم توسط خود شهرداري
  باشد. ميقابل قبول ن يا داريم، چنين نظريه يو شبه دولت يدولت
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البته استعمال آن در خطوط مستقيم و وسيع و در  يمعابر باريك شهر گردد، ول
 .ر زياد گردد، شايد بجا باشدكه تعداد مساف يمواقع

 
 توزيع خطوط

دهند، به  شهرستان تهران را تشكيل مي يكه سازمان مسافربر يران خطوط اتوبوس
مخصوص داخل شهر و حومه نزديك  يخطوط شهر :شوند چهار نوع ذيل تقسيم مي

ها يا در مواقع  بنگاه يبرا يخطوط اختصاص -خطوط حومه، مخصوص حومه دور -
 ها اشخاص و بنگاه يبرا يخطوط سفارش -العاده  فوق

 
  : يخطوط شهر -1
خط  16، مجموعاً شود ميمشاهده  2در جدول پيوست و نقشه شماره  كه طوري به

 داخل شهر و حومه يبرا

است كه با رعايت  انتخاب شده ينزديك در نظر گرفته و مسير آنها طور
عيت دار از آنها استفاده شهر و مناطق جم ياستقامت و اقصر بودن، كليه شاهراهها

در عين حال، مالحظه تخفيف مزاحمت عبور و مرور ساير وسائط نقليه  .نمايند
 يعادالنه و يكنواخت در همه جا طور بهاست خطوط،  شده يمنظور نظر بوده و سع

 .شهر گسترده باشند
و مركز  يرشته از اين خطوط طبيعتاً و اجباراً از ميدان سپه )مركز جغرافيائ 3

آن  ي( يا از نزديكيميدان )مركز اقتصاد گذرند و پس از آن از سبزه شهر( مي يدارا
 -ي)پهلو باشند مي يسرتاسر يها خيابانساير خطوط يا مربوط به  .نمايند عبور مي

مدار كمربند  صورت بهبهارستان(، يا چهار خيابان دور شهر را  -شاه -يمولو -شاپور
 .كنند مي يمانند ط

نقاط خلوت و وسيع انتخاب  يدور شهر، يعن يها طوط، ميدانمبدأ و مقصد خ
ميدان و در  سبزه يها در تنگنا العاده اتوبوس ترتيب از تجمع فوقاين بهاست و  شده

شهر دورتر از  يكه حدود واقعاين بهنظر  .ميدان سپه احتراز گرديده است يها دهانه
متناوب،  طور بهها  ماشين ياز خطوط داخل يچهار خيابان كمربند رفته است، در بعض

نمايند و ساكنين آن نقاط را  سه كيلومتر بداخل محالت حومه نفوذ مي ييك ال
 .سازند بمركز و از آنجا به ساير نقاط شهر مربوط مي
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خط ديگر )در  هب يرفته انتخاب مسير خطوط و امكان انتقال از خط هم روي
عمل آمده است كه  هب يد شد( طورقريباً تشريح خواه كه طوري بهايستگاه ميدان سپه 

كمتر از  ي)يعن يمتر پياده رو 111نقطه ديگر شهر، با حداكثر  همسافرت از هر نقطه ب
نقاط نامبرده در كنار  كه صورتيميدان تا توپخانه( ميسر باشد و البته در  فاصله سبزه

در  شود. يممتر  311كمتر از  يرو قرار گرفته باشند، احتياج پياده ياصل يها خيابان
 يشهر بيشتر در نظر گرفته شده و خطوط طور يتعيين مسير خطوط، وضع جغرافيائ

، باشند ميمركز شهر )ميدان سپه( قرينه  هآنها تقريباً نسبت ب ياست كه مبدأ و منتها
كرد كه تعداد   جور يالزم است خطوط را طور يبردار البته در موقع بهره يول

 .باشد مسافر در دو طرف به يك ميزان
باشد، مربوط  يها كه البته بايد طبق برنامه منظم و صحيح موضوع حركت دستگاه

ها از نقاط مبدأ عزيمت نمايند؛ بلكه  ندارد كليه ماشين ياست و لزوم يبردار به بهره
 .شوند وارد خطوط مي يهائ راه نيز دستگاه ميان يها در ساعات ازدحام از ايستگاه

 
 :  خطوط حومه -2

نعمت در شهر  يدهات و موجب فراوان يبا شهر، سبب آباد آسان حومهارتباط 
ضمناً سهولت رفت و آمد به اطراف كمك بگشايش شهر و متفرق شدن  شود. مي

، در نظر ي، برخالف وضع فعليدر پروژه تكميل .وسيع مينمايد يمردم در فضاها
و از همانجا  حومه، مسافرين را بقلب شهر برسانند يها است كه سرويس گرفته شده

و البته  باشد ميشروع شوند؛ چه، سروكار مسافرين حومه فقط با دروازه شهر ن
 يميدان سپه رسيدند، بهر نقطه ديگر مستقيماً دسترس يايستگاه مركز كه به همين

 .خواهند داشت و بالعكس

سرويس حومه دور طبق جدول صفحه قبل در نظر  يرفته، ده خط برا هم روي
 3گيرند و  رشته آنها از ميدان سپه سرچشمه مي 1از اين خطوط  .است گرفته شده

 -المقدور يحت -حومه در داخل شهر يها مسير اتوبوس .رشته ديگر از ميدان محمديه
 .عريض خواهد بود يها خيابانمستقيم و از ميان 

 
  : يخطوط اختصاص -3

 يها سابقهم -يها و ادارات يا مواقع زيارت بنگاه يسرويس منظم اختصاص يبرا
آهن و غيره الزم است  راه يارتباط با قطارها يبرا ها و همچنين نمايشگاه -يورزش
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كه وضع مسافرت به  ي، روزعالوه به .نمايد يبين را پيش يا العاده سازمان، خطوط فوق
پيدا كرده، گاراژها در اطراف شهر مجتمع و منظم شدند،  يشهرها ترتيب صحيح

 .، رابط گاراژها با مركز شهر باشندياختصاص دسته از خطوط ممكن است يك

 
 : يخطوط سفارش -4

ها  طور اتفاقي از طرف اشخاص يا بنگاه هائي است كه به خطوط سفارشي سرويس
 .تشييع و غيره -عروسي  -درخواست شود؛ مثل گردش محصلين 

 

 سپه یايستگاه زيرزمين

 

 يال موقع خاصدر وضع حاضر و در هر ح -ديديم كه طوري به -ميدان سپه 
 دهد. ميرا تشكيل  ياكثر خطوط مسافربر يداشته، قلب شهر و مركز طبيع

خط ديگر  هب يخطوط و انتقال مسافرين از خط يتالق يترين نقطه برا مناسب
 .اند ديگر شهر رسيده يرجاه ميدان سپه برسند، به هخطوط حومه نيز اگر ب .همانجاست

ها نداشته، توجه ساير وسائط نقليه شهر و  وساتوب هاختصاص ب يالبته چنين موقع خاص
آنجا است و هر قدر فعاليت و جمعيت پايتخت توسعه پيدا  هاشخاص نيز معطوف ب

)خصوصاً بعداز جنگ(، مسأله عبور و  يكند، با ازدياد روز افزون وسائط نقليه موتور
ضمناً  خواهد شد؛ يو شهربان يشهردار يبرا يتر و امر غامض مرور ميدان سپه مشكل

به  يروئ اجتماع و انتظار مسافرين اتوبوس در سطح ميدان سپه و انتقال آنها از پياده
و  باشد ميخود آنها  يديگر، سبب زحمت وسائط و باعث ايجاد خطر برا يپياده رو

آن خفه  يقلب شهر گرفته و فعاليت حيات زودي بهانديشيده نشود،  يا اگر چاره
را در اين  ي، احداث يك ايستگاه زيرزمينيتكميل بنابراين در پروژه .خواهد شد

كه دربر خوهد  يبا وجود مخارج سنگين يانجام چنين امر .قسمت در نظر گرفتيم
 .است يو رفاه شهر و حل مسأله عبور و مرور ضرور يداشت، از لحاظ آباد
 .دو طبقه زيرزمين وجود خواهد داشت -مقابل يها طبق شكل -در زير ميدان سپه

، در كنار باشد ميها  متر مخصوص عبور و توقف اتوبوس 1عمق  هول بطبقه ا
است كه در آنجا مسافرين  شده يبين پيش يعريض كم ارتفاع يها، سكوها توقفگاه

دور  يها نرده .شوند كشند و در موقع خود سوار و پياده مي ها را مي انتظار اتوبوس
 .خواهد بود ها ن در معبر ماشيناين سكوها مانع خروج مسافرين از آنجا و قدم گذاشت



 
 

 

 
 

 61  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازمان مسافربري شهرستان تهران  ــــــــ

 

طبقه  هاست كه ب يهائ كان پلّه وسيله بهانتظار و خروج از آنها  يسكوها هب يدسترس
 .گردد مي يزيرين منته

 متر خواهد بود، مخصوص دخول و خروج مسافرين 3عمق  هزيرزمين دوم كه ب

بزرگ با  يهاالبته تابلو باشد. ميبخط ديگر  ياز ايستگاه و همچنين انتقال از خط
اشخاص بايد وجود  يراهنمائ يخطوط روشن و نقشه و مأمورين مخصوص برا

 .داشته باشند
دو داالن سراشيب كه در طرفين باغچه وسط ميدان حفر  وسيله بهها  اتوبوس

 يايستگاه داخل شده، پس از يك ربع دور گردش، در كنار سكوها ه، بشود مي
در مدخل هر يك  يسرباالئ يها يستگاه، داالنخروج از ا يبرا .گيرند انتظار جا مي

فاصله  هاست كه ب  شده يبين زار( پيش الله يميدان سپه )باستثنا يفرع يها خياباناز 
خود را  يمسير طبيع يكه وسائط نقليه سطح جائي ييعن -متر دور از دهانه ميدان 111

ها  شيب كليه داالن .كنند سطح خيابان هدايت مي هها را ب اتوبوس -اختيار كرده باشند
 .است  متر گرفته شده 3/1و عرض آنها  %11

توقف كنند  يند براحتتوان مياتوبوس  6، باشد ميمتر  11طول  ههر سكو كه ب يپا
از هر خط  كه صورتيبنابراين در .همديگر، آزادانه براه افتند يو بدون مزاحمت برا

د جواب سه خط را بدهد و توان ميمنتها دو اتوبوس در توقفگاه منتظر باشد، هر سكو 
 يبرا .خط را در دو سمت خواهد كرد 3ايستگاه كفايت  يعدد سكوها 6جمعاً 

حده در اضالع  علي يدارند، دو توقفگاه با سكو يخطوط حومه كه وضع متفاوت
 .است شده يبين شمال و جنوب ايستگاه پيش

، شود ميتأمين  يوربل يها سقف وسيله به يا طبقه اول در روز تا اندازه يروشنائ
طبقه  يروز و همچنين كمبود روشنائ طبقه دوم در تمام ساعات شبانه يروشنائ يول

ايستگاه در اثر ورود و خروج  يهوا .الكتريسيته بايد حاصل شود وسيله بهاول ناچار 
بادرسان  وسيله بهتهويه كامل آن ممكن است  يگردد و برا ها قهراً تجديد مي ماشين
 طور بهاين هوا  .ازه در زير سقف فلكه وسط زيرزمين دوم فرستادت يهوا يواحد

 .ها منتشر شده، از دهانه خارج ميگردد ها و قسمت منظم و هموار در كليه داالن
ذكر اين نكته شايد زائد باشد كه از نظر فن ساختمان، احداث اين ايستگاه 

 .ندارد يگونه اشكال خاص هيچ
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 یو مميز یبليت فروش

كليه خطوط داخل شهر  يتشكيالت، بهتراست برا يسهيل كار و سادگاز لحاظ ت
اين  .وجود داشته باشد يشود، بليت واحد و قيمت ثابت يكه ط يهر مسافت يو برا

است، از دردسر   پاريس معمول بوده و نتيجه نيكو داده يترتيب كه در مترو
بات بسيار مختلف و زحمت مميزين و كار محاس يها مسافرين، هزينه طبع بليت

 .صرفه است هرفته مقرون ب هم كاهد و روي مي
صورت  هها ب از مشكالت پول خرد، الزم است بليت يمسافرين و رهائ يبرا

فروش  هداران ب ها يا مغازه ايستگاه وسيله بهتك برگ در خارج  صورت بهكتابچه يا 
 .رسد

شاراليه با ماشين مسافرين پس از ورود، بليت خود را بمأمور اتوبوس ارائه داده، م
 .مينمايد ياست، مميز اتوبوس نصب شده يكه دم داالن راهرو يمخصوص يزن نمره

گاه  است گاه ينمايد، كاف يچنانچه سازمان بخواهد عمل مأمورين خود را بازرس
شده در دست داشته  يوارد اتوبوس شده، از اينكه كليه مسافرين بليت مميز يمفتش

 .باشند، اطمينان حاصل نمايد
سپه آزاد  يبماشين ديگر در ايستگاه زيرزمين يتعويض خط و انتقال از ماشين

نقطه ديگر كه  هند از هر نقطه شهر بتوان ميمسافرين با يك بليت  يخواهد بود؛ يعن
است در ايستگاه سپه  يحصول امر، كاف يبرا .نقشه انتخاب نمايند، بروند يرو

شود، در چهار مدخل داالن طبقه  ييزها مم ها بليت بعوض اينكه در داخل اتوبوس
 .ها ديگر آزاد باشد دوم، بليت از واردين مطالبه نمايند و ورود به اتوبوس

 
 تأسيسات و تجهيزات

منظم روزانه و  يآمدها پيش ي كه برا شود ميتأمين  ياداره صحيح سازمان وقت
كه با  يالزم بعمل آمده سرويس عظيم يها يبين غيرمنظم سال، پيش يآمدها پيش

 .درجه اطمينان كامل باشد يسروكار دارد، از هر حيث دارا ياحتياجات عموم
 
  : ها ايستگاه-1

زمستان و تابستان  يها و محفوظ از مزاحمت يگذشته از ايستگاه سپه كه زيرزمين
محل  يبزرگ بايد دارا يها مهم مبدأ خطوط يا ميدان يها ، ايستگاهباشد مي

ميدان، خطوط مختلف از  مانند سبزه كه صورتيباشد و در  يمخصوص سقف دار
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جهت سوار شدن مسافرين وجود داشته  يهر خط، محل مستقل يآنجا گذر كنند، برا
باريك  يا داالن نرده توان ميمنظور رعايت و حفظ نوبت مسافرين  هباشد؛ ضمناً ب

 يها ايستگاه يدر بعض كه طوري بهگذارد تا مسافرين بترتيب نوبت رديف شوند يا 
ترتيب هر مسافر تازه وارد  اين به .اتوبوس پاريس معمول بود، كتابچه نمره نصب كرد

تقدم نمره تا حدود  ياتوبوس رسيد، مميز اتوبوس از رو يو وقت كند مي يا نمره
 .ظرفيت ، مسافرين را سوار خواهد نمود

 
 : ذخيره يها ايستگاه -2

روز يكسان نيست،  م ساعات شبانهكه تعداد مسافرين و وفور خطوط در تمااين بهنظر 
وجود داشته باشد كه  يا ذخيره يها الزم است در نقاط مختلف شهر ايستگاه

زائد در مواقع خلوت كار در آنجاها توقف نموده و مواقع هجوم مسافرين  يماشينها
ذخيره البته در داخل شهر و در  يها ايستگاه .راه بحركت آيند ميان يها از توقفگاه

 .اند يك مراكز تجمع قرار گرفتهنقاط نزد

 
 : گاراژ -3

وسيع و منظم و متفرق در اطراف شهر داشته باشد؛  يسازمان از خود بايد گاراژها
شوفورها و مأمورين را هميشه در اختيار خود حاضر  يها و حت ماشين كه طوري به

وط ها را بخط سهولت دستگاه هداشته، بتواند در شروع سرويس و مواقع احتياج، ب
ها، يك يا دو  اتاق جهت ماشين يتعداد كاف يهر گاراژ دارا .مربوطه برساند

، يك دفتر با تلفن، انبار، پمپ بنزين يشستشوخانه، يك كارگاه بازديد و تعمير دست
و مخزن روغن و همچنين استراحتگاه جهت شوفورها و مأمورين كشيك خواهد 

 .بود
 
 : تعميرگاه -4

معمول  يعموم يها آهن و در سرويس كه در راه يطريق هسازمان بايد ب يها ماشين
تنظيف  .يكبار بازديد كامل بشوند يمرتبه تنظيف و ماه يك ياست، اجباراً روز

كه در صورت  يماهيانه و تعميرات يبازديدها يعمل آيد، ول هممكن است در گاراژ ب
 يها در آتليهلزوم پيش خواهدآمد، الزم است از لحاظ تأمين و تسريع انجام مقصود 

بهتر است در  يحت .باشد، بعمل آيد يوسائل كاف همخصوص سازمان كه مجهز ب



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11

 

ها در  ماشين يو رنگكار ي، مبل داخلي، تودوزيصورت امكان ساختمان شاس
 .مخصوص سازمان انجام شود يها كارخانه

 
 :  ذخيره و توزيع سوخت -5

سوخت، شرط  يو گرفتار ينيا گرا ياحتراز از تعطيل سرويس در مواقع ناياب يبرا
ماه خود را در  احتياط آنست كه سازمان هميشه ذخيره سوخت و روغن الاقل سه

و  يعموم يها بنزين بهتر است مستقل از پمپ يها پمپ ،عالوه بهاختيار داشته باشد؛ 
مابين سازمان و صاحبان وسائط نقليه  يتحت اداره خود سازمان باشد تا مزاحمت

 .حاصل نشود يشخص

معين  2تأسيسات و تجهيزات نامبرده باال در نقشه شماره  يپيشنهاد يها محل
حال كارگران و حسن اداره امور  يبهبود يبرا ياست و البته چنين سازمان وسيع شده

، يفن يها ، آموزشگاه، آزمايشگاهياز قبيل بهدار يخود محتاج به تأسيسات ديگر
 طور بهو غيره خواهد بود كه  يه مركز، اداريذخيره الستيك و لوازم يدك يانبارها

 .غيرمستقيم در افزايش سود سازمان و تأمين رفاه شهر دخالت دارند
 

 ها و فروش روزانه بليت تعداد دستگاه

 

در  توان مينو  باشد ميحاضر بكار البته تابع زمان و اوضاع  يها تعداد دستگاه
، تهرانشهر  يبرا يكلطور به .ردآن تعيين ك يبرا يپروژه يا در امتيازنامه، مقدار قطع

 :ازدحام خطوط در سه موقع ذيل است
بعدازظهر )مراجعت اشخاص  ها(، صبح )شروع كار ادارات و افتتاح بازار و مغازه

 .ها و بازار( ناهار(، عصر )تعطيل بنگاه يبرا
است كه مانند ايام زمستان و در صورت دو وقته بودن  يترين حال، وقت سنگين
 يته شدن بازار و تعطيل ادارات با هم مصادف شده، جمعيت بايع و مشترادارات، بس

 .بازار و دستجات كارمندان ادارات متفقاً بخطوط اتوبوس روآور شوند
، تهراندر  كند. ميمسير كارمندان و بازرگانان مطابقت ن اتفاقاً مسير كارگران با

ر متفرق و شايد در ، در نقاط شهباشند ميكارگران كه بيشتر كارگران ساختمان 
 يها سرويس ياطراف بيشتر باشند تا در مركز شهر و از اين بابت اشكال برا
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بزرگ اروپا كه در آنجا وسائط نقليه  ينمايند )برخالف شهرها ايجاد نمي يمسافربر
 .دسته را بدهند( بايد در آن واحد جواب سه

شوند  مع نمياست كه تمام نفرات جمعيت در يك آن و در نقطه واحد ج يبديه
در مدت كوتاه مثالً  يسيل صورت بهو اشتراك مقصد ندارند؛ بلكه مسافرين 

نقاط دور و  هب يشوند و بايد بدون معطل طرف نقاط مركز شهر سرازير مي هساعت ب نيم
 .نزديك پراكنده شوند

ها و مشتريان آنها و  عده صاحب مغازه N -تعداد كارمندان ادارات Fفرض كنيم 
D باشد و اين عده بخواهند در مدت  يفرين متفرقه عادعده مساT  دقيقه با

پيمايند و ظرفيت هر يك  يدقيقه م tكه فاصله مركز تا محيط شهر را در  يهائ اتوبوس
C با در نظر گرفتن اينكه در صورت مرتب بودن  .مقصد مربوطه برسند هنفر است، ب

را بر پياده ترجيح خواهند داد،  ها سواره رفتن ها و بازاري اداري 23سازمان، اقالً 
 :ناميم، بايد چنين باشد مي Nرا  مسافربر دائر كه آن يها تعداد دستگاه
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  : مثال
 ها و ادارات مركز شهر عده كارمندان وزارتخانه

 صاحبان مغازه و مشتريان بازار 

 مسافرين متفرقه مركزشهر و عابرين

 طول مدت ازدحام

 ير مركز تا ايستگاهمدت س

 ظرفيت دستگاه

 F = 1111نفر 

 M=  11111نفر 

 D=  3111نفر     

 T=  31دقيقه  
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شهر بايد  ياست كه در خطوط مركز يهائ اين رقم مقدار اقل تعداد اتوبوس
 .كار باشد هحاضر ب
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كه از اين  باشد ميدستگاه  311حدود دائر در  يها در وضع حاضر، تعداد اتوبوس
است كه بدون  يو فشار مسافر طور باشند مي يتا مخصوص خطوط مركز 311عده 

ها  ديگر استعداد تكثير عده ماشين 11سرويس، اقالً تا% يافزايش خطوط و بهبود
 131را  ي، طول خطوط شهريطبق پروژه اصالح كه صورتيترتيب در  اين به .هست

گشايش  .1و بخواهيم ظرفيت محدود ماشينها رعايت شده و اقالً % كيلومتر بگيريم
 : الزم يها دركار مسافرين حاصل شود، تعداد دستگاه

14101/525
30

50
130300  

 

 دهد. مي دست بهاز سرمايه سازمان را  يخواهد شد و اين رقم ميزان

ابر وضع بر 1شهر اقالً  يدائر شود، اهال يگمان ما اگر سازمان مرتب صحيح هب
 311111تقريباً  ياز اتوبوس استفاده خواهند كرد و چون در وضع حاضر روز يفعل

عدد  1111111ميزان  همسافر سوار ميشوند، تعداد فروش بليت بسهولت ممكن است ب
ريال بگيريم، درآمد غيرخالص سازمان بالغ بر  2برسد و اگر قيمت بليت را 

كه قبالً ذكر  ياقدام بعمليات يبل چنين درآمدالبته در مقا .ريال خواهد بود 3111111
 باشد. مين يشد و ايجاد تأسيسات و تجهيزات مربوطه كار دشوار

 

 آنها یها و وضع داخل انواع اتوبوس

 
 :ياتوبوس شهر -1

تنگ و ناراحت  تهران يها مانند اتوبوس يعموم يها دنيا اتوبوس يشايد در هيچ جا
در ايران معمول شده، صاحبان ماشين كه  يران كه اتوبوس ياز روز .و كثيف نباشد

نمايند،  مسافرين نمي يخود نداشته و كمترين توجه به راحت يجز نفع ماد يمنظور
اند و  ها و از فاصله مابين آنها زده يك سانتيمتر از طول صندلي يمتوسط سال طور به

در  يهائ توبوسدر حال حاضر ا كه طوري بهاند؛  ميليمتر از عرض راهرو كاسته 1 يسال
 .جادادن زانوها ناچار بايد يك پهلو )يا نيم پهلو( نشست ياست كه برا جريان افتاده

و  يالبته اين ترتيب قابل قبول نيست و ناگزير بايد تكثير درآمد را در راه سالمت
 .مسافرين فدا كرد يراحت

اه حل دو ر -ها افزايش فواصل و ابعاد صندلي يبرا ييعن -مسافرين يراحت يبرا
  :وجود دارد



 
 

 

 
 

 13  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازمان مسافربري شهرستان تهران  ــــــــ

 

  ؛ اتوبوس يافزايش ابعاد خارج -1
  .ها كاهش تعداد صندلي -2
 تهرانباريك و پرجمعيت  يها خيابانحل اول درمورد  عقيده ما انتخاب راه هب

ها كاست؛  ها از تعداد صندلي اتوبوس ياست با حفظ ابعاد فعل پسنديده نيست و بهتر
بيشتر گرفت )و ترجيح در كم  يقدار فعلها را نبايد از م مخصوصاً عرض اتوبوس

نفر خواهند نشست و يك  3نفر  4عوض  هترتيب در هر رديف ب اين به .كردن آنست(
رفت و  كه طوري بهنسبتاً فراخ در وسط وجود خواهد داشت؛  يسانتيمتر .1 يراهرو

جبران كمبود ظرفيت، يك ايوان در  يبرا .از عسرت باشد يآمد داخل اتوبوس خال
مسافرين داخل اين ايوان  .است شده يبين اتوبوس جهت مسافرين ايستاده پيشعقب 

، از باشد ميچون اطراف آن باز  ياند، ول در زحمت ياگر از حيث ايستاده بودن قدر
دهند و شايد مسافرين  يند خود را تسلتوان ميمنظره  يهوا و تماشا يلحاظ آزاد

در هر حال، در  .را ترجيح دهند نشسته، ايوان يبودن جاها يجوان با وجود خال
البته ظرفيت اين  !ايستاده پيدا كردن بر پياده ماندن ترجيح دارد يجا يمواقع جمعيت

نشوند؛   يكديگر فشرده هها ب خواهد بود كه ايستاده يقسمت نيز محدود و طور
كه  مسافرين در مواقع  شود مي يبين پيش يچوب يفنر يها ، در ايوان صندليعالوه به

 .ند از آنها استفاده نمايندتوان ميوت خل
پاريس، ايوان عقب بمنزله درگاه ورود و خروج نيز بوده،  يها در اتوبوس

شوند  از عقب ماشين و دور از نظر شوفر، سوار و پياده مي يمسافرين از همين جا يعن
به شوفر  ييا برق يزنگ دست وسيله بهو دستور حركت و توقف اتوبوس را مميز 

نظرما بهتر است هم مسافرين ايستاده ايوان از مزاحمت واردين بركنار  هب دهد. مي
و تحت كنترل شوفر صورت گيرد؛  يباشند و هم سوار و پياده شدن سايرين براحت

 ي، در صورت غيبت يا غفلت مأمورين ماشين، احتمال حركت ناگهانعالوه به
ابراين يك ايوان ديگر يا بن .سوار كمتر باشد زمين خوردن مسافر نيمه هاتوبوس و ب

اتوبوس اضافه نموديم كه مخصوص پياده و سوار شدن باشد  يدرگاه در قسمت جلو
اين درگاه كه كار خروج و دخول مسافرين را بسيار  .و مميز نيز در همانجا قرار گيرد

زند و  ظرفيت اتوبوس ضرر مي هكند، فقط باندازه دو محل نشسته ب يراحت و منظم م
كان و از در عريض  گيريم، ورود و خروج، بدون پلّه را پائين مي آن چون كف

 يصورت گرفته، مسأله تخليه و سواركردن مسافرين كه از مشكالت و دردسرها
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 شود. ميحل  يوضع مطلوب هكند، ب يم يها را طوالن بوده و توقف در ايستگاه يفعل
كه هنوز ماشين  يحينكه قصد پياده شدن در ايستگاه آينده را دارند، در  يمسافرين

شوند و  در درگاه جمع مي يعريض خال يو با استفاده از راهرو باشد ميدر حركت 
 .كنند پياده شدن خود را حاضر مي يبرا

افتد و آنها  يگرفتند، اتوبوس براه م يكه در درگاه جا وارد نيز همين مسافرين تازه
آورند )يا احياناً از  يمكرده و از جيب در ييك بليت خود را كه قبالً خريدار يك

، منگنه نموده و داخل اتوبوس ميشوند؛ يماشين مميز وسيله بهمميز خواهند خريد(، 
و طرز  باشد ميكاميون  ياتوبوس كه در وضع حاضر همان فنربند يفنربند ضمناً

وتعادل اتاق بايد نرم و مناسب بوده، رفت و آمد داخل راهرو در حين  يآويختگ
توقف در درگاه ممنوع خواهد بود و مميز كه  .ر نباشدحركت اتوبوس دشوا

، احتياج بورود باشد ميها  بليت ياش پياده و سوار كردن مسافرين و مميز وظيفه
جلو و كنار رانده  هحداكثر توسعه درگاه، محل شوفر ب يبرا .داخل اتوبوس را ندارد

 .است شده
 يرا برا يمخصوصالبته تأمين مقاصد نامبرده، طرز ساختمان خاص و شكل 

مسأله رعايت حد  .كند كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد ياتوبوس ايجاب م يشاس
قرار  يشهربان يچند ماه مورد سختگير هظرفيت )كه در وضع حاضر هر چند ماه ب

حال با تمام فشارها و تحديدها و  هو تا ب شود ميگيرد و بعد از دو سه روز فراموش  مي
ران  امتياز واگذار شده اتوبوس هكار ب كه صورتي(، در!است شدهن يتدبيرها عمالً عمل

سرويس منظم فراوان وجود داشته باشد،  كه صورتينداشته باشد و در ينفع شخص
در هر حال، تعبيه يك دستگاه كنترل خودكار كه پس  .حل خواهد شد خود بهخود

هميشه تعداد كه  ياز تكميل ظرفيت، مانع ورود مسافر جديد شود يا دستگاه ثابت
 .نخواهد داشت ياشكال يمسافرين را ضبط و قابل تفتيش كند، از نظر مكانيك

 
 : حومه يها اتوبوس -2

فقط در شهر داشته، پس از آن در  يحومه را كه مسير كوتاه و مستقيم يها اتوبوس
گرفت و البته  يشهر يها از اتوبوس تر بزرگ توان ميبيرون رها ميشوند،  يها جادهّ
مسافرين بيشتر  يبودن مسير، در راحت يطوالن هنظر ب .تر خواهند بود موتور قوي يدارا

است و مسافرين، چهار بچهار  جهت ايوان عقب حذف شده اين به .بايد كوشيد
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كه بايد اضافه كرد قفسه مخصوص  ي، چيزعالوه به؛ باشند ميرو و همصحبت  روبه
ترتيب اين به .ايم قرار داده يورودجاگير مسافرين است كه در درگاه  يتوشه و بارها

 .1آن  يسقف احتراز شده، بجا يرو ياز منظره زشت و وضع خطرناك بارگذار
 يسانتيمتر بر ارتفاع داخل اتوبوس افزوده خواهد شد تا هم از حيث هوا و فضا بهبود

كوچك و  يدست يها توشه يمشبك برا يا نرده يها حاصل شود و هم نصب طاقچه
 يداخل يكش يكرشته لوله يحومه دارا يها اتوبوس .ميسر باشد يكت يها يجاكاله

گرمايش فصل زمستان )استفاده از آب رادياتور( و همچنين پيش  يآب گرم برا
حفظ از آفتاب تابستان خواهند بود و اگر پوشش  يبرا يمشبك چوب يها پنجره

 .واهد شدمجوف نمايند، حفاظت از سرما و گرما بهتر خ يسقف و جدارها را دوال

كه دهانه آن  ييك يا دو بادگير سقف وسيله به توان ميتخفيف گرد و غبار،  يبرا
در  يمخصوص يها بسمت جلو و قابل تنظيم باشد و همچنين مطالعه و افزودن حائل

 يفراهم كرد كه فشار هوا در داخل اتاق هميشه بر فشارخارج يها، ترتيب پنجره يجلو
 يكه باعث دخول هوا يهلوها و در عقب ماشين خالئدر پ كه طوري بهافزون باشد؛ 
 .گردد، وجود نداشته باشد غبارآلود مي

اين  .چشم حقارت نگاه كرد ههستند، ب يالبته نبايد مسافرين حومه را كه دهات
 يروند، يا دهقانان كار يا گردش بخارج مي يهستند كه برا يهائ يمسافرين يا شهر

 .و تمدن ارمغان ببرند يتعليم آداب زندگان آيند و بايد يشهر م ههستند كه ب
 

 : يسفارش ياتوكارها -3
نامبرده  يها ممكن است از دو نوع اتوبوس يالعاده و سفارش خطوط فوق يبرا

ها و  نشيمنگاه يها، نرم كه از حيث وسعت صندلي ياستفاده شود يا اتوكارهائ
 .نمود همچنين تجهيزات و منظره داخل و خارج مطبوعتر باشد، فراهم

 يبرا يديگر يها مان صورت يا با تكميله نوع حومه ممكن است به ياتوبوسها
تكميالت مذكور از قبيل تعبيه ظرف آب،  .دور بكار برده شود يمسافرت به شهرها
 باشد. مي ياتاق باركش يدك يسرد و گرم و حت يصندوق حفظ غذا

 يفيد است، ولشهر بسيار م ينيز برا ييا تاكس يسوار يها وجود اتوموبيل
باشد؛ بلكه  يعموم يجزو سازمان مسافربر يندارد سرويس تاكس يعقيده ما لزوم هب

 .آزاد باشد يبردار بهتراست از لحاظ مسير و بهره
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 یتوسعه بعد

 

چنانچه بر  .و مخصوصاً امكان توسعه را نمود يبعد يدر هر پروژه بايد پيشآمدها
آنوقت  .ك جزو شهر خواهد شدوسعت و جمعيت شهر افزوده شود، حومه نزدي

ايستگاه مبادله قرار داد و بر تعداد و طول خطوط حومه  توان ميذيل را  يايستگاهها
ميدان  :ها سرچشمه خواهند گرفت، عالوه نمود نزديك كه از همين ايستگاه

 .دروازه قزوين -و شاه يچهارراه پهلو -ميدان مازندران -ميدان شاه -محمديه
كن است روباز و محصور در نرده باشد يا در صورت لزوم، ايستگاه مبادله مم

 ي.زيرزمين

سپه كه استعداد توسعه بيشتر را ندارد، در  يايستگاه زيرزمين كمك به يبرا
در ميدان ارگ يا ميدان بورس كه هنوز احداث  يايستگاه توان ميصورت احتياج 
كته را منظور نظر سنگلج اين ن يبايد در طرح استفاده از اراض ينشده )و شهردار

ناصريه و برق و  يها خيابانخواهد آمد كه  يو البته روز .داشته باشد( اضافه نمود
سپه و ارگ نيز ممكن است از  يزيرزمين يها ارتباط ايستگاه .تر نمايند سپه را عريض

 .زير خيابان تأمين شود
رقيات ضمناً شرايط امتياز بايد سازمان را متعهد كند كه هر چند سال بحسب ت

 .خود را دائماً تكميل و تعويض نمايد يها ، دستگاهيصنعت وسائط نقليه موتور
 .1ها فرستاد به شهرستان توان ميپايتخت را  يها اتوبوس

 (1323)تهران مهرماه 
 
 
 
 
 
 

                                                
 از آنچه در مقاله ذكر شده، تجاوز نموده يشهر يها ، تعداد اتوبوسباشد ميكه اوراق زير چاپ  يموقع .1

عبور  ميدان و سبك نمودن اطراف ميدان سپه و سبزه يها جا كردن ايستگاه هب در فكر جا ياست و شهربان 
و  يطرز اساس هرا دوا نكرده، بايد ب يالبته اين تدابير درد يول .و مرور خيابان ناصر خسرو برآمده است

   .تهران را حل نمود يمسأله مسافربر يقطع



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رضايت از خانه
 

دو فرسخ اطراف نشان  ييك گردش مختصر در شهر تهران و مخصوصاً تا يك
دور شهر افزوده شده  يها و آبادي يداخل يها ه برتعداد ساختماندهد چه انداز يم

كه تا بيست سال و بلكه دوسال پيش،  يآنجاهاي .شود يماه افزوده م هب  است و ماه
كه  يشنزار يها تپه يرو يآمد و حت يدور افتاده به حساب م يخال يها جزو بيابان

كوچه و خانه بنا شده است و  و ها خيابانبهاره بود، حاال  يتنها محصول آن كاكوت
 ....ها در آمد و شد هستند ها و اتاق مانند مور و ملخ در اطراف دكان يجمع كثير

ها و  زياد شده است و بيش از جمعيت، كثرت خانه يجمعيت تهران خيل !يآر
از اين امر بسيار بايد  .كند يها نظر را جلب و بيننده را متعجب م تجمع ساختمان
ها برجمعيت تهران و  آرزو كرد كه با همت جوانان و مخصوصاً خانمخوشحال بود و 

فشار احتياج و  يايران اضافه شود تا مگر از اين راه يعن يبر جمعيت ساير شهرها
ها ساكنين آن  اما آيا از اين خانه ...در حال ما رخ دهد ي، اصالح و ترقياجبار زندگ

اغلب،  يسليقه نباشد، نما يا و از روها اگر تماماً زيب هستند؟ داخل اين خانه يراض
 ياگر به خيل يدهد كه ايران ينشان م .نمايد يسليقه م يحكايت از ميل به ذوق و دعو

مناظر روزانه در تربيت شخص تأثير  .عالقه باشد، به ساختمان عالقه دارد يچيزها ب
دارد و هر قدر معماران، خطوط منظم و اشكال موزون تحويل شهر بدهند، كمك 

 ياما موضوع صحبت بنده چيز ديگر .و نظام اجتماع خواهند كرد يبه نظم فكر
ساختمان كه بيشتر مفيد يا مضر به  يخارج به تناسب منظور و نظام يكار .است

نمايم كه در  يفكر صاحب يا ساكن خانه را م .باشد ندارم يحال رهگذر خارج م
كه هم  يرا گذران كند؛ سال يروز آورد و سال را به يشب .كند يداخل آن بايد زندگ

 ....زمستان دارد هم تابستان
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 يبنا، چه از لحاظ سطح و چه از لحاظ حجم موضوع مهم يخارج يالبته نما
ديگر، در ساختمان هم ما به  يچيزها يو متأسفانه مثل خيل .اصل نيست ياست؛ ول

پردازيم  يم آيد، بيشتر يزبان ديگران م چشم و به كه به يآن چيز يظاهر و صورت يعن
رفته  هم يرو يقديم يخانه ها .تا به باطن كه مربوط و مقصود خودمان بايد باشد

 .جديد يها از خانه يتر بود تا بسيار كرد و راحت يم يساكنين خود را بيشتر راض
معاش  يزمين و تنگ يحاال گران .البته سابق، وسعت زمين و فراغت خيال داشتند

وسيع و حوضخانه و گلخانه يا گرمابه و سرداب  كس باغچه دهد همه ياجازه نم
ها را تنگ و  اتاق .سازند يو بدون زيرزمين م يها را با سقف شيروان خانه .بسازد

از دو وجب زمين كه گير  .گيرند يم يآجر يك يو گاه يديوارها را دوآجر
ا چه بس .آيد، مجبورند استفاده نمايند؛ خواه عمارت روبه مشرق درآيد يا مغرب يم

تنگ، تمام سال را به  يها متوسط تهران كه مجبورند در اين اتاق يها خانواده
خورده، از  يحلب يشيروان يو رو يآفتاب چله تابستان به پشت ديوار كاغذ .سرآرند

شب  .كند يتابد و كاشانه محقر را مثل جهنم داغ م يسر و از پهلو بر آنها م يباال
خورند، اينها در اتاقِ چون  يخنك م يند، هواهنگام كه اعيان شهر در تجريش و درب

 .نمايند يزمستان را م يبدم آرزو ريزند و دم يتنور، در انتظار نسيم صبح عرق م
روز  يگرما حفاظ، يدر خانه ب .شوند ينوع ديگر م يآيد دچار ناراحت يزمستان كه م

 .رود يشود و سوز شب مثل تيغ از شكاف دروپنجره به بدن ساكنين فروم يبند نم
 . ...آورند يروز م مسموم كننده، شب را به ينفت يكثيف يا بخار يناچار در پناه كرس

توانستند تابستان به ييالق بروند و زمستان شوفاژ سانترال داشته باشند،  ياگر همه م
كار، در اين شهر  يها اما ناچار بايد با ضعف بودجه و گرفتاري .شد يمشكل حل م
كردند و زياد هم شكايت  يم يان طور كه اجداد ما زندگكرد؛ هم يماند و زندگ

كه از دست  يچيز .زمستان يتابستان زياد شده است و نه سرما ينه گرما .نداشتند
 يها خور و زيرزمين وسيع نسيم يساكنين امروز رفته است، در تابستان پشت بامها

 يول .نسبتاً محفوظ يها رو و اتاق آفتاب يها عميق بادگيردار است و در زمستان ايوان
وزيد، حاال هم  يبام م يگسترده رو يها كه بر رختخواب يخوشبختانه آن هواي

 .تابد يتابيد، حاال هم بر شهر م يكه بر ايوان و ديوار م يوزد و آفتاب يم
و  .كرد يتوان زندگ يخالصه آنكه در شهر تهران و بدون رفتن به كوهستان م

 .فقط بايد راه كار را آموخت .كرد يندگتر از حاال ز راحت يتوان خيل يم
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خود را مدرن نكرده باشيم و يا حاال  يها ما بايد يا به دنبال قافله تمدن نرفته، خانه
ايم، همراه قافله باشيم و به طور كامل، صحيح، فهميده و متناسب،  راه افتاده كه به

ز مواهب مستقيم طبيعت ا يكل طور در اينكه تمدن، بشر را به .به متمدنين بنماييم يتأسّ
ها را بايد محصوالت فكر و  جبران اين محروميت يول .نيست ينمايد حرف يدور م

لطيف و شعاع  يآزاد، هوا يها مجزّا و اتاق يها در خانه .مصنوعات دست بنمايد
در منازل مطبّق متراكم، حرارت و هوا را مصنوعاً  يآيد، ول يم خود بهخورشيد خود

از لوازم  يمتمدن، شوفاژ سانترال يا گرمايش مركز يدر شهرها امروزه .بايد آورد
در  .كند يپيدا م يرفته صورت عموم ها شده است و تهويه مطبوع رفته خانه يعاد

هشتاد اشخاص هنوز سنگين بيايد و ملت فقير  يصد يتهران اين چيزها شايد برا
گرمايش  باره درخواهم  يبنده هم نم .ايران تحمل چنين تجمل را نداشته باشد

توان با رعايت  يبدون تهويه مطبوع نيز م .نمايم ييا تهويه مطبوع سخنران يمركز
ساكنين را  يبهبود منازل افزود و رضايت نسب رسانم، بر يعرض م چند نكته كه به

 .آورد فراهم
نمايم، نه من باب  يو رضايت صحبت م يقبالً الزم است بگويم كه اگر از راحت

استراحت تا آن اندازه كه  .است ياز خوشگذران يو طرفدار يرپرو دعوت به تن
امنيت فكر و تعادل بدن باشد، مانند خوراك و پوشاك، جزو ضروريات حيات 

ها و بزرگها سرماخورده و  در طليعه زمستان چقدر شما در بين بچه .شود يمحسوب م
 يعواقب شومها چه عوارض و  دانيد اين سرماخوردگي يبينيد؟ و م يگريپ گرفته م

طور در تابستان آثار مستقيم گرما،  همين .افراد و اجتماع ما دارد يدر زندگان
 يخواب يروز و ب يسوءهاضمه و اسهال و سردرد و غيره است و از آن بدتر ناراحت

 يگرما .نمايد يها و حوادث مغلوب م شب، شخص را فرسوده و در مقابل ميكرب
پدرومادر  يها برا اين خستگي !شيرخوار است ياه بچه يبرا يبزرگ يتابستان چه بال

شود و  يو نفاق م يمنجر به بدگوي يتندخوي .آورد ياگر كسالت نياورد، عصبانيت م
بنا شد يك شهر  يوقت .گردد يدر خانواده حاصل م يو جداي يباالخره هزاران دشمن

داشت و از توان توقع  يم يله بزند، از فعاليت آن چه راندمان شب نخوابد و روز له
توان منتظر بود؟ اينها تمام آثار سوء مستقيم و غيرمستقيم  يم يوجود آنها چه فعاليت

تر از منظر خارج و  مراتب مهم هاز آن است كه رفع آن ب يخانه و نارضايت يناراحت
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رسانم،  يكه اينك به عرض شنوندگان محترم م ينكات .باشد ينقش و نگار داخل م
 :توان تأمين نمود يو خوشبختانه با توجه مختصر م و ساده است ياغلب بديه

رو  يقبله در تهران يعنه رو ب .قبله خوب استه ب اند عمارت رو اوالً از قديم گفته
جنوب در زمستان از طلوع خورشيد تا غروب آن آفتاب   ديوار رو به .جنوب  به
اعت ها در مدت دو سه س خورد و چون خورشيد نزديك افق است، از پنجره يم

در تابستان  .مورب متمايل و بنابراين به مقدار ضعيف طور بهبيند؛ آن هم  يآفتاب م
شرق و غرب با شدت و  يبر ديوارها .شود يآفتاب با روز بلند م .قضيه بعكس است

ها را كوچك و يا  تابد و نبايد دلخوش بود كه در اين سمت پنجره يسماجت زياد م
پرده و آجر و چوب  .ايم جلو خورشيد كشيده يرده سدايم و با پ با سايه انداز گرفته

در وصول حرارت به داخل تأخير ايجاد  يگيرند و قدر يرا م يفقط جلو روشناي
كه در چله تابستان از ديوار رو  يمقدار حرارت .شوند يمانع نفوذ آن نم ينمايند ول يم

است كه  يحرارت نمايد، بيش از سه برابر يبه مشرق يا مغرب به داخل اتاق سرايت م
طرف جنوب ايران سايه  يدهد و اگر در اين سمت يعن يديوار رو به جنوب به ما م

 .وجود داشته باشد، حرارت وارده به اتاق صفر خواهد بود يانداز
يك متر مربع بام در روز،  .تأثير شديد حرارت خورشيد بيشتر از سطح بام است

رابر ديوار رو به مشرق يا مغرب گرما ده برابر مترمربع ديوار رو به جنوب و سه ب
حفظ از  يبنابراين برا .ضخامت و نوع مصالح ( ينمايد )البته با فرض تساو يمنتقل م

مد  يكه در ايران شيروان يموقع .گرما بايد در وضع بام، نهايت دقت را مبذول داشت
فرش و لحاف بردند و  ياهل خانه روز را به آن جا پناه م .ها زيرزمين داشتند شد خانه

زمستان و  يها برا از خانواده ياما حاال كه بسيار .گستراندند يرا شب در حياط م
و حماقت است كه  يانصاف يب يتابستان و شب و روز يك اتاق بيش ندارند، خيل

تيره رنگ به داخل مكان  يكه سقف آهن يحرارت .بپوشانند يآن را با شيروان يرو
 .1دهد و  يم يكاهگل ياست كه يك بام مهتاب يرتبرابر حرا 1رساند، در حدود  يم

 يدر زير شيروان .باشد يمتر و به سطح مساو نيم يبرابر ديوار رو به جنوب كه به كلفت
شود،  ينمايند، تشعشع حرارت آفتاب تقريباً ثلث م يو اندود مال يطوفال كوب يوقت
اتاق به فاصله  يولتر از سقف معم نيست و بهتر است پايين ياين تخفيف باز كاف يول

 يو طوفال كوب يچوب يها چهار پنج سانتيمتر، يك سقف كاذب جداگانه با دستك
مجدد ايجاد نمايند و هر قدر قشر كاهگل زير گچ را ضخيمتر بگيرند بهتر  يمال و گچ
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بنا اجازه  يجا و ميل به ارزان يرا نيز اگر تنگ يخارج يهمچنين ديوارها .است
و بيشتر بگيرند، ممكن است دوال  يقديم سه آجر يها ندهد، مانند ساختما ينم

بسازند؛ چون در ايران آجر مجوّف معمول نيست، هر گاه جلو ديوار، يك تيغه 
به فاصله سه چهار سانتيمتر بسازيد، وجود قشر هوا مطابق يك آجر  ييا خشت يآجر

 .گيرد يا مزمستان ر ينفوذ حرارت تابستان و فرار گرما يديوار، جلو يافزايش كلفت
روند و  يجدارها م يو نازك ينيز دنبال سبك ياروپاي يها امروزه در ساختمان

بعد از جنگ متداول شده است كه ديوار و  يمخصوص يو چوب يفلز يبناها يحت
ديگر آن به صورت عناصر پيش ساخته مهيا گرديده  يها قسمت يكف و بسيار

جدار نازك شد، ناچار  يوقت.نمايند يكار، آنها را سوار و قفل و بست م ياست و رو
پنبه كه بهترين عايق است   در ايران استعمال صفحات چوب .بايد آنرا با عايق پوشاند

اره با  با مخلوط پوشال يا خاك يول .شود يچون زياد وارد نشده است، گران تمام م
 ، عايقيصورت صفحات قالب توان چه به طور اندود و چه به يمانند قير، م يمواد
بازار تجربه شده  يكه در ساختمان بانك مل يطور مخصوصاً به .تهيه نمود يمناسب

دهد كه چون گچ  يم يقيرگرم، عايق بسيار مناسب ياره با مختصر است، خمير خاك
 .باشد يداخل ديوار و سقف نيز قابل استعمال م يچسبد، برا يآن م يرو يبخوب

به جنوب و ثانياً از لحاظ انتخاب  تدابير فوق كه اوالً از لحاظ مشرف كردن بنا
البته ادامه حيات با دفاع  .بود ينوع جدار و مصالح آن بيان شد، به منزله تدابير دفاع

 يبايد حمله كرد و به صيد و شكار رفت؛ در تابستان به صيد خنك .شود يتنها ميسر نم
آفتاب روز زمستان را بيش از آن اندازه كه از  يگرما .و در زمستان به شكار گرما

ناچار  .توان دريافت كرد و خود قابل توجه است، نبايد از محيط انتظار داشت يم
است  يا اين موضوع، خود بحث جداگانه.شويم يدست بدامن زغال و نفت و غيره م

و »گويم كه از لفظ  يقدر در اينجا م همين .باشد يامشب م يكه خارج از سخنران
مشهور و  يرا نكنيد كه از غلطها يبرق يها يبخاراستنباط الكتريسيته و  «غيره
ريال متداول  1ريال و  3 ياست كه متأسفانه در ايران با كيلو وات يآور زيان يها خبط

هست و  يخنك كردن مسكن، هم وسايل مصنوع يدر تابستان برا .گرديده است
 .يهم طبيع

كن  خنك يها كامل تهويه مطبوع و گنجه يها مانند دستگاه يوسايل مصنوع
در  .گذاريم ياعيان م يها بزرگ و خانه يعموم يها ساختمان يهوا و غيره را برا
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به آن تعلق  ياست و هنوز عوارض يكه خوشبختانه مجان ياينجا از يك وسيله طبيع
هوا يا به عبارت دلپسندتر نسيم  ييعن يكنيم؛ وسيله طبيع ينگرفته است، صحبت م

كردند، همين  يم يران خشك و گرم زندگاجداد ما هم كه در اين ته .ماليم شب
بام رفته  يرو كه عرض شد، شب به يطور به .دادند يوسيله را مورد استفاده قرار م

دادند و روز باز از همان نسيم شب كه با  يخود را در معرض نسيم خنك قرار م
عريض سرداب يا زيرزمين ذخيره شده  يوسيع و ديوارها يكمك بادگير در فضا

ها را  ها و حياط حاال اگر بام و سرداب رفته و داخل كوچه .نمودند ياده مبود، استف
دو ساعت بعد از  يكه يك ينسبتاً خنك يآلوده خفه كننده پركرده است، هوا يهوا

ذرات پاكيزه خنك را  اين .شود، از بين نرفته است يغروب در ارتفاعات تشكيل م
پايين دعوت  يها قديم به داخل اتاق يمانند بادگيرها يهاي توان به وسيله هواكش يم

كه  يبرق يها به اين تنزّل مقام نشان ندادند، با همان بادبزن يكرد و اگر زياد ميل
در اغلب  .كنند، به قوه قهريه كشانيد يزنند و گرم م ياتاق را به هم م يوار هوا ديوانه

روج هوا دخول و خ يبرا يجديد، آقايان معماران اصالً به فكر منفذ يها خانه
يك چراغ گردسوز كوچك  يكالريفيكس و حت يدر زمستان يك بخار .نيستند

كند و در تابستان چند دقيقه نفس كشيدن جمعيت، فضا را  يها را مسموم م اتاق يهوا
تهويه باشد و اگر در داخل ديوار  ياتاق بايد حتماً دارا .نمايد يدار م متعفن و دم

سانتيمتر قرار دهند كه از نزديك كف شروع  11×21مثالً  ياتاق، يك مجرا يشمال
 يبام به ارتفاع يك متر مثالً سر درآورد، اين يك هواكش يا بادگير خوب يشده، باال

كند؛ خصوصاً اگر در  يخنك شب باز م يدخول هوا يخواهد بود و راه را برا
 خور است، نزديك به سقف، منفذ اتاق كه آفتاب يدر ديوار جنوب يطرف مقابل يعن

تا نزديك يك بام  يمجراي وسيله بهرو به خارج بگذارند و اين منفذ هم باز  يمشبك
شود و  يدر سراسر تابستان درست م يخرج يمؤثر و ب يبرود، يك تهويه طبيع

مقدار هوا را تنظيم  يا توان به وسيله دريچه يچنانچه زمستان باعث سوزو سرما شد، م
شيد محفوظتر و بلندتر و وسيعتر باشد بهتر هرقدر از تابش خور يشمال يمجرا .نمود

و النه  ي، ممكن است داخل آن را جداربنديتقويت ذخيره برودت ياست و برا
كنيد اتاق را خنك  يكه خيال م ييا سقف يروميز يبه عوض بادبزن برق .كرد يزنبور

بخريد و در دهانه  ياست، يك بادبزن تو ديوار يتابستان يكند و در واقع بخار يم
آن وقت خواهيد ديد كه شب و روز شما را بهتر خواهد كرد  .ين بادگير قرار دهيدا
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بام خوابيده و  يها رو و بدون آن كه از اتاقتان خارج شويد مثل اين است كه شب
 .... روزها در زيرزمين استراحت كرده باشيد

 :شود ينكته ذيل سفارش م 4خالصه  طور بهپس 
جنوب و احتراز از عمارت سمت مشرق و مشرف كردن ساختمان به سمت  -1

 .مغرب
 .يو احتراز از بام شيروان يخارج يالمقدور كلفت گرفتن ديوارها يحت -2
 .جدارها و مخصوصاً بام يعايق پوش -3
خنك  يارتفاعات به داخل اتاق در سرتاسر شب برا يكشاندن و دميدن هوا -4

 .وزكردن ساكنين و ذخيره برودت در اشيا و جدارها جهت ر
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*كه به فكر آن نيستيم یچيز
 

 

شويد تقريباً همه جا  يكه وارد م يكنيد و در هر محفل يرا كه باز م يا هر روزنامه
بر  يهر كس به تناسب وضع خود علل .ها و داد از فساد اجتماع است ناله از بدبختي

ين نظريات كم و بيش صحيح البته ا .نمايد يتجويز م يشمارد و دواي ياين دردها م
 يرياض ييا چند متغير ياست و اصوالً امر اجتماع مانند يك معادله چند مجهول

را متغير مطلق  يكه شما يك يكديگر تأثير داشته، همين يباشد كه كليه عوامل رو يم
 يو روح يها وضع اخالق مثالً بعضي .شوند ياختيار كرديد، سايرين متغير تابع م

 يديگران .دانند ياز آن م يگيرند و بد و خوب ساير اوضاع را ناش يس مجامعه را اسا
نمايند و معادله  يم يمعرف يو اجتماع يتمام شئون فرد يرا مبنا يعامل اقتصاد

آيد و  ياستدالل هم درست درم .كنند يحل م يحسب عامل ماد  را به يزندگ
طور  همين .جامعه است ياه بينند كه واقعاً فقر باعث و سرمنشأ مفاسد و بدبختي يم

خواننده  ينويسندگان هستند ول با ييك از وجوه زندگ را كه هر يممكن است روابط
عرايضم اول به خودم و بعد به شخص شما مرد يا زن  .باشند، نيست ينم يا هيچ مقاله

گيرم از خودم و از شخص شماست كه اين مقاله را  يم ياگر ايراد .خواننده است
كه  يكسان است، نه به يكنم، باز به خودمان دوتاي يهم م ياگر پيشنهادخوانيد، و  يم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   !اعتنا به حرف ندارند
ديگران  .خواهم بگويم، جزو بديهيّات است يم اضافه نمايم كه آنچه ماين را ه

شنوم و در هر  ياما چون كمتر آن را م .اند اند و عمل كرده تر فعالً گفته به وجه كامل
                                                

تهيه شده است، كه  1321روزنامه جبهه، ارگان حزب ايران، در ششم فروردين  ياصل اين مقاله برا* 
 يهاي نويس مقاله تايپ شده است كه احتماالً بايد تفاوت پيش ين حاضر از رومت .متاسفانه به دست نيامد

  .داشته باشد يبا نسخه اصل
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در فكر آن نيست، شما را  يشود و مثل اين است كه كس يبينم به آن عمل نم يحال م
 .دهم يدرد سر م

 يت و پيچيده و درهم اجتماع را به معادالت چند مجهولچند سطر باال، امور متشت
در يك معادله كليه متغيرها تابعند و هيچ يك شاخصيّت و  .قياس كرديم يرياض

شخصيت تنها  .نه تنها شاخصيت ندارند، بلكه شخصيت هم ندارند.اصليت ندارند
جور است كه اين عوامل را تراوش كرده و به هم  يا متعلق به آن فكر و انديشه

اگر آن فكر يا ذهن نبود اين معادله  .خواهد استفاده منظور را بنمايد ينموده است و م
گرديم، توجه به  يدر يك جامعه هم اگر ما عقب شخصيت و اساس م .شد يبسته نم

اگر افراد و  .او هستند يها بايد بنماييم كه تمام اين عوامل، آثار يا سايه يآن عامل
 .شد يحبت از فقر و ثروت يا صالح و فساد و عدل و ظلم نممردم در ميان نبودند، ص

اول بايد به فكر وجود افراد بود، بعد بحث از بد و  .اساس اجتماع، افراد آن است
تر و نامعقول  شايد مطلب روشن نشده باشد، بلكه به نظرتان غامض .خوب آن كرد
دا به تشريح و توجيه گويم و بعد از ابت يبنابراين مقصود را واضح م !هم آمده باشد

ترين و  ان است( اساسيتر بزرگبه عقيده بنده )كه البته اقتباس از عقيده  .پردازم يم
جمعيت  .جامعه، جمعيت آن است يمؤثرترين عامل و شايد يگانه راه اصالح و ترق

 .خواهد رفت يو بهتر يكه آمد، خود به خود كارها رو به بهبود
 چطور؟

 يرها كنند، هيچ كار درست يا تنها و عريان در جريره يتيك فرد را وق !به ببينيد
كفيل تمام  يچون حيوانات بايد به تنهاي .جز نفس كشيدن از دستش برنخواهد آمد

باشد و در هيچ يك توفيق كامل نخواهد يافت و مجبور است به ما  يمايحتاج زندگ
 يادث چند صباحاگر در برابر سرما و گرما و درندگان و حو .حضر طلب اكتفا نمايد

تا  !دنباله يسايه و ب يب يفنا .يافت، آخر عاقبتش فناست يزنده ماند و خورد و خوراك
دو تا كه شدند، يك زن و يك مرد، قادر به  .ابد )يا تا آن دنيا( خاموش خواهد شد

به نام خانواده يك واحد يا  يدوتاي .توليد مثل :شوند يانجام يك عمل بسيار مهم م
پردازد و  يبه امور دفاع و حمله درندگان م يدهند كه يك يشكيل مرا ت يا قلعه

كه صاحب اوالد شدند، كارها را سه چهار  يمخصوصاً زمان .يبه بهره بردار يديگر
كه مثالً پدر به صيد يا زراعت رفته  يتقسيم نمايند كه در حال يتوانند طور يم ينفر

و  يو مادر آشپز يدار انهكند، دختر خ ياست، پسر حفاظت خانه و اموال را م
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اما  !پخته لذيذ در سر سفره يخواهند داشت و هم غذا يبنابراين هم مأمن .يدار بچه
 يها مجلل، شريني يها توان انتظار عمارت زيبا، لباس ياز اين جمعيت كوچك نم

 يكس .بردن به رموز طبيعت و غيره را داشت يو پ يعلم يها متنوع، كشف تئوري
و  .زيبا بسازد كه يك عمر كارش ساختمان بوده و معمار شده باشدتواند عمارت  يم

او را، از امنيت و خوراك و پوشاك و غيره، اشخاص  يساير احتياجات زندگ
 يبه عبارت آخر .مانند سرباز، زارع، نانوا، آشپز، خياط و غيره تأمين نمايند يديگر

ط زبردست و معلم خوب يا خيا ي، شما هيچ وقت بنّايدر اجتماع چهار پنج نفر
 .بنا و خياط و معلم و نجار فقط زاييده جمعيت هستند .توانيد ببينيد يباسواد نم

در يك ده كوره اگر نجار پيدا  .تخصص و هنر، اينها هم باز فرع بر جمعيت است
را بكند، در  يكند، هم رنده بزند و هم همه كار نجار يبر شد، چون بايد هم چوب
ده زياد شدند و مراجعات نجّار  يها همين كه خانواده يد ولهيچ چيز ماهر نخواهد ش

ساده را به وردست رجوع  يكارها .افزايش يافت، ناچار شاگرد خواهد گرفت
تر را با توجه بيشتر و بنابراين به وجه بهتر انجام خواهد  مشكل يكند و خود كارها يم

، هم شاگرد بيشتر و هنرمندتر بوده باشد ي، اگر از نجار دهاتييك نجار شهر .داد
وسايل كاملتر دارد، و هم در نتيجه تعدد جمعيت و وجود همكار، مسئله رقابت او را 

 .نمايد يوادار به دقت بيشتر در مصنوعات و ابراز ذوق و سليقه بيشتر م
 

 آسايش و تمدن

همين طور علت اينكه در دهات درشكه وجود ندارد و با االغ و ماديان حركت 
رسد يا دلشان  يها عقلشان به اين چيزها نم آن است كه دهاتي يراكنند، نه ب يم

را چند نفر  يچ خواهد، بلكه چون خرج درشكه و درشكه ينم يدرشكه و تاكس
اگر درشكه هم احياناً گزارش به آنجا بيفتد، بند  .توانند تأمين نمايند يده نم ياهال

و در دهات جراح خوب روند  يمجاز به دهات نم يها طبيب يچرا حت .نخواهد شد
اگر از هزار نفر يك نفر محتاج به  .اينكه آنجاها مراجعات كم است ينداريم؟ برا
يك  يهزار نفر در يك جا جمع شوند تا روز يباشد، بايد الاقل س يعمل جراح

فرنگ نرفته  يحال كدام جراح فرنگ رفته مجرب و حت .جراح بيابد يبرا يمشتر
 !؟ قانع باشد يريك مشت ياست كه به روز يوطن
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 بازار صنعت و تجارت

كه راه ارتباط با اروپا باز شد و چشم مردم به تمدن مغرب زمين  يدر ايران از زمان
منظم، عمارات مجلل، كارخانجات بزرگ،  يآن شهرها يافتاد، از شاه و گدا آرزو

و تمدن را كرده، چه بسا  يو ساير خصوصيات و موجبات ترق يمدارس عال
غافل از اينكه  يا كه در ايران وارد شد يا طرح سفارش آنها را ريختند، وله كارخانه

سر پا ماندن، صرف نظر از كاركرد مهندس و ماشين و سرمايه و  ييك كارخانه برا
تر  غيره، بيش از هر چيز و قبل از هر چيز محتاج به بازار فروش يا به عبارت واضح

يقين بدانيد اگر وسايل حمل و نقل و  .جمعيت است يمحتاج به خريدار فراوان يعن
كوچك متفرق  يها كه فعالً هست تأمين نشده و توده يايران به وضع يداخل يها راه

به شهرها،  يدر نياورده بود و اين طور سيل اهال يمجزا را به صورت جمعيت مرتبط
 يو قندساز يشد، همين چند كارخانه محقر نساج يمخصوصاً به پايتخت روآور نم

خواهد در ايران هم كه  يدلتان م يخيل شما .گرديد يبريت و چرم هم داير نميا ك
رسيديد وارد مهمانخانه تميز شيك  ينماييد مثل فرنگيان به هر شهر يمسافرت م

اينكه خرج مهمانخانه خوب،  يچرا؟ برا .متأسفانه مقدور نيست يراحت شويد؛ ول
اقالً هزار مسافر وارد شود  ير روزبايد در شه .گردد ينم يسه چهار تا مشتر يبا روز

و از اين هزار  .تا در ميان ده تا مهمانخانه متوسط يك مهمانخانه آبرومند سرپا شود
 .با سليقه باشند ينفر صد نفرشان مثل شما همگ

 

 تأسيسات بزرگ

مانند  .كه از محل عوارض و ماليات بايد تأمين شود يمحل يهمين طور است كارها
بنا باشد  يوقت .، تأسيس مريضخانه، تيمارستان و غيرهها خيابانالت ايجاد قنوات، اسف

صد نفر حركت كنند و مخارج  ي، فقط روزييك خيابان يك كيلومتر يرو
تومان بيفتد، از  ..8مثالً  يآسفالت آن خيابان را همان صد نفر بدهند، و به هر نفر

استفاده كنندگان  ياما اگر جمعيت محل، يعن .نظر خواهند كرد صرف يچنين لوكس
ريال خواهد شد و البته اگر  8از آن خيابان صدهزار نفر باشد، سهميه هر يك فقط 

 .نباشند از اين خرج دريغ نخواهند كرد يسليقه مرتجع يمردم ب

 

 علوم و فضايل
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هم درسايه  يجامعه تابع جمعيت است، بلكه فضايل معنو يو صور ينه تنها امور ماد
 يمردم آن عاشق علم باشند، منتها كه يدر يك ده كوره خيل .شود يجمعيت تأمين م

تأسيس  يبرا .بدهند دايرنمايند و ابجد هَوّز درس يا است مكتب خانه مراتب ممكن
كالسه، اوالً حياط و عمارت نسبتاًمفصل الزم است، ثانياً مدير و ناظم  دبستان شش

مدرسه  طفال را بها چون تمام عالوه به .خواهند يم يومعلم و فراش حقوق مكف
آنكه  ينخواهند كرد، برا يها را ط آيند تمام كالس يهم كه م يفرستند و آنهاي ينم

الاقل  يخوراك يك باب دبستان از لحاظ خرج و شاگرد تأمين شود، ناچار جمعيت
اين قياس را ادامه دهيد تا به دانشگاه برسيد و از  ...آيد  يمطابق يك قصبه الزم م

مفصل، مجهز و فعال  يها آزمايشگاه يرا اراده كنيد كه دارا يا هدانشگاه آن مؤسس
به تحقيق و تدريس  يخاص يها را كه در رشته يبوده و وفور طالبان، وجود استادان

خواهيد ديد كه شرط پيدايش و حافظ دانشگاه  آن وقت .بپردازند ايجاب نمايد
 .باشد يفراوان مترين مؤسسه تحقيق و تتبع باشد، باز جمعيت  صحيح كه عالي

 

 یو معنو یتربيت صور

است كه   طرح و تدوين شده ينيز از روز يو تربيت اخالق يآداب اجتماع
حفظ نفس و اطمينان به حسن  ياند و افراد برا بزرگ گرد هم آمده يها جمعيت

و البته هر قدر  .اند داده يانجام مبادالت فيمابين، ناچار تن به قبول مقررات و قيود
شود و اين اصول  يبيشتر م يمندان و مدافعين نظم عموم يشتر باشد، عالقهجمعيت ب

 .بهتر رعايت خواهد گرديد

تر،  رفته مردم چقدر مؤدب هم بزرگ روي يكنيد در شهرها  مالحظه
ها و  ها و شقاوت آن حسادت .كوچك يتر و بلندنظرترند تا در شهرها شناس وظيفه
كمتر در اجتماعات بزرگ  ينماييد، خيل يها را كه در دهات مشاهده م نظري تنگ

كه در  يهاي و رأفت و خدمتگزاري يدستگير .بينيد ي)به تناسب جمعيت البته( م
كوچك با وجود  يدهد، در شهرها يبزرگ ميان افراد ناشناس رخ م يشهرها
و عبادت هم  يديندار يحت .شود يكه وجود دارد، ديده نم يو خويشاوند يآشناي

 .گردد يو سواد اعظم بهتر ميسر م در جماعات عظيم
 

 یو دموكراس یآزاد
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برقرار است و  يصد در صد دمكراس يها ممالك رژيم يامروز در بسيار يدر دنيا
ديگر نيز اگر اجتماع به  يدر كشورها .كند يبر امور حكومت م يتمايالت عموم

ه ناخواه و انتخاب، دخالت در اوضاع نمايد، نظر او خوا يطور مستقيم و از راه رأ
قوانين، خود  يافراد و اجرا يدر هر حال ضامن آزاد ييعن .باشد يمؤثر و متبع م

تر و  تعداد افراد آن قليل يتر، يعن حال اجتماع هر قدر ضعيف .باشد ياجتماع م
 .است كه قدرت آن در مقابل طبقه حاكمه كمتر خواهد بود يتر باشد، قهر متفرق

ملت اختيارات را به دست نگرفته است و به قول )مثل ايران( كه هنوز  يدر ممالك
كند، حالت  ييك اقليت به نام هيئت حاكمه مردم را لگدمال م «ها يحزب ايران»شما 

مبارزه وجود دارد؛ مبارزه مابين يك دسته قليل كه وارث ثروت و قدرتند و يك 
تريم پس بايد گويند چون ما بيش ياين دسته م .دسته كثير كه نام ملت يا مردم را دارند

خواهند زور  يهم كه م يما صاحب اختيار باشيم و حقوق ما بايد حفظ شود؛ وقت
كشند، اعتصاب  يخودشان را نشان دهند، عدد و جمعيت خود را به رخ حريف م

دادن و اكثريت بودن را  يرأ ييندازند و پا يراه م يكنند، تظاهرات دسته جمع يم
جمعيت ملت بيشتر  ياست كه هر قدر اين عده، يعن يحال قهر . ...آورند  يبه ميان م

 يآنها بلندتر خواهد شد و در مقام حمله و دفاع، نفرات بيشتر يخواه باشد، فرياد حق
شرايط،  يبا تساو .بنابراين احتمال موفقيت بيشتر خواهد شد .نمايند يبه جبهه روانه م

 .تراز اجتماع استدر يك اجتماع نيز هم يو اصول آزاد يمسلماً قوانين دمكراس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     و يك دول                                                                                                                      يكنيد با آنكه در سراسر ايران يك قانون اساس  مالحظه

شاهد مثال  .نمايد يممكن است بگويند مفاسد نيز در جوار اجتماع نشو و نما م .د
منظم دنيا مانند پاريس و لندن است كه همه عجايب  يها بياوريد كه در پايتخت

بلند  ينيويورك همان طور كه آسمانخراشها .شود يدزدان و جانيها ديده م يتردست
اين حرف به طور مطلق  ...پروراند يد منابكار نيز در دامن خو يدارد، گانگسترها

بايد  يول .نبود يكه چ يرود كه چينه بود؛ نه به جاي يالبته مرغ جاي .صحيح است
شود، بر سبيل خانه  يهنگفت نم يمحقر اگر دزديها يدانست كه در دهات و شهرها

 يوقت عالوه بهدزدان شهر همان دزدصفتان دهاتند؛  .است يچادر ياز ب يب يماندن ب
كه در روز از راه مشروع  يتعداد دزدها و مبلغ دزديها را به نفوس اين بالد و ثروتهاي

صحيح هست و هر چه  يشود بسنجيد، خواهيد ديد كه اتهام باال به طور نسب يمبادله م
هر قدر  .باشد باز در شهرها مردم بيشتر مالك جان و مال خود هستند تا در دهات
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ترند و اگر در  تر و تسليم دفاع يدر مقابل دزدها ب ، مردمشود مي تر كوچكاجتماع 
 ي، سيل و هر گونه بالهايدر مقابل دزد، راهزن، مرض، قحط يدنيا وسايل و تدابير

اين حقيقت نه تنها  .باشد يبرانگيخته شده است، باز مديون جمعيت م يبشر يطبيع
ود يك جمعيت خ يصادق است، بلكه به طور كل يو آدمكش يدر ممانعت از دزد

توضيح آنكه هر قدر جمعيت بيشتر باشد،  .حربه صالح مبارزه مؤثر با فساد است
وسيعتر گشت،  يشود و هر قدر مقياس و عظمت كار يم تر بزرگمقياس امور طبعاً 

شود و شخص مجبور به احتراز  يناچار رعايت اصول و انتظامات در آن الزام آورتر م
كنم كه مثالً  يعرض م .گردد ياز طريق حق ماز اسراف  ياز غفلت و خطا و خوددار

سواد صالحيت آن را دارد  يساختن يك النه مرغ يا آشيانه كبوتر، هر كودك ب يبرا
نسبت به اصول  يانگار تواند در نهايت سهل يم يو در هر محل و با هر گونه مصالح

دهانه يا  قرار شد يك پل دويست متر يوقت يول .را بسازد يا چنين خانه يو قوانين فن
جمع كنيد و دنبال صالحيت  يآسمانخراش چهل طبقه بسازيد، حواستان را بايد خيل

 در كار و غفلت در يدقت يين بتر كوچك .بردار نيست ياين كار ديگر شوخ .برويد
عظيم، هر عمل  يها در جمعيت .بار خواهد آورد يبزرگ يرعايت اصول، خانه خراب

گيرد، آنجا وسعت و دامنه پيدا  يصورت م كه در خانه محقر بدون اهميت يجزئ
گردد؛ اعم از توزيع آب، تقسيم خواربار، تخليه  يمقياس بزرگ م يكند و دارا يم

 .و غيره يفضوالت، عبور و مرور، انتظامات، خريد و فروش دعاو
 

 نوابغ

كه به نفع جمعيت است برگرديم به يك جنبه ديگر موضوع كه نه  ياز اين جنبه منف
دانيد  يم .(؛ جنبه احتمال و اميد به پيش آمد!هم نيست ي)البته خنث ينه منف مثبت است

نهايت كوچك  يكه همه مردم نابغه نيستند و تعداد نوابغ در اجتماعات حكم مقادير ب
شوند؛ خواه نابغه در سياست  يبه طور استثنا و تصادف پيدا م يرا دارند؛ يعن يرياض

مثالً برحسب درجه  .و غيره يو هنر يو صنعت يباشند خواه نابغه در كماالت علم
صاحب قريحه  يآيد يك ياستعداد و نژاد و شرايط، از هر صد هزار طفل كه به دنيا م

اينكه نابغه، نابغه شود و استعداد خدا داد را  يتازه برا .العاده ممكن است باشد فوق
 .جمع شود يبروز دهد، الزم است محيط و موقع نيز مناسب باشد و شرايط زياد

بنابراين احتمال ظهور نابغه در يك جامعه از يك درصد هزار هم كمتر بوده، مثالً به 
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به اين ترتيب مالحظه  .شود ييك در ميليون م يفراخور استعداد نژاد و شرايط عموم
 .شود يكنيد كه با كثرت جمعيت، درجه احتمال پيدايش نوابغ از دو بابت زياد م يم

در هر حال چون نوابغ  .ولد، ثانياً از لحاظ حسن تصادف شرايطاوالً از لحاظ وجه ت
مطابق هزاران نفر افراد ديگر در جامعه خود  يهستند كه به تنهاي يبنا به تعريف كسان
، جامعه را منزل به منزل يها هستند كه در صنعت و كاروان ترق مؤثر بوده و همان

جمعيت و پيدايش يك كنند، ممكن است در نتيجه مضاعف شدن  يم يراهنماي
 .نابغه، تكامل عظيم در وضع آنها رخ دهد

پيدا  يباالخره خريدار يهر استعداد و بضاعت يبزرگ برا يچون در شهرها
در آن  يباشد اصوالً كه تخم هر گونه استعداد يم يشود، جمعيت در حكم زمين يم
 .يابد يرويد و پرورش م يم

 

 پيشنهاد

 .متقاعد شديد يا خير يانم بعد از اين همه پرچانگد ينم .تا اينجا بحث بود و حرف
شود و  يالبته بنده نگفتم همين كه جمعيت زياد شد، همه چيز فوراً درست م

سكونت داشت،  يمخصوصاً ادعا اين نيست كه اگر در دو محل دو جمعيت مساو
يك پايه علم و تمدن و اخالق  يهمه چيز آنها عين يكديگر خواهد بود و دارا

نگارنده اين بوده و هست كه شئون تمدن و  يدعو .باشند؛ خير يو كمال مآسايش 
ساير شرايط ، هر قدر جمعيت كشور يا  يكمال بشر زاييده جمعيت است و با تساو

خودشان بهتر  بيشتر شود، درجه كمال آنها من جميع جهات و با قياس به يشهر
 .خواهد شد

 .آرزوها بايد عقب جمعيت برويمايران و وصول به  يرفع دردها يبنابراين برا
ها مانند سواد، تربيت، بهداشت، اقتصاد، قدرت و غيره به  جوئي ساير شرايط و چاره

پيش از هر چيز و قبل از هر چيز  يخود صحيح است و نبايد فراموش شود ول يجا
جمعيت كه زياد شد، خود به  .بايد در فكر افزايش جمعيت كشور عزيزمان باشيم

امر، ساير  ي، بنا به جريان طبيعيو اجبار، يا به عبارت اخر يناچار يز روا يخود، يعن
 .عكس قضيه صحيح نيست يامور مطلوب درست و يا الاقل بهتر خواهد شد؛ ول

 

 یراه عمل
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ازدياد جمعيت يك راه بيشتر ندارد و اين راه به دست دولت و مجلس و غيره نيست؛ 
ن دليل بوده كه از اول عرض كردم باشد و به همي يبه دست فردفرد خودمان م

، يآن راه به زبان بسيار ساده خودمان !خطاب بنده به شخص شما خواننده است
 !دار شدن است بچه

گويم  يآموز يا دانشجو هستيد، م اگر شما خواننده عزيز، جوان دانش ييعن
ال باشيد، از حا يپرست و ميهن دوست بوده، طالب ازدياد جمعيت ايران م چنانچه حق

بدن و  ياوالً در سالمت .نماييد يبارورِ آبرومند خود را اليق و مستعد تشكيل خانواده
ثانياً  .بشويد يا كه فرد رشيد صاحب بنيه يتقويت روح خود بكوشيد، به طور

نمايد  يشما را ضعيف م يو روح يكه استقامت جسم يپيرامون مفاسد و مناه
كفيل مخارج  يبكوشيد كه بتوانيد براحت يرنگرديد و ثالثاً در كسب علم و هنر به قد

 .شويد يخانواده سنگين
اگر شما خواننده محترم شخص جوان رسيده مهيا هستيد، در ازداوج تعجيل 

اين حربه  .كه به نيت تشكيل خانواده و تقديم اوالد به جامعه باشد يازدواج .كنيد
تكامل در وجود را كه فقط به منظور تكثير و  يشهوات جنس يبزرگ طبيعت، يعن

انسان به وديعت گذاشته شده است، در راه غيرمناسب به كار نيندازيد كه در اين 
 .ايد صورت خيانت به نفس و كشور كرده
آن پا  يكه رو يگويند زمين به جوان عزب يحقيقتاً راست است كه در شرع م

 يض حتمكه قر يجامعه نيز به زبان حال بر اين زن و مرد .كند يگذارد نفرين م يم
دهند، دشنام  يحاصل هدر م يرا ب ينمايند و يكه و تنها دوران جوان يخود را ادا نم

است كه كم از  يخيانت ياز قيد زناشوي يازدواج نكردن و افتخار به رهاي .دهد يم
 يكه ادعا ياز جوانان يا عاقل مردان يمخصوصاً وضع بعض .باشد يو ارتشا نم يدزد

دهند و خود به بهانه  يرا داشته، به مردم درس اجتماع م احزاب يو رهبر يپرست ميهن
 .آور است زنند، بسيار تعجب يسرباز م يضعف بودجه يا مهيا نبودن شرايط از زناشوي

اتفاقاً آخرين اميد و راه حل مشكل مردمان مصلح كه موفق به پيشرفت مقاصد و 
 يهاي افشاندن نهال اند، همانا توليد مثل و فهماندن افكار خود در عصر خويش شده

اجتماع كه گوش شنوا پيدا  يآن مرب .بوده كه در قرون بعد مثمر ثمر گرديده است
تواند الاقل  يخويش عقيده داشته و م يها به گفته گويد و يكند، اگر راست م ينم

 يشود كه بنا به قوانين طبيع يفرزندان يتواند دارا ينفس خود تأثير كند، م يرو
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 .مطلوب او را پيدا كنند يو روش زندگان يتربيت، ساختمان فكر وراثت و تمرين در
تكثير امثال خود،  يكه در دل دردِ ملت را دارند، چرا از راه مستقيم، يعن يكسان

 آورند؟ يوسيله اصالح نسل را فراهم نم

باشد، به اين عنوان كه يك  يخواننده محترم اگر خانم شوهردار يا مرد متأهل
ت به او تهنيت گفته، از زبان ملت رنجور فقير گرسنه تمنا خدمتگزار جامعه اس

دو فرزند تازه جانشين پدر و مادر  .نماييم به يك فرزند و دو فرزند متوقف نشوند يم
قرض در واقع از  يادا .را پر خواهند كرد يخال يشوند و پس از فوت آنها جا يم

ند باشد، فقط افتخار اين چهار فرز يكه دارا يا شود و خانواده يفرزند سوم شروع م
اند  كه آن دو را به وجود آورده يكسان يرا دارد كه يك مرتبه حق گذشتگان، يعن

 .خدمت به اجتماع و حق ملت در پيدايش اوالد پنجم به بعد است .ادا كرده است
شدگان متجدد چنين مد شده است كه يك و تنها دو فرزند  متأسفانه ما بين تربيت

به هم  يجوان اين عادت بسيار ناپسند رايج است كه وقت يها ن خانمداشته باشند و بي
نموده، با تعجب و خنده همديگر را از خيال  يو جلوگير يرسند افتخار به نازاي يم

 !كنند يمادر شدن و ازدياد اوالد منع م
به  يالبته بچه از روز انعقاد نطفه تا سن رشد و مخصوصاً در دو سال اول عمر خيل

كدام خدمت است كه در دنيا بدون زحمت ميسر  يدهد، ول يدر زحمت مپدر و ما
برند،  يباشد؟ منتها اگر حظ فداكاريها را غالباً ديگران م ياز فداكار يشود و خال

كه از شيرين  يرسد و لذت يتهيه و تربيت اوالد، اول به خود ابوين م يحظ فداركار
 يدهد، كمتر در زندگ يم يكسان او رو يكودك و حركات جوان رشيد برا يزبان

 .گردد يم ينصيب كس
گويند زن گرفتن و بچه ساختن و پس از آن ناظر مرگ دلبند خود  يها م بعضي

و لوازم بهداشت است چه  ياز وسايل اوليه زندگ يكه عار يشدن در كشور
كه  يها بچه بزايند تا شايد كسان حاصل؟ به همين دليل مردان بايد زن بگيرند و زن

به فرزند بر  ياند از راه بستگ كه پدر شده ياند از راه سوز دل و كسان الد ديدهداغ او
ها و تدارك  بر حال خود رحم كرده، در رفع مفاسد و بدبختي يحال ملت، يعن

كه به مهر عشق داغ خورده باشد  يدر دنيا تنها آن سند .موجبات بهبود اوضاع برآيند
از دست  يبند و بار كه نه عزيز يك جامعه بباشد واالّ از ي يصاحب اعتبار و اثر م

 توان داشت؟ يم يدر دل دارد، انتظار چه حركت و فعاليت يداده و نه عزيز
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 یوظيفه اجتماع

است  ياز آن موضوعات اصالح يتا اينجا نظر به افراد بود و مسئله تكثير جمعيت يك
است  يبديه .دده يبودن نقش فرد را در اجتماع نشان م ياهميت و اساس يكه بخوب

يك ملت دست به توليد مثل نزنند، جمعيت تكثير نخواهد  يتك اعضا كه تا تك
اما در اين مورد نيز مانند ساير اصالحات و اقدامات مهم، هر شخص اضافه بر  .شد

عرض بنده به  .تواند و بايد انجام دهد ينيز م يجمع يك عمل دسته يوظيفه فرد
 يخدمت اجتماع يكه دعو يه حزب يا جمعيتفداكاران حزب ايران و به هر گون

وجود  يشمار يب يها در راه تكثير و حفاظت نسل موانع و مخالفت .باشد ينمايد م يم
چه بسيار جوانان كه طالب تشكيل  .بايد برداشته شود يجمع دارد كه با اراده دسته

كه  يمعن يقيود و آداب ب يو بعض يدر برابر مخارج سنگين عروس يعائله هستند ول
  .بينند يرا در خود نم يمتأسفانه در ايران متداول شده است، جرئت چنين جسارت

اند ، اولين سد  ها در باال بردن مهريه گذاشته مآور كه خان اين مسابقه سرسام
مردافكني است كه تيزترين تير عشق را در سينه خود متوقف و يا در حقيقت در 

ازد. با چنين رسوم شوم بايد مبارزه كرد و س بند و باري منحرف مي جهت فحشا و بي
قيمت و شايد  هاي جنسي طبيعي كه سرمايه بسياري ذي براي آنكه ثمره عشق و غريزه

عقيم باشد، سراب فريبندة معاشقات نامشروع  ين سرمايه اصالح جامعه ميتر بزرگ
نگردد؛ الزم است با تمام عساكر پرساز و نواي فساد و فحشا كه به وضع 

آوري در دسترس جوانان گذارده شده است، مقابله نمود، اين مهم نيز از  وحشت
ساخته نيست و يك وظيفه اجتماعي قدرت يك فرد ساخته نيست و يك وظيفه 

 .نمايد يرا ايجاب م ياجتماع

تجديد و توسعه ساختمان برانگيخته شد  يكه برا ياز وسايل ييك يدر دوره پهلو
به  يبانك رهن .بود يدهد، تأسيس بانك رهن يداده و م يو نتايج بسيار مؤثر

بعد به اقساط پس  دهد و يساختن خانه باشند قرض م  كه مصمم به يهاي خانم يب
 .تر از خانه داشتن، زن داشتن )يا شوهر داشتن( است تر و مقدم مهم .گيرد يم

ا باشيم؟ متأسفانه چون زن يا شوهر ر ييك بانك زناشوي يچرا نبايد ما دارا
كه  يدر مقابل كمك مال يول .نشده است يود در رهن گذارد، اين فكر عملش ينم
توان گرو  يرا م يزياد يها الزم باشد غير معقول و منقول يراه انداختن عروس يبرا
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توانند  يم يعموم يها از اين راه دولت و بنگاه .گذاشت و تضمين گرفت
مخارج زايمان و  يبرا يحت به تشويق و توسعه ازدواج بنمايند و يشايان يها مساعدت

 .و غيره قرضه بدهند يدار بچه
 يضعيف عامل ديگر يها از خانواده يبسيار يزندگ يدرآمد و گرفتار يكم

گو اينكه نگارنده به اين ادعا زياد  .در اوالد را مد كرده است يورز است كه قناعت
به اين كه  كاسب و رعيت فقير با اعتماد يها كه خانواده يدهد و به طور يحق نم
كنند و اوالد قد و  يخود را رها م يمقدر كرده است، جلو يروز يهر دهن يخدا برا

ترسو جا  يها رفع بهانه خانواده يذلك برا مع .دهند ينيم قد زياد تحويل جامعه م
به  يمجهز مطمئن يها ما نيز مانند ممالك متمدن، پرورشگاه يدارد كه در شهرها

يا ساليانه اطفال كوچك تحت نظارت دولت يا  يهفتگ روزانه يا يمنظور نگاهدار
است كه نه به سياست  ياز اقدامات اجتماع ياين نيز يك .خيريه داير شود يجمعيتها

با آن مخالفت خواهد داشت؛ در واقع نيز  يخورد و نه سياست انگليس يبرم يروس
 .تواند وصله مخالف به آن بچسباند ينم يكس

فعالً در ايران مقدم بر  يگيرد، ول يمرحله دوم قرار م موضوع ديگر كه منطقاً در
مورد توجه قرار گرفته است، مسئله حفاظت نسل يابه عبارت  يا هر چيز تا اندازه

همان طور كه در باال اشاره شد، حق آن است كه  .مبارزه با تلفات اطفال است ياخر
اين موضوع دوم كه بيشتر  .بيشتر توجه و عالقه به تشكيل خانواده و توليد اوالد باشد

و عالقه صاحبان اوالد  يو غير مثبت دارد، خود به خود و با دلسوز يجنبه دفاع
و بهداشت كودكان نيز از آن  يدر هر حال مسئله نگاهدار يتدارك خواهد شد، ول

دارد و با در نظر گرفتن نرخ  يجمع زياد به عمل دسته ياست كه وابستگ يمسائل
اند،  خود قايل شده يكه دكترها بدون رادع و مانع برا يكنسنگين و شرايط كمر ش

 .خارج است ياز افراد به تنهاي يبسيار ياز تواناي
 

 خالصه

ايد، بايد به شما تبريك بگويم  مقاله تا اينجا رسيده يخالصه آنكه اوالً اگر از ابتدا
رگ نايل بز يها موفقيت به يهستيد و مسلماً در زندگ يكه شخص با اراده پشتكاردار

جا دارد  يفرد يخصوص يها سفارش  و عمل كردن به ...خواهيد شد و ثانياً پيش از 
كه با  يو اجتماع يو اصالح يسياس يها در جنب اين همه احزاب و جمعيت
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خواهند  يدهان پركن تشكيل شده، با يك جلسه نشست و برخاست م يها برنامه
« جمعيت يطرفدار»نام )و به نيت(  هم به يمملكت ايران را بهشت برين كنند، جمعيت

تشكيل شود و از مرامنامه خود هر گونه اغراض و مواد متفرق را كه همانها اغلب 
كه  يو مقام يبا هر مسلك و روش .شود دور كند يباعث تفرق و تشتت و تنازع م

گردهم جمع  -كنم مورد قبول همه باشد يكه گمان م -اين يك امر يدارند، برا
 .ازدواج و تكثير و حفاظت جمعيت كوشش كنند هيل و تشويق بهتس يشده، برا

تواند شامل شود از هيچ سياست و دولت  يمند را م كه تمام افراد عالقه يچنين جمعيت
 .دهد يجواب موافق م يخدمت يهراس نخواهد داشت و به هر مدع يو مسلك

هر طريقه كه بيش از  يآن كه خداپرست مسلمان است به تبعيت از تمام دستورات
ديگر، در ديانت اسالم تأكيد به ازدواج و توليدمثل نموده است، ثواب عظيم خواهد 

كمال  يقطع ياست از اين راه يگانه عامل عمل يآن كه شيفته تمدن و ترق .برد
زده فساد و آرزومند اصالح است، اگر از هر  و آن كه ماتم .مطلوب را خواهد يافت

و باالخره تا همه  .خواهد داشت ين حيث روزنه اميدطرف نااميد شود، مسلماً از اي
افراد، فرداً و جمعاً، در اين طريق قدم نگذارند، شاهد معشوق را در آغوش نخواهند 

 .گرفت
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*آتيه صنعت ايران
 

 

 كنفرانس  در كانون هدايت افكار

3/12/1328 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 

است  يزدياد اين قبيل مجالس كه هم دكاناز ا يبا تشكر از حاضرين و خوشحال
فساد، هم تربيت و انس اجتماع و هم مخصوصاً داللت بر اينكه  يدر مقابل دكانها

در امور مملكت دارند كه دور هم جمع  يو اثر ياند آنها هم سهم افراد فهميده
ملّت عمالً قبول كرده است كه همه  .صحبت مينمايند يميشوند و از مسائل عموم

اين فكر هر قدر  .و تنها مؤثر در مقدرات او چهار نفر وزير و وكيل هستند كاره
 باشد. مي يتقويت شود بجاست و موجب اميدوار

سرشار متشكر بود كه با يك ايمان و  يپس بنا بهمه اين دالئل بايد از آقا -
با همه زحمات و مخصوصاً  .اند ميخواهند نخوابد را كه عَلَم كرده يپشتكار بساط

 .كشند يقافيه و فقدان اهل بيان )كشور قحطالرجال آبليمو( منّت اشخاص را م يگتن
قافيه ايشان را زياد در عسرت گذارده بود،  يكه تنگ ياز آنروزهائ يقاعدتاً يك -

در نظر گرفته  يارديبهشت ماه پارسال بود كه در دانشگاه بنده را پيدا كردند موضوع
دو هفته قبل هر چه فكر كردم  ييك .اً چاپ شدو در كتابچه ايشان يادداشت و بعد

تهيّه شده است، چون ميدانستم ايشان عنايت مخصوص  ييادم نيامد چه موضوع
را بكند كه مربوط بكار خودش باشد )و اين نظر بسيار خوب  يدارند هر كس صحبت
مرتبه در كار خود فكر كنند(  متصديان امور اقالً يك شود ميو مفيد بوده باعث 

                                                
  .تايپ شده است يدستنوشته سخنران يعيناً از رو* 
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اينجانب ارتباط دارد و مترادف با  يم آنچه بيش از هر چيز به شغل و وظيفه فعلديد
 «آتيه صنعت ايران» باشد ميشوند  خانه ما تربيت مي كه در مكتب يسرنوشت كسان

 .همين موضوع را دنبال كردم .است
مصمم  يناراحت و حت يفكر در اين زمينه خيل ياز شما چه پنهان پس از مدت -

چون  .سرشار غدر خود و كنفرانس را بخواهم يت و خجلت از آقاشدم با معذر
 البته آتيه صنعت ايران  را، .تاريك ديدم يآتيه را خيل

و صنعت تافته و  يساز ، ماشينيباف در قديم االيام يك مخمل !ما كجا و صنعت -
در دوره شاه سابق  .و غيره داشتيم كه دوران آنها سرآمده است يشال و كوزه گل

 يكش سرشار رساند و بره يها تأسيس شد كه دوران جنگ استفاده يا كارخانهچند 
عمل پيدا  يآزاد يو اقتصاد ياما همينكه راه خارج باز شد و عوامل طبيع .داشت

پنج  يرا كه آنها ذرع يا پارچه .اند افتاده يبينيم به چه وضع فالكت بار يكرد، م
دوره  .يك تومان ميفروشند يريخته ذرع ها خيابانتومان ميفروختند امريكائيها كنار 

شده بود و  يپز يو چين» يبلورساز«هم تبديل به كارخانه  يدكان نانوائ يجنگ حت
اصفهان ما را ارتش  يپتوها .به عراق و افغانستان ميفرستاد يصرف ميكرد و حت

ر حقيقتاً وسيله افتخار ما د يكبريت ايران .ميكرد و با منّت ميبرد يفرانسه خريدار
آن سبو شكست و آن  .«ممه را لولو برد»اما متأسفانه  ...ممالك شرق ميانه شده بود

 ...KPM ،1 يكه دست سرويس غذاخور شد ميپر  يپيمانه ما وقت .پيمانه ريخت
تر( را كمتر از  از آن پايين ي)البته قدر يرفت، حاال سرويس امريكائ تومان فروش مي

يم توان ميما  يو چه اظهار وجود ياع چه رقابتبا اين اوض .فروشند تومان مي 1111
ها باشد، مسلم  بكنيم؟ تازه بفرض هم كه افزار كار و علم و مواد ما همطراز امريكائي

وقت صنعت ما  از آنها عقب هستيم، هيچ يخيل يچون از لحاظ حجم توليد خيل
ه بنمايد )كنفرانس كاكو ك يدر مقابل صنعت خارج ينخواهد توانست عرض اندام

و در نتيجه چهاربرابر  كند ميتنزل  12در زمينه مضاعف شدن توليد قيمت واحد %
گوناگون مثل پالستيك و نايلون و  يبا اين محصوالت مصنوع عالوه به .(31شدن %

د داشته توان ميحقيقتاً صنعت ما  يا غيره كه عقل ما اصالً به آنها نميرسد، چه آتيه
 .هم كه نداريم يمعادن و مواد اوليه قابل !باشد؟
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نيست، صنعت ساختمان  يما ميماند و قابل رقابت خارج يكه برا يتنها صحبت -
پيش ساخته از بين  يها ريخته شده و خانه ياما آن هم با اين مصالح قالب .است

 .خواهد رفت
و بايد از زمين نان بخورد  ياست كشاورز ياند ايران كشور ديدم اينكه گفته -

 .زمين و فالحت آورده صنعت خود را در آنجا بكار اندازيم راست ميگويند رو به
 .آتيه دارد .ميدان فعاليت و محل خدمت دارد .دارد يا برنامه .است ياين خود صنعت

هر چه نداشته باشيم، وسعت زمين زياد داريم، آفتاب داريم، هر قدر آب  اهللالحمد
جات ممتاز،  جو، ميوهگندم،  :كم باشد، بقدر بخور و نمير جمعيت قليلمان هست

 يبرا يمقدار ...خدا يخربزه گرگاب، ماست، پنير، شير، روغن و ساير نعمات طبيع
و اتومبيل و ماشين  يفروشيم، جايش فاستون كنيم و بقيه را مي شكم خود صرف مي

 .خريم مي يكشاورز
باالخره مملكت ما با  .امسال دولت از امريكا افتادم يخريدار يها بياد گندم -

خريد  ي، اگر از امريكا و استراليا و روسيه گندم نميخيز بودن و غله يمه كشاورزه
به  يايران يمسعودخان كيهان يگفته آقا هيك قرن پيش ب شد! مي يدچار قحط

 يها يو چرب ينبات ياما حاال در كوچه و بازار روغنها .انگلستان روغن صادر ميكرد
با  .فروشند مي يروغن كرمانشاه يهارا به نصف و ثلث ب يخارج يو مصنوع يطبيع

خواهد  يمشتر يما هم ب يشير گاوها يحت يو امريكائ يخشك سوئيس ياين شيرها
 !ماند

ما اگر به آفتاب تابان و به خاك حاصلخيز خود ناز كرده  .از اين باالتر -
يم توان مي يها و اسلوب صحيح و استعمال وسايل فن گوئيم با بكار انداختن طريقه مي
را اصالح نمائيم و خاك و آب ما بما اجازه رقابت و مقاومت را  يصول كشاورزمح
قبل از جنگ و  .، اخيراً بشر زراعت را از قيد اسارت خاك نجات دادهدهد مي

خاك  را تجربه  يها، زراعت ب ها و پيشتر امريكائي مخصوصاً در دوره جنگ انگليس
انواع مختلف  «كار در آب» يمصنوع يها در باغستان .اند العاده داده و توسعه فوق

سبزيجات و حبوبات را در هر منطقه و در هر خاك با راندمان عجيب پرورش 
 يها ها در داخل شن و سنگريزه در ميان محلول ريشه گياه .نمايند دهند و تهيه مي مي

 ...كنند رشد مي يرقيق شيميائ



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  112

 

 يكل طور بهين تجارت و آتيه علم آتيه نه تنها صنعت بلكه زراعت و بنابرا يبل -
هر قدر خورشيد علم از افق باال  .تاريك كرده است يما را خيل يفعاليت و حيات مل

چنان در كفه همين ترازو كه اين گفته  كند: ميآيد، ستاره اقبال ما بيشتر افول  يم
دنيا پيش ميرود، من و تو غافليم و  يما غافليم و خفته ول يبل - !شود زان كفّه مايل

 !و خورشيد، بر اين گردون گردان نيست غافل ماه
آتيه صنعت ايران  .نيست يعقب نشين يدارد و جا برنمي ياينجا ديگر شوخ -

 .همان آتيه ايران است
كه ورشكسته فلك زده درمانده به احسان  يهمان اميد .البته يك اميد هست -

هست و از حاال كه صحبتش  طور همان :ميزند يو دل بگدائ كند مينيكوكاران پيدا 
المدت  دهند، قرض طويل ما اسلحه مي هقرار است امريكائيها با برنامه مارشال خود ب

گويند بقيمت نيمه مفت در اختيارمان  را مي يو صنعت يكشاورز يها دهند، ماشين مي
حال كه قرار است  .را بيشتر كنند يو دستگير يبعدها اين جوانمرد .خواهند گذاشت
ما هم بدهند؟  هارند و بفروشند و زياد داشته باشند، چه مانع دارد بآنها بسازند و بك

آنها باشيم المحاله  و ناچار بما  ياينكه ما پول داشته باشيم كه مشتر يالاقل برا
 !...بميريم يكمك خواهند كرد و نخواهند گذاشت ما از گرسنگ

 ياضر به بيچارگبيچاره و ح يآدم بايد خيل .اميد پست است يالبته اين اميد خيل -
بما جرأت و رو  ياست كه قدر يطور وضع دنيا يك يول .باشد تا تن به آن بدهد

بينيم يونان و ايتاليا و آلمان كه سهل است، فرانسه به آن ثروت، قبل  يم يوقت دهد. مي
 يها دراز كرده رو عظمت هم دست سؤال پيش امريكائي اين بهاز جنگ و انگليس 
يك  هما چه مانع دارد؟  آنجا كه شتر بود ب يكنند، برا ها طرح مي برنامه مارشال برنامه
 .ندارد يغاز، خر قيمت واقع

كه  يوضع ساير ممالك هم كم و بيش مثل ما است، وزنه رقابت و امتياز -
و  يطبيع يملل بزرگ پيش افتاده( در نتيجه مزايا يكل طور بهها )يا  امريكائي
ساير ممالك  يرو يو علم يو فن يو صنعت يياسو س يو اقتصاد يو معدن يجغرافيائ

چند  .در خواهند آورد ياند، دير يا زود صنعت و فالحت آنها را هم از پا پيدا كرده
 يو مسافر يتجارت يزاده در كنفرانس راجع به هواپيمائ زيرك يهفته قبل بود كه آقا

 .خرند ا ميسازند و يكسره از امريك يها طياره نم گفت ديگر فرانسوي فرانسه مي
 ...ها طور كم و بيش انگليس همين
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و منحصر به آتيه صنعت ايران نيست، مخصوصاً  يبينيد مسئله، مسئله مل يپس م -
 .اند كه كليه ممالك و ملل مختلف در يكديگر پيدا كرده يبا اين ارتباط پيچ در پيچ

 .ا مطالعه نمائيماگر بخواهيم آتيه صنعت ايران را مطالعه كنيم، بايد آتيه صنعت دنيا ر
اگر ما هم بخواهيم تن بچنين مقدرات  .همه هست يو اضطراب برا ياين نگران

 .انديشد يبدهيم دنيا زير بار آن نميرود و  م
ها در  گفت انگليس مي يهواپيمائ هزاده در كنفرانس  خود راجع ب زيرك -

شند و آن فرو به امريكائيها هم مي يفقط يك  كارخانه دارند كه حت يهواپيمائ
است كه خودشان تقريباً مخترع آن بوده و از  Turdo Mactionجت يا  يموتورها

 يپس آن قاعده كل .نمايند يايستادگ ياند در مقابل صنعتگران امريكائ اينراه توانسته
كه هر جا زمينه از لحاظ مواد اوليه و دستمزد وسائل كار و حجم توليد مساعدتر 

هم  يو صنعت ياصوالً تفوق تجارت كند. ميثناء هم پيدا باشد تفوق خواهد يافت، است
 باشد. مي يعالمِ و دائماً در حال تحول و دگرگون يمشمول قوانين كل  يمثل هر تفوق

ممكن است از لحاظ يك شخص يا يك ملت بدتر  باشد. ميفردا مسلم مثل امروز ن
 13در قرن  .سازد روشن مي  يوضع آتيه را نوع  تحول و جهت دگرگون .يا بهتر باشد

پس از اختراع ماشين بخار، انگلستان بواسطه وجود معادن زغال خود، مقام اول را در 
 يبعداً كه نفت كشف شد، موجب اصل .صنعت و تجارت و سياست پيدا كرد يدنيا

منتها تصادفاً )يا  .از بين رفت و از آن لحاظ وضع دگرگون شد يآن سيادت بكل
 يانرژ يول .ها افتاد در دست انگليس يديد هم مقدار زيادج يتدبيراً( از منبع انرژ

تناسب را  ي، مزيّت بباشد مي يمعدن يها هيدروليك كه امروزه رقيب بزرگ سوخت
جديد  ياينك با پيدايش منابع انرژ .از دست انگليسها گرفته به داد ساير ملل رسيد

ع آتيه دنيا چه همه كس هست، معلوم نيست وض يكه ديگر همه جا و زيرپا ......
 !اتميك  كه ديگر هيچ يانرژ !؟ مسلم مثل امروز نخواهد بودشود مي

 باشد. مي 21% يال 11بود كه سهم مستقيم آن در مصنوعات  ياين از لحاظ انرژ -
آن  يهمينطور است وضع مواد اوليه كه هر قدر در تاريخ بشر به عقب برويم، رُل نسب

تابع مواد اوليه و  111م صنعت و حيات تقريباً %در ازمنه  قدي كند. ميمهمتر جلوه 
 .بود كه طبيعت در نقاط مخصوص حاضر آماده به اختيارش گذاشته بود يارزاق

در  باشد. ميپيشرفت يكنوع مبارزه با مواد اوليه و خالص كردن انسان از قيود طبيعت 
رد كه پيدا ميك يصورت واقع يهائ صنعت فقط در ممالك و در رشته 13و  18قرون 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  114

 

رفته  يمعادن آهن نفيس سوئد و غيره، ول :زير پا داشته باشند  يا معدن مناسب پرمايه
مايه  و  كم يخيل يجديد توانستند سنگها يها رفته ترقيات استخراج معدن و با طريقه

علم و پشتكار به ملل محروم مانند آلمان  .نمايند يبردار ناخالص را هم قابل بهره
مواد  .( را بسازندersatg)يو استخالف ي، مواد تركيبيد طبيعاجازه داد عوض  موا

و غيره اختراع شد كه  ي، پالستيك، منسوجات مصنوعي، دواجات مصنوعيمصنوع
تر، ارزاتر،  از مواد فراوان ياست، ول يو محتاج بمواد اوليه طبيع يالبته باز هم مبتن

از  يلمثل اينكه فالنا ضرب كه طوري به ...آب و هوا يمثل چوب، كهنه، خاك، حت
پيدا كرده فن از آن هم جلوتر رفته از هوا رنگ  يگيرد، مصداق خارج آب كره مي

 .گيرد گيرد، پالستيك و غيره را مي گيرد، عطر مي مي

صنعت هم  كند... ميتكليف آتيه را روشن  يا اين سير گذشته و حال تا اندازه -
با پيشرفت و با كشف  .ت، خود آفت خود اسيمثل زراعت و مثل آفات زراعت

ها را از بين  يجديد و خصوصاً احتياجات نوظهور، قديم يها محصوالت و اسلوب
 يو اتفاق يجا شدن تصادف هب اين جا يول شود. ميميبرد و مثل گردباد در بيابان جابجا 

 يكل طور به :است يدر يك جهت معين و تحت وزش مسلّم .رويه نيست يو ب
 يه و چنين خواهد بود كه با هر قدم آن يك بند از بندهاپيشرفت صنعت چنين بود

سوق  يو فراخ يو فراوان يبشر را به آزاد شود. ميبشر باز  يطبيعت از دست و پا
از ديگران  دهد. ميو هيچ چيز را مفت ن كند مينياز ن يالبته او را ابداً ب يول دهد. مي

 يها يو از اهميّت انرژ ير نسببه خود محتاج مينمايد، رفته رفته كه تأثي يآزاد، ول
، شود ميكاسته  يتوليد محصوالت صنعت يدر بها يحاضر آماده و مواد نفيس طبيع

 يها اسلحه شود. ميخود بشر افزوده  يو كار فكر يو ارزش كار دست يبر تأثير نسب
نود و پنج محصول طبيعت و تصادف و مختصر خم شدن و  يعصر حجر قديم صد

در  .در عصر حجر جديد زور بازو و كار انگشت در كار آمد .ودكاوش انسان اوليه ب
امروز صنايع  و  .عصر مفرغ  انسان در عمق و ماهيت ماده اوليه دخالت كرد

 يو حفظ آنها بيشتر مديون علم و قوه ابتكار و قدرت فكر يمخصوصاً تغيير  و ترق
+  يمواد اوليه طبيع+  يطبيع ياست از منابع انرژ يصنعت امروز تركيب باشد. ميملل 

آنها كمتر  يتر و تأثير نسب دو سرمايه اول روزبروز فراوان .+ كار فكر يكار بدن
تازاند و سايرين  است كه قبالً چهار اسبه مي يچهارم .و در سرمايه دوم بيشتر شود مي

 .كشاند را مي
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زمين و نه در زيرزمين آن كشور است و  يپس آتيه صنعت هر كشور نه در رو -
افراد آن  يها و در مغزها بلكه در دست باشد. ميآن  يدر اطراف و روابط همسايگ نه

است كه فن و فوت بلد باشند اهل كار و منبر و علم  يآتيه مال كسان باشد. ميملت 
مال ما هم  .آنها است يها آتيه كشورها در فرهنگ و مخصوصاً در دانشگاه .باشند
 .طور همين
اوليه نشده آنها را  يها نياز از سرمايه يخود ب ير تكاملالبته بشر هيچوقت در سي -

و  يو اقتصاد يترك نگفته است، و صنعتِ هيچ زمان از تحت تأثير عوامل جغرافيائ
كشورها نقش   يطبيع ينسب يمزايا .خارج نخواهد شد يطبيع يكل طور بهو  يمعدن

است  ينقش جزئ نخواهد بود، يمنتها اين نقش، نقش كل .خواهند كرد يخود را باز
 .و در طرز تقسيم كارها و توزيع صنايع بين ملل مختلف مؤثر واقع خواهد شد

آنها را  يطور يالملل بين يو اجتماع يو اخالق يمكانيك و اقتصاد يها ارتباط
قرار خواهد  يهر يك را در دسترس ديگر يبيكديگر نزديك نموده  وسائل و مزايا

خصوصاً كه  شود. ميتقريباً محو  يمكان و يداد كه اين اختالفات آب و خاك
ضعفا را بكار و توليد  كند ميو احتياجات متقابل اقويا را وارد  يالملل بين يها تداخل

 ييعن يو فرد يماند و اين اختالف شخص مي يوادار نمايند فقط يك اختالف باق
 يگسهم هر كس در سر سفره فعاليت زند باشد. ميملل  يو فكر يدرجه فعاليت بدن

كارها  .افراد آن خواهد بود يو انسان ي( بحسب سرمايه ذاتي)و بنابراين تمتع از زندگ
هر ملت كيل كار و عملش جا دارتر بود، جيره  .و پاداشها تقسيم خواهد شد

 يخاك و كم يجا يا بد يبدون آنكه غصه  تنگ .تر دريافت خواهد داشت سنگين
 .آب و فقر معادن خود را بخورد

آتيه صنعت و آتيه ايران  .كشيدم يجا رسيد، نفس اميداين به يكار وقتدامنه اف -
  ياز فكر استعفا و فرار از سخنران .ديگر مثل ساعت اول آنطور تاريك بنظر نيامد

 .انصراف حاصل شد
در دل همه ما  يدور است، آتش عشق ياين روزنه اميد ولو راجع به آتيه خيل -

 :ظقول حاف هباز ب يول كند. ميروشن 
 ها ـاولــاً و نـأســادرك يــاقــالس هاـا ايــاال ي

 ها افتاد مشكل يكه عشق آسان نمود اول ول
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يم توان مياگر حاال  .بيشتر يما آتيه اميد است، يا آتيه نااميد يخوب اين آتيه برا
 !علم كه هيچ نداريم يمختصر بهمان گاو و آب و گندممان باشيم، از سرمايه آتيه يعن

بما خواهند داد؟ ميرويم در  يالملل بين يز كجا تهيه كنيم؟ آيا رقباعلم را ا
متأسفانه يا خوشبختانه اين  يول .آئيم يآنها چيز ياد ميگيريم و م يدانشگاهها

 يبپايمرد شود ميكه بهشت را ن همانطور شود مينابرده رنج گنج ميسر ن شود. مين
زم است، علم و فن را هم همسايه و با ورد و افسون  خريد و عمل و اكتساب ال

از نوبر تازه  ياز فاضل آب زائد در كار افتاده آن شايد؟ ول .دهند نمي يبرايگان بكس
تجربه و بدون درك مورد و طرز  يعمل و ب يبكار خود خير؟ اصالً مگر علم را ب

 ياد گرفت؟ شود مياستعمال آن 

آتيه نزديك هم  .دارد به آتيه ماقبل آن و به آتيه نزديك يدور بستگ يآتيه خيل -
 .تابع امروز و ديروز است

و ببينيم  .پس از آتيه نزديك بايد شروع كنيم و خواب و خيال را كنار بگذاريم -
تر نباشد و  يم بكنيم تا امروزمان از ديروز عقبتوان ميكرديم، چه  چه داريم، چه مي

 .فردا را درست كنيم
ايم  از قافله عقب نيفتاده يتا خيل .كرديم هم مي يكرديم از كشاورز مي يزندگ -
 .ها و عوارض  را برداريم ها را ور بكشيم و اصطكاك گيوه
جا شروع  بياوريم كه مطالعات سازمان برنامه هم از همان يهمان كشاورزه رو ب -

 شود. مي

وسائل كار را سريع و خوب بكنيم )مكانيزاسيون،  يها را ور بكشيم يعن گيوه -
 .(يساز ، جادهيآبيار
 .بيشتر صنعت نوع دوم است يبينيد كه صنعت احتياج داريم ول يم -
، يهمكار :كاغذ، با دست و زبان و فكر افراد ياين صنعت بايد كار كند نه رو -
 ي.دار ميدان

ما تقريباً  يميدان فعاليت صنعت :نشو نما و فعاليت باشد يميدان بايد مساعد برا -
 باشد. ميبد  كه بسيار .محيط و دستگاه دولت است

 ي.موضوع راندمان و فساد و مانع بزرگ اخالق -

، شود ميدرست ن  ياخالق هم مثل علم با حرف و تئور .بست رسيديم باز به بن -
 كند. مياشتغال و ابتال و احتياج درست 



 
 

 

 
 

 111  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآتيه صنعت ايران ـــــــــــ

 

دور كه مستقل از زمين خواهد بود، از آتيه  يتأمين آتيه خيل يهمانطوركه برا -
 ياصالح اخالق هم از سرمايه فعل يشروع كرديم، برا يطبيع ينزديك و سرمايه فعل
گردد،  كه مي يهائ چرخ .كه هست، شروع كنيم يو درست يو همان مختصر تقو

 .بيشتر و تندتر بگردانيم، بر دسته صالحين اضافه خواهد شد
 يبردار شكر و بهره ي.و چه در زمينه معنو يچه در زمينه ماد .نااميد نباشيم -

نكنيم و  يهم از طبيعت، هم از افراد، شكر نعمت، نعمتت افزون كند، ناشكر .نمائيم
  :آتيه را بايد با اميد و ترس هر دو نگاه كرد .نااميد و مأيوس نباشيم

«»....
 .حركت از ما بركت از خدا

*  *  * 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  118

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 چگونه باشيم؟

 
سؤال  يشود جواب داد؛ يعن يجهات مختلف مبه اين سؤال كه چگونه باشيم، از 

خور  چطور چگونه باشيم؟ چاق باشيم يا الغر باشيم؟ پرخور باشيم يا كم :كرد
باشيم يا كاسب  يباشيم؟ سفيد باشيم يا سرخ باشيم؟ مردِ كار باشيم يا زد و بند، ادار

 ... و

چون مستمعين اين بحث سروكارشان با رياضيات است، سؤال را بر سبيل 
 ؟يمثبت باشيم يا منف :كنيم يرياضيات طرح م

قبل از اختراع جبر و مقابله، يك جواب  ياين سؤال در عالم اعداد، يك زمان
 يعدد هر چه بود، عدد بود؛ يعن .كرد يتصور عدد غيرمثبت را نم يبيش نداشت؛كس

 «-»ها عالمت  بعداً كه در نتيجه پس و پيش بردن جمله .به اصطالح آن روز مثبت بود
امروز عدد در دو  .را به قرارداد اضافه كردند يدر جلو ارقام گذاشته شد، اعداد منف

نهايت؛ از لحاظ رياضيات و جبر و هندسه  ياز صفر هست تا ب يجهت مثبت و منف
شود كرد، با  يكه با اعداد مثبت م يهر عمل .اصوالً بين آنها نيست يتفاوت مهمّ

ف فقط در مخيله و تصور ماست كه آنچه را اختال .شود كرد يهم م ياعداد منف
و قرض و كسر و نقصان  يگوييم و آنچه بده ياست، مثبت م يو موجود يداراي

دهيم و جهت  يجهت حركت را با عالمت مثبت نشان م .گيريم يم ياست، منف
؛ مثالً در الكتريسيته، يك قطب را گفتند قطب مثبت و يخالف قرار را با عالمت منف

باالتر و بار الكتريسيته  سطح ياز قطب مثبت كه دارا .يا قطب منفقطب ديگر ر
بعدها معلوم  .رود ياز بين م يشود و در قطب منف ياست، جريان الكتريسيته سرازير م

 .شد قرار داد و خيال ما درست عكس واقع و حقيقت است
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و الكترون است  يدارد و در طبيعت هست، الكتريسيته منف يآنچه وجود خارج
بودن  يافتد و بنابراين از اين لحاظ حقيقت و واقعيت در منف يراه م ياز قطب منف كه

 .كنند؛ نه مثبت يدرست م يمولّد برق، الكتريسيته منف يها دستگاه .است
همين طور در مكانيك و مخصوصاً در سينماتيك نيز معلوم نيست كه حركت 

كامالً ممكن است  .دهد يمما نشان  يحقيقتاً در همان جهت مثبت باشد كه بردارها
ايم، در حركت بوده، به  كه به عنوان مبدأ ثابت تصور كرده يآن نقطه مبنا و شيئ

 .ما پيش آيد يطرف جسم متحرك فرض
، ممكن است ياست و اصوالً مثبت و منف يچيز نسب بودن، همه يبنا به فرضيه نسب

 .واحد باشند ياثر و معنا يدارا
 يو الكتريسيته و حركت و فرض، به عالم زندگ ها را از عدد اين حرف يوقت

انسان در  يكنيم، شايد جواب مسأله باز يكسان باشد؛ يعن ياجتماع و فرد منتقل م
اختيار  ياجتماع و در درون خود آزاد است كه روش مثبت بگيرد، يا مسلك منف

و  آمد ببيند پيش يبايد بدون تعصب و قصد قبل .باف يكند؛ مثبت كار باشد يا منف
قرار گرفت كه همه چيز در اطرافش  ياگر در جمع و حال .كند يوضع چه اقتضا م

خوب و مطلوب بود، هماواز و همراه شده و بخندد، خوشحال باشد، موافقت و 
بود،  ياگر از اوضاع ناراض يول .مثبت بزند يكند و دست به عمل توليد يهمكار

يب و مبارزه و انتقاد برآيد؛ متأثر شود، رو ترش كند، فحش بدهد و در مقام تخر
 .ندهيم و واگذار كنيم به زمان و مكان يدر واقع به سؤال فوق جواب .باشد يمنف ييعن

وارد  يامّا انسان وقت .در نظر اوّل همين طور است و بهترين جواب سكوت است
با نفس خود  يشود و با اشخاص و اشيا و اوضاع و با خانواده، حت يم يصحنه زندگ

بيند در هرآن و در مقابل هر امر با يك چيز روبرو نيست؛ به  يشود، م يروبرو م
حسب آن كه از چه جهت و نظر نگاه كند و چه چيزها را در آن ببيند، ممكن است 

دقيقه به دقيقه  .باشد ي، اميدوار يا نااميد و مثبت يا منفييا ناراض يدر آن واحد راض
 .شود يداد؛ اختيار از دست ما خارج م شود تغيير قيافه و تغيير مسلك يهم كه نم

طرف  يتوانيم ب يبنابراين بايد تصميم بگيريم؛ خصوصاً كه خود ما در اين وسط نم
آخر  .و روحيه خود ما مؤثر است يبودن در مزاج ما و در زندگ يمثبت يا منف .باشيم

 يلغرض اص عالوه بهكند؛  ي، خود ما را رنجور و ضعيف ميو بدبين ياش بدخلق همه
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ببينيم  .و مؤثر بودن در اجتماع است، نبايد از ياد ببريم يرا كه موفق بودن در زندگ
 .كدام روش از اين بابت مفيدتر است

شويم كه  ياز صبح تا غروب با هزار چيز روبرو م .گفته شد اختيار با ما نيست
كه  ياتفاقاً اختيار تا حدود يول .سياه و گريان يسفيد و خندان است؛ بعض يبعض

به حسب آن كه صبح  .ما حاكم باشد، دست خودمان است ياراده يا خصلت طبيع
آييد، كدام پا را جلو بگذاريد و كدام سمت را بگيريد، تا عصر  يكه از خانه بيرون م

 .توانيد در همان راه باشيد يم
دست غرغر و  است، دشت اوّل يك حاضر نشده يمثالً صبح اوّل وقت، چون چا

در كوچه، چون درِ خانه  .ويل كلفت يا مادر يا زنمان بدهيمتح ياوقات تلخ
 .و شهردار بدهيم يشهردار سفالت خراب است، تو دلمان فحش بهخاكروبه مانده و آ

صف، به رفيق پهلو دست درد دل  يجا و معطل ياتوبوس كه سوار شديم، از تنگ
ا وقف شرح ها ر را بخريم كه سرتاسر ستو يا از روزنامه فروش روزنامه .كنيم

در اداره يا در دكان با رفيقان بحث از  .ها كرده باشد ها و بدبختي ها و خيانت دزدي
در مجلس جشن  .هوا نماييم يبازار و گرم يروزگار، كساد يسياست و گرفتاريها

ها  گوينده يو غيره كه حاضر شديم، تمام دقّتمان در اشتباهات و خطاها ييا سخنران
جلوه كرد، حسادت ورزيم و  ياز جهت يوده، اگر كسها و غيره ب و نوازنده

قلم كه به دست گرفتيم، تلخ و ترش بنويسيم و تند و تيز بگوييم  .بكنيم يجوي عيب
در بيفتيم و نيمه شب  و خالصه آنكه به كائنات بد بگوييم، بد بخواهيم، با همه ...

 ...مرا اختيار كني ي، كنجيكه به خانه رسيديم، خسته و عبوس و عصبان

صبح  .ديگر و در راه ديگر از خانه راه افتاد  يهمين طور هم ممكن است با پا
اند، ما را الاقل  اند و از انجام وظيفه غفلت كرده اگر ديگران خوابيده .خوشحال باشيم

 .ايم آماده شده يمواجهه با مشكالت زندگ يخواب غفلت مغلوب نكرده، برا
در يا كلفت يا زنمان بيدار شدند، ممنون ما ما يرا آماده كرده، وقت يخودمان چا

كوچه، سپور را كه ديديم در آن موقع  در .ما بخندند و تشكر كنند يرو باشند، به
كنار منزل  يها روز مشغول جارو كردن است، از او تشكر و خواهش كنيم خاكروبه

قت صبح لذّت برده، خيالمان جمع باشد كه چون و ياز هوا .هم فراموش نكندا ما ر
وانيم تا اتوبوس برسد، قسمتي از راه را پياده برويم. به همسايه يا رفيقمان ت يداريم، م

كه رسيديم ، احوالش را پرسيده ، ببينيم چه حاجت و چه اشكالي در كارش دارد، 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  112

 

راهنمايي و كمك كنيم و در عوض از او خوشحالي و امتنان و صميميت تحويل 
ها و  ها و سختي ت روزنامه و غيره، به بدبختيبگيريم. اگر در مناظر يا در صفحا

نواقص برخورد كرديم ، به عوض آه كشيدن و ابرو گره كردن، فكر كنيم چگونه و 
شود در صدد رفع اين اشكال بر آمد. در ميان جمع  با كمك چه اشخاصي مي

ه آنچه دوستان كه قرار گرفتيم، خطاها و سهو ايشان را به ديده اغماض گرفته، ب
 .يا هنر و خدمت است نموده، تشكر كنيم، تمجيد نماييم و تشويق نماييم محبت

اينكه  يهستيم؛ برا يبه اين ترتيب، عصر كه به خانه برگشتيم، از خودمان راض
هستيم، چون حتماً بر تعداد دوستان  ياز ديگران راض .ايم سايرين كرده يبرا يكار

هستيم،  ياز برگشت به خانه راض .ايم جديد و بر درجه عالقه دوستان قديم افزوده
ما يك  يصبح كه ما درست كرديم، برا يچه، ممكن است اهل خانه به جبران چا

 .باشند عصر درست كرده يچا
كار نداريم اين دو نوع افراد كدام خوبند و كدام بد؛ مسلم اين است كه از هر دو 

 يو بلكه قدر يشبينتو زياد خو :گويد يم يبه دوّم ياوّل .شوند يدسته زياد ديده م
خبر از  ي؛ مثل كبك سرت را در برف كرده، دلخوش به امروز و بيلوح هست ساده

اجتماع  ي؛ براي؛ ترسو و گمراهيا ؛ خدمتگزار خائنين و استثمار چپها شدهيفردا هست
 .ييك پول ارزش ندار

ه در هر دو دست .شايد هر دو حق داشته باشند ...دهد يجواب م يهم به اوّل يدوّم
اند؛ عمل و اثر از هر دو جهت هست؛  شوند كه مؤثر و مفيد بوده يپيدا م يافراد

خصوصاً در  -ياوّل يشود و مسلماً برا يهر دو تأمين م يشهرت و عنوان هم برا
ما، از بس مردم درد دارند و از در و  يدر اجتماع فعل .بيشتر است -جامعه امروز ما

ه هر كس به هر نحو فحش داده شود، لذت اند، به هر طرف و ب ديده يديوار بد
 يرا خوب رو ياست كه دردها و مفاسد و جهات منف يشهرت از آن كسان .برند يم

كنند و  يگذارند؛ فحش و دشنام نثار آنها م يمقصرين م يآورند؛ انگشت رو يآب م
 گويند يم يبينند؛ منف يها را م يمنف ينمايند؛ يعن يحكم عزل و قتل و تخريب صادر م

 .نمايند يعمل م يو منف
با كيست و درجه تأثير كدام  يبعد يامّا ببينيم اگر هر دو حق دارند، موفقيت واقع

 .سيستم بيشتر است
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، هر دو يطوركه گفته شد، در عالم مطلق و به قياس اعداد و فرضيات فكر همان
 يدقت بيشتر يممكن است صحيح باشد، امّا در عالم نسب يطرف چه مثبت و چه منف

 يكه در آن زندگ يوضع انسان نسبت به محيط؛ محيط ييعن ينسب .آيد يالزم م
بايد ديد طبيعت  .شود يطبيعت كشيده م ياش تا آخرين سرحد اليتناه كند و دامنه يم

كه بر وفق جريان طبيعت  يهر طرف .دنيا به كدام طرف مايل است يو جريان عموم
 يداس يع دو نفر را مقايسه كنيم كه يكوض .بود، مسلماً احتمال موفقيتش بيشتر است

دارد و درختها را  يا كند، يا ارهّ يبه دست گرفته، هر چه از زمين روييده است، درو م
انجام  يكه عمل منف ياوّل .كارد يپاشد و نهال م يكه دانه م يكند و آن ديگر يقطع م

كار خود موفق و ارّه نيز داشته باشد، البته در  يقو يدهد، به شرط آنكه بازو يم
محتاج به آن اندازه  :، اوالًيامّا دوّم .شود يجا متوقف م  عمل او همان يول .شود يم

ثانياً عملش را زمين و آب تحويل گرفته و طبيعت در  .زحمت و وسايل نيست
ممكن است از همان دانه و نهال  يكند و حت يآغوش خود پرورش داده و بزرگ م

 .د بروياند؛ بدون آن كه عامل اوليه خبردار باشددر طول زمان صدها گياه برومن
؛ در يك طرف، كار آسان، و تمام ياين است تفاوت عمل مثبت و عمل منف

طبيعت تا به ابد همراه و ضامن كار )و بلكه در استخدام( آدم، در طرف ديگر، مقابله 
 -شود گفت يم -اختالف دامنه اثر .و توقف عمل يبا مشكالت دشوار و دست تنهاي

 .نهايت است يب
نه تنها طبيعت با عمل مثبت مساعد است، طبع انسان هم موافق با عمل مثبت 

هميشه  .دهد يانجام نم يانسان تا حال و دماغ نداشته و سر كيف نباشد، كار .است
طبيعت  .قدم برداشتن در كار خير، مولّد و توأم با ذوق و محبت و رضا و اميد است

 .يت و عمل با عشق و لذّت همراه باشدچنين خواسته است كه فعال
توأم با شديدترين لذّت است و تا  -توليد مثل ييعن -كار مثبت بشر  ترين مهم

 يا شود و نطفه يعشق و شهوت در بين نباشد، اصالً جهش و پذيرش حاصل نم
مانند دشنام دادن، زدن، خفه كردن، كشتن  يبرعكس، اعمال منف .گردد يتشكيل نم

اينكه  يچرا؟ برا .توأم با عصبانيت و غضب و كينه و عداوت است و غيره هميشه
وجود انسان است؛ مثل غذا خوردن و  يعمل مثبت، موافق مزاج و ساختمان طبيع

آب آشاميدن، روح بخش و سرور دهنده و همراه با بشاشت و خنده است؛ امّا عمل 
 .باشد ي، مخالف با حيات و بقا و رشد است كه دردناك ميمنف
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كه آنهم مترادف  يكجا است؟ هميشه ضعف است و نااميد يپرست يچشمه منفسر
 يدر مقابل داراي يندار .و غيره ي، ملي، اخالقيباشد؛ اعم از ضعف بدن يبا ضعف م

 ياگر در خود تواناي .خواهد مثل دارا باشد يدل او م .گيرد ي)دارا از هر لحاظ( قرار م
متاع موردنظر را فراهم كند، فوراً به فعاليت ديد كه بتواند  يو وسيله و روزنه اميد

و  يدرآمده، خود را به باال و شايد باالتر از او برساند؛ نه تنها در مقابل دارا شرمندگ
و يا اگر صاحب طبع  .شود يكند، بلكه با او رفيق و همقدم م يكينه در خود حس نم

رضايت يا تحسين بود، به چشم  يپرست و حق يو نوع دوست ياخالق يو سجايا يعال
ضعيف،  يتنبل يا بكل يامّا اگر توانا ول .شود يدر او خواهد نگريست و شريك م

طرف خواهد  يبه داراي يانداز و دست يمايه يا مأيوس از خود بود، قصد تعد يب
 ياش تحريك گشته، به بدگوي موفقيت، حسد و كينه داشت و در صورت عدم اميد به

در هر حال، آن كه طبع مثبت دارد، در  .پرداخت خواهد يباف يو منف يو بدخواه
دارد، در جهت  يدارد و آنكه طبع منف يقدم برم يجهت فعاليت و توليد و فداكار

 .يتضعيف و تخريب و خودپرست
از پايين به  يمتساو يكنند؛ يك يحركت م يو هم سطح يهر دو در جهت تساو

دربين باشد يا  يه مورد شخصاز باال به پايين؛ اعم از آن ك يتساو يباال و ديگر
ما شاهد مناظر دلخراش بينوايان و بيچارگان  يوقت .سنگ ديگران را به سينه بزنند

العمل ممكن است بروز  كنيم، دو عكس يجوي و چاره يشويم و بخواهيم همدرد يم
او را  يها ها و محروميت نداري .ناله و هم آواز شويم كنار بينوا رفته و با او هم :دهيم
ها و  اش را بيدار كنيم و از راحتي فراموش شده ييك به يادآورده، دردها يك

جراحتش بپاشيم؛ بالنتيجه، از راه تلقين او  يتنعمات داراها صحبت كرده، نمك رو
 .تر و رنجورتر كرده، شعله حسد و عداوت را در قلبش دامن بزنيم را ضعيف

كند  يم يرود و سع يريض مكه به بالين م يالعمل ديگر اينكه، مانند دكتر عكس
 يامراض او را كوچك جلوه داده، فايده و اثر درد را برايش تشريح كند و سالمت

دهد كه اگر بر  يبنيه را به او يادآور شده، اميدوار يقلب و ريه و ساير اعضا و بقا
نقص را از  تدريج بهاند، ساير اعضا و قوت حيات  ها رو آورده يك عضو او ميكرب

داده، حقيقتاً برايش چاره  ياو را تسل يها ها و گرفتاري د برد، ما هم سختيبين خواهن
حال كه  .بكنيم يعوض آه و ناله و داد و فرياد، برايش كار .بينديشيم و دوا بياوريم

دهند، از مال خودمان و از وقت و فكرمان به او كمك  ينم يديگران به او چيز
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بگذاريم تا با استفاده از  يا در بساطش وسيله بتابانيم و ينماييم و در قلبش نور اميد
ضعفا و محرومان، همتراز و  تدريج بهآنچه دارد، ترميم آنچه را كه ندارد بكند؛ 

 ...همسطح اقويا و دارندگان شوند

بين و  بدخواه كوچك يجو العمل حسود كينه عكس يالعمل؛ يك دو عكس
 .العمل رئوف و خدمتگزار بلند همّت عكس يديگر

طوركه  آن -اصالً محروم .محرومان اين نيست كه آنها را محرومتر كنيم به خدمت
محروم شد، آيا واقعاً محروم  يكه از نعمت يكس .وجود ندارد -كنيم يما تصور م

دهد كه چنين  يرحمت بر او بسته شده است؟ تاريخ نشان م ياست و همه درها
اتفاقاً همين است و نوابغ  ياز اصول مسلم روانشناس ييك .عكس است هنيست؛ بلكه ب

عقب افتاده و ناقص بوده، خود را  ياند كه در دوران جوان بوده يدنيا غالباً كسان
اند، از  كه داشته يرغم محروميت ياند و عل همكاران ديده يمزايا يمحروم از بسيار

لذا به فعاليت پرداخته، صاحب  .خود را بنمايند ياند جبران كسر جهات ديگر خواسته
اند و در نتيجه تقويت اراده  اند كه ديگران نداشته شده يات و كماالت و چيزهايصف

و ممارست در عمل، از آنها هم باالتر زده، در عالم سياست يا نظام يا علم و اختراع، 
 .اند نابغه گشته

 .طبيعت است يعاد ياعجاز نيست؛ امر طبيع !اين چيست؟ اين اعجاز حيات است
سلول زنده با سلول مرده و جماد اين فرق را  .شكيل و توليدت يتواناي يحيات يعن

سازد و محيط را به نفع  يدارد كه دائماً مواد موجود در محيط را گرفته، شبيه خود م
است، اين  ياز حيات در موجود باق يا كه بارقه يمادام .دهد يو به ميل خود تغيير م

 يهست، جا برا« نفس»تا  .خاصيت و خصلت در او هست و حق ندارد مأيوس باشد
تواند؛ اينكار نشد، كار  يبكند، عضو ديگر م ياين عضو نتوانست كار .هست «اميد»

ديگر؛ در اين محيط و سرزمين نشد، در محيط و سرزمين و زمينه ديگر )
 نهايت يو دوتا و هزار تا نيست؛ ب يطبيعت يك يدرها .(؛ اين در نشد؛ درِ ديگر

ما و در اين هوا و در اين محيط، آن قدر نعمت و  ي، زير پايدر اين زمين خاك .است
مغز ما آنقدر تخيل و تصور و فكر  يها سلول يسرمايه خوابيده است و از البال

 يامروز كه علم و صنعت، اسرار بيشتر .نيست يكند كه تمام شدن تواند تراوش يم
است، چرا به  راوان به دست من و شما دادهف ياز خزائن طبيعت را شكافته و كليدها

حسد و حقد و  .نماييم يكمك و راهنماي !و كينه تلقين كنيم؟ يمحرومها نااميد
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و اميد، زنده  يبين كشد؛ امّا محبّت و خوش يحيات را م يها ، نور اميد و شعلهيبدبين
 .كند يم

ها مجال  يممكن است بد .نشود يمانع حقيقت بين يبين زياد تند نرويم و خوش
 يكه دارند، مانع سربرآوردن ضعفا شوند؛ يعن يندهند و اقويا با تمام قوتّ يخوب يبرا

ها و رشد  نمو خوبي يها را از بين برده، زمينه را برا ها و قوي الزم باشد اوّل بدي
 ينيّت، شايد نيت بد .به جنگ با اقويا و مبارزه با فساد برخيزيم .ها مهيا سازيم ضعيف
در مغز اشخاص خيرخواه اصالح طلب فداكار نيز رسوخ  ياين فكر، حت نباشد و

توانگر كه  يطرف شدن با قو .است يا ببينيم شانس موفقيت تا چه درجه يول .كند
شود با  يالبته م .خود، دشمن تراشيدن و مبارز طلبيدن است يمسلّط برما است، برا

 .درآورد يكثرت عده و قوت اراده او را از پا
ر از راه مثبت وارد شويم و اين طرف را تقويت كنيم، در حساب عدد بر اگ يول

جمع عناصر و عوامل خير بيفزاييم، ممكن است نه تنها به مانع برنخوريم، بلكه از 
و ظلم و  يناحيه خود آن اقويا كمك بگيريم؛ مثال آن، از بين بردن ملوك الطوايف

 .يستم خان خان
درخت  .كاشتن نهال ضعيف است  ومند وعيناً مثل حكايت بريدن درخت تن

 يها ها و بقايايش پاجوش سال ديگر از ريشه  و اگر بريديم، آسان نيست تنومند بريدن
آورد؛ امّا مثالً تخم عشقه را كاشتيم، از همان ريشه استفاده كرده، از  يجديد سردر م

 .برد يگيرد و بعد تنه و ريشه را از بين م يتنه درخت كمك م
 يرا كه از مبارزه با فساد و مخالفت منف يشود همان منظور ياه مثبت مپس، از ر

 -يالبته با حوصله و پشتكار كاف يول -ترين و مؤثرترين وجه راحت در نظر داشتيم، به
، آدم عالوه بهاصالح بكنيم؛  يبعوض مبارزه با فساد، مجاهده برا .انجام دهيم

توانيم  يپيدا نشود و ما نم صددرصد خبيث و آدم صددرصد پاك شايد در دنيا
مگر  .خود را كامالً از لوث مفاسد و مظالم پاك كنيم يباشيم محيط اجتماع يمدّع

زيرا كه آنها نيز مصون از  .هم مسلكان خود يتنه به جنگ همه برويم؛ حتّ آنكه يك
به عوض چكش تخريب و داس  .بياييم از آن طرف عمل كنيم .خطا و نقص نيستند

بكر را شخم  يو عمل، زمينها ير به دست بگيريم و با گاوآهن سعبرش، كيسه بذ
ها را  اين جنبه .و خير هست يبگوييم در هركس و هرجا عناصر و عوامل ترقّ .بزنيم

آنكه بدها  مورد توجه و تأييد قرار دهيم؛ رفته رفته، بدون عداوت و مخالفت و بدون
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شود گفت محيط فاقد  ييچ وقت نمه .را از بين ببريم، آنها را تبديل به خوب بكنيم
رويد؛ حتماً مايه و  ياگر زمين مساعد نباشد، علف و تيغ هم در آن نم .استعداد است

اگر فرهنگ مملكت صددرصد خراب  .است است كه علف سبز شده  بوده يا پايه
كنيم و  يگرفته، انتقاد م دست بهاست خود ما كه قلم   است، پس چطور شده

در  يايم؟ پس حتماً چيز صحيح چگونه است، درست شده فهميم كه تربيت يم
 .فرهنگ بوده و هست؛ آن را تقويت كنيم

 يكه دارا يبودن ممكن است مورد پيدا كند؛ وقت يفقط يك موقع است كه منف
جلو ما را بگيرد،  ينيّت مثبت باشيم؛ دست به كار شويم، پيش برويم، سر راه، مانع

انع رشد آن بشود، در آن موقع وجين كردن و آن هم بذر بپاشيم، گياه برويد، علف م
است باز حكم عمل مثبت  يدر منف يفقط به قصد برداشتن مانع از سر راه، چون منف

را انصاف و منطق و دين، همه اجازه  يا مقاتله يچنين مبارزه و حت .كند يرا پيدا م
 يفت و داراكه در حال حركت و پيشر يفقط به كسان يول .اند داده و واجب كرده

 .كينه و انتقام يهدف و عمل مثبت باشند؛ آن هم با نهايت احتياط و عدالت، نه از رو
 ي، حتيو ادار يشغل يندارد؛ در زندگ ياجتماع ياين مطالب اختصاص به زندگ

 .هم صادق است يو خصوص يدر محيط خانوادگ
شوند؛  ياز اشخاص، در معامالت و در اداره و مباشرت كارها موفق نم يبسيار

و  يشود؛ از همكار و مشتر يتوانند با مردم كار كنند؛ با همه دعواشان م ينم
 .آنكه بد برخوردد هستند يبينند؛ چرا؟ برا يم يصاحبكار مخالفت و عدم همكار

كه ممكن است با  يكنند؛ در صورت يخود را با معايب و نواقص اشخاص روبرو م
هست تا از همان  يه صفت و چه هنرو حوصله ببينند در هركس چ يكنجكاو يقدر

و خوش  يصفت او استفاده نمايند و همان را بخواهند كه هنرش را دارد؛ خوش خلق
 .كنند تا موفق شوند يخدمت
 

 رودـــب يوازـوش ار ننــگـه لقه بــنده حـب

 گوش هكه بيگانه شود حلقه ب كن لطف لطف

 

و  يگذار گله ييل و بهانه برا، همان اندازه داليدر خانواده و در روابط خانوادگ
هست )و شايد در تمام آنها حق داشته باشيد( كه داليل و  يكدورت و اوقات تلخ

ها را چسبيديد، درست كه  بوديد و اولي ياگر منف .رضايت و محبّت يوسايل برا
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العمل شديد خانم )يا آقا( روبرو خواهيد شد و محبّت و  شود هيچ، بلكه با عكس ينم
امّا  .تاريكتر و غضبناكتر خواهد شد يرود و روزبروز محيط خانوادگ يم صفا از بين

البد چون زياد  :اگر سرسفره از يك غذا تعريف كرديد و به خانم خود گفتيد
مشغول تهيه اين غذا بوديد، كلفت فرصت نكرده سفره را بشويد؛ دفعه ديگر، هم از 

 . ...اهد شدخوب خواهيد داشت و هم سفره پاكيزه چيده خو يآن غذا
 يخود، به عوض آن كه چشم حسد به مزايا يدرون ياز همه باالتر در زندگ

 يو بدخواه يجوي خود را تلقين كنيم و فكر را به عيب يها ديگران دوخته، بدبختي
خود را جستجو  يها و استعدادها ديگران تلخ كنيم، در خود نظر انداخته، سرمايه

 .توانيم كسب كنيم، تالش نماييم يآنچه م يبرااز آنچه داريم، شكر كنيم و  .كنيم
در قيافه و زبان ما آثار بشاشت و صفا ظاهر شده، دوست و دشمن را جلب خواهد 

رسيم كه آنها شايد رشك به  يم يو بجاي .ديگران به ما كمك خواهند كرد .كرد
 .وضع ما ببرند

، خود و يه منفخالصه آنكه تا زنده هستيم، جا دارد كه اميدوار باشيم و از را
كه ببينيم اوضاع خراب است، بيشتر به  يهرقدر .جامعه را غمناك و بدبخت ننماييم

در  .منابع بكر و عوامل خير بگرديم يخودمان فشار بياوريم و بيشتر به جستجو
به فتح باب  .ها و استعدادهايش را مدّ نظر داشته باشيم برخورد با هركس داشته

 .ها«يمنف»با  «جنگ» ف برويم؛ نه به فتح بابطر يها«مثبت»با  «معامله»
ديگر برخالف مد امروز  يو مكرّرات بود و قسمت يها بديه از اين حرف يبسيار

و بد  يو بدگوئ يمين دليل با روح بدبينه طلبد؛ به يمحيط، طرز صحبت ديگر را م
 و مكرّرات بود و يها بديه از اين حرف يبسيار .باشد يدر حال انتحار م يخواه
در  يو بدخواه يو بدگوي يديگر برخالف مد امروز محيط ، كه با روح بدبين يقسمت

و اميد كه از فرد رفت، پيوند  .طلبد يباشد و طرز صحبت ديگر را م يحال انتحار م
 يماند؟ اگر دنيا يك چنين اشتباه يمحبت و اعتماد كه از اجتماع رفت، ديگر چه م

كه  يهاي اتفاقاً همان جمعيّت .ا در چاه بيندازيمكند، دليل ندارد ما هم خود ر يرا م
خصلت كينه و  يكنند، متوّجه نيستند كه وقت يآتش حسد و عداوت در دلها روشن م

دهد  ياثر خود را بروز م -هر جا باشند -در اشخاص قوّت گرفت يحسد و بدخواه
 شما اگر در باغ همسايه، .و موجب پاشيده شدن جمعيّت خودشان هم خواهد شد

 .هم سرايت خواهد كرد تخم علف پاشيديد، خواه ناخواه به باغچه شما
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متأسفانه يا -اينكه اين بحث  ينبود؛ برا ينظر و غرض اين بحث، عليه گروه معين
 .است ها شده ها و جمعيت و وجه مشترك بين همه دسته يعلّت عموم -خوشبختانه

جا شكايت است و ناله و  كنيد، همه ينشينيد و با هر كس صحبت م يكه م يهر محفل
 .يو بدخواه يو بدگوي يانتقاد و بدبين

و مبارزه با فساد دارند، الاقل با اين  يباز اصرار در عمل منف يحال اگر كسان
نيستند،  ياجتماع يبرا يمرض عجيب عظيم مبارزه كنند و اگر حاضر به فداكار

 .الاقل حرف هم نزنند و محيط را آلوده ننمايند
 يو بدبين يحق نااميد .شود و بايد انجام داد يتر م هتر و كار صحيححتماً فكر ب

 و نشد؟ «كرديم»و نشد، امّا كجا بود كه  «گفتيم» يدرست است كه خيل .نداريم

از هر بابت جا  .«حيات» يها يعن داريم؛ سرمايه سرمايه يدر هر حال سرمايه خيل
 ينيست و خيل يالبته كار آسان و .مثبت باشيم يدارد اميدوار باشيم و كار كنيم؛ يعن

در ضمن اگر مختصر عشق و ايمان  .خواهد؛ امّا نتيجه دارد يمواظبت و كوشش م
 :موفق خواهيم شد .هست، نگران نبوده، خود را كوچك نشمريم و غصّه نخوريم

«»1 
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 الرحمن الرحيم اهلل بسم
 

 در كانون هدايت افكار یسخنران

 (1/2/1323شروع  يادداشت ( )23/11/1323)

 

 ها در ايران نقشه شهرها و طرز تشكيل دماغ
 

نمونه چند نقشه از نقاط  طور به .ايران بنماييم ينقشه شهرها به ياول نظر -
 : ام ستاد ارتش  گرفته ييمشخص و مختلف ايران از اداره جغرافيا

 اصفهان -تهران     : ياز ايران مركز

 مشهد     : شرق ايران

 تبريز   : يشمال غرب

 شيراز   : از جنوب

 .باشد يها شايد كاف همين يمتأسفانه نقشه همه شهرها را ستاد نداشت،  ول
 ها اين صفات مشترك اندازيم، در تمام اين نقشه يكه م ياجمال ييك نظر كل -

 :بينيم؛ خصوصاً اگر مسافرت هم كرده باشيم يرا م
 -اما اصفهان  .در اطراف )تهران استثنا است يها و مزارع در وسط، باغ يشهر
مشخص( شهر قديم و شهر جديد كه از  يرشت خيل -تبريز  -اراك  -قم  -قزوين 

 از لحاظ نقشه وضع متمايز و ييك طرف يا از چند طرف در حال توسعه است و بكل
و تقسيمات كامالً مغاير است و معلوم است كه تعمّد و  يبند خيابان .متفاوت دارد

 .و در كوتاه مدت  اين شكل را پيدا كرده است يبوده و به طور مصنوع ينظر
در شهر قديم، يك شبكه ساده از چند خيابان عريض و نسبتاً طويل و يك زمينه 

مثل  ها خيابانناسب چندان نيست، وجود دارد كه مابين زمينه و شبكه ارتباط و ت
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سطور و خطوط  يكه معلم مشق به طور اريب و به رنگ  جداگانه رو يخط
 يها و محالت را زيرپا رعايت اطراف، كوچه يرحمانه و ب يب .اند كشد، رسم شده يم

است و  يتازه و دستور يرساند كه خيل يآنها كامالً م يخود لگدمال كرده، اسام
 .ده استدستور از مركز بو

، هيچ يك موردنظر و بحث ينه آن محالت جديد و نه اين خطوط مصنوع -
باشيم؛ بلكه از  يالبته نه از آن بابت كه مخالف تجدّد و عمران  و آباد .ما نيست يفعل

 .باشد يدار است، آن زمينه م يو خالص و معن يو ايران ياين لحاظ كه آنچه قديم
هم نامنظم، بدون آنكه به محوطه و زمينه چگونه است؟ خطوط در هم بر -
از لحاظ طول و  يهيچ شاخصيت .مشخص و متمايل باشد ي، يا امتداد و جهتيمركز

ندارد؛ امتدادها  يهيچ گونه شكل معين  ياز لحاظ هندس .عرض و جهت وجود ندارد
 .1مشابه؛ يك محيط مشابه نامنظم يو محالت غيرمربوط ول يغيرمستقيم، غيرمركز

تك  را انداختيم و وجوه  مشترك را ديديم، به نقشه تك ير كلحال كه نظ -
 .هر يك را ببينيم يشهرها نگاه كرده، خصوصيات و چهره شخص

مهندسِ مقيم  يها از تهراني ياش متأسفانه در دست نيست، يك رشت كه نقشه -
 يكرد و توجيهش اين بود كه از خشك شدن تدريج يآنجا آن را به زلوبيا تشبيه م

 .درست  شده است يبزرگ  بركهِ
؛ اصفهان، اصفهانِ نصف جهان  تر از همه تر و قديمي برويم سراغ معروف -

 اهللو شهرستان قبل از اسالم كه ساختمان آن به قول حمد ...ساسانيان، يصفويه، جِ
ترين عمارت آن مسجد جامع، اتفاقاً  قديمي .منسوب است يبه اسكندر روم يقزوين

از لحاظ بحث ما كامالً تيپيك است، گرداگرد همين مسجد قديميترين محله كه 
 .را هم ندارد يرشت يشكل زلوبيا يآن قدر شلوغ و تو در تو است كه حت .باشد يم

ها بيشتر از  باالتر از شهر است، از مغرب  به مشرق است و مادي يزاينده رود كه خيل
 .دها هستن ها منطبق با مادي اوقات كوچه يگاه .جنوب به شمال

                                                
كلمه راسته يك استثنا  .تفاوت دارد يخيل ياروپاي يا شهرهاجديد و ب ياين وضع و ترتيب با شهرها .1

كه  .چه يكو يگوييم، يعن يما كوچه م يخارج يها در زبان .اند اصالً خيابان و معبر كلمات تازه .است
بازارها همان تبديل يا  .است يگذر استثناي .است كوچك يمحل .هيچ مفهوم معبر )محل عبور( را ندارد

  .هستندها  مسقف شدن كوچه
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تأسيسات شاه عباس در آن زمان همان حال را داشته است كه قصر و خيابان 
و خارج و باال دست شهر به طرف رودخانه بوده است و در  .تهران در زمان ما يپهلو

منظم و ممتد و وسيع چارباغ و  يها خيابان، اقتدار و اراده شاه عباس يخال ياين جاها
پس از آن در  .گرها و غيره را به وجود آورده استميدان شاه، بازار قيصريه، بازار مس

نامنظم  خود را ادامه داده تا آنكه  يجنوب و شرق اين منطقه شهر ترتيب رشد طبيع
مستطيل  يبنديها خانه يخشك دوره پهلو يدر قرن اخير در طرف مغرب، نقشه نظام

 .را به وجود آورده است
تر، طرف مغربِ خيابان باال يشهر است و قدر يها رود باغ جنوب زاينده

باريك  يها كوچه .متمايز از چهره شهر قديم يكل هبينيم، ب يچهارباغ، محله جلفا را م
نصف زلف يار من است(  يشب يلدا و كوچه جلفا، چو سرهمش كن يو دراز )دراز

ها را  آنها اين كوچه ياعتنا است و قاعدتاً دولت برا يكه نسبت به ماديها و نهرها ب
ين شيب و خطوط تراز مشرف به دره را تر بزرگها امتداد خط  كوچه .تساخته اس

حفظ شده  يبند بعداً كه اين منطقه توسعه پيدا كرده است، همان وضع كوچه .دارند
 .است
ها پيچ در پيچ  كوچه :بسيار شبيه به اصفهان است ياما از جهت .نقشه قم را ندارم -

مثل تار عنكبوت، سه مرتبه   ياعشع يخطوط كمربند :خاص دارد ييك نشان يول
شود، كه  يم يباغ دور شهر منته و كوچه يشود و آخرين آنها به حومه  فعل يتكرار م

 .باز مشغول تشعشع است
الرضا، به مشهد  يموس بن ي، علتر بزرگاز حضرت معصومه، به خدمت برادر  -

ه حرم مطهر بالنسبه ب يانتظار اين است كه شهر وضع متمركز و شعاع .مشرف شويم
 يو ب يجهت يب ي، يعنيباز آن صفت عموم .اما به هيچ وجه چنين نيست .داشته باشد

 يها فقط برخالف اصفهان و قم راسته .كند يدر محالت قديم حكومت م يهدف
با انحراف و  يمختلف يها كوچه ينه راسته راسته، نيمه راسته، يعن يبينيم، ول يمتعدد م

وضو و كوچه عيدگاه از آن جمله است و  اند؛ راسته حوض انحنا دنبال هم را گرفته
 .يهمچنين راسته عباسقليخان

شود؛ دو  يدر طرف مغرب و جنوب ديده م يتوسعه شهر با قيافه منظم تدريج
 .شهر، دو مركز، دو نوع ساكنين و شغل
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جديدترين و  .هم به شهر خودمان تهران، پايتخت ايران  بيندازيم ينگاه -
ايران )خصوصاً در بيست سال اخير و بعد از  يترين  شهرها يافته  توسعهترين و  وسيع
تهران قديم كه تازه آن هم بيشتر در زمان قاجاريه اهميت پيدا  .شهريور( يقضايا

و محدود به خيابان  .نمايد يرا اشغال م يكرده است، كمتر از يك دهم وسعت فعل
از جنوب و خيابان شاهپور از مغرب  ياز شرق، خيابان مولو يبرق از شمال، خيابان ر

در محالت عودالجان و چاله ميدان و بازار، همان وضع درهم نامنظم  .باشد يم
رعايت امتداد جريان آب و تشرف به قبله هم  يشود كه حت يديده م يغيرهندس

تأسيسات ناصرالدين شاه مثل  اينكه در يك خالء بدون آب مابين  .نشده است
 .درست شده باشد سنگلج و محله عربها

دارد و اطراف مجاور  يوضع استثناي يزراعت يو ب يباغ يتهران اتفاقاً از لحاظ ب
در  .توسعه يافته است يباير داشته و به طرز ديگر يها آن هم خشك بوده و هم زمين

 .بينيم يايران را م يتهران قيافه واقع
ز؛ ساختمان بعد از و حافظ، به شهر شيرا يبرگرديم به شهرستانها، به وطن  سعد

)كتابخانه زيبا( و باز پايتخت  يعضدالدوله ديلم ياعراب و يادگارها ياسالم، بنا
از بين  يمسجد جامع از عمروبن ليث  صفار .مظفر و سالطين آل يسالطين سلغر
است و بازار وكيل از كريم  يباق يزنگ مسجد نو از اتابك سعدبن يرفته است، ول

 .خان زند
دور شهر را كه از قديم معروف و با بركت بوده است  يباغهادر اينجا باز 

 .يابد يبينيم و تعميم شهر به قديم و جديد كه جديد به طرف مغرب  توسعه م يم
و معابر شهر قديم، ممتاز خود شيراز و خصيصه انتظام و موزونيّت  يبند كوچه

وجود ندارد،  يعمومطويل مستقيم و انشعابات كامالً  يالبته امتدادها .شاعرانه دارد
شود گفت در تمام   يشود و با تقريب مختصر م يخطوط زياد ديده م يتراز يول

قبله كه  يعمود بر قبله و انشعابات مواز ياصل يامتدادها .شهر دو امتداد غلبه دارد
اتفاقاً  .زمين يا ضمناً تبعيت هم از شيب شهر شده است و هم از وضع كاسه

بازار وكيل در دنباله جاده  :اند هات را رعايت كردههم همان ج يمستحدثات بعد
خان زند و خيابان  كه خيابان كريم  هيچ بعيد نيست .اصفهان و دروازه قبله

 .باشد يخان زند منطبق با معابر قديم يلطفعل
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شود، اينجا  يديده م ي( قديميو غرب ي)شرق يسرتاسر يها كه كوچه يتنها شهر
داريوش  -يسعد يها خيابان آن تبديل به يضلع غربخيابان دور شهر كه  يحت .است
 .شده است، به صورت اضالع نسبتاً مستقيم بوده است يو قاآن
ماند  دارالعهد يا دارالخالفه تبريز در شمال  يموجود، فقط م يها در بين نقشه-

با ساير ايرانيها از لحاظ اخالق  يتبريز يهمانطور كه يك نفر آذربايجان .ايران يغرب
خصوصاً صراحت گفتار و استقامت فكر و بيان فرق دارد، شهرشان هم از اين و م

مستقيم و  يدر نقشه اين شهر بيش از هر جا امتدادها .باشد يجهت ممتاز و مشخص م
با نقشه قديم جور شده است و  يبخوب يبينيم و اصالحات متجددانه بعد يمنظم م

 يكلمه راسته رو .شود يديده نم بين شكل شهر قديم و جديد يو تضاد زياد اين بهت
راسته  -راسته ششكالن -يراسته قياس -شود )راسته كوچه ينقشه زياد خوانده م

كه اسم راسته ندارند، راست هستند  يديگر يها راسته لقمان( و كوچه -سرخاب
كوچه مال  -كوچه مافيها -آباد يكوچه ليل -يكوچه مسجد خوئ -)كوچه حنيفه بقال 

غالباً متمايل به قبله و انشعابات  ياصل يامتدادها .جبّار( يحاج كوچه -اكبر يعل
 .باشند يعمود به آن م
 يباشد، شرق يشهر نيز كه از همان قرار از دو طرف در حال توسعه م يجهت كل

 .و در امتداد رودخانه خشك شهر است يغرب -
الرشيد است  كنيم، شروع آن از زبيده خاتون، زن هارون يتاريخ تبريز كه نگاه م به

در زمان  .شود ياو روشن م يكند، سرنوشت ابد يپيدا م يو اول دفعه كه عنوان و نام
در دوره غلبه مغول  .آيد يدر م يمتوكل خليفه است كه به صورت شهر مستحكم

ياقوت  .گردد يشمال م يپايتخت و محل تمركز قوا و دفاع در مقابل تاخت و تازها
برد كه از  يمهم نام م ييز به عنوان يك مركز صنعتاز تبر يهجر 131در سال  يحمو

شهر  ياهال  يو وسايل ماد .بردند يبافتند، به تمام ممالك م يرا كه م يهاي آنجا پارچه
ها تا سه مرتبه به وسيله پول  بود كه در موقع حمله مغول يصنايع بقدر يبه واسطه ترق

تبريز در  .م صدمه ديدك يآنها را منصرف كردند و در هجوم چنگيزخان شهر خيل
 يعال يالعاده يافت و دارالعلم شد و بناها ( وسعت فوق682 -613دوره غازان خان )
در تمام ايران »نويسد  يم 111در سال  يقزوين اهللكه حمد يبه طور .در آن ساخته شد

بعداً چندين بار معرض قتل و غارت  واقع   .«و بزرگ نبود يبه قدر تبريز عمارات عال
برد، معذلك  يمعذلك به سرعت ترميم گرديد و بارها زلزله آن را رو به نيستشد و 
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 :نويسد يو با آنكه در قرن دهم پايتخت مملكت نبوده است، شاردن در قرن يازدهم م
اصفهان، وسيعتر  يكه او ديده، حت ينفر و از تمام شهرهاي 111111عده نفوس شهر »

بوده است )اين چند نكته فعالً  يبا رونق يو در قرن سيزدهم باز مركز تجارت «گرديده
 .(در خاطرتان باشد

 .آيد يدنباله نظر، اظهار نظر م .نمونه نقشه چند شهر را نظر كرديم طور بهخوب، -
ايران  يمنكسر شهرها يها علت اين وضع و شكلِ درهم برهم نامنظم و كوچه

دارد، معلول  يشئايران كه مثل هر چيز ديگر علت و من يشهرها يبند چيست؟ نقشه
 ما چگونه بوده است؟ ياست؟ طرز تشكيل شهرها يچه علّت

ها  ها هميشه در معرض تاخت و تاز خارجي گفت چون ايراني يم يكس ييك وقت
ها را به اين  اند، از لحاظ تسهيل دفاع، كوچه و چپاول و هجوم ايالت و دزدها بوده

 يامروز رو يايران .اند معقول باشدتو يالبته اين توجيه نم .اند كرده ينقشه سنگربند
توسعه  يكند و حاضر نيست يك وجب از زمين خود را برا ينقشه و حساب كار نم

 .قديم يها معابر و نفع عام بدهد، چه برسد به ايراني
نشان  يآنها، بخوب يطرز توسعه امروز ييك نظر به وضع اطراف شهرها و حت -

، يتدريج يطبيع يطراف آن به طور خيلا يها و كوچه يشهر يها دهد كه خانه يم
 -قم  -اصفهان  -اند )نگاه به نقشه تبريز  تشكيل شده يزراعت ياز تبديل باغها و اراض

آباد كه در آنجا اول دفعه در ضمن  تهران و از جمله رستم يها حومه يشيراز و حت
 داومنگارنده پيش آمد( و در آلفا كامالً ت يگردش پارسال اين سؤال و توجه برا

(Continuité) وجود دارد. 

هسته  .است ياصفهان يك ده عظيم :گويد ياصفهان قديم م در باره «تاورنيه»
بوده كه ابتدا در  يما هم همين طور بوده، يك ده با قلعه مركز ياوليه ساير شهرها

 يداخل و بعد در اطراف قلعه دهكده درست شده و دهكده طبق احتياج سكونت
اند، از مركز به  كرده يارتزاق م ياطراف به طور خورده مالك يزارعين كه از اراض

دور قلعه محصور و باغ شده است،  يها رفته بزرگ شده ابتدا زمين طرف خارج، رفته
واگذار نموده  يرا به ديگر يبعد در داخل باغ خود هر كس خانه ساخته يا قسمت

تبديل به باغچه و باغچه  به فراخور و به حسب وضع و ابعاد و محل زمين، باغها .است
مرجان، دهكده به اطراف شاخ و برگ  يتبديل به خانه شده، مثل اسفنج و كلن

فقط يك قاعده و يك  .دوانده است؛ بدون هيچ پالن و بدون هيچ نظم و اساس
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وضع توپوگرافيك  .و شيب زمين يقبل يها يكرده است، نهربند يدستور حكومت م
آب از اطراف در  .العاده داشته است ها تأثير فوق دشت يا فالت ايران و شكل كاسه

شده و در نتيجه  يداخل قناتها تهيه و به سمت مركز كاسه يا خطالقعر دره سرازير م
، ياز اين مارپيچ مركز .گرفته است يتعادل به سمت مسير، شكل مارپيچ به خود م

حدود  كه به حسب يشده؛ مارپيچهاي يچپ و راست جدا م يانشعاب يها مارپيچ
اين وضعيت رفته رفته تشكيل  .اند كوتاه مستقيم داده يبه آن امتدادها يزراعت ياراض

شهرها مثل قم و كاشان، واقعاً شهر از  يدر بسيار يحت .ها را داده است كوچه
تكيه  يهستند و دارا يكه هر يك واحد مستقل يو اجتماع و اتصال چند كو ينزديك
 .شند، درست شده استبا يانبار و گذر و كوچه م و آب
بدون  پالن و توافق و قرار  ي، يعنيو تدريج يخالصه آنكه شهرها به طور طبيع -

و  يزراعت ي، از تبديل اراضيفرد يبه صورت واحدها ي، تحت قاعده مشتركيقبل
فقط  .باشد يم ينقشه منظم قبل يباغها تشكيل شده، فاقد جهت و امتداد و هدف، يعن

بوده و  يآنجا كه قبالً مِلك  گردن كلفت و مالك معتبر :آيد يگاهگاه استثنا پيش م
خود درست كرده و امتداد خود را به همسايگان  يبرا ي، جلوخانييا خان و شخصيت

 ي)در داخل و در خارج و كنار شهر( اراض يتحميل كرده است، يا شاه مقتدر
 يشخص ملكيت خود و به شكل قصر و ييالق  به تر بزرگرا با مقياس  يوسيع

 .درآورده است
 يزراعت ياز زندگ يشهر يما، دهات ما هستند و زندگ يپس هسته شهرها -
 يايران مركز يو اين حال را بيشتر در شهرها .شده است يايران ناش يتاريخ يقديم

باشد مشاهده  يو دور از تهاجمات همسايگان و ارتباط با خارج م يقنات يها كه جلگه
 .نماييم يم

ما  يزراعت يهرها بود كه ديديد چگونه تحت تأثير و تبديل اراضاين نقشه ش -
 .درست شده است

اما در طرز تشكيل و ساختمان دماغها نيز قهراً بايد كه تجانس و تشابه در كار 
مستقل از  يقطعه، چسبيده به هم ول ها و محالت قطعه همان طور كه خانه .باشد

خانه ساخته است و  يوضع عموم خود و بدون رعايت ييكديگر بوده، هر كس برا
وجود ندارد، افكار  يو امتداد و توجه و سمت عموم يو تواز يهيچ گونه هماهنگ

از  يهم قاعدتاً بايد نامنظم، بدون هدف و پالن و تداوم  و مخصوصاً مستقل و جدا
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تمركز، كه  يانضباط و ب يطور پيچ در پيچ و ب دماغ افراد همان .يكديگر باشند
 .ها كوچه
البته نه از اين بابت كه چون مردم هر روز صبح به نقشه شهر خود نگاه  -
 -بلكه از اين جهت كه همان عوامل  !اند، افكارشان در هم و برهم شده است كرده
قرون و هزاران سال نقشه شهرها را ترسيم كرده است،  يكه در ط -يفالحت يزندگ

و اين از مشخصات و وجه  .ده استساختمان  دماغها و روابط افراد نيز تأثير كر يرو
 يتمام اقوام چنين وضع جغرافياي .باشد ياز ساير ملل م يامتياز ملت و نژاد ايران

و  ياند )اعراب شبان كرده يتوپوگرافيك نداشته و از فالحت به اين درجه ارتزاق نم
 -ها صنعت و تجارت و زراعت مخصوص مصري -ها تجارت يفنيق -يشتردار
و استفاده از  يقديم ماهيگير يها اروپايي -يو كشتيران يكوهستان يگها زند يوناني

جديد تجارت و صنعت و  يها اروپائي -يها كشورگشاي رومي -جنگل و رودخانه
آنها در اطراف معادن و بنادر  يكه شهرها ياستخراج معدن به مقياس وسيع، به طور

 .(...ها تشكيل شده است و كارخانه
تواند  يمخصوص ايران نم يمتماد يز ارتزاق و زندگمسلم است كه اين طر -

است كه مشاهده  يهاي اثر باشد و آثار آن اتفاقاً همان يب يروحيه و تربيت ملّ يرو
 :كنيم يم

و  يشناس ، احتياج به دقت و وقتيدر زراعت برخالف صنعت و كشتيران -
يك روز و  .باالتر گرفت يتوان خيل يدرجه تقريب  را م .نيست يچندان يبين پيش

تأثير قابل  ييك هفته تأخير در شخم يا كشت و درو و ساير اعمال بيابان يحت
 .مفيد هم واقع شود يجوّ يندارد و چه بسا كه به واسطه پيشامدها يمالحظه چندان

همينقدر كه  ينهركش .يك ذرع و يك وجب پس و پيش اهميت ندارد يمرزبند
كار آهنگر كه در درجه حرارت برخالف  .آيد يداشت، درست درم يشيب كاف

دهد، يا  يبايد فلز را آب بدهد و مختصر تعلل در سرد كردن نتيجه را هدر م يمعين
تاجر اگر حساب خرج و دخل و كرايه و وزن و غيره را درست نرسد، ممكن است 

 يدر استحكام بدنه كشت يانگار ورشكست شود، يا كشتيبان كه اجازه غفلت و سهل
 يقدر يگشاد در اينجاها مقياس تقريب و دامنه  گله ...غيره را نداردو وضع بادبان و 

 .تنگتر است
 .عدم دقت و عدم اعتياد به نظم و ترتيب و سليقه : نتيجه
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اگر دقت كردند، خوب  .در زراعت اجازه تعلل و تسامح و اشتباه زياد است -
د، باز هم ميوه كردن ياگر در بيل زدن تنبل .دهد يكود دادند، درخت ميوه لذيذ  م

در هر حال درخت ميوه را  يمنتها شايد )آن هم شايد( كمتر و كرمو، ول .خواهد داد
آنجا  .تجارت و صنعت اينطور نيست يول .تواند از آن بخورد يدهد و شخص م يم

آنجا بايد حساب و كتاب داشت و  .عالم، عالمِ رقابت است .رود يخريدار از دست م
 .مراقبت و مواظبت كرد

 .يالاباليگر - يانگار سهل - يسواد يعدم اعتياد به حساب و كتاب؛ ب :تيجهن
با عمق  ييك شخم .شود يسال تازه م  است و سال به يكار زارع، كارِ سطح -

درخت هم بعد از  .كند يسال به سال آيش عوض م .رود يزند و م يكم و بيش م
 يريز يپ .در كار نيست از حيث زمان و مكان ادامه و اميد .شود يچند سال عوض م

 يبا عوامل سخت مثل طوفان دريا و تالشها .ندارد يساز و حفاظت يكار و محكم
 .شديد آهن  و آتش طرف نيست

و عدم     يچادرنشين يبودن، سمبل كردن، سست گرفتن، زندگ يسطح :نتيجه
 .عالقه به استحكام و دوام و ثبات

باد و  -ملخ -گرما -سرما -)باران يآتيه موفقيت زراعت بيشتر به عوامل خارج -
كه در  يدر صورت .خود او يبين دارد تا به عمل و كوشش و فكر و پيش يغيره( بستگ

در آنجا  .كمتر شانس دخالت دارد يو در كار صنعتگر خيل يا كار تاجر تا اندازه
و  يقبل يخور فكر و يد خود است، در اينجا چه بسا كه حسابها شخص بنده و نان

 .و غلط درآيدا يمساع
 .بنفس، ضعف همت و پشتكار يعدم اتكا :نتيجه

اما در هر حال نان و  .رساند يزارع مازاد محصول خود را به فروش و مبادله م -
احتياج به غير خود  .نمايد يلباس و خانه خود را خود تأمين م يا آب، و تا اندازه

 .ندارد يخيل
 .بودنو عدم سازش و تكرو  يعدم روح اجتماع :نتيجه

او  يو نيست يهست .، به دست ارباب استيرعيت چشمش  بعد از عوامل انسان -
نظر ارباب دارد، برخالف تاجر و صنعتگر كه بايد بيشتر  به طرز رفتار و جلب يبستگ
 .دار و اهل ارتباط با خارج باشد شناس و مردم مردم

 .و ضعف يروح تملق و زبون :نتيجه
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 يبود كه زندگ ياز صفات خوب يشمارش بعضنامطلوب و  يها اينها جنبه -
اما جهات مطلوب و مثبت هم در .ما احتياج نداشته و در ما ايجاد نكرده است يتاريخ

 :كار هست
زارع اگر  يبرا .گذارند يزمين و طبيعت هيچ وقت مهمان  خود را گرسنه نم -

تواند علوفه  يرا اگر باد زد و كرم خورد، م يماند؛ صيف يم يگندمش را سِن زد، صيف
 يبود، از جا يدارد و اگر در آن سرزمين خشكسال يباالخره گاو و گوسفند .بكارد

زمستان را به سر برد و  يشده، سياه يتواند به هر سخت يآورد و م يديگر علف در م
چه بسا كه همان  .سال بعد خدا بزرگ است .خود را با خار و علف گرم و سير كند

شود،  يزارع مأيوس نم .ل، محصول فراوان به او برساندپارسا يها ها و دانه ريشه
 .باالخره اميد دارد كه اگر امسال نداشت، سال آينده شايد خوب باشد

 .، يك نوع ابديّت و بقايو مأيوس نشدن و دوام پوست كلفت ياميدوار :نتيجه
آورد، با در نظر گرفتن اينكه اهل حساب و كتاب  يحاصل و نعمت رو م يوقت -

راه تجارت و ذخيره را هم  عالوه بهباشد و  ينيست، و اميدوار روز بعد م يبين و پيش
انبار خيره شده، سفره را به حدّ اعال  يمحصول و پُر يبلد نيست، چشمش از زياد

 .خوراند يگستراند و به ديگران م يم
 .و كرم يگ سخاوت و صاحب سفره :نتيجه

بيند، كشت و زرع و  يظيم را مدر دامن طبيعت همانطور كه شدايد و آفات ع -
وسيع و  .اصوالً مقياس هر چيز در چشم او بزرگ است .بيند يخرمن فراوان را هم م

 .نظر نيست مانند كاسب و صنعتگر تنگ .بيند يبلند و بزرگ م
 .همّت و نظر بلند :نتيجه

تواند  يگيرد و مهمان طبيعت است، كامالً م ينم يچون نان را از دست مشتر -
 .نياز از بشر بنمايد يا بخود ر

 .عزت نفس و استقالل روح :نتيجه
زير آسمان، كنار نهر، در سايه درختان،  :شود يتربيت او در دامن طبيعت م -

 .مقابل مناظر باز
 ي، عرفان و خداشناسيشناس ، طبيعتيدرويش يروح شاعرانه، صفا :نتيجه

و وضع  يت فالحت، به فراخور درجايكليه اين صفات، اعم از مثبت و منف -
به حسب آنكه  .كند يشهر فرق كرده است و م  محل، شهر به يو زراعت يجغرافياي
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ايالت را  رشد يافته يگ كم حوصله يول يباشد، روح سلحشور يمحل كوهستان
 .نتيجه داده است
ها را  فراوان تأثير ديگر داشته، مازندراني يو بارندگ يديم يوضع آبيار

 .اند ها هم تحت تأثير مجاورت بوده گيالني .تر كرده استگشادتر و سست عنصر گله
تر  يمقتصدتر، كار يشوند، خيل يمشروب م يها كه با آب قنات و بسخت يا جلگه

 .اند زرنگ شده يتر و قدر و آبادكن، باسليقه و منظم
بالنسبه راحت و دلكش  يپرآب و مصفا و جاها يها شعرا بيشتر از جلگه

 .اند درآمده
اند،  بوده يبه مثابه شهرشان، چون از قديم در حالت بيدارباش جنگتبريزيها 

اند و زراعت ديم آنها را وادار به ذخيره و  صنعت و تجارت را توأم با زراعت داشته
 .اند مردمان فعّال، غيور، مرتبط و با استعداد در آمده .كرده است يبين پيش
 يو افراد در چهار ديوارمملكت  يبود كه زندگان ياين وضع قديم و تا زمان -

هم شكايت از  يداشتيم، كس يرونق .گذشت يخودمان و از همان طريق زراعت م
ها و  سهل است كه در وصف خود، قصيده .كرد ياخالق مردم و اوضاع مملكت نم

 .بودند يسرودند و مردم راض يها م مديحه
علم و صنعت  .اما از يك قرن و نيم به اين طرف، باب روابط با  اروپا باز شد

امروز زراعت هم با اسلوب  يحت .را در دنيا و در ايران دگرگون كرد يوضع زندگ
ها  اين است كه سروصداها و شكايت .گيرد يو علم دقيق صورت م  ياقتصاد يصنعت

، حساب و آمار در ياز فكر دقيق علم يهستيم، چرا عار يچرا الابال :شروع شد
نيستيم،  يكنيم، اجتماع يم يفرد يريم، زندگنظم و انضباط ندا .كارهايمان نيست

 ....حزب نداريم؟
ها كه متأسفانه در ايران  در مقابل اين مشكالت و احتياجات، اشخاص و دولت -

راحت  يها انداخته، عقب راه حل يهميشه نظرشان را به عوامل نزديك و علل سطح
را، كه البته  يواقع يها حل روند و حاضر نيستند در اعماق امور وارد شده، راه يم

 :اند خواهد، جستجو نمايند، دو جواب داده يمدت و زحمت و حوصله زياد م
 يو مصنوع يمتوسل به زور و صدور دستورات نظام يدر دوره استبداد پهلو

ها به شكل  ها عوض  شود و متحدالشكل؛ چادرها را بردارند؛ لباس كاله :شدند
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خواستند يكشبه ره صد ساله بپيمايند و  يسطح ي؛ از راه تقليدِ فور...درآيد ياروپاي
 .مردم را عوض كنند

و احتياج به تشكيل احزاب كرده،  ي، توجه به جنبه اجتماعيدر دوره دموكراس
نامه و اساسنامه نوشتند و حزبها تأسيس كردند و  آيين .ها به راه افتاد نطقها و مقاله

خالصه  .كار درست خواهد شدگفتند همين قدر كه مردم را روشن و بيدار كرديم، 
را كه بيش از دو هزار سال در  يدرست كنند و ملت يآنكه خواستند اجتماعات زورك

 !نمايند يگرفته است، در چند روز اجتماع ي، طبيعت انفراديفالحت ينتيجه زندگ
كه  بيش از هزار سال نسل  طور همان .كنند يهر دو دسته اشتباه كردند و اشتباه م -

چنين شده است، اگر هزار سال الزم نباشد، الاقل صدها سال الزم  يايراناندر نسل 
كه  يآن هم نه با زور يا با حرف و مقاله، بلكه با عمل، عمل .است تا طور ديگر شود

و احتياجات  ي؛ طرز زندگياز طريق زندگ ييعن .باشد يو شخص يو داخل يدرون
 .شوند يوض مروزمره كه عوض شد، افكار و افراد و اجتماع هم ع

ها و تزريق دقت و حساب و انضباط و نظم و ساير  تبديل و تربيت دماغ يبرا -
جديد  يدار مشاغل و زندگ ، تنها راه حل اين است كه عهدهيمشخصاتِ دِماغ اروپاي

 يخودمان )ولو با احتمال خسارت و تأخير( كفيل كارها .شويم يو تجارت يصنعت
تعليمات  -ادارات -ها كارخانه -نفت -يكش لوله :جديد شويم يامور زندگان يصنعت

مملكت تشويق و ترغيب  يتوانيم افراد كشور را در توفيق كارها يو غيره و تا م
وسايل پيشرفت و توسعه حِرَف و صنايع را فراهم آورده، اين قبيل افراد و  .نماييم

را حقيقتاً از پيش بردن  يشغل داشتن و كار .كشور بدانيم يمؤسسات را خادمان واقع
زدن  يو دم از امور اجتماع يو هوچيگر يباف مفيد و محترم شمرده، بر سياست

انسان از كار كردن آدم شده است و كار كردن شخص را تربيت  .ترجيح بدهيم
 .كند؛ نه آنكه اول آدم، آدم باشد بعد كار كند يم

 ين وضعو رسيدن به آ يدموكراس يو ايجاد روح مل يتربيت اجتماع ياما برا -
مند به حزب گردند و  كه در مملكت دو سه حزب بيشتر نبوده، مردم واقعاً عالقه

 يو حزب يو انتخابات صحيح داشته باشيم، تشكيل اجتماعات سياس يمشروطه و آزاد
سرجنبانان و  ياست؛ خصوصاً كه در نتيجه ضعف تقوا يراه غلط يو تعجيل يتصنّع

گذارند، آن يك ذره عالقه و اميد به اجتماع  يكه به سر افراد ديگر م يفريب و كاله
 .رود يو تحزّب هم از بين م
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روح سازش و توافق  .پرست نيست پسند و اجتماع و اجتماع ياصوالً حزب يايران -
را به هيچ وجه ندارد و اشخاص از اجتماعات،  يجمع دسته يو تفاهم و اخالقِ زندگ

 .كه ممكن است كاله سرشان بروداين يبرا .ترسند ي، ميخصوصاً اجتماعات سياس
)مسائل مربوط به انسان از لحاظ تظاهرات  يو روانشناس ياصوالً مسائل اجتماع -

و  يرياض يمانند مطالب علم .انسان( از مسائل سهل و ممتنع  روزگار است يخارج
نيست كه دور از فهم اشخاص بوده با وسايل مشاهده و استدالل خاص  يطبيع

خيال خود معيار و وسيله  هر كس به .مايه الزم نيست يينجا خيلدر ا .شود يحالجّ
طوركه فيزيسين ترمومتر را داخل آب  همان .تفهيم را دارد و آن وجود خود او است

هم هر كس  يو سياس يگويد فالن درجه حرارت است، در مطالب اجتماع يكرده م
اند(  ف كردهكه برايش وص يخود را در آن محيط )به طور .ترمومتر خودش است

كرد همان را مالك تشخيص و قضاوت قرار  «حس»العمل كه  قرار داده هر عكس
حال بسته به اين است كه چگونه  .باشد يم يمالك، امر و احساسات شخص .دهد يم

آيد فرانكو را از جهت  ييك سخنران م .ها طرح كرده باشند شنونده يموضوع را برا
فهمند و درك  يمستمعين خوب م .كند يم كه دارد، وصف ينخوت و ظلم و معايب

 .شناسند يگويند و هر مطلب مربوط به فرانكو را مردود م يمرده باد م .كنند يم
كند،  يكه داشته است بحث م يآيد اعمال او را از جهت محاسن و فوايد يم يديگر
 ....زنند يفرانكو كف م يبرا ها همان

و  يشخاص در مسائل سياساين است كه واقعاً وارد شدن و وارد كردن ا
اطالع و  ي، هم آسان است و هم بسيار مشكل؛ مشكل از اين جهت كه خيلياجتماع

در هر حال محيط و  .خواهد تا واقعاً بشود قضاوت كرد يتجربه و تشخيص و تسلط م
به هر  .باشد يفريب دادن مردم و سوءاستفاده م يبرا يوسيله بسيار سهل و مناسب

 .المقدور بايد احتراز كرد يپس حت .چرخاند شود عوام را يطرف م
ها در  وارد كردن ايران و ايراني يبرا يعكس عمل كنيم؛ يعن اما اگر به -

شروع كنيم، از  تر كوچك، از اجتماعات يو عموم ياجتماعات بزرگ حزب
 يواسطه محدود بودن نفرات و موضوعات و آشناي هكه ب ي، آنجايياجتماعات صنف

رين و به موضوعات و تصميمات دارد، با چشم و گوش بازتر كه هر كس به ساي
كند،  يتواند وارد شده فريب نخورد و چون منافع خود را در آن جمع بهتر حس م يم

در اين نوع اجتماعات و در اجتماعات با  .بيشتر ابراز عالقه و خدمت خواهد كرد
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 يها از جنبه يكه عارو غيره  ياخالق -يعلم -يفن -يادب يها مرام ساده )مانند مرام
وسيع باشد( اشخاص رفته رفته مزه اجتماع را خواهند چشيد و با اصول و  يسياس

 .آداب آن آشنا شده، بعداً خواهند توانست تشكيل احزاب را بدهند
شود  ينم يجامعه را از راه اجتماع و اجتماعيات و افكار لفظ يدر هر حال زندگ -

 .بايد تربيت نمود يافكار را از راه زندگ .درست كرد
خواهد(  يبه اين ترتيب و از اين دو راه )كه البته هر دو مدت و كوشش زياد م -

اما نبايد هدفمان  .جديد كرد يرا عوض و مساعد با زندگ يرفته ايران شود رفته يم
كه  يزندگ .نيستند يها از زندگيشان راض خود اروپايي .باشد يتقليد محض اروپاي

عظيم عالمگير از آن درآيد و در مدت صلح نيز  ين جنگهاهر چند سال يك چنا
دارد كه هدف و سرمشق ما  يدائماً در اضطراب و انتظار جنگ باشند، چه ارزش

 .باشد
جديد  يكنيم كه در ضمن اكتساب خصال و صفات الزم زندگان  يما بايد كار -

كتسبه پر كردن و روبرو شدن با مشكالت( خصال و كماالت م ي)از همان راه زندگ
و علوّنظر  يو خداپرست ياز تركيب روح بلندبين .ارزش قديم را از دست ندهيم

 يبياوريم كه در سايه آن بتوانيم زندگ  يجديد، ارمغان يبإ؛ثپظظ  روح دقيق علم
و معنويت  يبين افكار حقيقت يجديد را از دريچه اعال يو صنعت يعلم يزندگ .كنيم
جديد عمل نماييم و  ينظر كنيم و با افزار كار قو يدقيق غرب يها با دوربين يشرق

 .هر دو را تأمين كنيم يو معنو يسعادت ماد
(، دردِ دنيا را در ياز اين برخورد شرق و غرب )به قول ميرزا ابوالحسن خان فروغ

به علم و حقيقت خود مغرور و  يخيل ياروپاي .راه تكامل و سعادت چاره كنيم
در نتيجه  يشرق .زد، لذا حاال درمانده شده است خودپرست شد و فقط تكيه بنفس

تركيب اين  .مآب و بيكاره شد غفلت از خود و واگذار كردن امور به خدا، درويش
 .دو صحيح است

*  *  * 
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*یمرگ زنگنه يا انتحار مّل
 

 

شديد  ، موجب تأثريو انتظارِ بهبود ياميدوار يفوت دكتر زنگنه كه پس از مدت
، بلكه انتحار يالبته نه انتحار شخص .دوستان و آشنايان او گرديد، قتل نبود، انتحار بود

آيد، در اين مورد نيز  ياشخاص پيش م يكه در خودكش يتمام شرايط و كيفيات !يمل
خاطر  يبرا يشخص يما عزا ياز اين بابت عزا .منتها به مقياس اجتماع .جمع بود

واقعه و نتايج شوم آنرا به مقياس  يبگيريم و تلخ يملّ ييك فرد نبوده بايد عزا
 .بسنجيم يحقيق

اما اگر بنا  .باشد يساده است و قاتل و مقتول معين م يبه صورت ظاهر قضيه خيل
 .داد يرخ نم يگرفتند، هرگز چنين حادثه ناگوار يبود فقط اين دو نفر روبرو قرار م

منافع  .همه با تعجب فراوان همراه گرديد نيز انتظار آنرا نداشته تأثر يكما آنكه كس
در محيط مدارس  يتلقينات افراط يشاگرد و معلّم بر خالف آنچه متأسفانه بعض

نمايند، قابل قياس با وضع كارخانه و شبيه به حساب كارگر و كارفرما  يتزريق م
 .است ينبود، هر چه هست اشترك منافع و هماهنگ

شرير باشد، اگر  يسختگير و شاگرد خيل يروابط آنها بفرض هم كه معلم خيل
كند كه قصد  يوقت آن شدت و خصومت را پيدا نم موقتاً به كدورت بكشد، هيچ

در بين نبوده، معلم  يمستقيم يجان در بين بيايد؛ خصوصاً در اين مورد كه آشناي
ترين استادان دانشگاه و رئيس محبوب  جنس ترين و خوش ترين و متين ازماليم ييك

استاد و  يحساب خصوص يو رو يعاد يجريان طبيع يرو .بوده است يا دهدانشك
توانست اتفاق افتد و اين قتل به اعتبار  يبايست و نم يهرگز نم يدانشجو، چنين عمل

كه شرايط آن را فراهم آورده است در كادر كوچك دانشگاه  يعوامل و مقدمات

                                                
  .كردند ياز چاپ آن خوددار يروزنامه كيهان ارسال گرديد ول يبرا14/1/1331اين مقاله در تاريخ  *



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  138

 

را بايد يك نمونه از انتحار  مملكت ما رخ داد و آن يواقع نشد، بلكه در محيط عموم
 .دانست يمل

جان خود را  يدهد؟ و چه موقع يك شخص كه در حالت طبيع يرخ م يانتحار ك
از آنچه كه دارد بشدت  يكند؟ وقت يم ياز تمام دنيا بيشتر دوست دارد، خودكش

كه شخص از هرجهت  يموقع .مأيوس باشد يخواهد بكل يو از آنچه م يناراض
 يشده و نسبت به آتيه روزگار و تواناي يديده غرق در بيچارگو محروميت  يسخت

 يها و تاريك و ناكامي يكه تلخ يآن زمان .نتواند پيدا كند ينفس خود روزنه اميد
كند و صد  يور م ها سراسر گذشته و حال و آينده او را در غبار وحشت غوطه ينااميد

 يت به چنين عمل سياهوقت دس در صد از خود مأيوس و مخصوصاً بيزار شده، آن
 ... !زند يم

 يخلق زياد .گيرد يخود گرفته و م را به ياجتماع ما نيز در وضع حاضر چنين حال
 يسختيها يزندگ يها و مخصوصاً نگراني يماد يها گرفتاري .اند گرسنه و برهنه

خارج از چپ و  يها ها و مظالم سياست مزاحمت .كند يتر م را سخت يجمع بيشتر
ضمن آنكه  يشود، متصديان امور داخل يل و جنوب دائماً شديدتر مراست و شما

 .گردد يشان بيشتر م يفساد و زورگوي :شود يو رحمشان كمتر م يوظيفه شناس
تمام طبقات و تمام افراد تا آنجا كه  .شيرازه امور از هم گسيخته و پاشيده شده است

 .بينند يم يبراين همه از هم بدبنا .كنند يم يمنافع خود، به سايرين بد يبتوانند در پ
فرياد  يفرا گرفته از دست خارج يو نااميد يو نارضايت يجامعه را يكپارچه ناراحت

 .... ! همچنان از خود نااميد و بيزاريم .دهيم يفحش م يزنيم و به داخل يم
نزديك  يقدر هدر اين واقعه دردناك نيز ضارب و مضروب در پيكر اجتماع ب

دست پرورده  .را داشت يا حكم دست و مغز شخص انتحار كننده يكديگر بودند كه
تربيت  يدراز كرد كه عمر خود را برا يكس يفرهنگ و نوجوان محيط دست به سو

كه خود و امثال او به  يجوانان و كودكان صرف كرده در رفع  جهل و مفاسد
 يبه پهلو بيگانه اين گلوله را .كرده است يسايرين تذكر داده بودند تالش دائم م

 ....خودمان وارد شد ياز دست خودمان به پهلو .دكتر زنگنه نزد
باشد كه در اين  ياين شكايات و ناله ها تمام درست است و شايد آنها تنها چيز

كه  يا طوركه از شنيدن سرگذشت بيچاره اما همان .مملكت بر آن اتفاق كلمه داريم
و عمل او را تصديق شده است شفقت هر شنونده تحريك  يمرتكب خودكش
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را مجاز و مثاب نشمرده، هر كس  يخودكش يذلك هيچ قانون و شريعت نمايد، مع يم
زيرا  .شناسد يشخص و محكوم و مردود م يمايگ ياز ضعف و ب ياين اقدام را ناش

 يذات ياز ممكنات و استعدادها يدنيا نداشته، حت ياحاطه به تمام قضايا يكه هر فرد
بنابراين  .مفروضات مسأله را در دست ندارد ييعن .خبر است يو آينده خود نيز ب

در  .كامل خود كرده حكم انتحار خويش را امضا نمايد يتواند قضاوت به بدبخت ينم
انسان در حال اعتدال و تحت تسلط  يو فكر  يمزاج يكه قوا يطبيع يحالت عاد

كند؛  يخطور نم به ذهنش يقرار دارد، هرگز تصور چنين اقدام يعقل و غريزه حيات
روزگار  يها ها و تاريكي حتماً الزم است شخص از حال اعتدال خارج شده،  تلخي

كه ضمن ناله كردن و شكايت  يرا كه در نتيجه افكار پريشان مداوم و تلقينات مكرر
شود، بيش از آنچه حقيقتاً  يو قرقر زدن و بيكار و بيعار نشستن تشديد نيز م يو بدگوي

 .ه داده هرگونه همّت عمل  و غيرت را از خود سلب نموده باشدهست در نظر جلو
 .است يعاد امر ياگر درست دقت كنيم، ناماليمات روزگار و فشار زندگ

 .غير معقول است يبرد، امر غير عاد يانتحار، كه به عوض درد، صاحبدرد را از بين م
و  يجوي چارهاصوالً قرار خلقت بر اين است كه درد باشد تا صاحبدرد  در صدد 

با  يفعاليت برآمده تهذيب و تكميل شود و انتحار كه يك نوع فرار از تكليف و مناف
بر فرض كه موجود از وسايل دفاع و لوازم حيات  .حيات و تكامل است نباشد

 ! الزم نيست ما به استقبال آن برويم .خواهد آمد خود بهمحروم شد، مرگ خود
باشد، حق انتحار  يو تنگ يو در نهايت سختبنابراين اجتماع هم مانند فرد ول

خود را مسموم  ينبايد با وجود تمام مشكالت و گرفتاريها محيط زندگان ييعن .ندارد
مدتها است  جامعه ما و مخصوصاً جوانان ما به  .انزجار و انتحار نمايد يو مساعد برا

معايب در اعالم  ياصرار عجيب .كنند يم يو نفرت عموم يخود تلقين سيه روز
يكديگر و ابرام و اشاعه مفاسد افراد داشته با تمام وسايل، نارضايتيها و ناراحتيها را با 

داريم  يبه جهات ضعف و فساد ابراز م يتوجه خاص .كشيم يخط درشت به رخ هم م
تمام وسعت  .ورزيم يو توجه در تحقير و در اعراض و انكار جهات مثبت و مساعد م

پيشامدها و  يكنيم كه برا يود را در اين صرف متحقيق و قدرت استدالل خ
كشف نموده تقصير و تأثير را از  يعلل و عوامل خارج يو فرد يمل يها بدبختي

 يتوان راض يرا م يو خودخواه يطلب البته با اين ترتيب حس راحت  .خود دور كنيم
 انسان خود را در سرنوشت خويش يوقت يعقب انداخت ول يكرد و انتحار را قدر
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نخواهد كرد و  يعمل يو در رفع بدبخت يمؤثر و مقصّر نشناخت، در جلب خوشبخت
 يكسان .تر خواهد ساخت را نزديك ييا انتحار مصنوع يحال ساعت مرگ طبيع هر به

دانند كه  يپرورانند تنها وظيفه خود را در اين م يكه داعيه اصالح و خدمت در سر م
هر است، با قلم مبالغه شاعرانه شاخ و برگ آنچه از فساد ظا تحت عنوان مبارزه، به

از آنچه در پس بوده است پرده بردارند و نسبت به آنچه محتمل است ظاهر  .بدهند
 يدانسته، بدبين يجوي حربه مبارزه را عداوت و كينه .شود قصاص قبل از جنايت كنند

را عليه  يزاربا .ها تقويت نمايند ها و در دل را به شديدترين وجه در زبان يو نااميد
پيران را  .انگيزيم يبرم يرا بر ضد روحان ي، لشگريرا عليه لشگر ي، اداريادار

دشمن جوانان و جوانان را مخالف پيران قلمداد كرده، تمام اعضا و جوارح اجتماع 
و  يصميمانه نمايند، از هم ناراض يهمكار يعموم يرا كه بايد در حفظ سالمت

كنيم كه فرزند را  يفراهم م يتشنج و عصبانيت عمومچنان حالت  .سازيم يم يمتالش
 !انگيزيم يبه قتل پدر برم

بايد  يآدم خيل .خدمت بود گويم دكتر زنگنه مظهر عصمت و مجسمه يبنده نم
پر  يو آن هم در چنين دستگاه دولت ياز كس ياطالع باشد كه چنين توقع يبيكاره و ب

اول  يها در سر بنا باشد دكتر زنگنه حقيقتاً اگر يول .پيچ و خم شلوغ داشته باشد
شود و چه  يديگر در اين كشور مستحق بقا م يمحكوم به اعدام باشند، پس چه كس

و  يهنوز به مسند وزارت ننشسته قلم فراموش يما را بكند؟ وقت يبايد كارها يكس
و شغل او كشيده مانند يك ديو  يو  شخص يو علم يبطالن به تمام سوابق خانوادگ

 يكنند، البته هر محصّل يآور در ضمير ساده جوانان تصويرش م ار وحشتوطنخو
 !! چنين شهامت را در سر خواهد پروراند يآرزو

اصطالح خودشان به  ها را به كه دستور دارند نارضايتي يا تعجب از آن دسته
و اغتشاش بريزند  و شالوده  منظور استعمار بيگانه استثمار نموده همه جا تخم عداوت

متأسفانه سايرين نيز از متجدد و متديّن  .لت و ملّيت و آيين را از هم بپاشند، نيستدو
و تقويت ملّت،  يبا آنها در اين راه همقدم و همقلم شده عوض كمك كردن و تسلّ

لطيف جوان را كه بايد با شربت  يها مخصوصاً نهال .نمايند يرا به انتحار تشويق م
خشكانند،  يم يو بدكار يو بدخواه يبا زهر بدبين اميد و آرزو و عمل برومند شود،

 !نمايند يچوب و تركه تازيانه م آن، درخت بارور آنها را تبديل بهعوض  به
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خطابه  يها كنند، يا كرسي يكه صفحات خونين روزنامه ها را پر م يشايد كسان
نمايند، پيش خود حق داشته كه فرياد از دل پر درد ملّت بيرون  يرا اشغال م

 .از مدرك نيست يها خال ها بدون سبب و اين شكايت مسلماً اين نارضايتي .آورند يم
رود يا با حوصله و  ي، كار بهتر پيش ميو عصبانيت و خودخور ياما آيا با اوقات تلخ

و قر زدن است، يا  يو عمل؟ راه مبارزه با ناماليمات ناله كردن و بدگوي يبردبار
از مأمورين و خدمتگذاران خود با فحش و لجاجت قبول محروميت و ابراز فعاليت؟ 

 شود كار كشيد يا با تعليم و تشويق و محّبت؟ يو عناد بهتر م

تاريك دولت روم را به ياد  يغالب خوانندگان تاريخ قديم را خوانده روزها
خارج   يدالور كارتاژ، روميها را از متصرفات افريقاي يآنيبال، ياغ يدارند كه وقت
 يها اعتها و تدابير عجيب، قشون روم را در شبه جزيره ايتاليا شكستساخته با شج

داخل شهر  به يسردار روم .روم رسيد پشت دروازه داد، باالخره به  يدرپ يپ
مردم شهر او  و  يبايست يو خطر قاعدتاً م  يدر چنين حالت خوار .كرد ينشين عقب

روميها ملت زنده و  .ردندچنين نك يول .لشكريانش را از شدت غضب پاره پاره كنند
سناتورها و بزرگان به استقبال و استمالت  و تبريك  .بودند ياميدوار و اليق زندگ

دانيد و  يخودتان م .گويم يبقيه حكايت را نم !سردار شكست خورده خود رفتند
 ... . !نتيجه معلوم است

د سرداران نباي .باشد، از آن روز رم بدتر نيست يكشور ما هر قدر در وضع بحران
رفته در چنگ مشكالت گرفتار  يمل يو متصديان امور خود را كه به جنگ بدبختيها

اين متصديان امور تماماً دست نشانده اجانب و .اند، سرد و نااميد و مفتضح نماييم شده
 .غالب آنها مانند دكتر زنگنه از خود ما بهتر نباشند، بدتر نيستند .از دسته اراذل نيستند

شوند يكمرتبه مطرود و  يهمين كه داوطلب خدمت و قبول مسؤوليت م ها بيچاره
گويم تمام افراد دولت خوبند و بايد در برابر مجسمه  يالبته نم .گردند يمنفور م

گماشته شد،  يبا اين وضع هم كه هر كس به كار يول !آنها سجده كنيم يطالي
پيش  يمسلماً هيچ كارجزايش به عوض احترام و اعتماد، فقط فحش و انتقاد باشد، 

و  يو گرم يغذا با چرب يبه شرط آنكه مانند ترش يول .انتقاد خوب است .رود ينم
دارد كه اوالً قصد و غرضش واقعاً  يحق انتقاد كردن را كس .نمك همراه باشد

شده باشد، به  يدار كار مشابه و محبت بوده، و ثانياً خود عهده يخدمت و خيرخواه
داشته، صحّت اظهاراتش را  يعمل يها حل الت امور و راهكه خبر از مشك يطور
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هدف انتقاد بايد وصل كردن  .الاقل  در مورد خود يك مرتبه به اثبات رسانده باشد
دار كردن و طرد نمودن مأمورين، بار باصطالح به  با لكه و االّ .باشد نه فصل كردن

انتقاد  .رست نخواهد شدد يكار يو تشنج و انتحار مل يو با پاشيدگ .رسد يمنزل نم
در يك وزارتخانه، هزار نفر عضو به  يوقت :هم انصاف داشته باشد يكننده بايد قدر

باشند،  ينامشروع م يكنند يا مشغول زد و بندها يانواع مختلف از انجام وظيفه فرار م
صالحيت هم  يلياقت و ب يشود از يك وزير تنها كه به قول خودشان ب يچطور م

اصالح را داشت؟ چطور در اين مورد قانون اعداد و ارزش تأثير  هست، انتظار
شود؟ آيا با يك مشت افراد  يفراموش م يو دموكراس يجمعيت و اصول همكار

 از پيش ببرد؟ يتواند  كار مفيد يو خائن  يك وزير صالح فعال م يالابال

 يمل ياز خطيرترين اقدامات تاريخ اخير خود، يعن يملت ايران دست به كار يك
گرفت و با  ينيست كه بشود سرسر ياين كار كار .كردن صنعت نفت زده است

 يو بدرفتار يو بداخالق يحوصلگ يب .بچگانه انجام داد يرفتار كودكانه و لجباز
كردن يك صنعت  يدر ملّ .عمل يك نفر و يك دسته و دو دسته نيست .دارد يبرنم

ر، حفظ استقالل كشور و نجات طو همين .شركت نمايد يمثل نفت بايد ملت يبزرگ
علوّ همّت، ظرفيت و  يخيل يخيل .نيستند يكوچك ياز اسارت بيگانگان هدفها

مليّت محكم و افراد به يكديگر  يالعاده الزم است پيوندها فوق .خواهد يقدرت م
دنيا سراسر مشكالت است و بر خالف انتظار و تصوّر  .رفتار باشند بين و خوش خوش
دهد هيچ، وسعت و  يانه( علوم و تمدن مشكالت را تخفيف كه نمخوشبخت يما )ول

دهند( بنابراين  يكنند و تغيير اسم و صورت م يدهند )فقط آنها را عوض م يشدت م
ديگران به فكر ما نيستند، خودمان بايد به فكر و  .بيش از پيش بايد بينا و كوشا باشيم

عناصر و استفاده از همين افراد  هم جز همين  يا وسيله و چاره .در كار خود باشيم
اگر هم خوبند، به واسطه  .اگر بد هستند از خودمان و پيش خودمان هستند .نداريم

با آنها كار كرد و آنها را  .كرد از آنها كار كشيد يبايد سع .توجه خودمان است
اگر كودك در خانه و شاگرد در مدرسه با فحش و كتك و اخراج  .اصالح نمود
 يمغرضانه و فحش و كشتارها يد، زمامداران ما هم با انتقادهاتربيت بشون

 !ناجوانمردانه اصالح خواهند شد
كه در پيش  يدر هر حال اگر قرار است  زنده بمانيم و ملّت بر مشكالت عظيم

بلكه بايد  هر كس صميمانه  .كنيم يشويم و خودكش يدارد فايق آيد، نبايد عصبان
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و توصيه   يو اميدوار يود رفته با صبر و پايدارها و وظايف خ زيربار محروميت
 !يكديگر به خدمت و مرحمت در راه نجات و سعادت پيش برويم

 

 بازرگان يمهد

14/1/1331 
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 دومين ناهار اهواز

 يا
 «...طوفان شب آرام گرفت ...»

 

زديد تأسيسات با يبرا ياز همكاران اعزام يا و عدّه ياتّفاق مكّ تير ماه به 31روز 
 يسر ناهار خاطره روز .شركت و مالقات كارمندان و كارگران به اهواز رفته بوديم

عمل خلع يد در همين خانه  كه يك ماه و نيم قبل، موقع ورود به خوزستان و شروع به
كردم  ي( سر همان ميز و تقريباً با همان اشخاص، صرف غذا ميدر استاندار ي)يعن

 .مجسم شد
و  يكيفيت پذيراي يبود، ول ي، سرابنديامير عالي يحبخانه به جاگو اينكه صا
 .محيط همان محيط بود يعوض نشده، به طور كل يدرجه مهمان نواز

عوض شده بود و اوضاع را به چشم ديگر  يو حالت روح يمحيط فكر يول
خرداد(،  18اينكه آن روز ) يبرا .متوحش و نگران بوديم يآن روز خيل .ديديم يم

و  يگذاشتيم كه سراسر آن را تاريك يم يقدم در كار و در عالم .بود، شب بودروز ن
 .ابهام فرا گرفته بود

از هر سمت، از هر صدا، از هر حركت و از  .، انسان طبعاً ترس دارديدر تاريك
كند؛ اعم از آنچه هست و آنچه پيش خود  يآيد، وحشت م يكه به نظر م يهر هيكل

 .كند يخيال م
در پيش  يچه مسائل و خطرات .رويم يدانستيم كجا م يدرست نم در آن زمان

پرسيديم آيا كارمندان و  ياز خود م .چگونه بايد عمل كنيم و چه خواهد شد .داريم
و  يكارگران، ما را راه خواهند داد؟ نگران بوديم كه شايد حاضر به تحمل ناراحت

ابداً  يادارات دولت ياز طرز همكار .نشوند -يفداكار ييعن -يو گرسنگ يكار يب
 .اطمينان نداشتيم
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گونه اطالع و اعتماد  آقايان انگليسها هيچ ييعن يمخصوصاً از ناحيه حريفان اصل
بود خالصه  يرفت، نهايت خصومت و بدقلق يكه م يدر دست نبود و كمترين احتمال

 . ...گلومان پايين نرفت وحشت داشتيم و در آن ناهار، لقمه راحت از يآنكه خيل
ظلمات، از جلو يك نقطه  يدر اين دريا يذلك با وجود همه وحشت و نگران مع

 .ديديم يم ينوران
كرد )خدا هميشه  يآن نقطه روشن، تأييد خداوند بود كه ما را هدايت و اميدوار م

و  ييك پشتيبان .گويند( يخواهند و حق م ياست كه حق م يكسان ينگهبان و راهنما
 .يهيجده ميليون نفوس ايران و فشار افكار عموم يشتيبانفشار هم از عقب داشتيم؛ پ

پيش  .رويم يدانستيم درست م يم يرويم، ول يدانستيم به كجا م يچشم بسته نم
 .رفت يالعاده بيشتر از آنچه تصور م پيش رفتيم؛ فوق يرفتيم و به حمد خدا خيل

گذاشته  اول، رئيس شركت، منت به سرِ ما يبه طور خالصه بگويم كه در روزها
 .بيش از بيست كاغذ و دستورالعمل به او نوشتيم .خواست ما را مهمان بپذيرد يم

فقط به يك نامه ما جواب داد؛ آن هم به نام  .را هم عمل نكرد ينمونه يك يبرا
 ... !و به آدرس منزل يشخص

و بيگانه، ما را صاحبخانه دانسته و با  يحاال از كارگر و كارمند و خود يول
كه دارند، مذاكره و مكاتبه  يشركت با رعايت احترام و شغل يها سمتق يرؤسا
نفت ايران، پاسخ مثبت  يداريم و با عنوان هيأت مديره موقت شركت ملّ يجار

 . ...داريم و چه بسا كه قبل از مكاتبه منظور انجام شده است يدريافت م
آسمان به  ياريكتوفان شب آرام گرفت و ت .ما پيش رفتيم و با ما زمانه پيش رفت

اين مرتبه كه در اهواز به همان شهر و همان اتاق  .فجر صادق روشن شد يسفيد
كشد،  يراحت نفس م .بوديم كه از شب به روز درآمده است يبرگشتيم، مثل كس

 .دهد يبيند و دلش مطمئن و آرام است؛ لقمه را راحت از گلو فرو م ياطراف را م

*  *  * 

منتها خطرات و  !خير .يست كه در روز مشكالت نباشدفرق روز با شب در اين ن
سنجد؛ چه بسا كه اهميت  يخود م يميزان واقع بيند و به يمشكالت را در روز انسان م
ترسد، زيرا كه تشخيص  يديگر نم يبيشتر ببيند، ول يو عظمت مشكالت را خيل
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 .د باال رفتتواند تصميم بگيرد از كدام سمت و چگونه اين كوه را باي يدهد و م يم
 .گذارد يراه و چاه را از هم فرق م

بينيم و  يطور است؛ مشكالت را م حاال هم بعد از يك ماه و نيم وضع ما همين
و ساير  يو گرسنگ يپول يو ب يمشكل بزرگ، بيكار .شناسيم يخطرات را م

 .است يوفاي و بي يصبر ي، بيخطر عمده هم دستپاچگ .موقت است يمحروميتها
از شبح  .ترساندند، ديگر وجود ندارند يها كه ما را م يا و غول بيابانه آن سياهي
همه  .ترسيم يو ديوان الهه و اغتشاش توده و غيره ديگر نم يجنگ يچترباز و كشت

بيدار مانديم  .چشممان و درِ گوشمان آوردند كه ما را بخوابانند ياين لولوها را جلو
 .اند ر اهميت و اثر خود را از دست دادهاينها ديگ .و نترسيديم و باالخره صبح شد

 .كار، صد در صد دست خودمان است .وجود ندارد يدانيم كه لولو و غول بيابان يم
جن و آل و لولو و  به يهيچ ارتباط يو سالمت يامروز بشر فهميده است كه ناخوش

 يبدن و درجه هماهنگ يالعمل داخل به عكس يفقط بستگ .جادو و جنبل ندارد
خود راه نداده،  را به ياگر يأس و بدبين .شخص دارد يا و نسوج و اعضاه سلول
تلخ و تند را خورديم و تن به رژيم سخت دوران نقاهت داديم و صادقانه به  يدواها

 .بر خواهيم خاست يبه تندرست يدستور طبيب و پرستار عمل كرديم، از بستر بيمار
شده، همان  يط ير مراحلشدن صنعت نفت نيز اگ يدر اين كار خلع يد و مل

 .مراحل اوليه ورود به مطلب و تكنيك مسائل و تشخيص مشكالت است
 يالبته اين مرحله، بسيار دشوار و پر خطر بود كه به فضل خدا با موفقيت سپر

عمده مشكالت و شدايد و فداكاريها بعد از  يول .گرديد و ما را به روز روشن رساند
 .اين است

و محروميت نموده و با ايمان راسخ  يقبول همه گونه سخت خود را بايد حاضر به
و اتحاد و اعتماد، صميمانه پيش برويم؛ اطاعت و انضباط را بيش از پيش رعايت 

 .نماييم
نيست  ي، كار شوخيبه مل يچنين تحول عظيم در صنعت وسيع نفت از انگليس

عالم رحم به  سروصدا و بدون رنج و تعب تمام شود؛ يك نوزاد ضعيف كه از يكه ب
آنوقت  !نمايد؟ يكند چقدر آشوب دارد و شيون ايجاد م يعالم دنيا تحول پيدا م

 بدون زحمت درست شود؟ يچطور ممكن است چنين كار بزرگ
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از يك ايران فرتوت و رنجور و فقير و ذليل و ناتوان، قرار است يك ايران جوان 
ه تنها ايران، بلكه آسيا بااين واقعه ن !و سالم و نيرومند و پاك و سر بلند به دنيا بيايد

 يالبته كه درد و رنج و فشار و سختيها !دنيا تكان خواهد خورد.شود يزنده م
بايد خود را  .و ايمان محكم الزم است ياراده قو .العاده همراه خواهد داشت فوق

 :بنماييم يمهيا و اليق اين خدمت بزرگ و انجام مأموريت مقدس عال
«.»1 

بدون خرج كردن  ينايل به خير و خدمت يدر دنيا محال و ممتنع است كه شخص
 !و مايه گذاشتن از آنچه در خاطرش محبوب و عزيز است بشود

در  يمل ينظير، بايد آنچه ميراث شش هزار سال تاريخ پايدار يدر اين حادثه ب
و هجوم قبايل گوناگون است، در وجود خود بيدار كرده و مقابل شدايد روزگار 
 .ناگوار نهراسيم و تغيير مسير ندهيم ياز خطرات و پيشامدها .مثل كوه پا برجا باشيم

 

 ياگر ز كوه فرو غلتد آسيا سنگ
 سنگ برخيزد ينه عارف است كه از جا

 

ضات ممكن است در خارج يا داخل كشور تحريكات و اغتشاشات بسيار و اعترا
 .شديد رخ بدهد

از صبر و مقاومت  يبرنجيم و بايد كوه ياصالً و ابداً نبايد خود را ببازيم و از كس
 .از ايمان و عمل باشيم يو درياي

 عارف كه برنجد تُنُك آب است هنوز  فراوان نشود تيره به سيل يدريا

*  *  * 

ا مشكالت و اگر نشد ي يحل شد، چه بهتر، ول يالبته اگر قضايا به وجه بهتر
 .همه چيز هستيم يديگر پيش آمد، بايد بدانيم و بدانند كه ما حاضر برا يقضايا
 

*  *  * 
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 .نشيند يلرز آن هم م يخورد، پا يكه خربزه م يكس :گويند ياست كه م يمثل
كه چنين ثروت عظيم را از دهان پلنگ در آورده، از عهده شغال و روباه هم  يملت

واالّ نه تنها طعمه را به منزل نخواهد رساند،  .ز اين نداردج يا برخواهد آمد؛ چاره
 .بلكه خود او طعمه خواهد شد

 .يو ديگر خارج يداخل يهست؛ يك يدر اين زمينه خوشبختانه دو اميدوار
مند به  از اين بابت است كه چون تمام افراد ملت عالقه يداخل ياميدوار

كه از  يان برنامه و مؤسسات دولتخود هستند و آن را، بر خالف سازم «يمل شركت»
اند و به وجود  دانستند، چون به دست و زحمت خودشان كسب كرده يآن غير م

و چون همه .اند، مثل اوالد دوست دارند و چهار چشم مراقب خواهند بود آورده
العاده  آيد، در عين آنكه عشق فوق يماما دوتا شد، سر بچه كج درم يدانند كه وقت يم

لود دارند، اول به سراغ قابله خوب رفته و بعد بدون دخالت در كار زائو و به تازه مو
و خوب صورت بگيرد و مسلماً نخواهند  يماما، خواهند گذاشت عمل به طور طبيع

 .بشود «خور يلوط»نفت  يگذاشت شركت مل
پس از آن  .خواهد بود ياول كاف يها سالالبته چنين مراقبت و مواظبت در همان 

شود كه  يم يخود ايستاد، اين نوجوان از آن رشيد مردان يپا يوزاد روكه كودك ن
كه قرار  يبا شركت .دفاع كرده، سرپرست سايرين نيز خواهد شد ياز خود به خوب

تجارت و  يو صناعت و حت يو حمام و برق و آب و مسافرت و باربر يباشد نانواي
تواند  ينم يو هر جمعيتزراعت مملكت را در تبعيت داشته باشد، البته هر دولت 

ساير  يدر كشور بوده، رو ينفوذ يتر و با نفوذتر از هر ذ چون قوي .نمايد يشوخ
دويست ميليون ليره فروش،  يبا سال عالوه بهشؤون و مقامات كشور اثر خواهد كرد؛ 

را كه  يهمان قدرت نامشروع .آباد كننده و اداره كننده تمام مملكت خواهد شد
به طور مشروع و  يعيف كشور احراز نموده بود، شركت ملشركت سابق در تض

 .مطلوب درتقويت مملكت در دست خواهد داشت
اما  .است ياز لحاظ داخل ياين خود بهترين ضامن قدرت و صيانت شركت مل

الذكر را  عوامل فوق يها و كسر نفت كه از جهت ديگر رفع نگراني يضامن خارج
باشد )از  يت به حركت مولد برق متناوب نمشباه ياست كه ب يا نمايد، نكته يم

 .(خواهم يمعذرت م يچنين تشبيه يخوانندگان غير همكار از ادا
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اند،  آلترناتور را به راه انداخته يها كه الكتروتكنيك خوانده يا ماشين يكسان
به وسيله  ييعن -خواهند وارد كنند يشبكه م ييك آلترناتور را رو يدانند كه وقت يم

پس از آنكه مكانيسين، ماشين را به راه انداخت و سرعت  -ه شبكه بدهندآن، برق ب
مواظب فركانس )وفور( و ولت )فشار( بوده و همينكه  يآن را به تدريج باال برد، مدت

ولت آن معادل ولت  شبكه شد،  .1 يآلترناتور در حوال يديد فركانس برق توليد
 .بندد ييك مرتبه كليد ارتباط را م

شود و با  يشبكه جفت )آكرشه( م ييب و باصطالح، آلترناتور روترت اين به
ساير آلترناها كه شبكه را به وجود  يپابپا يمطابق فركانس شبكه )يعن سرعت ثابت

گرداننده آن  يبرا ياند( كار خواهد كرد؛ بدون آنكه ديگر دغدغه خاطر آورده
 .بماند يباق

مرتبه آلترناتور از  در موتور، يك بار يا اخالل يواسطه زياد كه به يمگر در صورت
 .(شود )دكرشاژ «جدا»افتاده و از شبكه  يو همدور يهماهنگ

 يو اجتماع ياقتصاد يها از فعاليت يتجارت نفت در دنيا نيز مثل بسيار
، وضع يك شبكه درهم پيچيده مرتبط برق را دارد و ماشين صنعت نفت ما يالملل بين

همينكه وارد در صحنه  .هماهنگ شود يمومناخواه بايد با اين شبكه ع خواه
 يا كه جزو قافله يشديم، مانند تك سوار يو هماهنگ با دستگاه عموم يالملل بين

نخواهيم توانست و )قافله( نخواهد  .آن قافله پيش خواهيم رفت يپا هب بشود، پا
 .اتخاذ نماييم يا گذاشت روال جداگانه

تا  يو اقتصاد يو ادار يفن يناشيگريها ما از جهت يتوان گفت نگران يبنابراين م
 يبودن، همبستگ يو ايران يمرتفع خواهد شد و اين دستگاه در عين مل يا اندازه
 .خواهد داشت يبا صالحيت و سابقه خارج يها با بنگاه يمفيد

ما مانند مكانيسين راننده آلترناتور، بايد در اين باشد كه ماشين  يپس تمام سع
پس از آن،  .بنماييم يالملل دير نشده است، وارد كاروان بيند را تا خو ينفت مل

دوش بدوش تكنيك  ي، ما را طبعاً در جاده عموميرقابت و رفاقت و روابط همصنف
در اين صورت حفظ وضعيت با مراقبت و  .و ترقّيات سايرين نگاه خواهد داشت

تيم، قافله اگر غفلت بورزيم و يك پا عقب بيف يول .تأمين خواهد شد يكوشش عاد
 .بيرون خواهد انداخت و وامانده و هالك خواهيم شد يما را بكل

 .شود؛ به شرط آنكه ما اليق رقابت باشيم يما م يرقيب ما ضامن بقا
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  *  ** 

فرماييد كه در هر حال و از هر جهت، دو آتيه يا دو سرنوشت بيشتر  يمالحظه م
ر و به حكم سابقه سريع در وضع حاض .نفت ايران متصور نيست يشركت مل يبرا

 يمل يو همكار يمند باشد؛ عالقه يگر م پرافتخار، آتيه درخشان در جلو ما جلوه
البته نبايد مغرور بود و نبايد فراموش كرد كه الزمه آن، رعايت  .دهد يمژده آن را م

 .باشد يمراقبت و لياقت و عدالت م يو منتها يو فن يكامل اصول صحيح ادار
انجام نشده است، نبايد نااميد  يا عمده يتا به حال فروش خارج ضمناً از اينكه

داد و يكمرتبه  ياگر خالف آن رخ م .باشد ياين وضع مشكل، كامالً به نفع ما م .بود
ما سرازير  يبدون زحمت و مرارت، عايدات سرشار راحت شركت سابق در جيبها

 يكند، زندگ يضايع مخود را  يكه مال و سالمت يا شد، مانند جوان ارث برده يم
حاال تقدير خود را با تدبير و  يول .نمود يرنج، ما را فاسد و مهمل م يراحت ب

 .كنيم يكوشش خويش معين م
آوريم، قدر مال را بهتر دانسته، با  يبه تدريج كه مشتريان خود را به دست م

همان طور كه خلع يد چند  .خود خرج خواهيم كرد يو صالح به جا يجوي صرفه
بوده، متدرجاً  يالعاده مفيد و بلكه ضرور طول كشيد و اين طول كشيدن، فوق يهما

آشنا و وارد كار شديم، فروش نفت و رساندن صادرات به ميزان سابق نيز اگر چند 
اينكه در اين مدت اگر كسب مال نكنيم، كسب  يبرا .ماه طول بكشد، ضرر ندارد

 .كرد كسب سرمايه خواهيم يتجربه و تخصص، يعن
نفت است، بلكه آتيه و  يچنين آتيه كه فوقاً بحث شد، نه تنها آتيه شركت مل

 .باشد يسرنوشت تمام كشور م
اگر آينده شركت، درخشان و با موفقيت بود، آتيه كشور هم آباد و سعادتمند 

 1323اسفند  23است كه سرنوشت نفت و ايران از  يخواهد بود و بالعكس؛ طور
 .اند وند شدهبعد شديداً به هم پي به

به اميد خدا آتيه كشور و آتيه نفت ما درخشان باشد، به واسطه دخالت و  يوقت
خواهيم داشت، در بازار صنعت و  يكه با فروش نفت خود در بازار جهان يمنزلت

خواهيم بود و از كجا معلوم كه نقش اصالح  يتجارت و سياست دنيا نيز عامل مؤثر
نفت ايران، آتيه ايران و آتيه دنيا  ييه شركت ملآت .نكنيم يرا باز يكننده بزرگ

 .است
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  *  ** 

ثابت  يارزد در استغفار و توبه مل يحال كه آينده شركت اين اندازه مهم است، م
 .قدم بوده، اين يك دستگاه را از عادات سوء گذشته و افكار ناپسند دور نگاهداريم

و عظمت نگاه كرده، چشم احترام و عطوفت  به يخودمان همگ «يشركت مل»به 
 يها و خرده حساب يكه آن را بازيچه اغراض خصوص از آن بدانيم تر بزرگ
 .قرار دهيم يو سياس يشخص

خدا يار و ياور ما خواهد  .اش بكوشيم با صبر و اميد و توكل درحفاظت و توسعه
 .بود

«
»1 

 .133آبادان پنجم آذر 
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 .و بر قوم كافران پيروزمان كن



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 !! ايران فكر بهدوم    ! ايران فكر بهاول 
 

*!!! ايران فكر بهسوم 
 

 

كالم وكيل مجلس و  .ها نيست يخارج اين سه جمله ترجمه يا تحريف گفته
 .گان و خطبا هم نقل نشده استباشد از مقاالت نويسند يسياستمدارِ روز نيز نم

يا نماينده يك عده كارگر در يك نقطه  ياين حرف را يك كارگر ساده ايران
 .و بالبداهه گفته است يطبيع يدورافتاده از ايران به طور خيل

جمعه قبل  يبايد آورد اين سوغات را از سفرِ سركش يسوغات يچون از هر سفر
و  يادار يدر آن روز صرفاً به قصد سركش .يدنما ياز بندر معشور هديه خوانندگان م

كارگران نگذاشتند بدون  يرفته قصد تشريفات و تظاهرات در بين نبود ول يفن
 .در باشگاه شهر آنها را ترك كنيم يخداحافظ

از اين  يدر ضمن نطق خود با نگران ينيز شاهد و حاضر بود حسيب يمهندس حسيب
چندين ساله  يها ، به ياد محروميتياركم ك يكه مبادا كارگران در اين روزها

به شركت و به دولت وارد  يپول يافتاده فشار تمام توقعات خود را در چنين موقع ب
 :گفت يكرد و م يها را نصيحت م آن يمهندس حسيب .آورند

 .وارد شده است ياوّل آقايان بايد به فكر ايران باشند كه در چه مبارزه عظيم
شده و الزم است اموال و مقررات و  يحاال ملفكر شركت نفت كه  دوم به
 .حفظ شود انضباط آن

                                                
نفت ايران  يمديره موقت شركت مل بازرگان، از آبادان عضو هيئت يمهندس مهد 21/6/1331مقاله مورّخ *

 . 23/6/1331به نقل از روزنامه اطالعات مورّخ 
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خودشان بيفتند و تقاضاها و  يها يها و بدبخت يفكر سخت در مرحله سوم به
 .داشته باشند يهائ توقع

دانم اسمش چه بود پشت  يكه نم ييك كارگر يپس از نطق مهندس حسيب
 :ميكرفن آمد و گفت

ل به فكر ايرانيم، دوم به فكر ايران و سوم هم به مطمئن باشيد ما او يحسيب يآقا
 ! فكر ايران

هر چه داريم و هر چه دولت دكتر مصدق  .خواهيم يخودمان نم يما هيچ چيز برا
 ! نجات پيدا كند يدهيم تا مملكت از بدبخت يبخواهد م

 ! زدند يگفت و ساير كارگرها فرياد و كف م ياو م
و  يمجلس آرائ يو برا ياخته و پرداخته قبلكنم اينها حرف س يباز هم تكرار م

 !آمد يزبان يك نفر هم نبود، از دل و زبان همه در م .شهرت نبود
كنند حاضر به همه گونه  يتمام كارگران خوزستان كم و بيش اين طور فكر م

 .و هر اندازه محروميت هستند تا كار نفت تمام شود يفداكار
و به آينده  يراض يحاصله دولت خيل يها آنها از اقدامات گذشته و پيشرفت

 .باشند ياميدوار م
از همكاران هزار تومان اندوخته عمر خود را آورده  يقبل باغبان خانه يك يچند

 .كمك به دولت بفرستد يدهد تا برا يبه اربابش م
اين باغبان آبادان هم مثل آن كارگر بندر معشور قصد تظاهر و شهرت نداشت و 

 !حاضر بود واقعاً از جان و دل
با مردمان بيچاره ايران  يهمدرد يجرايد و محافل تهران، كسان ياينكه در بعض

نمايند و از طرف ملت ايران اشك  ييا كارگران خوزستان كرده ناله از مشقات آنها م
 .گويند يريزند، دروغ م يها م از قول محروم يعجز و ناتوان

 !و نظر است غرض يو برا يكالم آنها ساخته و پرادخته مصلحت
نفوذ  يتر مناطق نفت هر قدر در طبقات محرومتر و در نقاط دورافتاده و رنجديده

تر  نفت مشتعل يرا در راه پيروز يفداكار و اشتياق به يپرست كنيم آتش وطن يم
 !بينيم يم

در اين جنگ نفت،  يفعال تنها صالح و وسيله پيروز .البته بايد چنين باشد
 .است يمقاومت و پايدار
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و روباهِ گرسنه كتاب  يمَثَلِ ملتِ ما و دولت انگليس، حكايت آن االغ مردن
دست و پا شكسته در بيابان افتاده انتظار مرگ را  ياالغ رنجور .اخالق مصور است

در جهت  ينيز در مقابل او نشسته همين انتظار را )ول يا روباه گرسنه .كشيد يم
 .شنبه نخواهم مرد 3ت مده من تا مخالف( داشت االغ گفت بيهوده خود را زحم

 ...كارم و به مرگ تو اميدوار شنبه بي 1روباه جواب داد من هم تا 

مان بيشتر و به شكست طرف  حال بايد ديد ما و انگلستان كدام صبر و حوصله
 .زودتر به زانو درخواهد آمد يك .اميدوارتريم

آيد  يدر بين نم ييگرديگر مسلم است كه در اين پيكار نبرد جز حربه صبر چيز د
 .و حريف متوسل به بمب و توپ نخواهد شد

اند حرفها زده شده  اند گفته و نوشته داشته يآنچه طرفين دليل و منطق و دعو
رساند نه  يجائ نه قهر و ترس كار را به .است  عمل آمده است، تهديدها به

ايم  را گرفته نفت آنها يوضع طرفين روشن نشده است؛ ما جلو .يو آشت يانجيگيريم
صنعت و اقتصاد آنها در مضيقه نفت قرار گرفته رو به  .پول ما را يآنها هم جلو

و  يو كم مواد يساده و صنعتِ محقرِ ما هم دچار كم پول يزندگ .رود يوخامت م
 .شده است يكم روغن

هر كس روحيه  .تر هستيم سخت يهر دو در فشار و هر دو در انتظار روزها
اگر  يتحمل بيشتر داشت در اين مسابقه فايق خواهد شد و ديگرتر و صبر و  يقو

 .نكرده ما باشيم مضمحل و تا ابد سرشكسته و محروم خواهيم گشت يخدا
كنيم  يشود تا به حال اگر ما خيال م يدر حقيقت جنگ از اين به بعد شروع م

 .مظفرانه بود يها عقب نشين انگليسي يكرديم برا يم يپيشرو
اند اول به حريف ميدان داده و بعد در پناه  ها همين طور بوده جنگآنها در تمام 

 .اند خود منتظر از پا درآمدن و خبط و خطا كردن طرف شده يو پايدار يخونسرد
به شكرانه خدا حال كه پيكار به اين صورت درآمده معلوم نيست حربه ما تيزتر از 

 .آنها نباشد
  : بادان است گفته بوداهواز كه هنوز در آ يها از انگليسي ييك

خورند اگر  يم يآنها نان و پنير و سبز .توانيم طرف بشويم ينما ه ما با ايراني
كنند اگر باز زيادتر شد از پنير هم  يرا حذف م يزياد شد سبز يفشار اقتصاد
 .از بيفتك دست بكشيم يتوانيم حت ياما ما نم ...كنند يصرف نظر م

 .انگلستان را تسليم استقالل خود كرد يتورهندوستان هم از همين راه امپرا



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116

 

زيرا  .اهميت ندارد يمسئله خيل ينيست و جنبه ماد يدر كار ما از اين حيث نگران
 ياگر اين صفات در بسيار .ما صبر و قناعت و توكل است ياجداد يكه سرمايه مل

ستفاده بد داده است الاقل در اين مورد ا يا موارد بد فهميده و بد عمل شده و نتيجه
 .شايان و اثر مثبت فعال خواهد داشت

شود كه ملت روحيه را از دست بدهد و در نتيجه  يشروع م ياز وقت يفقط نگران
 .نسبت به رهبران خود گردد يو بدبين يشبهات و تلقينات سوء دچار يأس و بدگمان

ترين دشمنان ما همان كوته  ين و شايد تنها خطر اينجا است و كثيفتر بزرگ
هستند كه بر مسند راحت تكيهِ رياست و تنعم زده و خبر از آهِ دلِ  ين داخلنظرا

سايرين ندارند و تحت تأثير حسادت يا دنائت و حب جاه، كاخ عظيم اميد و ايمان 
 !خواهند متزلزل سازند يرا م يملت

، با زبان و قلم و دست و پول يو دهات ياز شمال تا جنوب ايران، شهر يواقعاً وقت
 كنند، يات كمك مو مالي

هستيم  يهمه گونه محروميت و فداكار گويند ما حاضر به يكارگران نفت م يوقت
اول  يكنند تا نفت ايران ارزانتر به مشتر يو نصف دستمزد يك ماه خود را هديه م

 فروخته شود،

 خوراند، يم يكارمندان سوگند وفادار يوقت

ها و  گردد و از چاه يم ينخانه كرمانشاه با يك ثلث افراد ايرا تصفيه يوقت
 شود، يخارج م يمصارف داخل يتصفيه آن گاز و نفت و بنزين برا يها دستگاه

خانه را  ها بروند تصفيه گويند اگر انگليسي يآبادان هم م يمتخصصين ايران يوقت
به راه خواهيم انداخت و در انتظار استخدام كارمندان جديد، اقال ربع محصول سابق 

 يم داد،را بيرون خواه

كه در تهران سنگ ملت و دولت را به سينه  يپس ديگر درد آن سياست بافان
 !زنند چيست؟ يم

شود  يخارج م يرود با دست پر و دل قو يكه از خوزستان به تهران م يهر مسافر
 آيد؟ يگردد افسرده و ناراخت م ياز تهران برم ياما وقت

هستند كه اين اندازه از  ياناين چه پايتخت و اينها چه نمايندگان و نويسندگ
 كشور و ملت خود دورند؟
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به خوزستان و به  !گويند تهران يامروز چشم تمام ملت به تهران دوخته است و م
 ايران خيانت نكن؟

گويم ملت تهران نيز با  يها را داده م يمن چون خود از تهران هستم جواب نگران
بر دهان اين مشت  يمحكم آواز و همراه بوده مشتِ ملت خوزستان و ايران هم

را كه خود به راه انداخته است  ينداشته، نهضت يزند، از آنها ترس يمردمانِ كوچك م
 .تا موفقيت كامل و با توكل به خدا به آخر خواهد رساند

 

 مهندس بازرگان

21/6/1331 
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*تر از نفت یقيمت
 

 

بارزه پر از اضطراب، خانه از خودمان حال كه بعد از چهار ماه چهار روز كم، م
خواهيم  يدر نشسته م يسكو يرو يشده است و بعد از بدرقه ميهمان، از فرط خستگ

ياد ايام گذشته افتاده، خاطرات  به .گيرد ينفس راحت بكشيم، آدم قصه گفتنش م
 !رفيقش تعريف كند يآورد و ميل دارد برا يشيرين و خاطرات سنگين را به نظر م

از بهترين خاطرات اين  ياز بدترين و يك يدهيد بنده هم دو خاطره، يك اجازه
ها خصوصاً گذراندم  ها عموماً و آباداني مدت پر افتخار را كه در ميان شما خوزستاني

و  يغير رسم يشخص يخودمان يخصوص يها ها قصه تعريف كنم و البته اين قصه
 .است يغير ادار

 : آن زود رفع شود يگويم كه تلخ ياول بدترين را م
بود كه بعد از  يبدترين لحظه و بلكه روز بنده در اين مدت مأموريت آن روز

 .از همكاران به مسجد سليمان رفته بودم يا تخليه مناطق نفت خيز در خدمت عده
انتظار داشتيم در فرود از طياره، كارگران را در نشاط و صفا و كارمندان را در خنده 

كه به چوب كرده به رخ ما  يسفيد يمنظره آن پارچه ها يطور يول .ببينيم يو شاد
از كارمندان ارشد  يكه  عليه بعض يآميز و كينه انگيز كشيدند و عبارات عداوت يم

 . ...نوشته بودند، ما را منقلب و مشمئز كرد كه خواستيم از همانجا برگرديم
، عذاب اليم در ورود به شهر !تلخ بود يدلخراش و چهره ها خيل يمنظره خيل

ها  همه جا در باشگاه .عوض چشم از راه گوش به درون دل و روحمان وارد شد
 !و صحبت از انتقام و انفصال بود يجوي فحش و كينه

از  ي؛ طوريمك يحقيقتاً بدترين روز بنده همان روز بود؛ همين طور شايد برا
شناخته  آميخته شده بود كه يخشم رگهايش ورم كرده و صدايش با قهر و تند

  :گفتم يبه خود م .شد ينم

                                                
 «روز يهاخبر»روزنامه  13/1/1331مورخ  1383مقاله مندرج در شماره  *
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 !يفصل كردن آمد يبرا ين    يوصل كردن آمد يتو برا

البته با مالمت و داللت موفق شديم طرف عصر كه خورشيد داغ در افق فرو 
داد، اين آتش  يخود را به نسيم ماليم شب م يخفقان آور روز جا يرفت و شرج يم

 .بخوابانيم يكينه را هم قدر
ديگر از شراره آن آتش از مناطق نفتخيز نديده و  يپس از آن چيز اهللالحمد

 .ايم نشنيده

*  *  * 

 :اما بهترين خاطراتم
دانم كدام را بگويم؛  ينم .ايم خوشبختانه خاطرات خوش در اين مدت زياد داشته

پرونده  يمهر كه بسالمت 11از روز ورود به اهواز و آبادان گرفته تا روز پنجشنبه 
آنچه فعالً در نظرم حاضرتر و در كامم  يول .ندان بيگانه را بستيمخدمت كارم

اقليت  يبود كه هفته قبل در روزنامه ها و راديو به امضا يا شيرينتر است، اعالميه
 .مجلس ديدم و شنيدم

آخرين لكه  .ملت رميده رنجيده ما بود ياين اعالميه، رستاخيز مملكت و احيا
حال اين اعالميه  !شد يقرون اخير ايران محو م يار توفانبود كه از افق تيره و ت يسياه

همين قدر  .به تأييد خدا يا به زور ملت يا به ميل و رغبت تنظيم شده بود كار ندارم
كرد و مژده  يرا روشن م يچون نشان وحدت و نمونه صميميت بود، دل هر ايران

وفقيت در هر مشكل داد؛ نه تنها موفقيت در كار نفت، بلكه م يرا م يموفقيت قطع
 .را تر بزرگ

آن روز حس كرديم كه حقيقتاً در سايه اين نهضت نفت و در ميان مواد قانون 
 .ين آنها خود نفت استتر كوچكآن، هزاران فايده و سرمايه خوابيده است كه 

 ياست كه سدها يو صميميت يتر از نفت، اين اتحاد و اتفاق و هماهنگ يقيمت
آن روز ديگر بدون  .خواهد شكست يبعد از ديگر يملت را يك يبزرگ بدبخت

ياد نداشته  را به يمل يو همبستگ يآهنگ توانستيم بگوييم تاريخ ما چنين هم ياغراق م
 !خدا پيشقدمان اين نهضت را رحمت دهد !و ندارد

*  *  * 
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اگر غالب شما خوانندگان در موقع خاطره اول غايب بوديد، در خاطره  اهللالحمد
 .شيرين شده است يارنده شريك هستيد و يقيناً كامتان از آن خيلدوم با نگ

خود  يگوي در، شما را به قصه يسكو ينويسم و رو يحال اگر اين مقاله را م
 ياين است كه وقت ياندازم برا يمشغول كرده و ساعت كار يا خوابتان را به تأخير م

و اينك كه بيگانه رفت، شما تكرار نشود  يبه خانه رفتيد، ديگر آن خاطره اول برا
شوم بيگانه پسند نيز كه متأسفانه اخيراً در آبادان و در گوشه و كنار  ياين زمزمه ها

 .شود، از بين برود يشنيده م
زنند تا ياد هندوستان نكند؟  ياش م ايد كه دائماً با كلنگ به كله قصه فيل را شنيده

از ديار  يبه تازگ نفت هم كه يدر گوش شما كارمندان و كارگران شركت مل
 :اين جمله را خواند و تكرار كرد يايد، بايد تا مدت بيرون آمده يخارج ياستيال

 .هم رفت؛ ديگر يگانه باشيم يبيگانه رفت، بيگانگ

و مفهوم  يها تصور نكنيد ريشه مل ها و انتقام جويي ها و صحبت اين حرف
و  يت استعمار و تفرقه اندازاينها آثار و بقايا و نتايج همان سياس .دارد يپرست وطن

پرستان جاسوس  بيگانه -ها به قول بعضي -فرض هم كه در ميان شما هب .نفاق است
اش خشكيد، برگش نخواهد  كه ريشه يآيا درخت ياند، ول وجود داشته يمسلك

 !هست؟ يپرست وحشت و هراس از بيگانه يخشكيد؟ و آيا با نبودن بيگانه اصالً جا
سابقاً دست و فكر خود را در  يا درست شد و كسانفرض كنيم كه حرف شم

 يهستند كه با خدمت به اجنب ياينها خائنين .اند خدمت عمال نفت گذارده بوده
شركت سابق قرار  يبردار هوش و فطانت و استعداد را در بهره يشخص يسرمايه ها

مان و طوركه نفت خودمان را تصرف كرديم، بياييم افراد خود حال همان .داده بودند
 يمگر اين افراد با آن استعداد و هنر .زنده خودمان را هم تصرف كنيم يها سرمايه

كه دارند از نفت كمترند؟ مگر ما، در مملكت آدم زياد داريم كه اين قدر افراد را 
 قدر بدانيم؟ يب

 .و مردانه داشته باشيم يروح بلند و طبع عال ياندك
ها  ها و برج ور كنيد از منظره اين دودكشآمدم، با يآبادان م بنده سابقاً كه به

ها را كه كنار شط  قطار كشتي .ديدم مال ديگران است يچون م .شدم يناراحت م
 يچون مال ديگران و برا .نگريستم يو دشمن م يديدم، به چشم غول بيابان يم

سياه سوخته را  يها ها و برج اين دودكش يقدر هما ب ياما حاال همگ .ديگران بود
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 يها دهم اگر از همان كشتي يقول م . ...!خواهيم در بغل بگيريم يداريم كه م دوست
ها بكنيم و بر جدارش  به كنار ساحل بيايد، در جلويش قرباني يسابق يك يلعنت

 .ما است ياينكه بعد از اين مال ما وبرا يچرا؟ برا !ها بزنيم بوسه
در  يا است، مال ما يعنمگر اين افراد كه اسم و شكل و زبانشان مثل بنده و شم

ما نيستند؟ چرا باز به چشم بد و سخنان بد آنها را نگاه كنيم؟اينها  ياختيار ما و برا
شدن نفت خدمت  ياگر به قول شما شخصاً در راه مل !همه افراد همين كشورند

اند، پدر و برادر و عموزاده و اقوام آنها مانند تمام افراد ملت، يكدل و  نكرده
با اين نهضت  يمگر نفت مل .اند ما همزبان و همقدم و همراه بودهيكجهت با ش

كه شده است، تعلق به همه مملكت ندارد؟ در كار نفت همه زحمت كشيدند  يبزرگ
بنده و شما چه  .پس نفت مال همه است .و همه پشت به پشت هم دادند تا درست شد

 يو همكار ييفه عموموظ ياز فرزندان اين آب و خاك را از ايفا يا حق داريم عده
 !اين قدر كوچك نباشيم و كوچك نبينيم !محروم كنيم؟ يدر اين دستگاه مل

گويم حتماً  يگوييد دشمن ما و جاسوس آنها بودند، بنده م يكه شما م يكسان
 يريختند يا جام يم يدر اين مدت زهر و االّ .اند پشيمان شده، توبه كرده

 .سر راه ما بگذارند يبكنند و خار يچون بنده كه نديدم كار !شكستند يم
 .خود نديده بگيريد يايد، به بزرگوار ديده ياند و شما چيز اگر هم توبه نكرده

 يطور و با عده و قوت است، به يقو يآنكه اوالً امروز ملت ايران ديگر خيل يبرا
 يكه يك مشت افراد قليل اگر هم برنگشته و خود را عوض نكرده باشند، اثر وجود

خاطر چند نفر موهوم معدود، خاطر يك  ارزد كه به يتوانند داشته باشند و نم يممهم ن
كه الزمه فعاليت  يجمع موجود را مشغول و ملول ساخته از وظيفه روز و از نشاط

 .است، بازشان بداريم
 .شما هم با حقوق و با انفاق  و احسان بخريد .آنها را سايرين با پول خريده بودند

باالتر و نيكواثرتر، به فرموده قرآن، عفو و گذشت  -انفاق ييعن -ياز احسان پول
 :است

«...»1. 
 .، آنها را هم در رديف خودتان بياوريديو برادر يبياييد با گذشت و بزرگوار

 

                                                
  .چيز را انفاق كنند، بگو گذشت و بخشش را پرسند كه چه ياز تو م : 213بقره / . 1
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 رودــب يوازــوش ار ننــگ  هـلقه بــنده حــب
 گوش هود حلقه بكه بيگانه ش لطف كن لطف

*  *  * 

فرض كنيم با اين همه اصرار و الحاح، باز دل سنگ شما نرم نشده و در تصميم 
قبل از شروع خلع  يها كنيد و الزم شود كه به خرده حساب يخود به انتقام پا فشار

توانيد  يگناه و با گناه مشكل است؟ چگونه م ياوالً چقدر تشخيص ب .يد بپردازيم
مملكت را از هم جدا كنيد؟ اگر درستش را خواسته باشيد، چون  خادم و خائن به

بود و طبق منطق شما هر خادم به آن دستگاه، خائن به كشور  يدستگاه، دستگاه اجنب
 !بوده است، پس همه كارمندان و كارگران را بايد بيرون انداخت

 

 در شهر هر آنكه هست گيرند  گر حكم شود كه مست گيرند

 

مصلحت هست؟ اجازه  يآيا چنين كار !ماند و حوضش يم يوقت عل آن
 فرماييد؟ يم

شياع و  يرا رو يثانياً اگر زياد پابند حق و اصول و حساب نشده و عده معدود
 ينظر از اينكه معلوم نيست به همان رديف اول و اشخاص تواتر و افترا گرفتيم، صرف

عده هم اكتفا شود تصور كه فعالً اسمشان در زبانها است متوقف شود، اگر به همان 
كنيد اينها آدم نيستند؟ زبان ندارند؟ يار و قوم ندارند؟ دست و پا نخواهند كرد؟  يم

سروصدا و اختالل و اضطراب راه نخواهند انداخت؟ ديگران را لو نخواهند داد؟ برّه 
هستند كه بگذارند راحت كنار باغچه سرشان را ببريم و گوشتشان را دلچسب كباب 

 !كنيم؟
سروصدا و  يخيل .و سهولت نخواهد گذشت ياست كه به اين سادگ يطبيع

در واقع تمام كار نفت و  ييعن .ها خواهد داشت دنباله و دردسرها و گرفتاري
 ... !زندگيمان را بايد بگذاريم و بياييم به دعوا و انتريك بپردازيم

 !خواهد يها دلشان م است كه خارجي ياين همان چيز
ايم، از دستمان خواهد رفت و  كه به خون دل به چنگ آورده يوقت، هم نفت آن

كه بعد از هزاران سال در مملكت پيدا شده است،  يهم مخصوصاً اين اتحاد و برادر
 .و تفرقه خواهد شد يجوي مبدّل به كدورت و كينه
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به فارس به زيارت تخت جمشيد رفتيد، قبل از آنكه وارد كاخ آپادانا  ياگر روز
ين سالطين ايران بشويد، در صعود تر بزرگها و آثار  تون و ساير كاخو كاخ صد س

كه جلب  يصفه، اولين لوحه بزرگ يصفه تخت جمشيد، بر ديوار جنوب يكانها از پلّه
 ينقر شده و داريوش برا ينظر شما را خواهد كرد، اين عبارت را كه به خط ميخ

 :نياكان خود به وصيت گذاشته است، خواهيد خواند
آهورامزدا ...من از آهورامزدا درخواست حمايت دارم :ريوش شاه گويددا»

نه سال بد و نه كينه و نه  .حفظ كند ياين سرزمين را از كينه و از خشكسال
 .«...دشمن و نه دروغ به اين سرزمين نيايد

يكتا كشورمان به مجد و عظمت كشور  يخدا يخواهيم به يار يحال اگر ما م
ترسيد احتراز نماييم و توبه كنيم كه ديگر  يد از آنچه داريوش منياكانمان برسد، باي

 يرا ميان خود راه ندهيم، بزرگ باشيم، بزرگ ببينيم و بزرگوار يكينه و دشمن
 .بكنيم

*  *  * 

ايم، گمراه  كمك و خدمت به شما آمده يدر هر حال، ماها را كه از تهران برا
 .نكنيد

 فصل كردن آمديم يبرا ينِ  وصل كردن آمديم يما برا

 :اين ورد را به گوش همديگر بخوانيد يخود شما هم مدت
 !؛ ديگر يگانه باشيم هم رفت يبيگانه رفت، بيگانگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفت ايران یآتيه شركت مل
 

كه از شروع  يشدن نفت و پنج ماه يكه از تصويب قانون مل يدر اين هشت ماه
بوده  ياوضاع و پيشرفت امور مربوط به نفت طورگذرد، سرعت تحول  يخلع يد م

است كه مسائل مختلف، مانند مناظر متنوع يك شهر كه از جلو اتومبيل سوار رد 
 .به تأييد خدا حل شده است يبعد از ديگر يشوند، ظاهر گرديده و يك يم

شركت  يرا كه در محل اصل يمثالً اگر دوران بعد از شروع خلع يد و مسائل
ما به  يمسأله غامض روز برا يبينيم يك زمان يست، در نظر بگيريم، مآمده ا پيش

پس از آن وحشت از  .چنگ آوردن يك خانه سه اتاقه و بعد كوبيدن تابلو بوده است
يك ماه بعد، مشكل الينحل ما موضوع  .اين داشتيم كه مبادا از آبادان بيرونمان كنند

ضو يا رساندن خواربار به مناطق خرمشهر و آوردن چند ع ياداره كردن دفتر مركز
از اين موضوع كه رد شديم، با  .شد يبود كه تخليه از آنجاها شروع م يكوچك

رو  روبه -اخراج مدعيان ييعن-ترين مسأله دوران خلع يد  دشوارترين و پر اضطراب
 يبا همكار يا اين مشكل نيز مانند ساير مشكالت، به وجه عجيب غيرمنتظره .شديم

دولت رفع شد و آنوقت، افكار متوجه به تشكيالت دادن و احيا كردن  كامل ملت و
 . ...و به راه انداختن دستگاهها گرديد

گذشته باشد، در عقب  يخيل يحاال تمام اين مسائل، مثل اينكه متعلق به زمانها
 .اند سر گذارده شده

يفه واگذار گرديده است كه به وظ يهاي در حقيقت به اشخاص و به سازمان ييعن
درست  «موقت»طور  توان گفت به يزياد نداريم؛ الاقل م يكنند و نگران يخود عمل م

 .كنند يشده و كار م
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حكم فرصت  بيش فراغت حاصل شده است، به اينك كه از گذشته و حال، كم و
به دنبال فروش و تحصيل  ياوالً به طور جد .شود يو وظيفه، موضوع آتيه مطرح م

 .آينده را بايد ريخت يثانياً برنامه اساس بازار خارج بايد رفت و
آتيه با  يول .تواند مانند خواب خوش قبول نمايد و بگذرد يگذشته را انسان م

 !دهد يتمام ابهام و وحشت و عظمتش قيام كرده، اجازه خواب رفتن را نم

*  *  * 

ا دانند و چه آنه يهمه افراد ملت، چه آنها كه از دور خود را مالك اين شركت م
امر، اين نقطه استفهام را دائماً در  يدارند، از ابتدا يكه از نزديك، عنوان و مسؤوليت

عاقبت اين كار چه خواهد شد؟  :پرسند يپرسيدند و م يمغز خود ترسيم كرده، م
ها و در دست گرفتن شركت شويم، آيا عرضه  بفرض كه موفق به اخراج انگليس

در اينجا تكرار نخواهد شد؟  يدارات دولترا داريم؟ تجربه تلخ ا اداره كردن آن
خواهد  يباق يو ارتشا چيز يرخنه نخواهد كرد؟ دزد يگر يو نورچشم يباز يپارت

، اين دستگاه را هم مثل يخفه كننده دولت يمعن يگذاشت؟ مقرّرات و تشريفات ب
ها و  نويس وكال و وزرا و روزنامه يساير جاها فلج و فاسد نخواهد كرد؟ دخالتها

حبان نفوذ آيا خواهد گذاشت متصديان شركت، كار خود را درست انجام دهند؟ صا
را كه با خون دل به چنگ ملت  ي، چنين شركتيو توده باز يو دسته بند يهوچيگر

 . ...نخواهد كرد؟ يآمده است، متالش
خوب گذشته است؛ اما آيا اين موقت، دوام خواهد  -ولو موقت  -البته تا به حال 

 . ...داشت؟
ترسند از اينكه  يالعاده م است كه همه دارند؛ فوق ياينها تمام نگرانيها و ناراحتيهاي

 يما بكل يشود و آرزو و آبرو «يوطن»اصطالح خودمان  هشده نفت ما، ب يشركت مل
 .از بين برود

خواهم عرض كنم به همين دليل  ياما م .مورد است هاين نگرانيها بسيار شديد و ب
كردن صنايع  يايران در مل ينهضت مل .را دارند، نبايد نگران بود يكه همه اين نگران

بود  يآور يپشيمان يفساد و عصيان و پريشان ينفت خود، متعاقب يك دوران طوالن
خواهند ثابت  يهمه م .گرديد ييا توبه عموم يبه يك استغفار مل يكه در واقع منته

ماهه نشان داده است كه تقريباً تجربه و عمل اين چند  .نيستيم يكنند كه ما ملت بد
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اند الاقل در اين مورد بخصوص  نفوذ، تصميم گرفته يكليه طبقات از با نفوذ و ب
 .عادات گذشته بردارند و نگذارند دامن طفل نوزاد آلوده شود يدست از بعض

مردم  يو پاك نظر يو همكار يو دلسوز يمند باور كنيد اگر چنين نبود و عالقه
ما نه تنها شاهد  .گرفت ياين سرعت و سهولت صورت نم ر بهوجود نداشت، كا

ايم و خدمت  شركت سابق بوده يحسن نيت كارگران و كارمندان ايران يمنتها
صميمانه آنها، چرخ دستگاه را در گردش صحيح نگاه داشته است، بلكه از ناحيه 

وزرا و رؤسا  نامشروع، مزاحم يها نيز كه عادتاً در مركز با دخالتها و توصيه يكسان
 .نديديم يشوند، فشار يم

 .است يو مايه اميدوار ياين، خود يك نشان رشد مل

*  *  * 

نظر از دليل فوق كه ممكن است برخالف قصد نويسنده جنبه تعارف به آن  صرف
 يشركت مل يهست كه دو سرنوشت يا دو راه بيشتر جلو پا يبدهيد، داليل ديگر

حد  .ينكرده انحالل و سرنگون ييا خدا يو تعاليا دوام  :گذارد ينفت ايران نم
سازگار شده  يبا مزاج ايران يكه متأسفانه خيل «دار و مريز كج»حالت  يوسط، يعن

 .است، وجود نخواهد داشت
اقناع مخالفين،  يباشد، برا يرفيق عزيز ما كه از مؤسسين مؤثر اوليه اين نهضت م

ها هر تن نفت را كه يك  انگليس :كرد يخود دائماً تكرار م يها ها و نوشته در گفته
 يليره محل برا 4بنابراين ما  .فروشند يليره در خليج م 1شود،  يليره برايشان تمام م

 ياين استدالل حسيب .خود بترسيم يو فن يداريم و نبايد از ضعف ادار يعرضگ يب
 يسرد، ساير مردم با لبخند و خونيالبته در آن زمان كه جز او وعده بسيار قليل

 .بود و اثر خود را كرد يا كردند، حربه برّنده يموضوع را نگاه م
 يكنم جناب ايشان هم تصديق كند كه در صنعت نفت، حت ياما حاال گمان م

صاحب آن يا با عرضه است و  .وجود ندارد يعرضگ يب ييك شلينگ هم محل برا
 يفان ورشكست و زودي بهعرضه است،  يخوب منفعت خواهد كرد و يا اگر ب

 .خواهد شد
گذرد، پس از دوران  يصنعت و تجارت نفت كه بزحمت صد سال از عمر آن م

 يهاي پيدا كرده، معلوم شد كمپاني يه خاصوجه زودي به، يكودك  يتكليف يب
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پايدار  يتوانند دراين كار موفق شوند و سيّال فرّار را در دست خود تبديل به طال يم
دو دستگاه تصفيه نباشند،  يبردار از يك و بهره سازند كه صاحب يك چاه و دو چاه

و  يمخازن عظيم زيرزمين يرو يبلكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل دقيق
 .معظم و وسايل مفصل  و وسيع توزيع داشته باشند يها تصفيه خانه

و محدود  يو يا به صورت خصوص يشود سرسر يصنعت و تجارت نفت را نم
و در سايه يك سرمايه و استعداد سرشار در دست  يزرگ كلتا به مقياس ب .گرفت

علت آن هم واضح  .گرفته نشود، امكان عمل و توفيق و رقابت ميسر نخواهد بود
كمرشكن از زمين فوران  يها كه پس از تفحصات فراوان و هزينه يمايع :است

ايجاب  تصفيه و تبديل به پول شدن يبرا يدقيق سنگين قيمت يها نمايد و دستگاه يم
 يراحت ينمايد، اگر پس از اين همه تالش و سرمايه، با وسايل حمل و توزيع قو يم

دنيا عرضه نشود، پس از چندماه ركود سرمايه و كارگر، دخل صاحبكار  يبه بازارها
 .را خواهد آورد

چنين استعداد سرشار نبودند، يا از بين رفتند و يا از  يكه ابتدا دارا يهاي بنگاه
در آمدند  يبزرگ يها ها يا كارتل ه و تداخل و توافق به صورت كمپانيطريق توسع

اند يا به اين ترتيب مجال نفس كشيدن و اظهار  كه در تمام بنادر دنيا رخنه كرده
داند  يو حاال همه كس در ايران م .دهند يضعيف را نم يها وجود كردن به شركت

مختصر  ينفت برا يركت ملكه ما تا بازار فروش خارج نداشته باشيم، اداره ش
 .نخواهد داشت يجز زيان و زحمت چيز يمصرف داخل

ما وارث و  اهللحمد هاين مطالب از جهت سرمايه و قدرت تأسيسات بود كه ب
امور مربوط به نفت، مثل خود آن سيّال، دائماً در حال تغيير و  يول .مالك آن هستيم

شود، نوبت ارزش و  يعوض م يكل هها ب كه مد لباس خانم يتحول بوده، هر چند سال
محصوالت  يرسد و مشخصات فن ياز محصوالت تازه نفت م ينيز به يك يگر جلوه

 يكاف يكه تنها تملك ذخاير زيرزمين يطور به .شود يتر م بازار پسند روز بروز دقيق
تحقيق و تكميل و  يبايد به بهترين شرايط و با توجه به آينده، يعن يبردار نبوده، بهره

و حسن اداره در كار نباشد،  يبين اگر دقت و حساب و پيش .انجام گيرد يغيير دائمت
نه تنها آتيه شركت از لحاظ بازار فروش تاريك خواهد بود و وضع حال نيز با ضرر 

 يشود، بلكه بنا به خطرناك بودن و دقيق بودن، تمام تشكيالت سرمايه اصل يهمراه م
زند و به فعاليت و  يكه همه چيز را آتش م ينفت .رود يو آثار گذشته نيز به هدر م
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اداره شود، خود را آتش  يانگار و سهل ياحتياط يآورد، اگر با مختصر ب يجنبش م
 .محدود، مانند آتش فشان، دود هوا خواهدشد يخواهدزد و اين ذخاير پرقيمت ول

داره هم نگاه كنيد، ا يو سياس يطور است، از جنبه اجتماع نه فقط خود نفت اين
حفظ  .نيست يكارگر و كارمند دارد، كار آسان 1111 كه ينمودن يك دستگاه

تعادل آن )و اين تعادل بايد تعادل پايدار باشد نه تعادل موقت روزمرّه( جز با مراقبت 
 يولو توأم با خرابكار -يك اعتصاب يك ماهه .و لياقت و عدالت ميسّر نخواهد بود

در كار  يداند خرابكار يو خدا م .رخواهد گرداندها را ب ها و مشتري كشتي -نباشد
 .تر نفت چقدر آسان است؛ از آب خوردن هم آسان

 يشود آن را شوخ يخالصه آنكه دستگاه آن قدر با عظمت و دقيق است كه نم
 يدر كار نفت اگر پا از رو .و فساد نگاهش داشت يو سست يگرفت و با رويه سرسر

خواهد بود كه  «يذَنْب ال يُغْفَر»نار گذاشتيم، صحيح ك يو ادار يو فن ياصول علم
و  يين خسارت آن برچيده شدن بساط است و اگر برطبق موازين عقلتر كوچك

درست عمل نموديم، موفقيت كامل و منافع سرشار خواهيم داشت؛ حدوسط  ياخالق
 .وجود ندارد

مؤثر  ياست و يك تمرين عمل يمايه خوشبخت ياين خود، از جهت تربيت مل
 .خواهد بود ياصالح عادات و روحيه عموم يبرا

 پايان
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 ايران یشدن نفت در وضع صنعت یتأثير مل
 

كشور دوا  ياز نفت، تمام دردها يبردار شدن و بهره يگويند با ملّ يچون م
شود، الزم است در تأثيرات اين امر مهم در هر يك از شؤون كشور مطالعه و  يم

كه  يايم و موفقيت كه در پيش گرفته يآيد؛ مبادا از اين راه امل به عملك يبررس
 ياست در عالم، هيچ عمل يبديه .نگيريم يا كم بگيريم يا نصيب ما شده است، نتيجه

 يشود و امروزه بايد در تأثيرات مل يانجام نم خود بهكامل، خود يبدون مطالعه و سع
كامل بنماييم تا با علم و اطالع از  شدن صنعت نفت در وضع صنعت ايران مطالعه

 .حقايق بتوانيم حداكثر استفاده را از هر حيث داشته باشيم
شدن صنعت نفت در  يشنوندگان محترم به اهميت مل ياينكه تا حد ياكنون برا

كنيم تا ببينيم با مالك شدن صنعت نفت،  يايران آشنا شوند، چندرقم را ذكر م
 :ما پيدا شده است يوضع صنعت در ييكمرتبه چه تغييرات عظيم

وزارت  يطبق آمار و اطالعات رسم يو مل يكل كارگران ايران در صنايع دولت
 .اند بوده يآنها در صنايع نساج 11نفرند كه % 61111، 1323كار    در 

 نفر،  68111كل كارگران دستگاه نفت كشور   

 كيلو وات،  11111برق كشور     يكل نيرو

 سات نفت در همين حدود،برق مؤس يكل نيرو

 ريال، 131111111  يو مل يسرمايه كل مصرف شده دركارخانجات دولت

ليره بدون زمين؛  311111111سرمايه كل دستگاه نفت از لحاظ مبلغ و عايدات 
 برابر، بيش از چهل ييعن

ميليون تومان كه نصف كل واردات  311، 1323كل صادرات كشور در سال 
 است،

 برابر، هفت يميليون تومان يعن 2/218 يصادرات مواد نفت

 درصد آن از امتياز نفت بوده است، 21ميليارد تومان كه فقط  1عايدات دولت 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  112

 

برابر درآمد  1بيش از  يو عايدات فروش نفت مثالً يك ميلياردونيم تومان يعن
 .باشد يسابق م

رد كشور وا يو اقتصاد يصنعت يدر ترازو يپس ببينيد يكمرتبه چه وزن بزرگ
اين عيناً  .نمايد يچيز ايران تحميل م شود و چگونه عظمت و آثار خود را بر همه يم

و رفاه  يسرازير كنند كه از يك طرف آباد يرا به سمت يمثل آن است كه رود بزرگ
ممكن است همه چيز را محو و نابود  يآورد و از طرف ديگر با كمترين غفلت يم

 .اثر باشد يتواند ب ياين يك انقالب است و حتماً نم .كند
صنعت يا صنايع ايران  ياست كه رو يالبته مقصود ما در اينجا، بحث در آثار

 .دارد؛ نه ساير چيزها

*  *  * 

توليد درآمد  يفعاليت برا يو مفهوم جامع و كامل، يعن يصنعت در ايران، به معن
صادرات ما كه  در اقالم .صادرات، تقريباً يا اصالً وجود ندارد يبرا يو تحصيل منبع

شود نام  يميليون تومان بوده است، آنچه را كه كامالً م .31جمعاً  1323در سال 
كل  18آن گذاشت، فرش است كه دومين قلم صادرات و % يرو يصادرات صنعت

 ي(، پس از آن محصوالت حيوان21پشم است )% يرقم اصل .داده است يرا تشكيل م
( و 6(، كتيرا)%1/12بار )% (، خشكه16)%ديگر مانند مو و كرك و پوست و روده 

دستگاه سازنده  ياگر توجه را به داخله بيفكنيم، صنعت به معنا .(2برنج )%
است كه تقريباً نصف كارگران خارج  ينساج يها مصنوعات، در درجه اول كارخانه

از منابع بزرگ درآمد  يكه يك يكند؛ بعد قندساز ياز مؤسسات نفت را اشغال م
آجر(، كارخانجات  -بلور  -نامه است؛ دخانيات، صنايع سيليكات )سيمان سازمان بر

، يپز ، تسليحات و تعميرات ارتش، صابوني، مقواسازي، كبريت سازيشيمياي
 - يكش روغن - يكن خشك يچا - يزن پنبه - ي)برنج پاك كن يزراعت يها كارخانه

باز جا دارد كه در  داير شود، يهاي ( و غيره؛ و اگر بعدها هم كارخانهيعرق كش
 يترين قلم واردات ما باز قندوشكر و چا عمده 1323در سال  .ها باشد همين زمينه

ميليون  ..1) يو پشم يا پس از آن، منسوجات پنبه .ميليون تومان( 114است ) بوده
فقيريم و  يميليون تومان( كه متأسفانه از اين حيث خيل 82آالت ) تومان( و ماشين

 .بايد داير شويم
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است و صنايع  يپس به داخله هم كه نظر بيفكنيم، باز كشور ما كشور زراعت
از اينها كه بگذريم،  .گيرد يمختصر و كوچك آن ريشه خود را از زمين و زراعت م

شود  يشود صنعت گفت يا الاقل مشغولين به آن را م يعام م يآنچه را كه به معنا
و صنايع مربوط به مصارف  يفن يها تهستند، بيشتر فعالي يفعاليت صنعت يگفت دارا

 يكشاورز -ونقل  حمل -ساختمان  -يخ  -آب  -است )برق  يو احتياجات عموم
و غيره( و اتفاقاً توجه و عالقه مردم بيشتر به اينهااست و هم اينها شاخص  يموتور

 .باشد يدرجه تمدن و آسايش و رفاه م
از منابع نفت  يبردار شدن و بهره يبنابراين، همه را يكجا در نظر گرفته و تأثير مل

البته توجه ما به آثار نيكو در .دهيم يتمام آنها مورد بحث و مطالعه قرار م يرا رو
 .باشد يتوسعه و بهبود و مخصوصاً رفع اشكاالت صنعت ايران م

 :شدن ايران ياشكاالت عمده صنعت ما و صنعت
 جمعيت و فقر همان جمعيت كم يكم -اول

 يآالت و تأسيسات صنعت ينماش يگران -دوم
 از آنها سوخت است يمواداوليه )معادن( كه يك ينبودن يا كم -سوم

 (وسايل يكرايه و كم يضعف خطوط ارتباط و وسايل نقليه )گران -چهارم
 (يا مرد كار )اعم از كارگر مهندس و غيره Main d'oeuvre -پنجم

 يو اجتماع يدر اداره كردن و مفاسد فرد ييا نادرست يناشيگر -ششم
 

چگونه به اين مسائل جواب  ياز منابع نفت يبردار شدن و بهره يحال ببينيم مل
اين منظور، بهتراست همراه نفت راه بيفتيم و ببينيم به  يبرا .دهد و آثار آن چيست يم

 .شويم يكجاها و چگونه وارد م
 .است يحرارت يو توليدانرژ ي، سوزندگيخاصيت مستقيم و سرراست موادنفت

 .پس اولين مورد استعمال آن در گرمايش و طبخ است
برق، آب  :مانند يمكانيك يبه انرژ يحرارت يپس از آن، از راه تبديل انرژ

و غيره  يو طب يونقل و تراكتور بوده و باالخره مصارف شيمياي )تلمبه(، حمل
( و يسرحد صنعت -از اين به بعد از سرحد خارج شويم )سرحد كشور .باشد يم

 .فروش خارج و تحصيل ارز را در نظر بگيريم موضوع
 :دهيم يقرار م ييك اين موارد استعمال را مورد بررس اكنون يك
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1-Chauffage  ( )گرمايش 
جاست كه در واقع با  كند، همين يعرض اندام م« سوخت»كه بيش از هرجا  آنجايي

الً اگر يك ذلك مث مع .شود يوارد م يو كل يو به عنوان ماده اصل 111راندمان %
را در نظر بگيريم و فرض كنيم چهار پنج سال عمر آن بوده و  يكالريفيكس معمول

يك تومان بابت استهالك آن  يماه در خدمت ما باشد، تقريباً روز سه يسال
پردازيم و در حدود همين مبلغ هم )به حسب اينكه چندساعت اتاق را گرم نگاه  يم

تأثير نفت در گرمايش با كالريفيكس  يسوزانيم؛ يعن يداريم( نفت در آن م
نفت در داخله قيمت آن را  يحال اگر بتوانيم از راه وفور و ارزان - 11شود% يم

 .ايم هزينه گرمايش با كالريفيكس را تقليل داده 21نصف كنيم، در واقع %

و  ياست جزئ يخواهيد گفت كه كالريفيكس در اتاق روشن كردن امر يول
بخواهيم پايمان را  ياگر يك قدر .توان ناميد ينم يل صنعتو اين عمل را عم يعاد

اگر  :در عالم صنعت بگذاريم، بايد به سراغ شوفاژ سانترال و تهويه مطبوع برويم
تهران را در نظر  يدر خيابان سعد يدستگاه تهويه مطبوع عمارت هفت طبقه اردكان

 يوهزار تومان براتومان مخارج ماهيانه، د 8111شود كه از  يبگيريم، مالحظه م
 يبرق و آب و مصارف ديگر و چهارهزار تومان هم برا يتومان برا 1111 گازوئيل،

 .دهد يكل هزينه را تشكيل م 21شود و اثر نفت % يساله سرمايه منظور م استهالك ده
خريد و نصب  يبها ياز گران يدر اينجا رقم عمده، استهالك سرمايه است كه ناش

شويم؛  ياز آن با رقم ناراحت كننده حقوق متخصص مواجه مباشد و پس  يدستگاه م
ارز؛ بعد  يشود؛ در مرحله اول، گران يكه مانع توسعه صنعت شوفاژ م يآن چيز ييعن

 .است Main d¨oeuvre سوخت مايع و باالخره يگران

در مشكالت اين كار  1/12قيمت گازوئيل اگر نصف هم بشود، فقط به اندازه %
 .دهد يتخفيف م

 :جا گرانتر است نفت سفيد در ايتاليا از همه يخرده فروش ييد دانست كه بهابا
ايران  -24سوريه  -31تركيه  -41پس از آن فرانسه  .هر گالن يسنت برا %1/31
 11/3و ونزوئال و مصر  1/18انگليس  -13 يعربستان سعود -1/21هندوستان  -3/21

 .است
 

 طبخ -2
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تر  دقيق يدر حدود فوق است؛ جزآنكه اسباب و متصددر اينجا هم قاعدتاً آثار ناشيه 
شود و ماده اوليه و تجهيزات ديگر هم در بين  يسوخت كمتر م يالزم بوده و اثر بها

 .آيد يم

 
 محرك  ينيرو -3

هر كيلو وات ساعت در  يو پول سوخت برا .متداولترين فرم به صورت برق است
 :باشد يمختلف به قرار زير م يها ماشين

 شود، يريال پول سوخت م 11/1كه  يكوچك بنزين يتورهامو -1

 شود، يريال پول سوخت م 14/1ديزل سبك )گازوئيل( كه  -2

 .شود يريال پول سوخت م 31/1)نفت سياه(  -شدير بخار -3
 

 يريال در نظر بگيريم، در موتورها 4اگر قيمت متوسط يك كيلو وات برق را 
% بابت سوخت 1/8و در شدير بخار  %1/13و در ديزل سبك %41 يكوچك بنزين

 يشود، اگر گازوئيل را به بها يرود و چون فعالً برق در ايران بيشتر با ديزل تهيه م يم
 .ايم در اشاعه صنعت برق كمك كرده 1نصف بفروشيم، حداكثر %

و خشك( اهميت دارد،  يكه مخصوصاً در ايران )كشور كشاورز يفرم ديگر
 يسطح يها محرك تلمبه ياست كه به صورت نيرو يرآبيا ياستفاده از سوخت برا

از  يكه يك يعميق مصرف شده و طبق ارقام يها چاه يها عمق كم و تلمبه يبرا
 41تا  21اند، اثر سوخت از  مهندس آصفيا( داده ي)آقا يمهندسين متخصص ايران

 .شود يتر م درصد بوده و بنابراين دخالت نفت قابل توجه
 

 ونقل  در حمل -5
ونقل با اتومبيل و كاميون طبق ارقام مستخرجه از  شديدتر است؛ خصوصاً حمل اثر

 :نفت در كرمانشاه يونقل شركت مل آمار اداره حمل

 41بنزين بكل هزينه % ي، بهايبنزين يدر ليالندها

 11گازوئيل = % يديزل     كل هزينه  بها يدر ليالندها

در تجارت و  يقل اثر عظيمو ن ونقل )كه حمل در حمل يمواد نفت يبها ييعن
ايران  يالعاده كشاورز توسعه فوق يدارد و عامل اصل يصنعت و مخصوصاً كشاورز
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ندارد و اگر نصف شود، به طور متوسط شايد  ياست(، اثر ناچيز در سنوات اخير بوده
 .آورد يها پايين م هزينه كرايه را در جاده %11

است،  كه ذيالً داده شده يبق ارقامآهن اين طور نبوده و ط در حمل و نقل با راه
 :شود ي% كل هزينه م1هزينه سوخت كمتر از 

 تومان بوده 86111111بيش از  1323آهن در سال  كل درآمد بنگاه راه -1

 38111111 يبابت حمل مواد نفت يكرايه دريافت -2

 31111111بنگاه بدون استهالك  يهزينه جار -3

است و نسبت  كل درآمدش بوده 44نفت % يبنابراين عايدات بنگاه از شركت مل
بنگاه بابت سوخت )مواد  ياز طرف ديگر، پرداخت .شود يم 42% يبه مخارج جار

)علت، اوالً  .است 1است كه بسيار ناچيز و كمتر از % تومان بوده 111111( جمعاً ينفت
 (.آهن و همان مسأله ارز است راه يطبيع ينفت سياه، ثانياً سنگين يارزان

گمان  يدر دست نداريم، ول ي)تراكتور( متأسفانه ارقام يموتور يشاورزدر ك
كمتر باشد و مخصوصاً مسأله توزيع  .2متوسط از % طور بهكنيم دخالت سوخت  ينم

جهات  يالعاده پراهميت است و از بعض نقاط دهات و غيره فوق يگازوئيل به اقص
 .هم برسد 11شايد اين دخالت به %

 
  يفروش خارج -5

يك قلم عمده مصرف ديگر  .نكرديم يصحبت يو طب ياينجا از مصارف شيمياي در
ماشين است  يمربوط به خودمان خواهد شد، روغنها اهللكه انشاء يمستقيم موادنفت

 .شود آن را در سرجمع حساب سوخت وارد نمود يكه م

برابر اصل  13شركت سابق،  يكه در آخرين سال تصد ياما فروش خارج
آنچه را  .دهد ياست، طبعاً از لحاظ اثر نيز قلم عمده را تشكيل م بوده يمصرف داخل

 .كه از اين راه به دست ما خواهد آمد، عايدات به صورت ارز است
را نداريم كه بتوانيم در شهرها و دهات جزء، دست به  يدانيد االن آن پول يم

اريم بايد با ارز بزنيم و آن قدر هم كه د يو شهر يها و امور عمران تأسيس كارخانه
دوسه برابر  يموارد بايد به نرخ آزاد كه حت يدر بعض .كه نرخ گران دارد وارد كنيم

اما اگر ارز فراوان  .و غيره متوسل شويم يصادرات يها است و گواهينامه ينرخ رسم
پيدا  يها تنزل فاحش رود و ثانياً قيمت يها از بين م نامه يپيدا كرديم، اوالً گواه
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هم حتماً تنزل فاحش  ييكمرتبه نصف و بلكه ثلث شده، عوارض گمرككند،  يم
 يبردار شدن و بهره يمل يدر حقيقت از راه تأثير اقتصاد يپيدا خواهد كرد؛ يعن

پيشرفت صنعت ما كار خواهد  ياز ده مقابل اثر مستقيم انرژيتيك رو نفت، بيش
 يصنايع ما كه فقر مل يكرد؛ مخصوصاً كه با دارا شدن درآمد، آن اشكال بزرگ اول

 .است، مرتفع خواهد شد
به اينجا متوقف  ياز منابع نفت يبردار شدن و بهره يالعاده مل البته آثار نيكو و فوق

 يعسرت هنر .هم دارد يالذكر، آثار عظيم ديگر نشده و عالوه بر رفع اشكاالت فوق
بقه و از عدم سا ي، در مرحله اول، ناشMain d¨oeuvre يو قحطالرجال تخصص

آهن در  راه يبردار كه ايجاد و بهره يهمان طور .است يصنعت يكمبود دستگاهها
كارگران  يبه فنّ ساختمان و مكانيك و برق نمود و سطح هنر يايران خدمت بزرگ

 يين كارگاه تربيتتر بزرگو كارمندان ايران را باال آورد، اين دستگاه معظم نفت نيز 
باشد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم  يور متمام كش يبرا يو آموزشگاه تخصص

 يذيقيمت يانواع مختلف صاحبان حرفه و هنر را تحويل جامعه خواهد داد و كمكها
تهيه و تكميل كادر ساير صنايع خواهد كرد؛ خصوصاً اگر در نظر بگيريم كه  به

 -موتور -تلمبه -لوله -كه دارد )خواروبار يصنعت نفت با احتياجات متفرق و متنوع
 يو تبع ينوبه خود موجد صنايع فرع به (كش و غيره نفت -لوازم برق -يقطعات يدك

موجود نخواهد داشت؛  يها از كارخانه يكم شود كه به مقياس وضع حاضر دست يم
 يطفيل آنها محصوالت و مايحتاج ساير جاها نيز خواهد بود و به تر بزرگبلكه 

 .كشور شايد تأمين شود

تربيت كارگران و  يبرا ينفت، نه تنها يك مدرسه فن يدستگاه عظيم شركت مل
باشد، بلكه با مشكالت و مسائل و مقتضيات عظيمش يك مدرسه  يمتخصصين م

و تعليم دهنده اصول اداره به مقياس بزرگ  يتربيت كارمندان ادار يبرا يتر بزرگ
 بسته و يها باشد و ما را كه عادت به محيط يم -تربيت آدم و مردكار ييعن-

و  يكه طبق اصول خانوادگ  يهاي ايم )فعاليت و ضعيف كرده يجزئ يها فعاليت
خودمان  يكار اسلوب سمبل ، بدون مطالعه و دقت و رعايت اصول صحيح و بهيدهات

رو  روبه يو سياس يو اقتصاد يومال يمرتبه با هزاران مشكالت فن شود(، يك يانجام م
سرها  يتو يكند و سر يانتها م يب يعظيم خارج و درياها ينموده و وارد دنيا
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جمع كنيم؛ امور را  يشويم حواس و دست و پايمان را قدر يخواهيم برد و ناگزير م
 .نگيريم و اجباراً اصول منطق را رعايت كنيم يسرسر

و  يو مخصوصاً نادرست يبه اين ترتيب، آن مشكل غامض ششم كه ناشيگر
 حل خواهد يا خاطر، تا اندازه  ا با طيبو باالجبار ي تدريج بهاست،  يمفاسد اجتماع

 .وقت نه تنها صنعت، بلكه حيات ما درست خواهد شد شد و آن
شدن  يمل يعظيم و عموم ياين است آن آثار مستقيم و غيرمستقيم، ول !آقايان

 .ما يتمام شؤون زندگ يصنعت و رو يصنعت نفت رو
ثار و مزايا به تمام اين آ يشده، ول يدرست است كه نفت مل :خواهيد گفت

 ياست كه فعالً متوقف و دچار مشكالت عجيب يو فروش خارج يبردار فرض بهره
وجه مسلم  خواهيد نكنيد؛ به عقيده من به هيچ يخواهيد باور كنيد، م يم .است شده

آورده و  ما پيش يكه برا يشدن نفت از جهت مشكالت و مساع ينيست كه مثالً مل
صنعت نفت  .كه انتظار داشتيم يتا از جهت منافع فورخواهد آورد، كمتر مفيد باشد 

العاده خود را به كار انداخته  تأثير فوق -درست بشود يا نشود زودي بهاعم از آنكه -
ين نعمت و تر بزرگكه دچار هستيم، به عقيده من  ياست و همين مشكالت و مصايب

هيچ  :فرمايد يم مالسال حضرت اميرالمومنين عليه .باشد يما م يعامل اصالح و ترقّ
 .كند يما را بزرگ نم «رنج»چيز به قدر يك 

 و منفعل؛ بلكه رنج passif آورده است؛ آن هم نه رنج يرنج به ما رو اهللالحمد
actif اين اراده،  .ايم و توأم با اراده موفقيت است و فعال كه ما خودمان خواسته

ه شرط آنكه بخواهيم و خود ما را هم نجات داده و هم موفق خواهد كرد؛ ب زودي به
كه به عهده داريم، بزرگ كنيم و افكار كودكانه،  يا را به تناسب اهميت وظيفه

است،  يو نوكر مآب ياستعمار يرا كه الزمه زندگ ي، حسادت و بدبينينظر كوته
 .كنار بگذاريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يبسمه تعال

 

*جوانان با سياست یباز
 

 

 تاريخچه یمختصر

كه به فرنگستان رفته يا از  يقاجاريه و مخصوصاً بعد از مشروطيت كساناز زمان 
و  يكم و بيش برخوردار بودند، اولين دسته ناراض ياروپاي يها ها و نوشته گفته

صحبت از  ياشاعه تمدن غرب يدادند و برا ياصالح طلب را در ايران تشكيل م
در طرز اداره مملكت،  يتبه تغييرا يخالصه افكار آنها منته .كردند ياصالحات م

سواد داشتن و سياست گفتن الزم و  يتا مدت .گرديد يحكومت و سياست م ييعن
يافت، توجه طبقات مختلف به  يكه معارف توسعه م تدريج به .ملزوم يكديگر بود

 يها از مجالس اعيان و از صحبت يسياس يها گرديد و بحث يزيادتر م يامور سياس
و  يو امور اقتصاد يتر آمده، اخبار سياس حكام پايينمربوط به شاه و رجال و 

در بازار از جمله مذاكرات  يادارات و روحانيون و حت يدر ميان اعضا ياجتماع
 .عالقه نشان دادند يحزب يها و مسلك يحكومت يها شد و مردم راجع به رژيم يعاد

 .م كردها را محدود و مكتو اين نوع مباحث و سرگرمي يدوران بيست ساله پهلو
باعث فوران  يو تحريكات خارج يغليان احساسات داخل يدر دوره دموكراس

افراد مسن  .دنبال افراد رفتند احزاب به .تشكيل شد يجمعيتها و احزاب .افكار گرديد
كه هنوز از زمان  يو وحشت يتجربه تلخ دوران سابق يا در اثر خمودگ يرو

از احزاب )مخصوصاً احزاب تندرو(  يبه يادگار داشتند، استقبال شايان يديكتاتور
غير از طبقات با سواد و  يديگر يها رهبران احزاب ناچار شدند به دسته .نكردند

 .دادند، رو آورند يمند و وارد در سياست سابق را تشكيل م مسن كه تنها افراد عالقه

                                                
 .چهر، چاپخانه آفتاب، چاپ و منتشر شده است يتوسط كتابفروش 1331اين اثر در مهر ماه  *
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مطمح نظر احزاب و هدف دعوت آنها قرار  يبايست يدو طبقه در پيش بودند كه م
 .سواد و از طرف ديگر جوانان روشنفكر ياز يك طرف كارگران ب :رندگي

كه داشت، البته زودتر از هر  يطبقه اول به واسطه محروميت مديد و مظلوميت
اصالحات را اجابت نمايد و طبقه دوم به  ييا دروغ يكس بايد دعوت مدعيان حقيق

ها را عاشق كلمات كه طبعاً در جوانان وجود دارد و آن يواسطه حرارت و جسارت
 .داد يرا وعده م ينمايد، زمينه مساعد يبديع و عمليات خطير م

در عمل  يا العاده كه ديديم، استقبال و مخصوصاً استمرار فوق يطبقه اول به طور
 .رها شد يا نشان نداد و بعداً تا اندازه

مردها برخالف زنها كه هميشه  .درآمد  خوب از آب ياما طبقه دوم خيل
رسيدن به سنين رشد تعجيل دارند و پسرها  ياهند سن خود را عقب ببرند، براخو يم

مثل آنها سيگار بكشند و كيف  .ها را در آورندتر بزرگدوست دارند تقليد  يخيل
زير بغل گذاشته، به اداره بروند و در دنيا يك كاره يا اگر ممكن باشد همه كاره 

 يها خيل ن امور كشور به كام جوانبنابراين دم از سياست زدن و گرداند .بشوند
ها را  ها و انقالب در كنفرانس سياست بافها وصف رژيم يوقت .شيرين آمد

 !ديدند يرا م يو زمامدار يشنيدند، خواب پيشواي يم
ها كم و بيش مثل كارگران و طبقات رنجديده اجتماع  حقيقت اين است كه بچه

يك  يبينند، دارا يگردن خود ديده و مكه از مادر و پدر و معلم به  يبه واسطه قيود
باشند و بدشان  ينسبت به اجتماع( م يها )يعنتر بزرگنوع حس انتقام نسبت به 

اگر حس  عالوه به .آيد كه با تسلط يافتن بر سايرين، اوضاع را معكوس سازند ينم
كه از ناموس  يانتقاد و تشخيص در آنها هنوز قوت نيافته است، بنا به فطرت پاك

و  يباشند و غريزه فداكار ياند، طبعاً شيفته حق و حقيقت م ت به ارث دريافتهخلق
تر و  هر قدر وظيفه سنگين .است يخدمت در آنها قو ياستقبال محروميت برا

 .آورند يتر سر تسليم فرود م تر خواسته شود، عاشقانه مأموريت خطرناك
شروع شد  يشنفكرتبليغات مؤسسين احزاب ابتدا در ميان جوانان باصطالح رو

كه تازه از اروپا برگشته يا از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده، با وجود عنوان دكتر 
 .نبودند يا و مهندس يا ليسانسيه، مورد توجه و مصدر كار عمده

خود  يا رفته قليل و مخصوصاً متشتت و تا اندازه هم ياينكه اين عده رو نظر به
توجه  زودي بهكردند و   حبان احزاب را مأيوسو متكبر بودند، اكثرشان صا يرأ
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دراينجا زمينه مساعدتر  .عاليه معطوف گشت مدارس يباال يتبليغات به طرف كالسها
داشتند،  يكه غالب دانشجويان از لحاظ مايحتاج زندگ يبود و فراغت و تأمين

 و يمندان صميم كه يك عده عالقه يطور كرد، به يفراهم م يجمع و شنواي يگوشها
نفوذ عميقتر  يبرا يا گرديد و مشوق و مقدمه يآور احزاب وقت جمع يسرشار برا

هر قدر مريد جوان باشد، سهل  .گرديد يمتوسطه و ابتداي يو حت يدر مدارس عال
 .شود يتر م مرغوب يتر، يعن تر و متعصب الحصول

ير يا ماند؛ ديگران د ينم يباق يمتأسفانه متاع خوب هميشه در انحصار جوينده اول
عنوان ماليم و  «يا شاگرد مدرسه»اين است كه اگر سابقاً  .داين بهر يزود آن را م

كه يافت،  يبا تغيير نام يدر خور جوانان معقول بود، در دوران دموكراس يمحقر
ها و  ابتدا احزاب و پس از آن در روزنامه .رفته رفته اهميت و احترام خاص پيدا كرد

دفاع  ياز آن حساب بردند و برا يروحان يو حت يادارو  يدر مجلس، مقامات سياس
از نظر و تقويت جانب خود با حرمت و مالحظه و بلكه تملق و مداهنه نام دانشجو را 

ها و  كه هلل يا مثل اشراف زده .خود ذكر كردند يها در نطقها و مقاالت و اعالميه
گذارند، از  يابقه مجهتش با يكديگر مس يمورد و عزيز كردن ب ينوكرها در تعظيم ب

مقام  .جلب نظر اين فرزند اجتماع، سيل تعريف و تملق سرازير شد يهمه طرف برا
ترين مرتبت در كشور رساندند و آنها را يگانه عامل  آموز را به عالي دانشجو و دانش

زاده باشند، تازه  غافل از آنكه اگر حالل .مؤثر در اجتماع فرسوده كثيف خواندند
 .خوانيم يهستند كه خراب و فاسدشان م يايه اوالد همان

رسيد كه دانشجويان در  يبيجا به جاي يناروا و طرفداريها يباالخره كار تملقها
را ا ترين وجه، هتك حرمت شوراه وقيح دانشگاه زير اطاعت رئيس و استاد زدند و به

 .ندها دانست تنظيم آيين نامه و تدوين برنامه يخود را احق و اصلح برا !كردند
آيند  يراست به وزارتخانه م آموزان دبيرستان به مدير و معلم اعتنا نكرده، يك دانش

راه افتاده، بر  ها خياباناطفال دبستان با علم و كتل در  !نمايند يو تهديد و تحصن م
 !فراز ميز وزير رفتند و دستورالعمل به او و به شاه مملكت دادند

 

 نقش جوانان

ما كه تاريخ ضبط خواهد كرد  يات اجتماع امروزاز مشخص يدر هر حال يك
است كه، به صحيح يا به غلط، شاگردان مدارس پيدا  يدخالت و نقش نسبتاً مؤثر

 .اند كشور شده يو سياس ياز اقدامات ادار يكرده، عامل يا مانع بسيار
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تظاهرات در بازار بود، حاال سر و صدا اول از محوطه  يسابقاً اگر سرچشمه بعض
 .آيد يپسرانه و دخترانه در م يها ها و دبستان اه و بلكه از حياط دبيرستاندانشگ

البته تشخيص اينكه اطفال مدارس شخصاً مبتكر چنين اعمال و صاحب چنين 
ضمناً اين رويه  !است يا بيش نباشند، مطلب جداگانه يا افكار بوده يا آلت بال اراده

اند گرفته بود، زياد تعجب  رمشق ما شدهكه فعالً س يرا اگر اجتماع ما از ملل متمدن
 يا هنر ابتكار هم نداشته، تقليد بلهوسانه يمتأسفانه ما در اين باره حت ينداشت ول

 .نماييم يتر از خودمان مانند مصر و غيره م است كه از ملل عقب افتاده
از احزاب بود كه به واسطه  يكه گفته شد، فقط يك يطور امر به يدر ابتدا

تبليغات خود را خصوصاً در ميان  ياز طبقات با سواد و با تجربه، بلندگو ينااميد
داشته، نخواستند  يساير احزاب شايد شهامت و انصاف بيشتر .جوانان قرار داد

متوجه شدند كه از  تدريج به يسياست پرت كنند؛ ول يحواس كالس را با جنجالها
شتن اطفال معصوم ورها نمودن بعضيها نيز ترسيدند كه واگذا .اند حريف عقب افتاده
گيرد،  يكه به اعتراف خودشان از خارج كشور سرچشمه م يآنها به دام تبليغات

اطفال مورد  ياز ناحيه اوليا يحت .به مملكت و به نسل و به آيين باشد يخيانت عظيم
حسن نيت يا قصد حفاظت  يرو يبنابراين ساير احزاب نيز بعض .مالمت قرار گرفتند

 يهاي شعب، سازمان يبرا يجلب جمعيت و عضوگير يبرا يو بعضنسل جوان 
آنها مصادف با  يمساع .مخصوص جوانان و دانشگاهيان و فرهنگيان تأسيس كردند

از  يبعض كه در يپرست گرديد، به طور طرف و وطن يحسن استقبال افراد ب
اب از در وضع حاضر تقريباً تمام احز .مدارس كفه ترازو به طرف ديگر متمايل شد

مدارس ما  ييعن .در دانشگاه و فرهنگ دارند يچپ تا راست، نمايندگان و طرفداران
دسته ديگر  يكه عمل يك دسته رو ياز تيول حزب معين خارج شده، با تضعيف

 .اند كند، جوانان مدارس اثر حاد خود را در سياست كشور از دست داده يم
 

 اسارت در چنگال سياست

تعادل  يا سياست كشور از دست داده و تا اندازه يرا در رو اما اگر مدرسه اثر خود
اوالً  .دهد يمدرسه ادامه م يبرقرار شده است، متأسفانه سياست اثر سوء خود را رو

و ارزش مقام  يكه تنها علت غاي يو از كسب آن چيز يشاگردان را از وظيفه اصل
ارس خواندن و تربيت در مد يدارد؛ يعن يباشد، باز م يم يآموز و دانش يدانشجوي
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ثانياً رشته انضباط و اطاعت و احترام  .قرار گرفته است يفرع ييافتن جزء امور خيل
و اعتصاب از  يگسيخته شده و با حربه هوچيگر .كه پايه اداره كردن و تربيت است

از طرف ديگر هر اقدام و  .معلم و مدير و وزير، سلب حيثيت و اختيار شده است
اتخاذ شود، افكار و  ينظريات تعليم و تربيت يتصديان دلسوز روكه از طرف م يعمل

محيط دانشگاه  ييعن .گذارند يآويزند و آن را عقيم م ياغراض سياست به آن در م
 يبوده و وزارت فرهنگ مجر يكه بايد محيط كامالً وارسته و مستقل از قيود خارج

كشور بنا به سنن گذشته و  يو معنو يكه احتياجات ماد باشد يآن نوع تعليم و تربيت
 يرا باز يو پيشواي ينمايد و در اجتماع نقش رهبر يمقتضيات آينده، ايجاب م

كرده، افكار و آمال از آنجا پرتو بگيرد، دستخوش و تابع جريانات روز گرديده، 
 ياساس داخل يو ب يشوم خارج يها فرهنگ و دانشگاه ما اسير چنگال سياست

 ...  !گردد يتر و مضرتر م تر و ضعيف گرديده، روز به روز ذليل

خورد و چون در بازار  يبه شهر آمده، عسل فراوان يلر يمعروف است وقت
 .گرفت يبعد دل درد سخت .از آنها را نيز خريد و خورد يديد، يك يدرشت يها خربزه

سازند و ناخوش  يتو گفتم خربزه و عسل با هم نم او سرزنش كرد كه من به رفيقش به
كه  يبين يم !طور نيست هيچ اين :لر در حال درد و فغان، برآشفته گفت .شد يخواه
ما نيز هر  ياحزاب سياس ... !اند كه پدر من بيچاره را در آورند با هم ساخته يدوتاي
كه بين خود داشته باشند، از لحاظ ما اثر واحد داشته، مثل اين است  يو نزاع يدشمن

 .اند دست يكديگر داده كه در تضعيف و تخريب مدارس دست به
 

 ميوه كال

يا  يبرگشته، سمت سياس يمعلم ياست به شغل اوليه خود، يعن ينگارنده كه چند
در انصراف شاگردان از سياست  يكه او را محتاج به داشتن غرض و نظر يمقام ادار

خواهد آداب معمول روز را شكسته، تملق و مداهنه را با جوانان كنار  يبكند ندارد، م
با آنها صحبت كند و  ييا پدر و فرزند يچند كلمه در عالم معلم و شاگرد .اردبگذ

باالخره  .خود كه در احزاب مختلف هستند، بنمايد از دوستان يپس از آن خواهش
شناسد و دوست دارد و بيش از  يكه بيش از هركس شاگرد مدرسه را م يكس آن

، يو وظيفه اجتماع يتياج شغلو انس و چه از لحاظ اح يسايرين، چه از لحاظ آشناي
 .باشد، همان معلم است يمند م به سرنوشت او عالقه
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شما البته در جامعه بسيار عزيز و با ارزش  !آموزان عزيز دانشجويان و دانش
 يهستيد، اما احترام و ارزش، مثل ارزش ميوه نارس درخت، به اعتبار و اميد روز

واال ميوه كال اگر از درخت چيده يا است كه برسد و بامزه و قابل استفاده شود 
اگر از مدرسه فارغ  !خوراك گاو و االغ خوب است يريخته شود، فقط برا

 .التحصيل شديد، صاحب حيثيت و اعتبار خواهيد بود
ديگر كشور كه محروم از سواد بوده،  يتمام افتخار و امتياز شما نسبت به جوانها

است كه كسب كرده يا خواهيد كرد  ياتكنند، به واسطه معلوم يم ييا عملگ يرعيت
رساند؛ واال صرف مدرسه رفتن يا جوان  يمردم م يكه اين معلومات برا يا و فايده

 !دهد يگذارد و حق ادعا و اولويت نم ينم يتاج يبودن، به سر كس
مملكت فقير ايران تراشيدن و درس  يالبته مدرسه رفتن و خرج و زحمت برا

كه به خيال  يهمان دشمنان .ن شما به نفع دشمنان ايران استنخواندن و چيز ياد نگرفت
دشمنان ايران اين بوده و  يآرزو !اندازيد يمبارزه با آنها جار و جنجال و دسته راه م

نداشته باشيم؛ ثانياً اگر چند باب مدرسه  يهست كه اوالً اگر بشود، ما مدرسه و معارف
وسايل موجود و ا ته باشيم و باالخره بنداش يناقص پيدا كرديم، وسايل و معلمين خوب

استفاده محدود هم به عمل نيامده، حواس  يمعلمين خوب بسيار معدود، حت
الحق بايد اقرار كرد كه به دست خودشان  .ديگر معطوف شود يشاگردان به چيزها

 ... !اند خوب به مقصود رسيده ييا به دست ما خيل

دان سياست باز كردند و هر روز در شما را در مي يكه پا ييقين بدانيد آنهاي
اندازند، قصد فريب و خيانت به  يها با عناوين آبدار، باد در آستينتان م ها و نوشته گفته

شما  يضمير و حرارت جوان يخواهند از صفا يم .شما و به كشور را داشته و دارند
توجه اگر شما م .خود را پيش ببرند ييا سياس يسوء استفاده نموده، اغراض خصوص

بچه  يفهميدن و عمل كردن در سياست خيل يدانند كه برا يايد، آنها خوب م نشده
خود و  يكانديداها يتبليغ مرام و پشتيبان يشود شما را برا يهستيد؛ واال چطور م

و دعوت سياست  يو سياست و رژيم حكومت يتنظيم و ترويج مرام اجتماع يحت
يق بدانند، اما حاضر نباشند به شما يك شغل بنمايند و از اين بابت شما را پخته و ال

 يو نسخه نويس يكش در يك تجارتخانه يا نقشه ينويس ثابت در اداره يا حساب
را نداشته، فعالً اقدام به باز كردن محكمه يا عقد  يا بدهند؟ خودتان هم چنين داعيه

 .كنيد يمعامله و دادن نقشه نم



 
 

 

 
 

 181ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبازي جوانان با سياست ــــــــــــــــــــــــ

 

 چرا؟

فنون  .بلد نيستيد يايد، هنوز چيز كه خوانده يبينيد با وجود دروس ياينكه م يبرا
دانيد، اشتباه  يهم كه م يبا مختصر .ايد و نكات الزم را به حد كفايت فرا نگرفته

بنابراين حيثيت و منافع و سرنوشت خود را به  .خواهيد كرد و شكست خواهيد خورد
چند سال  .ييدكنيد كه از مدرسه بيرون بيا يچند سال ديگر تأمل م .اندازيد يخطر نم

زنيد و  يم يكنيد، آن وقت يواش يواش تابلوي يدارها كار م هم باز زير دست سابقه
 .كنيد يباصطالح در جامعه عرض اندام م

تر و پر  تر و دقيق پس چطور شده است در عالم سياست كه صد بار مشكل
، خود ايد ايد يا كم خوانده است و درس آن را نخوانده يدردسرتر از كسب و زندگان

كنيد؟  يدهيد؟ وكيل و وزير معين م يدانيد و به خود حق نظر و دخالت م يرا استاد م
كمتر از مال شخص شماست كه  يآيا حيثيت و سرنوشت يك مملكت هجده ميليون

كنيد؟ اگر مقدرات آتيه كشور  يم يپروا با آن باز يگدار به آب زده، ب ياين طور ب
اظظ  فردا  شماها خراب شود، ثمر تلخ آن رإ؛ك دخالت امثال يما در نتيجه ناشيگر

 خودتان نخواهيد چشيد؟

زنيد،  يعَلَمشان سينه م يرا كه امروز با قوت تمام پا ياين زعما و سياستمداران
شان داريد؟ با آنها  از تربيت گذشته و نظريات آينده يشناسيد؟ خبر درست يهيچ م

باشند؟ و اگر حسن نيت  يو نظر ماز غرض  يمعاشرت كرده و يا يقين داريد كه خال
در تشخيصشان وجود ندارد؟ خود آنها در  يهم داشته باشند، هيچ خطا و اشتباه

 اند؟ كدام مكتب درس سياست را خوانده و در كدام عمل تجربه اندوخته

كه  يپرعرض و طول و عمليات يها تمام دانشگاه شما با آن وسايل و آزمايشگاه
دختران را دارد  ي، حكم عروسكبازياعمال دوران زندگ كنيد، در جنب يدر آنجا م

و شير دادن به  يدار حال همان طور كه خانه .را ياد بگيرند يخواهند فن مادر يكه م
به دختر كوچك خود واگذار كند، به نظر شما مضحك و  يكودك را اگر مادر

يب و شما در امور مملكت نيز عج ياصالح يآيد، اين تظاهرات و ادعاها يغلط م
 يعيناً مثل اينكه اطفال دبستان بيايند و بخواهند تعليمات و دستور كارها.مضر است

 !شما را در دانشگاه بدهند
 

 یسياست علم
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گويند سياست مملكت نبايد اختصاص به طبقات معين داشته و جوانان كه  يبه شما م
ه سياست را چه بهتر ك .بركنار باشند يگل سر سبد اجتماع هستند، از مبارزات سياس

صحيح است  ياين حرف از جهات .و صحيح اداره نمايند يروشنفكران بر اصول علم
از قيود اوهام و حدود عادات و آداب پوسيده  يو سياس يو هر قدر امور اجتماع

اما يقيناً  .استوار گردد، بهتر است يعلم يو تحليلها يمنطق يها بيرون آمده، برپايه
 يكه از رياضيات به فيزيك و شيم تدريج بهمختلف علوم  ايد كه در انواع توجه كرده

شويد  يكنيد و وارد جغرافيا و تاريخ م يو بعد به طبيعيات مربوط به مواد زنده ميل م
 يعلوم سياس و باالخره به يشناس و جامعه ياقتصاد و روانشناس و پس از آن به

وز در همه جا پژوهش امر .شود يعوض م (esprit) رسيد، رفته رفته شيوه برخورد يم
اگر در رياضيات اساس قضايا فرض و  يآيد ول يو متديك به عمل م يبه طريق علم

بر اهميت  تدريج به يباشد، در علوم بعد يم ينظر استدالل است و علم صد در صد
به يك  يگاه يشود و اگر در فيزيك و شيم يمشاهده و تجربه افزوده م ينسب

كه ارتباط با موجودات  يدهند، در علوم يا كليت مكنند و آن ر يآزمايش اكتفا م
كنند، اوالً فرض، ديگر از بين رفته و  يزنده و مخصوصاً با فرد و اجتماع انسان پيدا م

استنباط يك مطلب بايد دائماً بر  يشود؛ ثانياً برا يبر واقعيات م يمتك يهر موضوع
 ينمونه متوسط يز روتعداد موارد تجربه افزوده، حكم را طبق حساب احتماالت ا

 يدر علوم حيات ييعن .كثير انتخاب شده باشد، استخراج كرد يها نمونه يكه از بررس
باشد، موضوع آزمايش و عمل،  يكه سياست آخرين فصل آن م يو اجتماع يو بشر

و آزمايش اجتماع جز با ورود در اجتماع و عمل  يگردد و شناساي ياساس كار م
از طرف ديگر اگر در رياضيات در همه  .گردد يميسر نمكردن مكرر و ممتد در آن 

 در مورد عناصر و يشود و قوانين فيزيك و شيم يدنيا دوتا دوتا چهارتا م يجا

شود، عناصر و افراد زنده بنا به تنوع و  يتركيبات نقاط مختلف زمين، يكسان بيان م
خود  يها نوعكه با محيط و با هم يهاي كه دارند و عكس العمل يتركيب و تغيير

كنند و قوانين مربوط به  ينمايند، هريك در هر مورد شخصيت متمايز پيدا م يمبادله م
توان بدون در نظر  يترين موجود زنده است، نم انسان و اجتماع انسان را كه مفصل

 .زمان و مكان به طور ثابت و يكنواخت در جميع موارد اجرا نمود يها گرفتن عامل
در يك محل نتيجه مطلوب داده است، تقليد آن در محل كه  يحقايق و مصالح

خالصه آنكه سياست هم علم است، اما  .ديگر ممكن است نتيجه معكوس ببخشد
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اصول آن،  ياست كه چه در استنباط و استخراج و چه در استعمال و اجرا يعلم
 .باشد يم يواقعيات و ممارست و سابقه در عمل شرط اساس يتجرب يشناساي

خواهيد سياست را طبق اصول  يكنيد م ياحزاب ادعا م يه تلقين بعضشما كه ب
خوانيد سياست است و ثانياً اگر  يكه نم ياعمال كنيد، اوالً در مدارس چيز يعلم

ين فرصت تر كوچكخوانيد، هنوز  يها م از دانشكده يبعض يها در كالس يمختصر
 .ايد عمل و كسب نظر در آن پيدا نكرده

 

 حاال زود است

گوييم  ينم .شناس نسبت به شما حسادت ندارند ته پدران دلسوز و معلمان وظيفهالب
دور شما بايد پرده آهنين كشيده شده، هيچ گاه وارد سياست و مؤثر در اجتماع خود 

اگر امروز وارد سياست شويد، هم از  .خير، بشويد؛ اما پنج شش سال ديگر .نشويد
و هم مرد سياست نخواهيد شد؛ مضافاً به درس خواندن و آدم شدن باز خواهيد ماند 

فعالً همان  .نماييد ياينكه كار سياست و كشور را دچار هرج و مرج و اخالل م
كنيد اما راساً  يخوانيد و مشاهده و تجربه م يكه در علوم و فنون درس م يطور

نماييد، در سياست هم كه جامع تمام مشاغل و كليه شئون اجتماع عظيم  يدخالت نم
با  .ياد بگيريد ياست، قدر يشناس آن را كه مردم يباشد، صبر كنيد الاقل الفبا يم

 .اين مردم دو سه فقره معامله و وصلت بكنيد، بعد دست به اصالح و انقالب بزنيد
كردن هستيد، در اجتماعات  دانشگاه و در سنين انتخاب يباال يها البته اگر در كالس

ها را بخوانيد؛ اما فعالً گوش  بدهيد و قطعنامه يها را گوش و احزاب برويد، سخنران
خواهيد بكنيد، در مغز و  يم يهر فعل و انفعال .مطالعه و مداقه نماييد .باشيد و چشم

اگر فوران احساسات و افكار، زياد به اندرونتان فشار آورد و مهر  .دل خودتان باشد
بكنيد؛  يصوصو تبادل نظر خ يخود يك بحث زبان يسكوت شكسته شد، با رفقا

 يكنيد ول يكتاب بحث م يو نظريات فلسف يشيم يها فورمول يكه رو طور همان
 !زنيد يها نم كارخانه يا به مراتب ملكوت آسمان يها دست به ديگ

و وظيفه الزم  يفرصت كاف زودي به .عجله نكنيد؛ به هيچ وجه دير نشده است
سيع با تمام اطوار و اطراف اين اجتماع و .اظهار و اعمال نظر خواهيد داشت يبرا

 .و ميدان تحويل شما خواهد شد يخود از آن شما و گو
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 يبرا .الزم دارد ينيست؛ تربيت و تمرين قبل يشدن هم البته كار آسان يفرد حزب
كه  يو انضباط و تعليم مردم شناس يو كسب روح همكار يتقويت حس هوشيار

باشد، بهترين وسيله  ياجتماع مدر  يورود در حزب و فعاليت اجتماع يلوازم اساس
، يامور ورزش ياست كه صرفاً برا يمختلف دانشجوي يهمان شركت در سازمانها

آخر دبيرستان و در دانشگاه تشكيل   يها و غيره در كالس ي، خيريه، درسيتفريح
آن معين شده است  يرا كه برا يها موفق شويد هدف اگر در اين سازمان .شده باشد

 يها و آلودگي ينفوذ نظريات سياس يميت پيش ببريد و جلوبا صداقت و صمي
و  يمل يها پيش بردن هدف ماً بعدها در اجتماع نيز موفق بهخارج را بگيريد، مسل

بيگانگان  ياياد يو خيانتها يمفاسد اجتماع يخواهيد گشت و جلو يو حزب يسياس
 .را خواهيد گرفت

 
 فرق انسان با حيوان

در اين امر  .يو عموم ياست طبيع يا غريزده يامور اجتماع ميل به سياست و عالقه به
سياست و حكومت چون مترادف با حفظ  .پير و جوان و خاص و عام جدا نيستند

صيانت نفس و بهبود  يبه خصلت ذات يمنته ياست؛ يعن يوطن و جلب مصالح عموم
غذا شود، همه كس اصوالً استعداد و استحقاق عمل آن را دارد؛ مثل  يم يزندگ

كه انسان با  ياما فرق .باشد يخوردن كه از حقوق و وظايف انسان و هر حيوان م
دانم دليل بر ضعف خودمان بايد بگيريم يا نشان  يو اين فرق را نم -حيوانات دارد

بعداز والدت باز قادر به چريدن  ها سالاين است كه انسان  -باشد يو كمال م يبرتر
 .آورد يپس از بلوغ هم نان و آب خود را در نم يو پريدن و دانه چيدن نبوده، حت

 ياجتماع در قبول شرايط استقالل برا يرود، سختگير يهر قدر درجه تمدن باال م
به آنان اجازه كسب و كار و دخالت  يتر مدت كوتاه يافراد بيشتر شده، ديرتر و برا

اجتماع پيش به عبارت ديگر، هر قدر در نتيجه رشد و تكامل،  .دهد يدر امور را م
شود، احتياج به تفحص و تبحر در  يتر م تر و غامض برود، چون فنون مربوطه دقيق

اختيارات بيشتر، موكول به كسب معلومات  يها شديدتر و اجازه فعاليت و اعطا رشته
 .گردد يو تجربيات م

از  يكند نيز يك يو حكومت كه مقررات آن عنوان سياست را پيدا م يدار ملك
و طبابت و  يمثل نانواي يبا اين تفاوت كه مشاغل عاد .باشد ياع ممشاغل اجتم
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عمل كرده، مواد اوليه و طرق عمل و انواع محصول  يدر رشته باريك معين يخياط
كند؛ اما  يمحدود پيدا م يبا بايع و مشتر يا باشد و ارتباط ساده يآنها محدود م

و ارتباط و انتظام  سياست و حكومت چون اداره كردن يك اجتماع متشتت وسيع
تأمين مايحتاج و روابط  .العاده وسيع است باشد، حوزه آن فوق يدادن مشاغل كثير م

كند و مسئول توزيع  يكليه مشاغل را به عهده گرفته، نظارت براعمال تمام افراد م
بنابراين اگر وارد در جزئيات اعمال  .باشد يكشور م يها محصوالت كليه فعاليت

با تمام آنها، بخصوص از  يد شئون و مشاغل مختلف نباشد، ولفرد فر ياختصاص
در واقع بايد گفت  .لحاظ تأمين احتياجات و توزيع محصوالت، ارتباط عميق دارد

تمام ا آدم است كه ب ماده اوليه و اسباب كار و محصول سياست از هر بابت
ك عالوه بر اين، سياست ي .كند يخصوصيات و مشكالت و رموز خود جلوه م

دار آن نيست و آن حفظ  عهده يدارد كه شغل ديگر يو اختصاص يوظيفه انحصار
خارج از قاعده  يتضعيف و تكثيرها يبوده، بايد جلو يعموم يو همبستگ يهماهنگ
ها را گرفته و با استفاده از گذشته، تعادل دقيق جامعه را در  تجاوز و تحليل يو جلو

سايرين اگر  .تغيير و تكامل را بنمايد يينب آينده پيش يحال حاضر نگاهدارد و برا
خود باشد؛  وجه نبايد مصروف به هيچ داخل است، حكومت به خود و به چشمشان به

نهايت كه  يبلكه بايد محافظ داخله و مراقب خارجه بوده و در مكان و زمان تقريباً ب
 ....گردد، عمل كند يكشور و دنيا م يمربوط به تاريخ و جغرافيا

 

 یازغلط اند

نيست كه از عهده  يا كنيد كه سياست آن قدرها امر پيش افتاده ساده يمالحظه م
كه از بنده  يكسان يها، حت يدرست است كه خيل .هركس و در هر سن و مقام برآيد

كنند و هيكل غلطانداز  يتر هستند، حكومت و سياست م سوادتر و نفهم يو شما ب
كه  يو معمار يو زرگر يمانند خياط يادگيرند؛ اما اگر مشاغل ع يبه خود م يخوب

گردد، سياست  يشود كم و بيش خوب اجرا م يبه وسيله افراد نسبتاً متخصص انجام م
تشخيص خوب و بد آن به  يبرا يا نبوده، مالك و محك ساده يچون كار سر راست

گردد و بيش از آنچه ما از لباس و انگشتر و  يالعاده بد اجرا م دهد، فوق يدست نم
 .باشد ياختمان اطاقمان شكايت داريم، حكومت و سياستمان خراب مس
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 يترين كار دنيا همين كار سياست و حكومت باشد كه در باد شايد سهل و ممتنع
تر، خود را واردتر تصور  بهره يتر و ب آيد و هر كس هر قدر جاهل ينظر آسان م

ار در رفتن و متاع قلب جا كه از زير ك ياتفاقاً در اجتماعات فاسد و جاهاي .نمايد يم
شود؛  يزدن رواج باشد، اداره كار و عمل رياست و سياست دو صد چندان مشكل م

ها مباشرت  زيرا كه مدير مسئول بايد آشنا به تمام رموز بوده، شخصاً در تمام قسمت
 .العاده بايد صاحب سياست و تدبير و حوصله باشد بنمايد و فوق

مثالً  .نسبت عكس با عظمت و كليت كارها دارد مردم ياصالً مثل اينكه ادعا
است زياد عادت به آن  ياگر شما در يك جمعيت ده بيست هزار نفر، كه مدت

سماور آتش كردن بخواهيد، شايد پنجاه  يايم، جار زده و چند نفر را برا كرده
اما  .با معذرت و خفض جناح و احتياط يشصت نفر بيشتر حاضر نشوند؛ آن هم خيل

 - اهللنعوذ ب - يو سياست كه سهل است، فرضاً خدا هم اگر روز يوزير نخست يبرا
 يدنيا داوطلب بخواهد و دفتر يخداي يو استراحت را داشته، برا يگير قصد كناره

حداقل  !ثبت نام هجوم خواهند آورد يزمين باز كنند، مسلم بدانيد همه برا يدر رو
دا بهتر دنيا را اداره نكنم، اوضاع هر كس اين خواهد بود كه اگر من از خ يادعا

مثالً  .ها را خواهيم گرفت ها و ظلم اين همه كثافكاري يالاقل جلو !بدتر نخواهد شد
گويد باران  يبعد م .چوپان، ماده اول برنامه برانداختن نسل گرگ خواهد بود يبرا

 يخره براو باال .مفت را چرا هر روز نفرستم كه تمام بيابانها سراسر سال سبز نباشد
گويد  يبندگان بيچاره فراهم كرده باشد، م يهم در روز يمختصر يآنكه فراخ

برنامه چوپان، چون او هم  !دستور خواهم داد پستان ميشها هيچ وقت خشك نشود
كند،  ينگاه م يمانند ساير مردم، دنيا را فقط از دريچه تنگ منافع و معلومات شخص

 .!به همين جا ختم خواهد شد
چون به صورت ظاهر مالزم با اختيارات نامحدود و قدرت وسيع و  يمقامات عال

كنند تمام اشكال كار تا  يتصور م .آيد يباشد، به نظر مردم آسان م يعدم مسئوليت م
طبق هوس و دستور صاحب مقام  يزمان رسيدن به مقام است و پس از آن هر منظور

حساب كرده است،  يكمال سادگاست و نتيجه مطلوب را كه پيش خود با  يعمل
 يغافل از آنكه اگر خواستن و دستور دادن در اختيار آمر باشد، اجرا .خواهد گرفت

باشد كه هر يك طبق طبيعت  يامر به دست هزاران عناصر و عوامل متنوع و متضاد م
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 يو خاصيت خود عمل كرده، از مجموعه آنها آثار غير منتظره و غير مطلوب، يعن
 .گردد ينتيجه م يجديد يدردها

كه در  يشوند و آنهاي ينم ياينكه در ايران غالب حكام و زمامداران مصدر اقدام
ها  خاصيت يبو و ب يكاران و ب آورند، محافظه يحساس، مدت مديد دوام م يپستها

زدن به تركيب يك دستگاه يا  اند دست حس كرده ياين است كه بخوب يهستند، برا
آورد؛ بنابراين با  يعجيب پيش م يبوده و دردسرها ييك محل، كار بسيار مشكل

كه نسبت به رموز عميق و معضالت دقيق كارها دارند و با ضعف و عدم  يجهالت
دهند كه خود و كار  يشناسند، مصلحت را چنين تشخيص م يكه در خود م يشهامت

اين به  .نزنند يروز واگذار نمايند و دست به ابتكار و اصالح يرا به جريان طبيع
خواهيد از مدرسه بيرون نيامده، سياستمدار اجتماع باشيد؟  يترتيب شما چگونه م

گفتن و اصالحات خواستن است، دو سه ماده بيشتر ندارد  يكه كل يسياست تا آنجاي
 ياما وقت .و همه كس آن قدر شنيده و خوانده است كه مثل درس دبستان از بردارد

و  ياتخاذ تدابير اجراي و يوارد اصالحتشخيص دقيق و صحيح م يعمل، يعن يپا
راه  يجلو يآيد، اشكاالت عظيم مثل كوه بزرگ يانتخاب افراد مناسب صالح پيش م

شود پهلوان شجاع بصير و كاركشته الزم  يآن وقت است كه معلوم م .كنند يرا سد م
 !است و كار هر بز نيست خرمن كوفتن

 

 سياست و رياضيات

ترين و  نيست كه شخص را به عالي يكاف ييك سخنران خواندن يك مقاله و استماع
به فرض آنكه شخص استعداد درك صحبت و  .مرموزترين مشاغل اجتماع وارد كند

را پيدا كرده باشد، از آنجا تا احاطه به تمام جوانب و آثار موضوع و  يفهم مطلب
و  مثل جمع يو سياس يمطالب اجتماع !راه هست يو تشخيص خيل ياجازه صدور رأ

نيست كه فقط يك فرض و يك جواب داشته، دو دو  يا مسائل ساده يتفريق رياض
چون راجع به آدميزاد است كه ميليونها نفر دارد و هر نفر به حسب  .تا چهار تا بشود

متضاد  يو سياس يكند و از هر سو عوامل طبيع يوضع و محل، هزاران حال پيدا م
شود  ي)كمبينزون( م يبند نهايت تركيب ينمايد حساب كنيد چند ب يآن اثر م يرو

 !ساخت و هر مسئله چقدر جواب دارد؟

 

 قاچ زين را محكم بچسبيد
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كنيد  يباشيد، سع يشناس درخشان خواهيد واقعاً افراد روشنفكر وظيفه يشما اگر م
از عهده اين يك جزء  .ايد، خوب فرا بگيريد را كه در نظر گرفته يهمان شغل

 يوب برآييد و قاچ زين را محكم بگيريد؛ اسب دوانخ يكوچك وظيفه اجتماع
قبل از آنكه تعليم دهنده و اصالح كننده اجتماع باشيد، تعليم گيرنده و  !پيشكش

از تعديات  ياصالً حكومت صحيح و سياست سالم مگر جلوگير .اصالح شده باشيد
ر تقسيم كه د يافراد و طبقات به يكديگر و وادار نمودن آنها به حسن انجام خدمات
كه كاسب و  يا وظايف اجتماع به عهده هر كس گذارده شده، نيست؟ در جامعه

كارگر و كارمند و زارع و طبيب و وكيل آن هر يك وظايف خود را درست انجام 
شود كه بد اداره شود و سياست سوء داشته  يماند و م يم يباق يدهند، آيا ديگر درد

 باشد؟

كه وظيفه  يآنجاي .اعات خراب گرم استهميشه در اجتم يبازار سياست باف
اگر هر كس  .زنند يرايج باشد، مردم دائماً دم از اصالحات و انقالبات م ينشناس

خود انتخاب كرده است، خوب فرا بگيرد و خوب انجام دهد،  يرا كه برا يشغل
 يساير مشكالت و مخصوصاً برا يشود و برا يدوا م خود بهقسمت اعظم دردها خود 

 يبرا يشود و محل و حاجت يباز م يبعداز ديگر يهدايت يك يها آينده، راهترقيات 
 .نخواهد ماند يباق يو اصالح طلب يسياست باف

هستند كه احتياج به آنها از بين  يو رياست و وزارت هم مشاغل يالبته زمامدار
اما هر قدر مردم بهتر به وظايف مربوطه عمل نمايند، انجام اين مشاغل  .رود ينم
كه در حد مسلماً صفر شده،  يتا به جاي .شود يسانتر و تعداد شاغلين آنها كمتر مآ

خواهد كرد و  ييك اجتماع رشيد صالح بدون رئيس و وزير راه سعادت خود را ط
 يشود؛ يعن يتمام احزاب است، عمالً برقرار م يكه آرزو يرژيم عادالنه مترق

 .دان و زوال سياست استدنيا فق يآل و مرتبه كمال اجتماع سياست ايده
 

 رئيس

اگر در اجتماع يك مشت از  ييعن .اين مطلب در جهت عكس هم صحيح است
افراد آن جامعه  يترين زمامداران و سياستمداران را جمع كنيد ول ترين و پاك ورزيده

دهند مهمل و فاسد بودند، يقين بدانيد  يكه اجراكنندگان و پذيرندگان را تشكيل م
حال اگر بنا  .دوا نخواهد شد يين دردتر كوچكواهيد گذاشت و جلوتر نخ يقدم
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چنين است( از ميان همين اجتماع بيكار و فاسد، رؤسا و  يباشد )و اصول دموكراس
 !زعما بيرون بيايند، معلوم نيست تكليف چه خواهد شد

ايد،  روبرو نشده يزندگ يامروز كه شاگرد مدرسه هستيد و هنوز با حقايق واقع
وارد كار شده،  يسالمت پس فردا كه به يول .ل فوق برايتان شايد مشكل باشدقبول اص

كردن آنها از خدمات  يچند نفر عضو زير دست پيدا كرديد و در نتيجه شانه خال
مربوط و يا سوء استفاده، تمام مسائل و گرفتاريها به سر شما ريخت، آن وقت در 

كه خوب بودن و مطلع بودن  هجوم كارها خواهيد فهميد يو در تاريك يبيچارگ
تواند مفيد باشد كه در اختيار خود،  يم ينيست و رئيس خوب وقت يرئيس تنها كاف

امور و روابط اجزا با  يداشته باشد و از لحاظ ورود و خروج نهاي يدستگاه خوب
در  .رئيس يكنند نه آقا يدر واقع كار را همان اعضا م .اعمال نمايد ييكديگر نظارت

 يايفا يكه از رئيس هست، اين است كه محيط را برا يسالم تنها توقع يك دستگاه
شرايط و احتياجات را فراهم نمايد كه  يوظايف افراد مساعد و مهيا نگاهداشته، طور

 .قرار گيرد ياستعداد و عمل هر يك از اعضا به بهترين وجه مورد بهره بردار
و بد هر دو وجود داشته و افراد خوب  يدر اداره يا در اجتماع يدرست است وقت

سبب  يا در مبارزه باشند، انتصاب رئيس صالح و انتخاب سياست سالم تا اندازه
العاده  توجه فوق ياين فكر، يعن يها و بهبود اوضاع خواهد شد ول تقويت جبهه خوب

است كه از  يو افكار اتكال يشخص رئيس و عنوان رژيم، از خواص افراد طفيل به
 يعموم يها نداشته، هميشه منتظر اوامر مافوق و جريان يخود شخصيت و اثر

است كه قيام آن به شخص شاه يا صدراعظم  يكه ملت رشيد ملت طور همان .باشند يم
هم كه با  يا باشد، آن اجتماع يا اداره يوقت نبوده، از خود صاحب اراده و حركت م

 .ندارد يعوض شدن رئيس بخواهد اصالح شود، ارزش و اعتبار
 

 یا رور حرفهغ

باشند و افراد در مرحله دوم از طريق  يعناصر يك اجتماع در مرحله اول، افراد آن م
 يهمان طور كه از نظر سياس .دهند ياجتماع  را تشكيل م يمشاغل و حِرَف مبان

قايل  يكس ي، ارزش را برايفرد يشود و از نظر روانشناس يم يصحبت از غرور مل
از شرايط حيات و  يد، از نظر اداره اجتماع نيز يكشوند كه صاحب شخصيت باش يم

 .است( Conscience professionnelleي )ا جامعه، وجود غرور حرفه يترق
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كه در سنوات اخير رخ داد، آداب  يا در كشور ما ضمن تحوالت نامنظم و ناپخته
كه مبتذل  يهاي و عقايد و افكار درهم و برهم شد و از جمله اعتبارات و ارزش

شايد صاحبان  يا در هيچ دوره .بود يا يد، همين حس يا حيثيت و غرور حرفهگرد
شدند  يكرده، حاضر نم يمشاغل اين اندازه با اغماض و توهين به كار خود نظر نم

همان  .خود را انجام دهند ي، وظايف شغليو ظاهرساز يصرفاً به قصد انتقاع ماد
احترام و شخصيت قايل نباشد،  خود يبرا يشخص يوقت يطور كه از لحاظ روانشناس

اصالح خود نخواهد كرد، مشاغل  يكند و كوشش برا ينم يقبول عهد و مسئوليت
يك جامعه نيز بايد مانند اشخاص از طرف همه كس و مخصوصاً از طرف صاحبان 

كه به همه آنها دارد و  يآنها مورد تقدير و تكريم بوده، اجتماع بنا به احتياج
كه در تمام آنها هست، به كليه مشاغل به ديده احترام نگاه كند  ياشكاالت و هنرنماي

و صاحبان هر شغل، حرفه خود را مانند اوالد دوست داشته، خيانت نورزيده و با 
 .موجبات تخفيف مقام حرفه را فراهم نياورند يو خرابكار يانگار سهل

كام آن قوت داشته باشد، اعتماد و استح يا هر قدر اين حس بيشتر در جامعه
كه باشند، سر بلند و خوشحال  يجامعه بيشتر خواهد شد و افراد نيز در هر مقام و منزلت

مشاغل بسيار  يكه مانند جراح و مهندس و تاجر و كشاورز دارا يكسان .خواهند بود
وكالت و وزارت نخواهند  يها شريف و با درآمد هستند، هجوم به صندلي يضرور

اند، در حين جنگ به طمع پست  دار شده عهده را كه يحساس يآورد و سنگرها
 .نخواهند كرد يخال يفرمانده

وزارت و وكالت و سياست به نصف  يها در اين مملكت باالخره مجموع پست
كه به صنعتگر و برزگر و طبيب و حسابدار و  يدر صورت .رسد يهزار تا هم نم

چه سياست غلط و  پس اين .مهندس و معلم و محقق و غيره، هزاران احتياج داريم
ما خواب سياست و رياست را  يها خوان است كه تمام درس يچه خيانت عظيم

 !ببينند
ها پر از عكس و  صفحات روزنامه .بيشتر است يسياس يالبته شهرت در كارها

شود كه گردانندگان چرخ دنيا آنها  يوصف سياستمداران است و چنين تصور م
اند يا  را آيا سياستمدارها اروپا و امريكا كردهاما ببينيد اروپا و امريكا  .باشند

صنعتگران و دانشمندان و مخترعين و كاشفين و متفكرين؟ نام اينهاست كه در 
دانيد  يماند و آخر عاقبت صفحات روزنامه را م يصفحات تاريخ و كتب، جاويدان م
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و  يتخصص يشهرت هست، در كارها يو ادار يسياس ياگر در كارها !كه چيست
 يباور كنيد كه خدمت هم بيشتر در اين كارهاست و اين فكر .لذت است يا هحرف

از طريق  يكنند كه تنها راه اصالح و خدمتگزار يكه در كلّه شما كرده، وانمود م
 .باشد يم يو غلط ياست، بسيار بسيار فكر سطح يو سياس ياجتماع يهياهو
 

 كردار نيستدو صد گفته چون نيم      سراسر به گفتار نيست يبزرگ

 

توانند خوب يا بد  ييك عده كارگر و متخصص هر طور و هر جا باشند، م
نان و آب روز اول درمانده  يخودشان را اداره كنند؛ اما يك عده سياست باف برا

 ياند باق مختلف و متضاد توانسته ياجتماعات در دنيا با رژيمها عالوه به !خواهند بود
ور و كارگر و طبيب و  بدون پيشه ييچ اجتماعه يهم بكنند ول يبمانند و ترق

پيدا كند،  يمملكت هر رژيم و هر وضع .متخصص نتوانسته است وجود داشته باشد
بدون در اختيار داشتن افراد متخصص  يبه تخصص احتياج دارد و هيچ رژيم

بنابراين تصور نكنيد كه تخصص آموختن كار بيهوده  .از پيش ببرد يتواند كار ينم
 .باشد ييتاهم يب

شما بهترين فرصت فراهم شده است كه با  يدر اين مدارس و در اين سن برا
فرصت را از دست ندهيد و آنچه را كه  .ياد بگيريد ياستفاده از وسايل موجود كار

كه خوراك  يهاي است انجام داده، بگذاريد همان يو منفعت شخص يوظيفه اجتماع
 يروز .كومت و سياست را هم اداره كنندكنند، فعالً ح يو پوشاك شما راتأمين م

 .كه آب و نان خودتان را در آورديد، سياست را هم در دست بگيريد
از ورود سياست در مدرسه  يشما در مدرسه بايد جلوگير يفعالً تنها وظيفه سياس

شما وسيله استفاده ديگران قرار  يرفقا يو نشاط جوان ينگذاريد صفا و خام .باشد
 !گيرد
 

 با دوستان خود در احزاب دو كلمه

 .ايراد ما به جوانان پاكدل نيست؛ گله از شما دوستان و احزاب داريم

 :از سه نظر ذيل بوده است ييك يتعقيب جوانان مدارس از طرف احزاب رو
 .تبليغ در جامعه يتكثير جمعيت و وسيله برا -1
 .و تأمين كادر آتيه يتربيت جوانان طبق مرام حزب -2
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 .نان كشور در مقابل تبليغات احزاب مخالفدفاع جوا -3
مقاصد و دستورات خاص  ينظريات فوق اعم از آنكه با حسن نيت يا از رو

نيز از لحاظ مصالح كشور از آن گرفته  يموارد نتايج مفيد ياتخاذ گرديده و در بعض
 :و در عمل سه اثر ذيل را داده است يطور كل شده باشد، به

 .وانان از تحصيلج ييا كل يانصراف جزئ -1
 .العاده در امر تعليم و تربيت و در اداره مدارس اخالل فوق -2
 .اغتشاش در كشور و هرج و مرج در سياست -3

كه  يا است و نيز به واسطه عدم عالقه يدر ايران چون اصوالً حزب، مؤسسه جوان
يشه چهل سال ديگر كه مثل احزاب ساير ممالك ر ياند، تا س طبقات مسن نشان داده

ها پيدا كند، ناچار بايد بر طبقات جوان تكيه  ها و پخته در ميان جاافتاده يو استخوان
بشود، تمام ارزش و اعتبار  ياگر كار )آن هم كار سياست( زياد بچه باز ينمايد؛ ول

 يكه دخالت و اخالل بعض يمتأسفانه امروز با اثر سوئ .دهد يخود را از دست م
اساس كه صرفاً به  يب يها ينشان داده است و پشتيبان احزاب در فرهنگ و دانشگاه

 يآيد، اوليا يقصد جلب هواخواه از مردودين مدارس و از شاكيان فاسد به عمل م
منزجر و متأثر كرده است كه  يمندان به فرهنگ كشور را طور شاگردان و عالقه

اين  كنند اگر قرار است عمل حزب در مملكت ياز آنها پيش خود فكر م يبسيار
 !باشد، چه بهتر كه اصالً حزب نداشته باشيم

به حقيقت مطلق و به مصلحت كشور  ياحزاب هستند كه شايد نظر يالبته بعض
برايشان رسيده است،  يجز آنچه در دستورالعمل حزب يو مصلحت ينداشته، حقيقت

هم واژگون گرديده،  يشناسند و مايلند تمام مملكت با گذشته و حال آن رو ينم
از برنامه و  يشايد اصوالً قسمت عالوه به .مطابق خيال آنها درست شود يا ده نسيهآين

ايران به  يها آرزوشان اين باشد كه با كشاندن تعداد كثير فرزندان برزگرها و كاسب
مملكت هيچ گاه  يمدارس و درس نخواندن و كسب علم و هنر نكردن آنها دردها

و انقالب موعود نزديكتر  يديدتر و برآشفتگدرمان نيافته، فالكت مردم روز بروز ش
در دام آنها افتاده، به عنوان  يبايست يپرست و اصالح طلب نم احزاب ميهن يول !شود

، نظير همان اعمال را در يدفاع از نسل جوان كشور در برابر تبليغات سوء خارج
هنگيان و حق بود با فر .مدارس تكرار كنند و اساس تعليم و تربيت را از هم بپاشند
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حفاظت مدرسه و  يبرا يشناس همصدا شده، جبهه واحد دانشگاهيان وظيفه
 .دادند ياز نفوذ ناجوانمردانه سايرين تشكيل م يجلوگير
 

 خواهيم؟ یاز فرهنگ چه م

 :شود يكنم اين سه چيز خواسته م ياز فرهنگ گمان م

 .يو عمل يو فن يو تعليم مواد علم يتعميم سواد فارس -1
 .جوانان يو فكر يبدنتربيت  -2
 .يو اجتماع يتربيت اخالق -3

 يو ضمناً خال يقسمت اول كه در هر حال و در هر رژيم و مسلك مورد نياز قطع
دريغ  يب يباشد بايد قاعدةً مورد پشتيبان يم يو حزب يو دين يسياس يها از جنبه

 .همگان قرار گيرد
نيت و حسن تفاهم  قسمت دوم نيز زياد مورد اختالف نيست؛ با مختصر حسن

 .شود آن را به متخصصين امر واگذار كرد يم
مختلف پيدا  يها ها، رنگ ها و سليقه حسب عقيده فقط قسمت سوم است كه به

خود آن را تعيين  يو سياست عموم يبه حسب سنن و آمال مل يهر كشور .كند يم
را  يا شيوه .دشون يملل متمدن و با فرهنگ در اين قسمت هم زياد معطل نم .نمايد يم

خود  يكه منطبق با مقتصيات زمان و مكان باشد اتخاذ كرده، به دست دستگاه فرهنگ
اگر احزاب و افكار  .وظيفه كند يكه دارد، ادا يدهند تا با صالحيت و قدرت يم

 يداشته باشند، اين دعوا را ميان خودشان خارج از كالس و در انجمنها ياختالف
كار  يكه رو يكنند و بعد هر حزب يحل م يايج انتخابات، به صورت نتيو حزب يسياس

هر روز  .داند يآمد و وزير فرهنگ منتخب و منسوب آن حزب تكليف خود را م
آيند در مدارس غوغا راه بيندازند و هر كس شاگرد و معلم و كارمند را به يك  ينم

 !يد كنيمايم، پس درست تقل اگر از آنها تقليد فرهنگ و حزب را كرده !طرف بكشد
 يطرف شدن با شاگرد و كشاندن اطفال معصوم دبيرستان و دبستان )و حت

خواهم  يآور است؛ م شرم اًكه حقيقت يزهرآگين سياس يها كودكستان( به جنجال
دادن به دبيران و استادان هم  يعرض كنم اغوا كردن آموزگاران و مأموريت حزب

ام، انتخاب بنده  ر يا دبير طبيعيات شدهاگر بنده مثالً آموزگا .شرافتمدانه نيست يخيل
ام و اگر احياناً  كسب كرده يبوده است كه در علوم طبيع يتحصيالت و سوابق يرو
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كردند  يشدم، چون صالحيت آن را نداشتم، انتخابم نم يتاريخ م يداوطلب معلم
بنابراين حق ندارم تاريخ يا رياضيات يا فلسفه درس بدهم و شما حق نداريد به من 

خود علم شريف و تخصص  ي)كه آن هم به جا يمأموريت تلقينات و تعليمات سياس
 يهمچنين خود شما هم كه ليدر حزب هستيد، اگر فرزند !است( بدهيد يدقيق

فرستيد )خصوصاً فرد  يشدن به مدرسه نم يفرد حزب يداشته باشيد او را يقيناً برا
و حساب و تاريخ غيره ياد  خواهيد فعالً نوشتن و خواندن يم .شدن( يحزب ديگر

بنابراين اگر به مدرسه رفت و  .دكتر يا مهندس و معلم بشود اهللشاء بگيرد و بعدها ان
 يكه امانت خود را به دستگاه فرهنگ سپرده، با خيال راحت در پ يدر آن ساعات

معلم به عوض درس دادن، روح ساده او  يهستيد، آقا يو اجتماع يمبارزات زندگ
و  يمتحجر كرد، آيا در عالم امانتدار يو سياس ينامفهوم حزب يولهارا با فورم

 ...به او و شما و به كشور خيانت نشده است؟ يشناس وظيفه

كه  يو بچه باز يباز يبا اين لوط -خواهم يمعذرت م -آيا اصالً با اين ترتيب و
 يباق يبيتو امتحان و تر يو درس يايد، اصالً كالس در دانشگاه و فرهنگ راه انداخته

 !؟ ماند يم
كشور و معلمين و  يدرست است كه فرهنگ و دانشگاه ما هم مثل ساير جاها

كدام  يباشند؛ ول يتقصير نم ياساتيد ما هم مثل ساير افراد مملكت، بدون عيب و ب
گويد اصالح صانع را به وسيله مصنوع و تعليم معلم را به وسيله متعلم بايد  يمنطق م

ادبانه به رخ  يشورانيد و آنها را ب يان را بردستگاه فرهنگ مكرد؟ شما كه شاگرد
هستيد كه بر سر شاخ نشسته و بن  يكشيد، همان باغبان ياستاد و مدير و معلم م

 ... !بريد يم

ها، ظاهراً به  اوقات از پشت تريبون مجلس يا در روزنامه يكه گاه يهاي دلسوزي
له به افراد فرهنگ و دانشگاه، به عمل حم يآموز و دانشجو و باطناً برا خاطر دانش

اوالد آدم  ياست كه زن همسايه برا يدانيد مثل چيست؟ مثل يقه دران يآيد، م يم
 !اش از راه به دركردن بچه است نتيجه .بكند

بوده، در  يتوقع مملكت از احزاب جوان خود اين نيست كه فرع زايد بر اصل
 .مصالح حزب نمايند يفداجمعيت و قوت مصالح خود، مملكت را  يتكاپو

خدا و خدمت به ايران از اين يك دسته افراد و از اين يك  يبياييد محض رضا
شاگردان مدارس را به ما و ما را به آنها واگذار  .صرف نظر كنيد يوسيله عمل حزب
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شويم و در كادر  يم يفرد حزب .دهيم در دفتر حزبتان اسم بنويسيم يقول م .كنيد
نخواهيد كه در محل خدمت به  يكنيم؛ ول يور انجام وظيفه مو سياست كش يعموم

اند، خيانت  كه جوانانشان را به ما سپرده ياصول تعليم و تربيت و به پدران و مادران
 .بكنيم
هم دليل ندارد با سايرين همعهد نشوند كه محيط فرهنگ و  ياحزاب افراط يحت

كه  يكسان .آزادانه رشد كند دانشگاه را محيط مقدس شناخته، بگذارند فكر جوانان
دانند،  يبودن را دارند و عقايد خود را ناسخ ساير افكار و عقايد دنيا م يداعيه مترق

و تحول افكار جبراً به آنها  يبشر و ترق يباشند كه سير تكامل يقاعدةً نبايد مدع
 .تر نبايد و نخواهد آمد يخاتمه يافته است و بعداز اين، افكار مترق

 ياگر صاحب انصاف و صداقت باشند، نبايد نسل جوان را كه برابنابراين 
اند در قالب نظريات و عقايد خود متعصب و منجمد  به دنيا آمده يپيشروتر يها دوره

 .و نمو آتيه آنها را بگيرند ينموده، جلو آزاد
خواهيم با يك  يانتظار كشور اين است كه نه تنها از مدارس چشم بپوشيد، بلكه م

نفت به كار بستيد و با تأييد  ياجنب يكه در قطع اياد يعظيم يو نهضت مل يهماهنگ
دفاع از فرهنگ و دانشگاه  ينيز برا يخدا و همت مردم موفق شديد جبهه مشترك

و سياست  يكه شما از خارج آن را در مقابل عوامل خارج يتشكيل داده، در حال
 يو تربيت يوجه وظايف تعليماتكنيد، از ما بخواهيد كه در داخل به بهترين  يحفظ م

سپارد، برومند و  يرا كه مملكت به دست ما م يباطراوت يخود را انجام داده، نهالها
 !بارور تحويل جامعه بدهيم
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 یترموديناميك در زندگ

 

 يمنظور تدوين و تنظيم قواعد اساس هعلم ترموديناميك، با آن كه در ابتدا ب
 يتبديل حرارت به كار وضع گرديد، ول يبر چگونگو اطالع  يحرارت يها ماشين

حرارت  ياز انحاء پا يها هميشه به نحو كه در تظاهر كليه انرژياين بهو نظر زودي به
 .گرديد «انرژتيك»علم  هها تعميم يافته، موسوم ب آيد، به تمام انرژي يدر بين م

ها باشد، واردشده  بنابراين، در ساير علوم و هرجا كه محل بحث يا مورد عمل انرژي
و ترموالكتريسيته و  يو مانند مباحث مختلف فيزيك و از آن جمله تشعشع حرارت

از اين حد  تدريج به، يدوطرفه تعادل يها و مخصوصاً در فعل و انفعال يمباحث شيم
 يبرا يو عوالم فلك يدر مطالب فلسف يو اظهارنظر يحق رأ ينيز باالتر رفته و جا

 .خود باز كرد
 .انسان، هم حرارت و شوق هست و هم كار يم حيات و خصوصاً در زندگدر عال

پس دليل ندارد  .جز اين نباشد يبا همه اطوار و احوال خود، چيز ياصالً شايد زندگ
 ي، از حق ورود در دنياكند ميترموديناميك كه از روابط كار و حرارت بحث 

بابكار بردن اصول و موجودات زنده و در اجتماع انسان ممنوع باشد و نتواند 
را كه در ساير مباحث و مطالب انجام داده است، در  يخود، نظير خدمات يفورمولها

البته، بشرط آن كه در اينجا هم ما به همان تازه وارد اجازه  .اين مورد نيز انجام ندهد
الزم  يمختصر تغيير شكل و تناسب با محيط جديد داده و با تطبيق و تأويلها

 يلباس و زبان محل هب و غيره(، P و T و S و Uرموديناميك )از قبيل ت يپارامترها
 .دربياوريم

 

 یزندگ یمؤثر يا نيرو یانرژ

(، يك يو اصل انحطاط انرژ يانرژ ياز جمع بين دو اصل ترموديناميك )اصل بقا
 درجه حرارت مطلق و T، يدرون يانرژ W = U - T.S عبارت به شود ميتابع نتيجه 
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S از قبيل  يهائ و موارد استعمال متعدد، نام يكهولت(، كه به اعتبار معانيا  يآنتروپ
اند، تابع كار نيز خوانده  مؤثر به آن داده يقابل استفاده يا انرژ يمفيد و انرژ يانرژ
سيستم يا  يمفيد يا مؤثر از اين جهت كه هرگونه توليد كار خارج يانرژ شود. مي

و  Wآيد، از محل  سيستم ممكن است بعمل در يمحتو يكه از كل انرژ يا استفاده
 باشد. مياز ميزان مصرف شده يا تنزل آن 

W ثابت مينمايند كه در  كند. مي يباز يترموديناميك، نقش بزرگ يدر شيم
در حقيقت  يدوطرفه، يعن يها و فعل و انفعال يو شيمياي يفيزيك يتعادل يتحويلها

و يا صفرشدن  Wهميشه نظير مينيموم  ها در كليه تحويلها احراز حالت تعادل سيستم
( عناصر ييا شيميائ يكه در يك سيستم فعال )فيزيك يمادام يباشد، يعن يآن م

وجوش  هم تأثير و در يكديگر تبادل دارند و در محيط، جنب يدهنده بر رو تشكيل
رسد(  يافتد )بحال تعادل م يوجوش م از جنب يوقت .ماكزيمم است Wشود، يديده م

 .شود يا بحداقل ممكن برسد صفر Wكه 

 ي، جهت طبيعيكلطور بهاز طرف ديگر، در حساب احتماالت ثابت مينمايند كه 
است كه احتمال  يكه بحال خود واگذاشته شود، در آن طرف يتحول هر سيستم

با امكان وقوع  S، افزايش ياخر عبارت به .نمايد يترقّ S يوقوع بيشتر باشد و آنتروپ
 .است U-TS =Wآن تخفيف يافتن توأم بوده، نتيجه 

توانند مشمول  يهستند، نم يشيميائ يها سيستم يتعبير هموجودات زنده كه ب
 .نباشند Wمقررات 

 يداشت، باز يچه در شيم و بلكه مهمتر از آن ينقش اساس Wدر اينجا نيز 
وجوش و شور  هرگونه جنب .نمايد را احراز مي «يزندگ ينيرو»و نام و مقام  كند مي
صفر  .و متناسب با آن است Wاز وجود  يخروش در حيوان )يا در انسان( حاكو 

تعادل و تسليم موجود در برابر عوامل  ينيز نشانه مرگ، يعن Wشدن و خاموش شدن 
 .را جستجو كرد T و S و U ي؛ منتها بايد مفهوم و معناباشد مي يخارج

 
 مسأله عشق و احتياج

 
 T = 213 + 31 = 311K انسان يترم هستند و براايزو يها گرم، سيستم حيوانات خون

 يا انتگرال يگفتيم، عبارت از آنتروپ كه در ترموديناميك بآن كهولت مي S.است

T

dQ  ها و  تمام سلول هكه نسبت ب باشد مياز لحظه انعقاد نطفه تا وضع حاضر موجود
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تعريف  S، يتركيبات شيم يطور كه برا همان .نسوج بدن، بسط داده شده باشد
عناصر تشكيل دهنده آن  يكنند كه حالت ابتدائ نمايند و حالت مبنا را اتخاذ مي مي

گيرند، در  را در حالت مبنا صفر مي Sجسم در شرايط متعارف است و بنا بقرار داد،
خواهند بود؛  ييك آنتروپ ياينجا نيز جزءجزء نسوج و تركيبات موجود زنده، دارا

 متفقاً شروع به يكه هست، اجزاء متشكله بدن از روز و از حالت معين يفقط چيز
 «مشتركاً»اند، بلكه به تدريج وارد و خارج ميشوند و  و نمو با يكديگر نكرده يمكاره

كل،  يبنابراين، بايد بعوض آنتروپ .دهند را تشكيل نداده و نمي يسيستم واحد
دن را بوزن بدن در نظر گرفت و اجزاء ب يها Sنسبت مجموع  يواحد، يعن يآنتروپ

 .هر يك از ذرات، از زمان ورود آنها ببدن موجود اختيار نمود يمبدأ انتگرال را برا

يا  يحيات يمكتوم است، بايد همان انرژ يداخل يا انرژ يكه انرژ Uاما 
از انحاء در  يذرات متشكله بدن گرفته شود كه بنحو يها از انرژي يا مجموعه

 يغير حيات يها نمايند؛ نه انرژي موجود شركت مي يمال حياتها و اع فعاليت
 .آنها خود بهمخصوص 

الزم  يآيد كه موجودات زنده و از آن جمله انسان، انرژ يم پيش يدر اينجا بحث
مانند دويدن و پريدن و  يمكانيك يماد يها خود، اعم از فعاليت يها فعاليت يبرا

حليل و توليد مواد مختلف و همچنين ت يشيميائ يها جنگيدن و غيره و فعاليت
شبيه  يآورند؟ از خارج از طريق را از كجا مي يو روان يو ذوق يفكر يها فعاليت

و اسمز و غيره و يا با استفاده از  يا ها يا خواص جذب ذره گياه يجذب كلروفيل هب
دارند؟ يا آنكه از درون  دريافت مي يروح يها نوع اشراق مرموز و يك يها تشعشع

كه فعالً گنجايش آن  يتوجه و توضيح يكنند؟ با قدر يود استخراج و استقراض مخ
 هموجودات زنده، ب يكه شق دوم صحيح است و اعمال حيات شود مينيست، معلوم 

 يها تمام انرژي باشد. ميآدياباتيك  يها تحويل  اصطالح ترموديناميك، يك سلسله 
مواد تشكيل دهنده بدن و  يدرون يها حيوان، از مايه يخارج يها فعاليت يالزم برا

ها  فقط طرز تكوين و بروز و ظهور اين انرژي شود. مياعضاء مربوطه قرض گرفته 
و  يو بيولوژ يترين رموز شيم ترين و عميق دقيق ياست كه بيان مشكل دارد و پا

كه از تركيب  يساده شيم يها قياس فعل و انفعال هب .آورد يرا بميان م يپسيكولوژ
و شرايط  يو تا ميل تركيب شود ميديگر  يها يا چند عنصر، توليد حرارت و انرژيدو 

كننده برقرار نباشد، چنين افعال و آثار پديدار  در ميان عناصر فعل و انفعال يمناسب
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 ي)كه خالصه يك سلسله طوالن يحيات يها گردد، عصاره و چكيده فعاليت نمي
در  (باشد ميو نسوج و عضالت و مايعات اعصاب  يدرون يها مفصل از فعل و انفعال

است كه  يعشق، نظير همان ميل تركيب شود. مييا طلب ناميده « عشق»ما  يزبان عاد
، اعم از جنس ماده يا فرزند يا يء خارج يتا ميان يك موجود زنده و يك ش

پديدار نگردد،  يو روان يو ذوق ييا مشتهيات ديگر نفسان يو پوشاك يخوراك
 .نمايد ظهور نمي يانرژ يشوند و حرارت و حركت يعن فكار پيدا نمياحساسات و ا

، دهد ميها را تشكيل  كه بدن آن يبنابراين، در نهاد موجودات و در ذرات و عناصر
 ياست كه مصرف و مظهر بحالت مكتوم و مرموز خوابيده يفراوان انرژ يها گنجينه

 صورت بهها  ، اين سرمايهدهد يمرخ  يكه مواجهه بامعشوق يا مطلوب همين يول .ندارد
يك  .آيند يحالت پتانسيل درم هگردند؛ ب عشق و استعداد، بيدار و آماده بكار مي

 .گردد ( در درون موجود پديدار ميU يحيات ي)انرژ يانرژ يو يك مقدار يصورت

شايد  .جز احتياج ندارد يدر اصل، منبع -اعم كلمه يمعنا هب -اما خود عشق
 ييعن يحيات اداكرد، همان احتياج باشد؛ زندگ يكه بتوان برا ترين تعريف جامع

و  يميل ياستغناء و ب .و تكاپو هست يكه احتياج و طلب هست، زندگ يتا وقت .احتياج
 ياست؛ وقت يو باالخره پير ي، خمودگي، رنجوريكه آمد، نشانه فرسودگ يبيذوق

كه كامل و  آرزوها خاموش و احتياج،صفرشد، آغاز مرگ است؛ مثل جمادات
 .ميافتند يا احتياج بحال تعادل و رضايت و ركود، در يك گوشه يب

 باشد. مييا دنباله آن تكاپو و فعاليت  ياحتياج، عشق است و اثر خارج ياثر درون

، از شود ميبيان  W=U-T.Sكه با عبارت  يزندگ يخالصه،نيرو طور بهپس 
كه  ييا عشق و احتياج يحيات يدرون ياوالً انرژ :گردد يتفاضل دو جمله نتيجه م

و ثانياً حاصلضرب درجه حرارت  كند مياحساس  يمعشوق يا مطلوب هشخص نسبت ب
 يو كهولت،كمتر، نيرو ي؛ هرقدر آتش عشق، شديدتر و فرسودگيبدن در آنتروپ

 .بيشتر يزندگ

 آن يكل يو تنزل تدريج W يتغييرات تناوب

 يدر طول عمر و در ط S و Uكه بر  يدر نتيجه تغييرات W يزندگ ينيرو
روزانه عارض  يزندگ يجزئ يها كوتاه فعاليت يها در دوره يروز و حت شبانه

 يباشد، بلكه تغييرات تناوب يم يتدريج ي، نه تنها دستخوش يك تنزل عمومشود مي
 دهد. مينيز نشان  يمنظم
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را تعريف كنيم  ييا مدار مفرد زندگ يتوضيح مطلب الزم است مدار عنصر يبرا
 يرفع احتياج و پركردن كسر يهر موجود زنده( برا يكلطور بهانسان )و  .(1شكل )

آيد؛ تا باالخره  يكند، بطلب و حركت و تكاپو در م يكه در خود حس م يو خلل
دف، ه پس از وصول به .آميزد يرسد و با معشوق يا با طعمه درم بمقصود مي

شق ماليم گرديده، باالخره به آيد، اشتها يا آتش ع يكه استفاده بعمل م تدريج به
گردد؛ ممكن است  يم يجز ركود و تعادل نيست، منته يآرامش و رضايت كه چيز

هر مورد و  يالينقطع و برا طور به ياين مدار كوچك جزئ .بخواب برود يحت
 .شود يمرگ تكرار م ، از صبح تا شام و تا دميمقصود

 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يزندگ يمدار مفرد يا مدار عنصر

تر و  يتر و دامنه، طوالن يقدر درجه احتياج و عطش شديدتر باشد، فعاليت، قو هر
 .تر خواهد شد مساحت مدار، وسيع

آن همان اشتها و  يخارج يمربوطه كه معنا يدرون يهر مدار، انرژ يدر ابتدا
 .كه موجود را بطرف معشوق ومطلوب ميراند، ماكزيمم است باشد ميعطش يا عشق 

الزم به صورت  يشود، چون كار توليد يپو و فعاليت شروع مهمين كه تكا يول
موجب  يشود، فعاليت خارج يموجود گرفته م يدرون يآدياباتيك از ذخيره انرژ

تغذيه و بدل  يول .گذارد يرو به تنزل م U .شود يتحليل قوه و بنيه م ي، يعنيفرسودگ
برد )شكل  يا باال ممجدداً آنر .شود يدر اثر شكار و هضم طعمه حاصل م يما يتحلل

بدن اگرچه در نتيجه عمل متابوليسم و رفع حرارت به محيط  ييا آنتروپ S( اما2
 يها ، اعم از فعاليتيساير اعمال حيات ي( ولS<oپس  dQ<oتنزل نمايد ) يميبايست
 يبدن در اعل يكه توأم با اصطكاك زياد است )راندمان ماشين حرارت يعضالت
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 طور بهارگانيسم كه  يشيميائ يها اشد( و فعل و انفعالب يم 1درجه فعاليت فقط %
 .گيرد، موجب افزايش بيشتر آن ميگردد ي( صورت مIrreverribleغيرمتقابله )

از يك  از صفر يا يزندگ ياست، نيرو ارائه شده 2در شكل  كه طوري بهبالنتيجه و 
جذب  گذارده، بماكزيمم ميرسد و پس از وصال بمعشوق يا يروبه ترق يحداقل

 .شود يمأكول خاموش م

 
 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماند؛  بيادگار مي Wاز  يو يك كمبود Sاز يپس از هر مدار، باقيمانده مثبت
از اين مدارها  يدر پايان روز، پس از آنكه حيوان )يا انسان( تعداد كثير كه طوري به

ها  Sشدن  رسد كه ديگر انباشته مي ياو و پر شدن شكم بحد يرا پيمود، فرسودگ
سررسيدن  .سازد يرمق م يها وجودش را ناتوان و ب Wپيكر او را مسموم و تحليل 

خواب كه توأم با دفع حرارت ممتد از بدن و تخليه  يشب و استراحت اجبار يتاريك
كه  باشد مي يباشد، رحمت غيرقابل وصف يفضوالت و تصفيه و تشكيل نسوج م

خود  ياز دست رفته بجا يها Uايد و تنزل فاحش نم S يآنتروپ دهد مياجازه 
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 .در كالبد حيوان ذخيره شود يا تروتازه يزندگ يآمده، تا دميدن صبح نيرو
مفرد متعدد روزانه بپايان  يمحيط بر مدارها يروز ترتيب يك مدار شبانه اين به

 .شود ياز نو آغاز م يرسيده، زندگ

كه  يطبيع يتحويلها يار كلاوليه باز نگرديده، طبق قر يبجا Wو  Sالبته، باز هم 
افزوده و از ميزان  Sباشد، روزبروز بر ميزان متوسط  يم Sهميشه مالزم با افزايش 

پس از آنكه كليه  .و از هر جهت صفر گردد يتا بكل شود ميها كاسته  Wمتوسط 
تازه بود،  Uنو موجب و موجد  سنوات عمر نوبه ياشتهاها و عشقها و ذوقها كه در ط

كردند،  يباز يص بيرون جسته، هريك نقش خود را در صحنه زندگاناز ضمير شخ
هميشه صفر  يبرا Wساعت تقدير، شماته مرگ را بصدا در خواهد آورد و 

و  يمفرد زندگ يباشد مانند دوره مدارها يو يا اينهم دوره و پريود !...شود يم
 يوع و تجددهائشبانه روز؛ منتها با مدت بيشتر كه در پس آن باز طل يخواب و بيدار
از حشرات حيوانات پست كه  يهمانطور كه درمورد نباتات و بعض .در پيش باشد
دارند، نسيم ماليم بهار و باران رحمت، فصل خوابشان را بحركت و  يخواب زمستان

 .مرگشان را بحيات مبدل ميسازد

 
 یو اجتماع یاقتصاد یفعاليتها

است  يدر اثر عالقه و عشق و احتياج يكلطور بهكه شخص ابراز ميدارد،  يهر فعاليت
 يها يا فعاليت يجسمان يحيوان يها باشد؛ اعم از فعاليت يپشت آن م يو نيروئ
دارد و  يهريك از اينها مدار .و غيره ي، مذهبي، اخالقي، فكري، مغزياقتصاد

مربوطه،  Wدر عبارت .تعريف كرد يمتناسب و مخصوص Wآن يك  يتوان برا يم
باشد كه موجب و محرك  ييا عشق متناسب با چنين فعاليت م يژانر Uهمانطور كه 

 .كنند يبفراخور و از نوع آن فعاليت پيدا م يها و تعبيرهائ هم مفهوم SوTآن است،  

شود )و زمينه  يكه در خارج بدن و در اجتماع ابراز م يمثالً در فعاليت اقتصاد
درجه  يدهد(، ديگر معنا ياستعمال ترموديناميك نشان م يبرا يبسيار وسيع مساعد

 انتگرال Sحرارت مطلق فيزيك را نخواهد داشت و 
T

dQ  كهQ  ،حرارت باشد
 شود. مي، جانشين حرارت ينظير آنها؛ در اينجا دارائ ينخواهد بود؛ بلكه چيزهائ

ليد مانند حرارت منبع و منشأ ساير انرژيها و مخصوصاً توليدكننده و تو يمال يدارائ
)مقدار كاال يا  يكميت يباشد و حاصلضرب دو عامل است كه يك يشده از كار م
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 يكاال يا نرخ يعن ي)بها يكيفيت ي( است و ديگرS يآنتروپ يبجا يجنس يموجود
 (Tدرجه حرارت  ي، بجايدرجه ارزش و دارائ

Q     =  ∫ T . ds 
 ، درآمديا خرجينرخ ( = دارائ .)توليد كاال 

مؤثر  يو جانشين انرژ يزندگ يكه نظير نيرو W ياقتصاد يرودر اينصورت، ني
 :شود يباشد،چنين تعريف م يم

W        =        U            -     TS 
 ياقتصاد ي= نيرو ياقتصاد يانرژ -يجنس يدارائ

 يا      يا    
 تقاضا      احتياج و استعداد مصرف    

جامعه( كه قدرت فعاله  يبرا بنگاه يا يفرد، برا ي)برا W ياقتصاد ينيرو
متوسط، مترادف  يحال و در حالت كل دهد، در عين يرا نشان م صاحب آن ياقتصاد

متعلق  ييا سرمايه اقتصاد يكه كل انرژ Uنيز هست و  يبا تقاضا يا احتياج خارج
، ي، كشاورزي، اعتباري، جنسي)نقد يمال يها يباجتماع است، از مجموع دارائ

پتانسيل قابل استفاده درآمده باشد( و از مجموع  صورت بهو غيره كه  يمعدن
كار اجتماع )كارگران و كارخانجات سازنده و مولد نيرو و آبشارها و  يها ذخيره
 :شود يمكانيك ديگر( تشكيل م يانرژيها

 AKQU  
 
A ارزش كار يا  يدر عبارت فوق ضريب تعادل يا تبادل كار به مال است؛ يعن

 .نيز كار است K .نرخ دستمزد

 ي، هم احتياج و استعداد مصرف باشد و هم ميزان كل سرمايه اقتصادUاز اينكه 
دارند، از خارج  ي، هرچه انرژيماد يها سيستم .را نشان دهد، نبايد تعجب كرد

در عالم جاندار  يول .دارند ابراز نمي ي؛ از خود احتياج و استعدادشود ميآنها داده  هب
اش طلب  اش احتياج، وسيله با صفر شروع شده، سرمايه يزندگ .برعكس استقضيه 

و اكتساب  شود ميبه اكتساب  ياحتياج منته .و تكاپو و حاصلش اكتساب است
، كند ميكه حس  ياحتياج يرا خود او از رو يو انرژ يدارائ .مجدداً احتياج ميآورد

 .آورد مي دست به
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، Uبا باشد. ميمؤثر  ي، انرژيزندگ ييرو، مانند نW ياقتصاد يتغييرات نيرو
نرخ و با تجمع كاال، پائين  ييا تقاضا و احتياج باال ميرود و با ترق ياقتصاد يانرژ

در يك جامعه سالم معتدل متعادل، هميشه تنزل آن شاهد و مالزم و موجب  .آيد يم
 ورط بهسالم و صحيح  يدر يك جامعه كه عوامل حيات يول باشد. مي يكار توليد

برقرار نباشد )وجود  يصريح و سريع در امور حكومت ننمايد و عدالت اجتماع
 يها سيستم يها(، همانطوركه كار توليد ها و ائتالف اصطكاكها و اختالفها و اغتشاش

در ميآيد، در اينجا نيز قدرت   Wاز تنزل تابع  يغيرارتجاع يها در تحويل يماد
 يكلطور بهپس  .و احتياج در ميآيدتوليد اجتماع كمتر از تغييرات تقاضا 

A dKf ≤ - dW 
كار  هدست رفته كه تبديل ب از يكه در آنجا ما به التفاوت انرژهمچنين، همانطور

سيستم را باال  يگردد و آنتروپ مي حرارت در محل ظاهر. صورت بهمفيد نشده است 
ها،  و ارز و سرمايه و بااحتكار كاالها « T»نرخ اجناس،   يبرد، در اينجا نيز با ترقّ مي

«S » - گيرد در پيش مي يسيرصعود -متوسط مردم يجنس يدارائ. 

از  يآيد كه بعض به دست مي يمتعدد يها بامالحظات و تغييرات فوق ، فورمول
مفروض، مابين  يلحاظ كاال هب يمثالً وقت .آنها در علم اقتصاد جنبه كالسيك دارد

 برسد،  ه صفر يا به مينيمومب W تقاضا و توليد، تعادل برقرار شود،
S
UT  آيد؛  يدر م

 يرود و با افزايش موجود در حقيقت، نرخ، با استعداد مصرف و احتياج باال مي ييعن
 .آيد و عرضه پايين مي يجنس

منعكس  يتشبيه به ماشين كارنو ...همچنين، اگر كارخانجات سازنده محصوالت 
)ماده  ...يك حرارت  ينتيجه وارد كردن مقدار كار خارج )ماشين مبرد( نماييم، در

( فورمول كالسيك T)افزايش  ...درجه باال  هكم ارزش است( ب ياوليه كه كاال
 شود: مينتيجه  «اسميت آدم»

T1                 =  T2         +          A . K 

 
 مصنوع يدستمزد+ نرخ اوليه = نرخ كاال .كار واحد

 .صرفاً محصول كار خواهد بود ...صفر است و  ...،يو معدن يزراعت يها در بنگاه
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آورد كه در آن  دست به توان مي ي، فورمول ديگريهزينه يا شاخص زندگ يبرا
افراد و  ييا درجه درستكار -جامعه نظير ضريب ارتجاع گازها «ضريب اعتدال»

 شود: ميوارد  -يعدالت اجتماع

s

k)r(a 


121 T = T1     

 در اين فرمول،
T باشد. مييا نرخ متوسط در آخر ماه يا سال  يشاخص زندگ  

T1  ،شاخص مبدأ زمان است 
a است،  ينسبت دستمزد بشاخص زندگ 
r ،همان ضريب اعتدال است 
S و  دهد ميمردم را نشان  يمال يميزان متوسط احتكار يا دارائ 
K  باشد. ميمقدار كار ماهيانه يا ساليانه متوسط افراد 

(، r<1بر عدالت و صحت نباشد ) يكه روابط اقتصاد يا ترتيب، در جامعهاين به
هر قدر مردم بر فعاليت  .خواهد بود يمتوسط در ترقّ طور بهدائماً و  يشاخص زندگ

را سبك نمايند، هزينه بيشتر باال خواهد رفت؛ خصوصاً در  يافزايند كه بار زندگ يم
 .نمايند رند و كار بيشتر ميجامعه فقير كه ذخيره كم دا

نيز  يو اجتماع يترموديناميك در ساير شؤون انسان يها اعمال اصول و فورمول
از خوانندگان  يكسان .را ندارد كه مقاله حاضر، گنجايش آن دهد مي ينتايج جالب

موضوع احساس نموده باشند، ممكن  هنسبت ب يو كنجكاو يمند محترم كه عالقه
كه پيدا  يفضيل بيشتر مطالب باال و دامنه نسبتاً وسيع و متنوعتوضيح و ت ياست برا

كه اميد  «عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان» يا صفحه .21كتاب  هاست، ب كرده
 .از چاپ خارج شود، مراجعه فرمايند زودي بهرود  مي

 1334آذرماه  -تهران

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 یمهندس خارج
 

شايد بيش از هموطنان ديگر وقوف نزديك آن  يكانون مهندسين، كه اعضا
دارند و به لزوم و اهميت مطالعات وسيع و صحيح و  يبدقايق و رموز عمليات فن

عده و از محدود بودن معلومات  ياند، و از طرف ديگر از كم مشكالت آن برخورده
را  يو تجربيات خود مطلع هستند، زودتر از هركس نظريه استفاده از مهندس خارج

، خود را از يمتمدن صنعت يممالك خيل ي، حتيو علم يدر امور فن .مينمايندامضا 
شناسند؛ تا چه رسد به  ينياز نم يارتباط و استمداد دانشمندان و كارشناسان خارج ب

با مهندسين  ي، همكاريمهندس ايران .چون مملكت ما يا افتاده مملكت عقب
را با آغوش باز استقبال  يو آمريكائ يو استفاده از متخصصين اروپائ يخارج

 .نمايند يم
اهم اين نكات كه راجع به  .وجود دارد كه نبايد از نظر دور بماند ياما نكات

 :قرار ذيل است هداده خواهد شد، ب يهريك مختصر توضيح
 

 ها شرايط و ميزان استفاده از خارجي -1

 حدود وظائف و اختيارات متخصصين بيگانه -2

 هاما با آن يطرز همكار -3

 يمسأله تربيت و توسعه كادر ايران -4
 

 ها شرائط و ميزان استفاده از خارجي -3

 يمبرّ يو اقتصاد ي، از اغراض سياسيپس از احراز اينكه مشاور يا مستخدم خارج
ما و دفاع از منافع ما تصور نمايد و اساساً با نقشه و  هخدمت ب ياست، واقعاً خود را برا

خودشان در حقيقت ما را  يپيشرفت منظورها يراپول خود نيامده باشد كه ب
 يترين شرط كه بايد در مهندس يا متخصص و مشاور خارج ياستخدام نمايد، بديه
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معلومات و تجربيات، باالتر از خود ما باشد؛  لحاظ بهوجود داشته باشد اين است كه 
 يسه عاليتركنار گذاشته شده باشند كه هم مدر ي، كسانينه آنكه در ميان افراد ايران

اين  .باشند  در محل، كار كرده ي)در مملكت خود آنها( ديده و هم مدت بيشتر
علت امر  .شود يمتأسفانه خالف آن زياد ديده شده و م ياست، ول يبديه ينكته خيل

متجدد و مافوق سايرين  يامور، با آنكه خود را خيل ياز اوليا ياينست كه بعض
و  يناصرالدينشاه يافتادگ اريث دوران جهالت و عقبدانند كه هنوز مو يدانند، نم يم

 .شدت وجود دارد هب 1يدر برابر اجنب ياين خصلت خودباختگ

اطالع و دور از تمدن جديد بوديم كه  يب يقدر هوجود داشت كه ما ب يالبته، زمان
بدامن  چيدن، ناچار دست زدن و سفره ، مثالً كراواتيظواهر آداب اروپائ يبرا يحت

، يرياض يدروس ابتدائ يو برا يمشق سرباز يروزها، برا در آن .شديم يم يخارج
توان منكر شد كه در نتيجه آمد و رفت زياد  يحاال نم يول .آورديم ياز اروپا معلم م

مختلف  يها كه در رشته يو اختالط ممتد مابين طرفين و مخصوصاً وجود جوانان
ه و در ايران، تحصيل و عمل و غيره، در خارج يو اقتصاد يو پزشك يو فن يعلم

منحصراً  ياست كه دعوت متخصصين خارج يو ولخرج يانصاف يب ياند، خيل كرده
فراوان  يها امروز ما شواهد و مثال و نمونه .نباشد يمهم و مشكل اساس يكارها يبرا

شود، يا بر پا  يايرانيها اداره م دست بهوسيع داريم كه  ياز مؤسسات و اقدامات فن
بايد باالتر از سطح صدوپنجاه سال  ي، حاال خيليسطح استفاده از خارج .است شده

 .شود قبل و بلكه بيست سال پيش در نظر گرفته

 ي، سياسي،اخالقيا مختلف بودجه يها لحاظ هها ب كه، استخدام از خارجياين بهنظر
شود، الزم است در اين امر، نهايت  يگران تمام م يما خيل يو غيره در هرحال برا

آيد و مانند هرچيز گران قيمت پرخرج كه به ضريب بهره  بعمل يجوئ حتياط و صرفها
و دقت را در حسن  يشود، در اينجا نيز بايد حداكثر سع يراندمان آن زياد توجه م يا

 .ها مبذول داريم استفاده طبق برنامه دقيق از وجود خارجي
، معموالً يقانون طبيع در گذشته مشاهده شده است و بنا به يك كه طوري بهضمناً 

كه از خود  ينفس و يأس اس بهقي ياز كارها هستند كه از رو يسوادها و عار بي
 ي، بصرف اينكه خارجيرود و هر خارج يم يدنبال خارج هدارند، چشم و دلشان ب

كند، پس الزم است هميشه پيشنهاد دادن استخدام  ياست، در نظر آنها بزرگ جلوه م
                                                

1 . Complixe dinferiote 
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و ترتيبات آن، بعهده زبده كارمندان صالح تحصيلكرده  و تشخيص شرايط يخارج
 .باشد
 

 حدود وظايف و اختيارات متخصصين بيگانه -3

شايسته تأمين  طور به، كمتر ممكن است 1كه شرايط مطلوب مذكور دربند اين بهنظر
تواند مصالح ما را بهتر از  يبوده و نم يهرچه باشد، خارج يشود، و خارج

منافع ما بهتر از فرزندان پاك كشور دفاع نمايد و  خودماتشخيص دهد و از
ترجيح بدهد، هرقدر وظائف و اختيارات و  يو شخص يمخصوصاً بر نظريات مل

در يك  .تر خواهد شد تخصص را معين و محدود نمايند، دائره خطر و ضرر تنگ
شود و هم  يكم م يتجاوز و تخط يزمينه روشن و تكاليف مشخص، هم مجال برا

 .گردد ياستفاده از معلومات و تخصص بيشتر م راندمان

سه مرحله تصميم، طرح و اجرا تقسيم  به يكلطور بهعقيده ما، اگر كارها را  هب
تواند مورد قبول باشد تا مرحله  ينمائيم، سپردن مراحل اول و سوم بخارجيها، كمتر م

 يد بجاآيد و نباي ينم يهمانطور كه هيچ معمار .طرح و مطالعه كار يوسط، يعن
او الزم است يا قصر  يارزان قيمت برا يصاحبكار تصميم بگيرد كه آيا خانه درويش

ورزيده باشد، تصميم اوليه  يو راهشناس يهر قدر در رانندگ ييچ شوفره مجلّل، و به
شود، ما هم بايد اين اندازه زحمت )و حق( را  يمسافرت و تعيين مقصد واگذار نم

 يعمران يها و برنامه ياقدامات فن يو خطوط اصل يكلبدهيم كه تنظيم روش  خود به
و تعيين دلخواه و عمليات مملكت با خودمان باشد؛ خصوصاً كه تنظيم و  يو اصالح

باشد كه جنبه  يم يبه يك سلسله مفروضيات و معلومات ي، متّكيا ترتيب هر برنامه
 .هم اگر بيايد، بايد از ما بگيرد يداشته، خارج يو داخل يمحلّ

متوسط با سوابق و  يمرحله اجرا نيز، قدر مسلم اين است كه، يك ايران در
تواند  يتازه وارد م ييا آمريكائ يكه در مملكت خود دارد، بهتر از اروپائ يسنخيت

، يايران يمتصد هشرط آنكه ب هالبته ب .را بفهمد و بشكافد يمشكالت كار داخل
شوند، بدهند و دست  يقائل م يجخار يالاقل نصف آنچه برا ياختيارات و احترامات

اگر قرار  .باز كنند يا عجيب مقرّرات و تشريفات، تا اندازه ياو را هم از بندها يو پا
ها بشود، فقط در تقسيمات و جزئيات  باشد در مرحله اجرا، استمداد از خارجي

جديد دقيق و  يخيل يها و موارد خاص، مانند مباشرت در عمليات و اسباب ياجرائ
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تواند باشد؛ نه در كليات و در اداره  يم يبردار نصب و بهره يتخصّص ياكاره
 .يعموم

 يتخصص يها و ورزيدگي يمرحله طرح و مطالعه، چون مستلزم اطالعات علم
 .دارد ياست كه استمداد از متخصص مطلع را مجاز م يباشد، تنها قسمت يم

باشد، افسانه  ي، دزد مي، درستكار و امين است و داخلياين شهرت كه خارج
 يآيند، وقت يكه به ايران م يهائ ايم خارجي در عمل، ديده .باشد يبيش نم يننگين

بينند،  ياراذل ناس م دست بهصاحب و سامان يا  ياوضاع را به هم ريخته و كار را ب
 .نمايند يو زدوبند م يگانگستروار دزد

 

 تر برد كاال گزيده   با چراغ آيد يچو دزد

 

خودشان، چه در دوران جنگ و چه در شركت سابق نفت،  يها در دستگاه يحت
ها  تشكيالت ما، بيشتر مرهون سوءانتخاب يو خراب يدزد .نظائر زياد ديده شده است

از عوامل  يگيرد و اتفاقاً يك ياست كه از طبقات حاكمه سرچشمه م يهائ و اختالل
باشد كه  يم ياجنبو عناصر وابسته ب ياجنب يها ها و تملك مؤثر آن، همين تسلط

طبيعت، خارج  يو اصالح يصحيح و تأثير تربيت يجريان امور را از مسير طبيع
 .سازند يم

جمع كنيم،  1را كه قبل از معترضه فوق گفتيم، با نكته اخير بند يا چنانچه نكته
كه مردم با يك معمار يا  ي، مانند كنتراتيرسيم كه استفاده از خارج ينتيجه م اين به

عمل كامالً مشخص، در مدت محدود و با تعهدات  يبندند، بايد برا يا شوفر مي يمقنّ
مقام باشد و خارج از عمل مشاوره  محكم و دستمزد معين، صرفاً از متخصصين عالي

در  يگونه اختيار و انتظار ديگر يا اظهارنظر صريح، هيچ يو تهيه يك طرح دقيق عمل
 .ميان نيايد
 

 ما با آنها یطرز همكار -1

است از افراد بشر؛ بسيار حسّاس نسبت بعوامل  يهرچه باشد، باالخره فرد يخارج
ه ب يالعاده بستگ ميزان استفاده از او و طرز رفتارش، فوق .)پسيكولوژيك( ينفسان

 .آنها دارد يهمكاران و طرز همكار
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كه بايد از خارج مسؤوليت   يدر مرحله اول، شخصيت رئيس مافوق و مقام
تجربه رسيده است كه عمل  هدر موارد و مراحل عديده، ب .مؤثر است بخواهد، بسيار

، تابع شخصيت و يخارجيها با ما )چه در كشور خودشان و چه در اينجا( بدرجه زياد
نكرده، مقام مافوق، شخص ضعيف بيسواد و  ياگر خدا .العمل ماست عكس
باب را شمرده، سوار ار يها فوراً دندان يفرنگ يباشد، آقا يا پرست خودباخته بيگانه

 !سوار برما( خواهد شد يبر او )يعن
و  يعالوه برجنبه اخالق -همكاران بيغرض و مادون ييعن -تر ينياما در مرحله پا

كه بايد حتماً در انتخاب اين اشخاص رعايت شود، ميزان معلومات و  يعزت نفس
باشد كه با  يد طورباي يحتماً طرز استفاده از خارج .آنها نيز بسيارمهم است يكاردان
انجام گرفته، طرفين بااحترام متقابل و  -اصيل  يها ايراني -ها ايراني يهمكار

، قضايا را يصميميت، معترف باشند كه متفقاً كار را از پيش ببرند؛ نه آنكه خارج
، در پرونده محرمانه گذارده، خود را يگانه مطلع و تصميم يمانند اسرار خصوص
 .تمام عمل نمايد يودرأيگيرنده بداند و با خ

بسيار  ياوالً چيزهائ :زياد در بردارد يها مزايا ما با خارجي يو همراه يهمكار
اداره كار و نظم و سليقه از آنها  لحاظ بهو چه  يو تخصص يفن لحاظ بهذيقيمت چه 

 .توانيم ادامه دهيم يثانياً در جريان امر گذارده شده، پس از رفتن آنها م .آموزيم يم
ا آنه يرو يرابعاً نظارت و كنترل دائم و الزم .آيد يپائين م يثاً نرخ و ناز خارجثال
 .نمائيم يم

انجام گرفت،  يطبيع طور بهرا كه  يچنين همكار ييك شاهد مثال وسيع و عمل
كه كارگران و مقاطعه كاران  يايران، آنجائ يآهن سرتاسر توان در ساختمان راه يم

 يها و صحراها و در دفترها بدوش هم در كوه دوش ،يو ايران يو مهندسين خارج
كنند و گروه، گروه سيمانكار و آهنكار و تونل ساز و  يها با هم كار م و بنگاه يفن

 .گردد، سراغ داد يتحويل جامعه م يكش و مهندس و مقاطعه كار ايران نقشه
با صالحيت و  يدر هر حال، الزم است يك يا چند نفر همكار و معاون ايران

و مراقبت  ي، كار و تشريك مساعيشخصيت گمارده شود كه سايه بسايه با خارج
؛ از اين خصيصه، در جهت مثبت، «مقلّد»، با هوش است و متأسفانه يايران .نمايد
 .استفاده را بكنيم يمنتها
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 يدر ايران، غالباً چنين معمول بوده است )در سابق، البته شديدتر( كه همپالك
سواد و بيمايه و بيگانه  بي يموقّر ول يمنصبان قديم ا از صاحب، ييخارج يمستشارها

كه تنها  يهائ عده تازه جوان كردند، و يا يك يانتخاب م يمنطق اروپائ هنسبت ب
است،  شان زبان دانستن، و تنها برازندگيشان سر و وضع زيبا درست كردن بوده سرمايه

تراز عادتاً بركنار  هم يها دهيا تحصيلكر يدار ادار كارمندان سابقه .گماشتند يم
 .شدند يگذاشته م
 

 یمسأله تربيت و توسعه كادر ايران -4

، بايد همين مسأله يترين فايده و شايد بتوان گفت تنها منظور از استخدام خارج مهم
 يهائ بشويم و بعد اگر روابط و استفاده ينياز از خارج يباشد؛ باالخره، ما بايد ب

 .متقابله باشد يها و افاده كنيم، براساس تبادل يم

دوش پدر و  هتواند )و نبايد( هميشه شيرخوار مانده، ب ينم يهمانطوركه هيچ طفل
و يك  «ننگ»خود  يمادر برده شود، ما هم بايد اين قبيل استمدادها و استشارها را برا

 يالبته ادعا .دانسته، هرچه زودتر از قيد احتياج بيرون بيائيم يعمل موقّت استثنائ
درجه  يو حت 1تراز با ممالك درجه  ، همياينكه ما در حال حاضر و يا در آتيه نزديك

 باشد كه از كانون مهندسين يم يو غرور بيجائ يدنيا بشويم، يك خودستائ 3و  2
 نيست.  پستنديده

ولي يك نكته آموزشي و تربيتي را كه جنبه نفساني )پسيكولوژيك( آن نيز بسيار 
وش كرد و آن اينكه يگانه راه چيزي ياد گرفتن و تربيت يافتن قوي است نبايد فرام

)در هر امر( عمالً در كار وارد شدن و به عهده گرفتن مسئوليت است. ولو به بهاي 
 اشتباهات و اتالفات زياد تمام شود.

نيازي از احتياجِ ابدي،  حفظ استقالل و حيثيت مملكت در رهايي از اسارت و بي
تر و بدتر  ها پخش شود اگر چه تا مدتي گران ر دست خود ايرانيارزد كه كارها د مي

هايمان را به چشم ببينيم و تشويق  انجام گردد. هم مزه زحمات و هنرمندي و موفقيت
شويم و هم چوب خطاها و اشتباهاتمان را بخوريم تا تنبيه و اصالح شويم. اين 

شود  بوده است( حاصل نمي مقصودِ تربيتيِ بزرگ )كه يگانه راه ترقي طبيعي سايرين
مگر آنكه اطمينان و استشعار داشته باشيم كه عمل ما روي ما مؤثر است و سرنوشت 

 ما به دست كسي جز خودمان نيست. 
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تر از مادر  هاي مهربان كساني كه به عنوان ناشي بودن يا نادرست بودن ايراني دايه
گويند و  گر راست ميخواهند كار ايراني را به دست خارجي بسپارند ا شده مي

ها  روند؟ حتماً در ميان اروپايي استداللشان استثنا بردار نيست چرا خودشان كنار نمي
 تر از آنها وجود دارد. ها هزاران افراد شايسته و آمريكايي

موضوع آبادي و عمران و رفاه و به طور كلي مسئله زندگي فرع بر آزادگي و 
يار و حيثيت را بگيرند ديگر چه نقش و نگار حيثيت است. وقتي اگر از ايراني اخت

 اي بزنند كه از پاي بست ويران باشد ؟! خواهند بر ايوان خانه مي
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*یما معلميم يا مرب
 

 

از ترس اينكه به واسطه  ...عنوان اين مقاله چيز ديگر بود، ما خادميم يا خائن؟
نديد و مقاله را نخوانيد يا اگر پوچ بودن سؤال بر نگارنده بخ يبداهت موضوع يعن

احياناً خوانديد و به حقيقت امر واقف شديد در دل بگيريد و از نگارنده برنجيد، 
 .نمايم يديگر شروع م يمطلب را عوض كردم و از جا

اين سئوال هم كه ما معلمين دانشگاه )ببخشيد استادان دانشگاه( و فرهنگ آيا 
آيد و جواب آن فعالً معلوم است؛ گذشته از آنكه  يباز به نظر لغو م يمعلميم يا مرب

ايم، كارمان هم  معلم استخدام شده يتحت عنوان عموم يما از نظر قانون كارگزين
 .است يمعلم

به دست گرفته سر كالس  يهر يك بنا به تخصص كه )واقعاً يا اسماً( داريم كتاب
دان نيز به اين نيت به شاگر .دهيم يرويم و شاگردان را به وسايل مختلف تعليم م يم

آيند كه درس بخوانند و با سواد  يبه مدرسه م يدانشكده يا به دبيرستان و به طور كل
 .شناسند يبياموزند؛ پس آنها هم ما را به عنوان معلم م يشوند و علم

 .غير تعليم ندارند يتمام تشكيالت فرهنگ و مخصوصاً دانشگاه هدف و وسايل
دارند؛ مثالً دانشكده ادبيات و  يارس عنوان تربيتدروس و مد ياستثنائاً بعض

 .كنند يرا تدريس م يدانشسراها كه در آنجا علوم تربيت
 ياگر فرض بر تربيت بود، بايست .پس باز هم حساب، حساب تعليم است نه تربيت

طرز بيان و تقرير  يتربيت و رفتارشان نمره بدهند نه از رو يشاگردان را از رو
حال كه خوب خيالمان از  .همه ما معلميم و همه جا محل تعليم است مطالب؛ بنابراين

گوييم به هيچ وجه  يمعلميم، م ياين بابت جمع شد و تعيين كرديم ما به تمام معن
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دانيم  ينم يدانيم كه معلميم ول يهستيم تا معلم، منتها م يچنين نيست؛ ما بيشتر مرب
 .هم هستيم يمرب

 

 صحنه كالس و صحنه تئاتر

شويم و شاگردان به احترام از جا برخاسته چشمشان به ما  ينكه وارد كالس مهمي
شود هيكل و شكل و لباس و  يكه از ما در آنها توليد م يافتد، اولين عكس و اثر يم

ايستيم و  يكه در مقابل آنها م يدر مدت يك ساعت .طرز راه رفتن و حركات ماست
ه سر داشته باشيم(، گره كروات ما و رويم، طرز آرايش زلف ما )اگر مو ب يراه م

خطوط چين و چروك لباس باالخره نظر آنها را جلب خواهد كرد و چون معلم كم 
كه  اهللرا دارد )انشاء يو استاد يو بيش در خاطر شاگرد احترام و مختصر مقام پيشواي

قصد چنانچه  .كم از او )هم( تقليد خواهند كرد ياشتباه نكرده باشيم( قهراً ولو خيل
تقليد نداشته باشند در نتيجه تكرار مشاهده، تدريجاً به هيكل و به رفتار معلم آشنا 

 :گويد  يفرانس م .شوند يم
خود جا  يكه انسان به آن انس گرفت، ولو مخالف آن باشد، در خو يچيز

 .خواهد داد

و نمايش سر و  يالبته كار معلم در مقابل شاگرد از اين زنگ تا آن زنگ آكتور
 يول .بهتر دارند يها س نيست؛ شاگردان از اين بابت در خارج مدرسه سرمشقلبا

 -يبيشتر از دوم يكه اول اهللانشاء -كند يم يزند، تبسم و تند يمعلم باالخره حرف م
همان طور  .كند يكند و در ضمن درس دادن استدالل م يابراز سليقه و احساسات م

طرز رفتار و طرز استدالل او هم مخصوص به خود دارد تكلم،  يكه هر كس صدا
 .كه زرنگ باشد يحال شاگرد .مشخص و مخصوص است

روند  يكوك معلم م يحواسش متوجه معلم است )شاگردان بازيگوش بيشتر تو
آيا ممكن است مشغول تمرين نشده و تحت تأثير  .و مواظب نوا و اطوار او هستند(

نشود و يا متمايل به سليقه و منطق او طرز بيان و طرز رفتار و طرز استدالل معلم واقع 
 نگردد؟

است كه در اولين برخورد، بين يك نفر  يشاهد صادق اين مدّعا اختالف بارز
طرز فكر آنها، سبك  .شود يمشاهده م يطب با حقوق يا علوم با فن يدانشجو

از  يوبيش حاك چيز آنها متفاوت و كم آل و همه صحبت، نوع احساسات، ايده
 .اند است كه ديده يمينمدرسه و معل
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اخالق و طرز  در بارهاز راه عالقه اغلب  ياز راه شيطنت و برخ يشاگردان بعض
شوند و دامنه توجه و تقليد و قبول تأثير را از حدود  يو رفتار معلم كنجكاو م يزندگ

معلم ادامه  يو خصوص يادار يكالس به محوطه مدرسه و از آن جا تا محيط زندگ
 .دهند يم

شويم كه تعليم بدهيم و به اين خيال خارج  ياين نيت، وارد كالس م پس به
جز مظاهر تعليم با خود به  يشاگرد هم در جزوه چيز .ايم شويم كه درس داده يم

غافل از آن كه خواه و ناخواه در او تأثير كرده و بنابراين او را خوب يا  .برد يخانه نم
 .ايم بد، كم يا زياد، تربيت كرده

شود و ممكن است تماماً در جزوه  يا فقط محدود به ساعات درس متعليم م
محدود گردد، اما تأثير و تربيت بدون آنكه محتاج به جزوه و امتحان و نمره باشد به 

 .شود يو پايدار در او به يادگار خواهد ماند و جزو شخصيت او م يطور طبيع
با همقطاران خود  شاگرد در مدرسه هميشه با معلم نيست، تماس و معاشرت او

كند، با آنها  يبيند، با آنها گفت و شنود و نشست و برخاست م يبيشتر است؛ آنها را م
و فعل و  يخالصه آن كه با آنها زندگ .نزاع و مجادله دارد يو گاه يو شوخ يباز

معلم و  .كند يپس از ناحيه هم دريافت تأثير و كسب تربيت م .نمايد يانفعال م
كه رويه و  «مدرسه»هستند به نام  ياگرد جمعاً در يك محيطش يشاگرد و رفقا

دارد و شاگرد ناچار است طبق آن مقررات آمد و رفت و حركات و  يمقررات
قهراً تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم آنها  .تعليمات و اعمال خود را تنظيم نمايد

 .نمايد كه كم و بيش جزو عادات او خواهد شد ياتخاذ م يروش
از ناحيه معلم، از ناحيه رفقا و  يشاگرد مدرسه از سه طرف يعن يطور كلپس به 

است و اگر از نوع جمادات نباشد  ياز ناحيه محيط در مدت تحصيل تحت تاثير دائم
به واسطه  ا معلم ي يسواد يممكن است در نتيجه غيبت و يا ب يحت .تربيت خواهد شد

در هر حال  يد تعليم نشود ولو كتاب و غيره، شاگر يفقدان وسائل آزمايشگاه
 .مطلوب يا غير مطلوب يتربيت خواهد شد؛ تربيت به معن

هستيم تا معلم، مدرسه و فرهنگ و دانشگاه و  يطوركه ما بيشتر مرب بنابراين همان
 .يهستند تا تعليمات يدانشكده هم بيشتر دستگاه تربيت

 

 ها چگونه بايد نظر كرد نامه به آيين
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تر و بهتر گفته و  جديداالكتشاف نبود؛ ديگران به وجه كامل يااين نكته البته معم
 .اند نشان داده و طبق آن عمل كرده

آيد غالباً از آن غفلت  يفايده نبود كه به نظر م يشايد تكرار مطالب از آن جهت ب
 .داشته باشيم

حضور و غياب يا  يخواهيم برا يشويم و م يدور هم جمع م يدر يك شور يوقت
شاگردان آيين نامه بنويسيم، فكرمان متوجه جنبه  يان و ساير امور تعليماتامتح يبرا

طرز اداره مدرسه وسايل  ينامه و به طور كل دانيم كه آيين ينم .شود يامر م يتعليمات
 هستند؛ چگونه ممكن است چنين نباشد؟ يبسيار قو يتربيت

ديد، در  سال شب و روز نظم و ترتيب 11يا  12شاگرد در مدت  يمثالً وقت
زنگ را شنيد، سر ساعت معلم را وارد كالس ديد، طبق برنامه  ياوقات معين صدا

كارها پيش رفت و در موعد مقرر پايان يافت، آيا در مغز شاگرد نظم و ترتيب نفوذ 
ملكه او نخواهد شد؟ اما برعكس اگر از استادان  يدوران زندگ ينخواهد كرد و برا

تعهدات مشاهده نمود چه خواهد  يدر ايفا يگاران خود اهمال در وظايف و سهل
شد؟ دفعه اول و دوم شايد متوجه نشود، دفعه سوم باور نخواهد كرد، دفعات بعد 

خلف عهد و  تدريج بهرفته ضعيف خواهد شد و  كه رفته يتعجب يكند ول يتعجب م
 .شود يم يو كامالً عاد يمسؤوليت در نظر او طبيع يعدم اجرا

 يشد ول يتكاليف يدار وظايف و ملزم به اجرا د هم عهدهحال اگر خود شاگر
بود كه بازخواست چندان وجود نداشت و عدم انجام تكاليف با  يرژيم مدرسه طور

 شد چطور؟ ياغماض و ارفاق تلق

ين عذر آنها را در دير آمدن به كالس و تر كوچكاز معلمين  يسهل است بعض
و راه دور است و كتابخانه كامل در اختيار فرانگرفتن درس و به بهانه اينكه هوا سرد 

 يديگر نه تنها وظيفه نشناس .اند مشكالت دارد تأييد كرده يمدرسه نيست و يا زندگ
را به عنوان ديپلم  يشود و اين خو يآيد بلكه جزو شخصيت او م يم يبه نظر او عاد

 .همراه خود به سوغات وارد جامعه خواهد كرد
همكاران محترم كه جمعاً شغل  ير اين نكته براكنيم تذكر و تكرا يگمان م
بدهم تا تصديق  يرا داريم بسيار بجا باشد و اجازه دهند تفصيل بيشتر يشريف معلم

برنامه است كه دستگاه مدرسه  يها و طرز اجرا نامه آيين يكه از راه اجرا .نمايند
مثالً  .دهد يخاصيت تحويل اجتماع م يشاگردان خوب مفيد مبرز يا شاگردان مهمل ب
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نمايد و به امتحان نمره  يآنكه شاگرد درس را خوب ياد بگيرد امتحان را مقرر م يبرا
امتحانات  يگويند شاگرد مردود است ول يتر شد م پايين يداده و اگر نمره از حد

 .شود يانجام م
گردن كج و اصرار شاگرد مردود احساسات آنها تحريك شده  در برابر

ها و مقررات ضمن سال اين بود كه شاگرد  يگير ين سختگويند مقصود از ا يم
داشته انصاف نيست  يدرس ياد بگيرد، حال كه سال گذشته غفلت كرده يا گرفتار

كالس باالتر برود و در عوض  دهيم به ييك سال عمر او را تلف كنيم، ارفاقاً اجازه م
از يك ماه يا  بعد .گيريم كه تا يك ماه ديگر امتحان اين درس را بدهد يتعهد م

تكليف بطلبد و يا شاگرد خود را به  يقضا يكند شاگرد را برا يمدرسه فراموش م
آيد، شاگرد ظاهراً سرگرم دروس  يموضوع به خاطر م يپس از مدت .زند يآن راه نم

موقع را ندارند؛ باالخره سال تمام  يكالس باالست و معلم و مدرسه حوصله امتحان ب
 .گردد يرار مو مجدداً همان صحنه تك

دو درس جامانده، امتحان  يشود؟ نتيجه آنكه اوالً از لحاظ آن يك ينتيجه چه م
تر هم همين  گردد و ثانياً )و مهم يآيد و منظور تعليم اجرا نم يمربوطه به عمل م

كند و مزه آن را  ياست( شاگرد اولين بار امكان از زير تكليف در رفتن را آزمايش م
شود از انجام تكليف سرباز زد و موفق شد؛ خالصه  يم يبراحت بيند كه يم .چشد يم

 .ايم كردن با مقررات را هم آموخته يايم و راه باز آنكه درس را ياد نداده
كه يك طرف آن  يو حالت ترديد يو مردود ياين بحث هنگام تجديد

دوبار در فصل  يهاست سال نامه شاگرد و طرف ديگر رعايت آيين يبرا يدلسوز
آيد و غالباً  ينات خرداد و شهريور در وجدان ممتحنين و سرميز فوراً به ميان مامتحا

 يهاي كردن و تجديد ساختن حربهدر  .كند يتصور م .كنند ينفع ارفاق خاتمه پيدا م به
تماماً  يو تجديد يورد ياست عليه شاگردان و نه مدرسه؛ غافل از اينكه قبول

اثربخش و مفيد  يبه نفع شاگرد، و موقع تربيت شاگرد و ياست برا يهاي آزمايش
 .شود كه اجرا گردد يواقع م

دانست در صورت عدم موفقيت در امتحان، مردود و محكوم به  يشاگرد وقت
تكرار سال خواهد شد و از ترس آنكه مبادا در امتحان به همان قسمت كه ياد نگرفته 

 .شود يه نحو اكمل تأمين مب يتصادف كند، تماماً ياد خواهد گرفت؛ بنابراين تعليمات
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شود، صاحب  يثانياً )و اين همان ثانياً است كه به نظر من مهمتر است( تربيت م
بهترين راه درك و  يسال در جستجو ياز ابتدا .شود يكوشش و عزم و اراده م

ناچار نظم و  .كند ياو رشد م يو فكر يفعال دماغ يحفظ و ارائه مطالب برآمده، قوا
و عمل و آزمايش  يسع .باشد يكند تا موفقيت حتم يود ايجاد مترتيب در كار خ

كه هم علم دارد و هم  يوقت چنين جوان چشد؛ آن يكند و مزه موفقيت را م يم
 .خورد يعمل، بيشتر به درد جامعه م

كه در تمام دوران تحصيل، قبل از تعطيل به زور  ياين است فرق بين شاگرد
 .گردد يتمنا و تدبير موفق به ارتقا مشانس و گاه بعد از تعطيل به زور 

 يباشد كه وقت ياز نظرها دور م ياست به قدر يتفاوت فوق كه اين اندازه بديه
 ينسب ياستفاده از مزايا ي، پيشنهاد نمود برايا مدير دروس دانشكده يدر شوراي

دوران دانشكده را با موفقيت به پايان  يو تجديد يكه بدون مردود يديپلم كسان
از همكاران دلسوز  يبعض .مقدم بر سايرين محسوب شوند يسانند در طبقه بندر يم

خواهيم شاگردان را  يمگر ما م :عليه اين پيشنهاد جابرانه بر آشفتند كه گفتند يطور
اذيت كنيم؟ بگذاريم درسشان را بخوانند، چه قبل از تعطيل چه بعد از تعطيل؛ چه 

 .بعد از يك امتحان چه بعد از صد امتحان
 

 یمخالفين آزاد

از اين نظر كه فكر  .باشد يصحيح م يدارد و از نظر ياستدالل اخير البته طرفداران
برا ا كند آنه يباشد و سن و رشد دانشجويان اقتضا م يم يكنيم دانشكده محل آزاد

 :گفت  يبعدها مانند آن همكار شوخ كه م يآزاد بگذاريم تا آزاد پرورش يابند؛ حت
  «ن بهشت و دوزخ ميت نيست، ضاميشو مرده»

 :كنند  ياضافه م
يافته،  يخيل يشوند رشد الزم و پرورش كاف يكه وارد دانشگاه م يجوانان»

 «.تربيت آنها ديگر به ما مربوط نيست؛ ما معلميم

و باب طبع اشخاص خودخواه  يرفع مسؤوليت بسيار عال ياين استدالل برا
چه بخواهيم، چه نخواهيم در شاگرد تأثير و اما ديديد كه ما معلم نيستيم؛  .باشد يم

تواند  يم يو با چه معلومات يدر چه سن يبه عالوه در دنيا چه كس .داريم يعمل تربيت
 ادعا كند كه به قله رشد و كفايت تربيت رسيده است؟
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هميشه در حالت  يموجود زنده در تمام مدت حيات در تحول و تغيير است يعن
كه در سرنوشت مملكت بيش از  يا جوانان كشور آن طبقهدر ميان  .باشد يتوبيخ م

سايرين موثر خواهند بود آيا دانشگاهيان نيستند؟ و آيا اين طبقه بيش از سايرين 
مناسبتر از دانشگاه و  يتربيت چه عمل ياحتياج به اصالح و تكميل تربيت ندارند؟ برا

وأم با تعليم كرد و ، تربيت تيچه بهتر از اين كه بدون خرج و زحمت اوقات اضاف
 .اين كار هم به وسيله معلم و مدرسه انجام شود

پذيرترين و سازگارترين مواد وجود انسان است و شايد در  در عالم طبيعت شكل
 .بيشتر از همه استعداد تغيير و تقليد و تربيت داشته باشد يبشر نژاد ايران يميان نژادها

حاضر به قبول  يحقيقت نداشته و ايران زيردست اصالً و ابداً ياين ياوه كه ايران
 .برسد يتواند به مدارج اصالح و تكامل عال يباشد و م يم يا العاده فوق يتالشها

آزاد گذاردن و آزاد بار آوردن شاگرد )يا طفل( غير از مهمل گذاشتن و تنبل بار 
بيكاره  يفرق آزاد مرد شريف با بنده ذليل در اين نيست كه اول .آوردن است

اين است كه  يكش و رنجبر باشد، فرق اساس زحمت يمسؤوليت و ديگر يدسر بخو
 يگذارند و بدون آنكه بگويند برا يو بار به دوشش م .با غالم مثل حيوان رفتار كرده

رود، او را برانند؛ اما به شخص آزاد محترم مأموريت و مسؤوليت  يچه و به كجا م
 .كنند يه مداده، از او موفقيت و نتيجه مطالب يمعين

خواهد دائماً آزاد باشد و از  يبا زحمت و مسؤوليت نيست؛ آنكه م يمناف يآزاد
بار منت و قيد اسارت ديگران خالص باشد صد درجه بشتر بايد قبول رنج و كار و 

 .مسؤوليت نمايد
و  يو دريدگ يرا خودسر يخواهيم جوانان آزاد بار بيايند و آزاد يما اگر م

م به آنها هدف و مأموريت بدهيم و مسؤوليت و موفقيت داني ينم يخودخواه
 .بخواهيم؛ آنوقت در روش و طرز عمل آزادشان بگذاريم

شخصيت چه اهميت دارد  يمرد ب يبرا .است يشخصيت راست ينشان اول آزاد
بنده هم معتقدم كه شاگرد را بايد  .خور ديگران باشد يخوار و تابع و توسر كه جيره

 .را در او بيدار كرد يو زندگ يروحيه آزادگآزاد تربيت كرد و 
مثل ديفرانسيل و انتگرال دو وجه از يك  ياجتماع يو آزاد يشخص يآزاد
عقيده دارم وضع مشوش ما و طرز تعليم ما كه توأم با عدم توجه به  يحت .حقيقتند

كشد بلكه آن مختصر  يآموز و دانشجو م را در دانش يتربيت است نه تنها آزاد
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از دامن  يرا هم كه طفل به طور فطر يا و شخصيت و كفايت و عرضه يآزادمنش
 .نماييم يكشيم و ضعيف م يرفته م آورد رفته يطبيعت باخود به دبيرستان م

و لجام  يكه عرض شد خودپسند طور و زنده بودن همان يالبته غرض از آزاد
الاقل انواع  را بدانيم كه ياگر آزاد مرد زنده دل كس .نيست يو بيكارگ يگسيختگ

و  يگر ي، طفيليبر ، جيبي، چاپلوسي، نوكرياعم از دريوزگ يمختلف بندگ
فكر خويش مستقالً كسب  يخود ننگ دانسته به زور بازو و راهنماي يرا برا يدزد

و  يديگر شده، زيربار هو يدار اداره خود و جمع و عهده .نمايد يمعاش و زندگ
باشد، ناچار  يخانه و فكر و سليقه و رأهوس اشخاص نرود و از خود صاحب نان و 

بايد اقرار كنيم دستگاه فرهنگ و دانشگاه ما كه تقريباً به طور انحصار نوكر دولت 
 .است يو كشنده روح زندگ يين مخرب آزادتر بزرگدهد  يبيرون م

اين تقصير وزير فرهنگ و رئيس دانشگاه و نخست وزير و وكيل مجلس نيست؛ 
كنيم  يدهيم و جوانان را بد تربيت م يما هستيم كه بد درس م .تتقصير ما استادان اس

شخصيت بار  يعرضه و ب يو ب يو ما معليمن هستيم كه آنها را بيكاره و طفيل
 .آوريم و اينجاست كه ما خادم نيستيم خائن هستيم يم

گوييد دست از شخصيت خود  يالبته شما سر كالس هيچ وقت به شاگردان نم
اغلب شاگردان نيز  .خواهيد هم كه چنين شوند يولت بشويد؛ نمبرداريد و عضو د

گرفتند صاحب مشاغل آزاد پر دخل بشوند  دست بهديپلم  يخواهد وقت يدلشان م
گيرند، كار بايد  ينم يبينند هيچ جا آنها را به باز يشوند م يوارد جامعه م يوقت يول

را با تدبير باز كرد، در بلد بود، همه طرف مشكالت است، درها بسته شده آن درها 
روزنه اميد و احتمال نتيجه  .آورند يبينند رو به طرف ديگر م يخود آن اراده را نم

آن جرأت و جسارت و توكل كو؟ ناچار به طرف ادارات  يشود ول يظاهر م يبعيد
از فارغ التحصيالن خودمان و  يبسيار .نشينند يگردند و راحت پشت ميز م يبرم

بعد  ياند ول ا را سراغ دارم كه اين سد را شكسته وارد كار آزاد شدهه ديپلم دانشكده
 .اند اند و نتوانسته اند؛ برگشته شكست خورده ياز مدت
 

 لبو فروش بهتر است يا ليسانسيه؟

لبو فروش زيرگذر يا دست فروش  اندازه يك هما ب يها پرورده آقايان عزيز؛ دست يبل
ج تومان سرمايه و يك ديگ و يك لنگ )كه او با پن .كنار خيابان عرضه ندارند
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تواند نان خود و خانواده خود را  يشايد همه را از ديگران قرض كرده باشد( م
 تواند صد يديپلمه و ليسانسه و دكتر ما با آن همه علوم و فنون و ادعا نم يدرآورد ول
 زبا نشاط تمام آوا يپرروي يول يلبوفروش در نهايت آزاد .كند  يدينار كاسب

كند و تابستان  يدرست م يفصل لبو هم كه تمام شد بستن .فروشد يخواند و لبو م يم
كشد؛ اما ديپلمه در مقابل مديركل بايد  يآورد و منت از فلك نم يانگور از ميدان م

 .هم دارد يو روشنفكر يآزاد يوقت ادعا تعظيم كند و كرنش نمايد، آن

سال كتاب و كاغذ و حقوق و ساير آيا بهتر نبود پدر و مادر پول ده پانزده 
مخارج مدرسه را روز اول سرمايه كرده، فرزندشان را به عوض دبستان روانه ميدان يا 

 .كردند يبازار م
 يروشنفكر كارها يها كرده نه تنها از تحصيل .مثال لبوفروش نظاير زياد دارد

شان بزرگ هم كه در خور يآيد بلكه در كارها يبرنم يكوچك مانند لبوفروش
ببينيد اگر در يك كوهستان  .ها جلو هستند دانند به طور متوسط درس نخوانده يم

ايجاد يا آباد شده باشد،  ي، ده آبرومنديا احداث شده و در قريه يدورافتاده باغستان
در سنوات اخير در  .يا ليسانسه اقتصاد نيست يمسلم بدانيد كار فالن ديپلمه كشاورز

قياس سابق زياد انجام شده است؛ از قبيل كارخانجات بزرگ به  يكشور ما كارها
معتبر،  يها ، تجارتخانهيفالحت يها ، صابون، اسفالت شركتيبلورساز ينساج

 يوقت . ...عمارات وسيع مرتفع، مؤسسات حمل ونقل چاپخانه و روزنامه و غيره
 يكسان يو مالك و به طور كل يكنيد مؤسسين آنها بيشتر از نوع بازار يتحقيق م

كه در  يشوند و نه كسان يها جمع زده م افتاده سوادها و عقب ياند كه در رديف ب بوده
و حس غرور  يباف يما قوه ابتكار و جرأت و توكل خود را به منف يها دانشكده

نشده است  يها از چشمه حالل جار درست است كه تمام اين سرمايه .اند تبديل كرده
و  يباور كنيد كه آزادمنش ينبوده است، ول و طرز عمل صد در صد بر وفق قانون

 .بوده است يابتكار و تدبير و پشتكار در ايجاد اين مؤسسات عامل مؤثرتر
 يكار آسان يكردن و كاله گذار يكنيد دزد يتازه خيال م يو زرنگ يبا دوروي

 يها كرده از تحصيل يخواهم بگويم بسيار ياگر زياد خشمگين نشويد م !است
كردن را  ياست بلكه عرضه دزد يتقو ير شهرت سوء ندارند نه براروشنفكر ما اگ

خود دولت؛ آنجا هم اگر حسن اداره و  يها هم چنين است در دستگاه .اند نداشته
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آيد، بايد نسبت معكوس با  يابراز كفايت و ابتكار تأسيس و اصالح باز به نظر م
 .درجه تحصيالت داشته باشد

 

 در مدارس را بايد بست؟

ها لبو فروش و  كنيم در مدارس را ببنديم، درس ندهيم و بگذاريم جوان پس چه
 سواد شوند؟ يبند و گاوچران يا كاسب ب ماست

ما فاقد جسارت عمل و لياقت  يها كرده اشكال در اين است كه اگر تحصيل
ها هم كه صاحب  شوند، تحصيل نكرده يهستند و منشأ آثار مفيد مهم نم يزندگ

هستند به واسطه جهل خود راه و چاه را درست تشخيص  يآزاد و روح يكفايت نسب
خويش را در بازار آنها به باد  يكول شيادان را خورده متاع فطر يراحت هدهند و ب ينم
و شعاع عمل آنها كوتاه  يدامنه بيناي يو نادان يخبر يو چون در نتيحه ب .دهند يم
بشوند و باالخره وضع كشور به  توانند منشأ آثار مفيد مهم يباشد، آنها نيز نم يم

 .ماند يم يباق يحالت اسفناك فعل
شود بست و نبايد بست؛ هر چه باشد علم بهتر  ياست كه در مدارس را نم يبديه

شخص  يبايد كرد كه تحصيالت مفيد واقع شود؛ مفيد برا يكار ياز جهل است، ول
 .جامعه يو برا

و معاش و اداره  يكار و زندگ را كنار بگذاريم، در كشور ما ياگر رودربايست
جدا و بيگانه از علوم و  يدارد كه بكل يخود اصول و آالت و وسائل يامور برا

درس خواندن هنوز كه هنوز است بيشتر جنبه تفنن و تظاهر و  .تحصيالت است
مشاغل مخصوص )مثل طبابت( در امر معاش و اداره  يبعض يفورماليته داشته، باستثنا

 .اثر است يمملكت تقريباً ب
كه در فرهنگ و  يحيف از عمر و پول و وسائل !حقيقتاً چه حيف !چه حيف

ين تر بزرگتواند منشأ  يشود و حيف از اينكه اين دستگاه م يدانشگاه مصرف م
 .خدمات و منافع سرشار باشد و نيست

 

 اصالح فرهنگ و دانشگاه

 .آيد كه چگونه اصالح كنيم يباز هم اين سؤال پيش م

است بخواهيم و  يمشكل نيست؛ كاف يخواهيم اصالح حاصل شود خيل ياگر م
است و حق هم هست كه چنين باشد و ما  يبعد بدانيم كه اين دستگاه، دستگاه تربيت
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همين قدر كه توجه و عالقه به اين قسمت خود داشته  .هستيم تا معلم يبيشتر مرب
 .چيزها عوض خواهد شد يباشيم خيل

كنيم و با چيز  يما معلمين اين فكر را كه بايد معلم در مرحله اول الزم است
 .از سر خود دور بريزيم يشود بكل يياددادن كارها درست م

دانشكده را با نمره اعال  يكه خوب چيز ياد گرفته و درسها يدانيد جوان يم
كه  يدالل .شود يم يهنر و لياقتش چيست؟ يك دالل خوب يامتحان داده باشد منتها

كند  يرا خوب شناخته به مورد صحيح استعمال م يخارج يت داروهااگر طبيب اس
تواند اختراعات و اكتشافات و  ياگر مهندس است م .شود يو وسيله رواج بازار آنها م

آنها را قشنگ تشريح نمايد، به مردم بشناساند و مرتب به كار انداخته،  يها ماشين
 .زياد نمايد يسازندگان خارج يبرا يثناخوان و هواخواه و مشتر

اگر تحصيل ادبيات كرده است مضامين اساتيد قديم را خوب از بردارد و در هر 
 .را به رخ مردم بكشد ييا معاصرين خارج يتواند نبوغ گذشتگان ايران يمحفل م

ايجاد نخواهد كرد و در مقابل احتياجات  يا خالصه اينكه از خود چيز تازه
آورد  يمدن جديد، آن به آن پيش مكه ت يو مشكالت غامض يروزافزون زندگ

 .وامانده و درمانده خواهد بود
و به  ي، خوردن محصوالت خارجيكه كارش خواندن مقاالت خارج يكشور

باشد غرق در احتياج بوده، روز بروز بايد بيشتر  يكاربردن افكار و مصنوعات خارج
اگر هم  .دبخور يتر سرفرود آورد و بيشتر توسر منت بيگانگان را بكشد، پايين

از توسعه فرهنگ در آن كشور نداشته  يدر جلوگير يها نظر عنايت خاص خارجي
باشند، طبيعتاً در نتيجه فقر و فقدان وسائل از عهده اداره فرهنگ و دانشگاه خود 

معلمين است ديگر تدريس و  يبرنخواهند آمد و آن كوره سواد هم كه هدف فعل
 .تأمين نخواهد شد

دانشگاه  يو هدف عال يتشريح شد، غرض نهاي يسخنرانكه در يك  يبه طور
يك چيز بيشتر نيست و آن تأمين استقالل كشور از راه تقويت حس ابداع و پرورش 

هر  يدر ميدان رقابت دنيا شرط بقا و ترق .باشد يبا ابتكار م يجو دانشمندان چاره
كه  يتگاهآن جامعه است و در هر كشور، دس يو زايندگ يجامعه استعداد سازندگ

 يا صالحيت و مأموريت احيا و توسعه و رشد اين حس را در افراد دارد تا اندازه
 .باشد يفرهنگ و باالختصاص دانشگاه م
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كه صاحب  ياين فكر باشيم كه مرد تربيت كنيم؛ مرد درس نرويم، به يپس پ ...
و فكر  يرأ يشخصيت باشد، كفايت و جرأت و جسارت و توكل داشته باشد، دارا

 .آل داشته و از مشكالت نترسد و ايمان و ايده يقدرت ابتكار باشد، عشق به زندگ و
نموده و در برابر احتياجات به  يو كار را استقبال و مشكالت را چاره جوي يزندگ

، دست اميد به فكر و ابتكار و اختراع بزند و يكردن و تكد يعوض قرقر و شانه خال
 .مستقل خواهد بود يد شد و چنين كشورآزادمرد خواه يچنين شخص .موفق شود

قبالً ببينيم عمل  .است «چگونه عمل نماييم»ديگر نيست  «چه كنيم»پس سؤال 
 .شود يگذشته ما چگونه مسبب تنزل جوانان و لغو شخصيت آنها م

 يبه عقيده اينجانب صرف نظر از طرز رفتار و سبك اداره مدرسه و ترتيب اجرا
هر يك را قبالً توضيح داده و مالحظه فرموديد كه هر  يتها كه آثار تربي نامه آيين

گونه اِعمال ارفاق و استثنا تا چه اندازه در ضايع كردن جوانان مؤثر است و نيز عامل 
 .باشد يكه خود تدريس م يمهم اساس

كرده  يدانيم كه درس را به بهترين وجه حالج يرا معلم خوب م يما معموالً كس
كنده در مغز  ين زحمت و فشار بر شاگرد، پوستتر كوچكرا بدون  يو حقايق علم
جا شاگرد از لحاظ آمد  است كه در آن يا آل هم مدرسه سه رشد ايده .او وارد كند

او  ينداشته، همه چيز برا يترين دردسر يو رفت و جزوه و كتاب و وسائل كار جزي
تكليف و گردد، هيچ  يمرخص م يدرس را فرا گيرد كه وقت يآماده باشد و طور

البته اگر بشود امتحانات آخر سال هم  .ننمايد يبر دوش او سنگين يتمرين عمل
حذف كرد چه بهتر، خالصه آنكه در يك مبل راحت لم داده، سرمست تماشا و 

تماماً به او  ياز خواب بيدار شد اسرار دنيا چون علم لدن يتفريح خوابش ببرد و وقت
 .و مرخص شود الهام گرديده باشد؛ ديپلم را بگيرد

 .ما يهمين جاست اشتباه ما و همين جاست مبدأ و محور معايب سيستم تعليمات
گردانيم  يكه نظر را از دانشكده به دبيرستان و از دبيرستان به دبستان برم تدريج بهالبته 

 يرسيم، چون شاگرد در ورود به دنيا يو به كالس اول دبستان و كودكستان م
ارد كه بايد غذا را مانند شير مادر به صورت عصاره روان را د يتحصيل حكم نوزاد

در دهان او گذاشت و او را در آغوش حمل نمود طبقه معلم و وضع  يآماده راحت
 يهمان ترتيب باال باشد، ول كم و بيش ممكن است به يابتداي يها مدرسه در كالس

بايد بايستد و  خود يپا يشود و رو ياز شير گرفته م زودي بهكه نوزاد  يهمان طور
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باالتر دبستان و دبيرستان و مخصوصاً دانشكده نيز الزم است  يها پيش برود، كالس
دوريم  يآل خيل گو اينكه ما از آن حالت ايده .با كودكستان فرق داشته باشند يخيل

فرهنگ و  يمندان و اوليا وسائل زياد داريم اما چون هدف غالب عالقه يو كسر
 .ض كنيم مقصود حاصل شده استدانشگاه چنان است، فر

ياد دادن به شاگرد و چيز ثابت كردن فراهم  يترين دستگاه را برا اگر راحت
باشيم كه فرزند يتيم خود را با  يم ينموده باشيم در آن صورت عيناً مانند مادر جاهل

بنيه  يو ب يپرخوراندن و زياد پوشاندن و در جا خواباندن و لوس كردن، از خود راض
التحصيالن توقع خواهند  فارغ .نموده باشد ياره به بار آورده، او را طفل بدبختو بيك

دست بلند كرده از اتومبيل  يداشت جامعه آنها را به محض خروج از مدرسه رو
آخرين سيستم به پشت ميز وزارت بنشانند؛ آنها دستور صادر نمايند و كارمندان 

 .كنند يفرمانبردار
 

 ربيتتدريس به عنوان وسيله ت

گيرند كه موظف  يم يمنزله وكيل مدافع از همكاران ما سر كالس خود را به يبسيار
مطالب درس( را به اثبات  ي)يعن ي)شاگرد( يك سلسله دعاو ياست در مقابل مدع

رساند و طرف را مجاب و محكوم به قبول نظريات خود كند همين قدر كه از او 
 .داند ي( گرفت، وظيفه خود را انجام يافته مي)بل

 يدانيم كه صد يك بلكه هزار يك اين مطالب در زندگ يآقايان معلمين خوب م
ندارد پس چه اصرار داريد اين كهنه مطالب را  يآن جوانان مصرف و مورد استعمال

با ارزش در بازار دانش قضيه منالتوس نيست؛ طرز فكر و  يكاال !به او قالب بزنيد
 .استمغز و استدالل و استعداد منالتوس 

فكر  يها را در مدرسه دركتاب جا خواهد گذاشت ول شاگرد اين قضايا و فرمول
بكنيم كه اين مغز  يكار .و استعداد و فهم و مغز خود را همراه خود خواهد برد

آنكه شاگرد  يدرس نبايد داد برا .به درد بخورد يتر شود و در زندگ صافتر و قوي
اين بار سنگين،  .خرمن ديگران پر كند يها چيز ياد بگيرد و انبان خود را از خوشه

بدهيم و  يبه خواستاران  خرمن علم، زمين .دوش را خسته و راه را كوتاه خواهد كرد
 .نماييم تا ديگران خوشه چين او بشوند يآنها را در شخم زدن و بذر افشاندن راهنماي
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 .باشد شاگرد يطبيع يسراسر درس بايد اسباب تحريك فعاليت و مقدمه رشد قوا
اراده ضبط  ياند تا مستمع منتقل و دستگاه ب كنند سركالس آمده يشاگردان ما خيال م
كه طرز  يدر صورت .معلم كار كند ديگران از آنها فوت بردارند .صوت معلم باشند

 يعمل بايد كامالً معكوس و معلم بيش از يك تحريك كننده حواس و راهنما
 .باشدفعاليت و شاهد نتايج كار شاگردان ن

چند اوقات شاگرد صرف ياد گرفتن و  يما حساب كنيد صد يها در كالس
چند آن در حل مسائل يا بحث مطالب  يشود و صد يو قضايا م يحفظ كردن اسام

را جواب گويد  يآن نتواند مشكل يكه شاگرد بخواند و رو يدرس .شود يصرف م
 .را حل كند چه فايده دارد يا يا مسئله
 

 پرسند یها را م فسيل یبند دم طبقهشب اول قبر از آ

 .دهند یماست م یميك یبا فرمول برنول یيا در دكان بقال

  به يدانيم كه مطالب درس يپيش پا افتاده را نم يما و شاگردان ما اين نكته بديه
آيد، نتايج  يبه كار نم يكردن و علم فروش يمعلم يخود هيچ جا جز برا يخود

خود را در  يآن وقت ما تمام سع .داشته باشد يا آنهاست كه ممكن است فايده
كنيم و بحث و تمرين و مسئله كه شاگرد را به  ينوشتن متن و خواندن متن صرف م

شاگرد را به كار خواهد انداخت در  ينمايد و مخصوصاً قوا يرموز و نكات وارد م
 .دهيم يدرجه آخر قرار م

منزل و امتحانات  يوحاگر معلمين حوصله به خرج داده و مطالب رامانند 
كنند از خود  يبه شاگرد نگويند، بلكه پس از عنوان كردن و توجه دادن سع يدرپ يپ

توانند بگويند به وظيفه خود  يشاگردان راه وصول به مقصد را دريابند، آنوقت م
مفت  ما خروار خروار حقايق و اكتشافات را مفت يدانيد وقت يهيچ م .اند عمل كرده

را پايين آورده،  يو تدابير فن يريزيم چقدر ارزش حقايق علم يان مدر دامن شاگرد
ورزيم و چگونه  يبه آنها خيانت م .ايم زحمات كاشفين و مخترعين را كوچك كرده

نماييم  يچطور او را در اشتباه انداخته وادار م .دهيم يدنيا را برخالف واقع جلوه م
به اين درجه آسان و  يو كشف مجهوالت علم يتصور كنند حل مشكالت زندگ

 !دهيم يرا در نهاد او نمو م يخور چه خوب مفت .است يمجان
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طور درس دادن )يا در حقيقت درس ندادن( و از شاگرد مطالب و  البته آن
درس كند  يبرد و پيشرو يها را بيرون كشيدن مشكل است، دقت زياد م جواب

درس ياد نگيرد  ييلممكن است خ .شود يگردد اما در عوض، شاگرد تربيت م يم
 .گيرد يبه كار انداختن فكر و نتيجه گرفتن و فعاليت را ياد م يول

 

 علوم یسير طبيع

و برخالف  يطريق تدريس كالسيك كه در مدارس متداول است كامالً غير طبيع
راه نبوده است كه مشكالت  به هيچ وجه از اين .باشد يپيشرفت علوم م يسير تاريخ

اند؛ بنابراين از اين راه هم  گرديده ين و مخترعين نائل به عملبشر حل شده يا كاشفي
روشن شدن  يبرا .نبايد در صدد تربيت جوانان و تهيه صاحبان فكر و ابتكار برآمد

بشر  .كنم يعرض م ياست مثال يحرارت يمطلب از موضوع درس خود كه ماشينها
نمود كه قويتراز  يطلب م يگشت و نيروي يم يهزاران سال بود عقب وسيله باركش

حيوان  يكه دست انسان و پا ياو و زور حيوانات باشد؛ مخصوصاً در آنجاي يبازو
كشيد، بيشتر در اين زمينه  يآب را از چاه بيرون م يبايست يرسيد و مثالً م يم يبسخت

همين كه  .كرد تا آنكه متوجه و موفق به اختراع ماشين بخار گرديد ياعمال تدبير م
صدها كار ديگر  چاره ييك مورد نتيجه مطلوب داد آن را برا ماشين بخار در

تنوع مصرف و  .و عرابه و آسيا و غيره به كار انداختند ياستقبال نموده و در كشت
مجدداً نظر و فكر و  .عالقه به حسن استفاده باعث شد در صدد تكميل آن برآيند

 يكه بعض ييج بهتر گرفتند تا جايپله باال بردند و نتا تدبير و تجربه به كار افتاد تا پله
العاده ماشين بخار به حيرت  بوالهوسان مفت طلب كه از ممكنات عجيب و صرفه فوق

در آن  .خرج بسازند يب يو ماشين دائم يدرآمده بودند به خيال افتادند حركت ابد
كه خوب ماشين بخار عصر خود را شناخته و عمل  يموقع كارنو پيدا شد، كارنوي

همان ماشين  .نبوغ مخصوص اساس و عصاره عمل آن را حس كرده بودكرده با 
كامل پيشنهاد  يول يناقص را سرمشق قرار داده، يك ماشين فرض يول يبخار واقع

و قوانين فيزيك و اصول  يرياض يو فورمولها ينمود و به استعانت اشكال هندس
ن ترتيب به اي .محال است يو ايجاد خلق انرژ يثابت كرد حركت ابد يعقل

 .بخار شد يها بيان غوامض و محاسبه ماشين يبرا يترموديناميك به دنيا آمد و كمك
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روزمره مسائل جديد و  يالبته احتياج صنعت به اينجا متوقف نگرديده، زندگ
احتياج به  .درست شد ياحتراق يبعد از ماشين بخار موتورها .موانع تازه پيش آورد

تابستان و لزوم حفظ اغذيه  يگرما .گرديد متراكم سبب اختراع كمپرسور يهوا
در تمام اين موارد احتياج محرك بود، تخيل و  . ...را ايجاب نمود يتوليد يخ مصنوع

ترموديناميك و رياضيات و فيزيك بعداً وسيله بيان  .تصور و تدبير اختراع نمود
اول ماشين درست شد، بعد  يمطلب و محاسبه دقيق و تكميل آن گرديد؛ يعن

 .موديناميك پيدا شدتر
امر است كه نظاير آن در ساير موارد صنعت و كسب و زراعت و  ياين سير طبيع

در مدرسه درست معكوس عمل  ينيز وجود دارد ول ياقتصاد و اخالق و زندگ
 .نماييم يم

خواهيم  يدهيم بعد بر اساس ترموديناميك م ياول ترموديناميك را درس م
 .مماشينها را به شاگرد بفهماني

كنيم، بعد  يروح خشك را در عرض چند سال به شاگرد تزريق م ياول هندسه ب
 .دهيم يو ساختمان را به او ياد م ينقشه بردار

آموز خردسال را با اعداد مطلق و كميّات و كيفيات  در حساب اول كلّه دانش
مرغ و فروش  كنيم، بعد مسائل راجع به حساب گردو و تخم ينامحسوس گيج م يكل

شود و  يحل م يرا كه با چهار عمل اصل يه شيره و معامالت ديگر زندگسرك
ايجاد كرده است طرح  يها بوده است كه عدد و حساب را در ذهن بشر همان

روح شاگرد سخت  يچقدر برا ياين انضباط خشك و تمرين غيرطبيع . ...كنيم يم
است كه  يبديه !تر است طريقه عكس آن آماده يو چقدر فكر شاگرد برا !است

 يو متوسطه دروس نظر يشاگردان تاب تحمل چنين تشنت و چندين سال در ابتداي
شوند خود را به پلكان آخر نردبان تحصيالت  يخواندن را نداشته، موفق نم يكل

روند  ياز آنها هم كه به آخر م يا عده .گردند ياز ميان راه برم يعده زياد .برسانند
 يگيرند؛ بالنتيجه راندمان كل يبيت ناقص فرا مو تر يفرسوده شده، معلومات سطح

 .آيد يبسيار ضعيف درم
داشته است كه در تدريس كالسيك، طريقه معكوس انتخاب شده  يالبته علت

شاگرد، مثالً در  يامر، و برخالف استعداد طبيع يآمد تاريخ است و برخالف پيش
صحبت كرده،  يغيرقانون يآناليز، ابتدا از نمو توابع و مشتق و ديفرانسيل و چيزها
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و يا در مكانيك به  .نمايند يبعداً سرعت و ساير موارد استعمال مشتق را تعريف م
ساده را به شاگرد ارائه داده،  يعوض آنكه طرز عمل اهرم چرخ چاه و ساير ماشينها

نشان دهند كه در بيان و محاسبه آنها قهراً موضوع حاصلضرب طول بازو در مقدار 
سهولت كالم و استفاده در  ييد و اين حاصلضرب را عزم ناميده، براآ يقوه پيش م

قوا و آثار آنها بشوند، درست سير معكوس را  يموارد مشابه، متوسل به نمايش هندس
چشم شاگرد  يشاخ و دم بردار را جلو يب يانتخاب كرده ميان زمين و آسمان هيوال

ثابت  ياص و قضاياياين موجود موهوم غيرقابل درك خو يآورند، و برا يم
شاگرد را خوب تنگ كردند به  وقت پس از آنكه چندين ماه حوصله آن .نمايند يم

 .نمايند يساده م يها به ماشين يا طور مثال يا مورد استعمال، اشاره
نمايند  يكه ذكر م يشايد اولين مزيت .اين طريق معكوس مدافعين با وفا دارد

 يدر قالب الفاظ مجرد تحت صور هندس يمطلب يالبته وقت .كليت و علميت آن باشد
بيان شد، جنبه مطلق علم خالص پيدا كرده و به لباس  ييا با حروف و ارقام رياض

كند و طبع  يآيد، ارزش خاص پيدا م يفاخر فلسفه و قامت موزون علوم دقيقه درم
و مندرجات  يفلسف يعلم يها از جنبه يشخص را به اين عنوان كه مستقل و مستغن

نمايد  يمسلم م يپا به اعتبارات زده، بحث از حقايق خالص قطع است و پشت يسبن
 يو تعليمات نظر ياين فكر كه موروث عادت فيلسوف مآب . ...سازد يدلخوش م

هدف علم نيز بايد  .است ياساس يا خود شريف و تا اندازه يقديم است البته به جا
مطلق سيراب نشود از عطش  يقين كلهمان باشد زيرا كه انديشه انسان تا از شراب ي

 يجهل فرو نخواهد نشست و در امان از خطا و اشتباه و فريب قرار نخواهد گرفت ول
 :دو نكته اينجا قابل توجه است

 

 تبعيت از طبيعت

 يوصول به حقايق كل يبشر در طرز خلقت انسان، راه طبيع ينكته اول آنكه معلم ازل
محسوس قرار داده است و تربيت  يماد يزئو توجه به امور ج يمجرد را سرگرم

پس علت  .اند درس خوانده يشدگان بزرگ عالم همه به اين سبك در مكتب زندگ
ندارد ما هم شاگردان خود را به همين سبك درس نداده، ذهن آنها را از ابتال و 

مشكالت به كار نيندازيم تا در مطالعه علل  يجوي توجه به احتياجات و به منظور چاره
 .موضوعات، ضمن درك روابط و تشخيص عوامل به حقايق و كليات و اصل شوند
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موجودات طبيعت بوده است ما هم به طبيعت نگاه كرده به  ياگر بهترين مرب
 المقدور بار خودر را يشاگرد را وادار كنيم حت 1«يالتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْر» : مصداق

 و با 2«يلَيْسَ لِالنْسانِ اِالّ ماسَع»شود بداند كه است و بايد انسان  اگر او انسان .بكشد
و كوشش و فكر خود حقايق و مطالب را دريافت كند و فرزند و مرهون  يسع

 .مكتسبات خود باشد
خالص نيست و در اغلب  يموضوعات علم ينكته دوم آنكه موارد تحصيل

 ينظربه تخصص و عمل شود بر دروس  يكه بايد منته يها دروس علم دانشكده
توان به دانستن اكتفا كرد، از اينكه انسان تمام امراض و  يدر اين دروس نم .چربد يم

ترين نظريات  شود و با علم به عالي يدندان را بلد باشد، دندانساز نم يها رگ و ريشه
چشم و دست و حواس و  .را ساخت يصابون يا مواد ديگر شيمياي  توان ينم ياتم

و  .ساز يا مرد عمل بيرون آيد ود تا دندانساز و صابونفكر شخص هم بايد تربيت ش
 .گيرد يانجام نم يمراحل عمل يالبته هيچ تربيت و كسب ممارست بدون ط

مزيت بزرگ سبك ما اين است » :گويند يمعلمين كالسيك باز جواب داده م
كه ما عصاره تجربيات و مطالعات چند ساله محققين گذشته را كه به صورت يك 

درآمده است يك مرتبه با مدت و زحمت كم در مغز  يو قوانين كل عده اصول
نباشد ضمن  يهم خال ياينكه درس از فايده عمل ينماييم و برا يشاگردان تزريق م

از موارد  يها را نشان داده، فهرست قوانين و فورمول يچند شاهد مثال، طرز اجرا
 «.گذاريم ياستعمال در اختيار شاگردان م

كه غرض از  يفقط در جاي يخود صحيح است ول يجا هلبته باين استدالل ا
 يارائه يك سلسله مطالب علم -نماييم يطوركه متاسفانه ما عمل م همان -تدريس

حقايق بنماييم و تنها توقع از بر كردن  يبوده، بخواهيم شاگرد را معتقد به قبول بعض
ضمناً  .باشد يرموقت درس و پس دادن در امتحان يا جلوه كردن در محافل سخنو

ها و طبابت را از  گويد كه در مدارس بياييم هندسه را از زمان مصري ينگارنده نم
ترتيب  .تاريخ علوم پيش برويم؛ خير يخرافات و دواجات كلدانيها شروع كرده پابپا

نمود گوينده درس به عوض معلم، خود  يمطالب و طرز بيان را بايد تغيير داد و سع
آنكه شاگرد را به دوش بگيرد و تفحص  يم در تعليمات به جاو معل .شاگرد باشد

                                                
  ...را برنخواهد داشت يبار ديگر يا هيچ باربردارنده ... : 11/  اسراء. 1
  .كه كرده است يجز )حاصل( كوشش و تالش ه( بيا انسان )بهره ينيست برا ... : 33نجم / . 2
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كند، دانشجو  يمراقب را باز يخود نقش يك راهنما يدهد و با اطالعات و زبردست
نگارنده  .پيش ببرد يو يخود و به هدايت چشم و عقل و تشخيص شخص يرا به پا

شايد سقراط  و مبتكر اوليه آن ندارد يو جنبه اختراع شخص ياين سبك را كه تازگ
حاضر در تدريس خود بيشتر از سابق تكرار كرده و به كار  يباشد در سال تحصيل

پيشرفت كار  ياز لحاظ عقب افتادن درس يا كند يتوانم بگويم ضرر يبردم و م
به دست  يا راحت است جزوه يشاگرد( خيل يچنين برا معلم )و هم يالبته برا .نديدم

هر فصل موضوع بحث را دقيقاً تعريف كرده،  يتداگرفته، مرتب ديكته كند و در اب
ها بپردازد و طبق آخرين و سريعترين  يبه تقرير خالصه نظريات و نتايج تحقيقات قبل

استدالل كه شاگرد را كمتر خسته و معطل نمايد، به اثبات برساند و بعد چند فقره 
 . ...سرت بيندازدحيرت و ح شاگردان را به نموده، توصيف را تشريح و استعمال موارد

 ! اين گلو !اين هلو  : هستند يشاگردها عاشق چنين معلم

 

 يك نمونه

 .كنم يخود را عرض م ياز مباحث درس ياز يك يا روشن شدن منظور نمونه يبرا
معمول   مطالب طبق  ( فهرستيمركز  سابقاً در مبحث شوفاژ سانترال )گرمايش

 :بود  كالسيك چنين

 .تعريف گرمايش
 .هر يك يها و طرق مختلف گرمايش با ذكر مزايا يستمانواع س

 .گرمايش با آب گرم يها تشريح اسباب
 .شبكه توزيع آب و محل رادياتورها

 .محاسبه پروژه
فرماييد اول تعريف بود، بعد تاريخچه و انواع، بعد شرح  يكه مالحظه م يبه طور

ز آن ارائه طرق تقليد و مورد نظر، سپس بيان و اثبات نتايج حاصله، بعد ا يها نمونه
 .باالخره موارد استعمال

 .شود ياين ترتيب در غالب دروس و در فصول آنها مشاهده م
 .همان مطالب مبحث فوق به ترتيب ذيل قرار داده شد يدر سال جار

 .موارد احتياج به گرم شدن و گرم كردن
 .وسائل موجود و ممكن و طرق استفاده از هر يك
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 .مختلف گرمايش يها ال سيستممقايسه و مورد استعم
 .مربوطه يها وضع و شرايط اسباب

 .با آب گرم يپروژه يك ماشين مركز
 . رسم شبكه

 .ها محاسبه قسمت
هم ترتيب آنها عوض  يمطالب تقريباً همان است و همان مدت الزم دارد ول

كه دور از تجربه و ذهن شاگرد باشد  ياست و هم چون ابتدا بساكن از جاي شده
توان درس نداده سؤال كرد و او را ) با اشاره و  يشود، از شاگردان م ينم شروع

شاگرد نيز  .خود تا آخرين مرحله باال بيايد يكمك البته( وادار نمود پله پله به پا
شوفاژ بدن دارد و گرما و سرما  يها مانند معلم و مثل مخترعين و سازندگان دستگاه

داند و با  يپس احتياج به گرم شدن را م .ستآنها تجربه كرده ا يرا فهميده و رو
تواند تمام موارد احتياج به گرم شدن و گرم كردن را  يمختصر تفحص و تذكر م

تجربه  يگرم كردن موجود است، رو يبرا يحال اگر سئوال كنيد چه وسائل .بشمارد
يك آنها را به خاطر بياورد و  تواند يك يو مشاهدات و مسموعات خارج م يشخص

 .ب دهد و معلم نيز تصحيح و تكميل نمايدجوا
منظور معلوم و وسائل مذكور شد، استنباط طرق و استفاده از هر يك كار  يوقت
كه در كليه  يزيرا كه در ذهن شاگرد هم همان مراكز قواي .نخواهد بود يمشكل

 مخترعين بوده است وجود دارد و با هدايت معلم حس ابتكار او به راه افتاده و تدابير
 يها تواند به عنوان تكرار و تثبيت گفته يحال معلم م .را بيان خواهد نمود يعمل

شاگردان، وسائل موجود و طرق استفاده را با اصالحات و فروع الزم خالصه نموده 
و راجع به مزايا و معايب و بنابراين موارد استعمال هر يك از طرق مورد بحث سؤال 

انتخاب اصلح به عمل آمد كالس را دعوت به  بحث به اينجا رسيد و يوقت .نمايد
 يهاي پرسد دستگاه بايد چگونه اسباب يتوجه بيشتر در زمينه نوع منتخب نموده و م

انجام مقصود قاعدتاً به چه كيفيت  يها برا داشته باشد و طرز كار و شرايط اين اسباب
 بايد باشد؟

تخته فرستاده،  يرا پارا از شاگردان شنيد، آنها  يهمين كه اصول و نكات اساس
ها را بكشند و با تذكر و  اين اسباب يكند به طور اجمال، وضع و نما يوادار م
در اين  .آورد يرا بيرون م يواقع يها الزم باالخره شكل همان اسباب يها تصحيح
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را زير دست شاگردان گذاشته، طرح گرمايش آن را از آنها  يموقع نقشه يك عمارت
به  يشوند و چون آشنا يانجام پروژه محتاج به محاسبه م يبراشاگردان  .خواهد يم

اند با كمك  مفروضات و مجهوالت مسئله هستند و راه حل آنرا قبالً درك كرده
 .توانند معادالت الزم را ببندند و خطوط مورد احتياج را رسم نمايند يمعلم م
 

 مقايسه

از  يقهراً حوصله زياد .اين رويه كار در ساير دروس نيز كم و بيش قابل اجراست
ابداً قابل  ينمايد و از لحاظ دقت و فعاليت فكر يناحيه معلم و شاگرد ايجاب م

شود و حقيقتاً معلم  يشاگرد و مخصوصاً معلم خسته م .نيست يمقايسه باطريقه قبل
صحيح  .بدهد يبايد عالقه به تربيت و رشد شاگرد داشته باشد تا تن به چنين تكليف

افتد  يشود و فكر و حواس او به كار و زحمت م يشاگرد مجذوب ماست كه دقت 
اينكه واقف  يبرد برا يلذت م .برد يفهمد و لذت م يدر عوض درس را حقيقتاً م يول

شود و كشف اين را كم و بيش محصول زحمت خود  يبه رموز دقايق و لطائف م
 ينبوغ و آثار صفات يها گردد و  در خود نشانه يدانسته، اميدوار به استعداد خويش م

دائماً  يچنين شاگرد .نمايد يرا كه در كاشفين و مخترعين وجود دارد مشاهده م
و از  يمايوس و مقلد نخواهد بود و ديگر بزرگان علم و صنعت را از يك نژاد فوقان

تواند متوجه به شخصيت خود و اميدوار به  ييك جوهر متمايز مخصوص ندانسته، م
اين حدود هم نرسد الاقل يك درس خوانده  ل اگر بهحا .كشور خويش گردد

چون فكر او در كالس عادت  .عرضه بيكاره از مدرسه بيرون نخواهد آمد يب يسطح
آنچه خوانده فهميده است و آنچه  .به كار كرده، بعد از اين هم كار خواهد كرد

شاگرد  يااست كه اين طور پابپ يالبته طبيع .تواند به معرض عمل درآورد يفهميده م
را درز  يگيرد و معلم بايد ناچار تفصيالت و حواش يم يپيش رفتن وقت بيشتر

و  يكه تراوش كننده دائم يا چه اهميت دارد؟ آيا ايجاد يك چشمه يول .بگيرد
 يباشد، بهتر از يك استخر مملو از آب نيست؟ دو اشكال فوق وقت يمولد آب جار

 يرا اتخاذ نمايد ول يا چنين رويه بيشتر محسوس است كه فقط يك معلم بخواهد
اين روش  يالمقدور رو يپايين تا باال و كليه معلمين حت يها اگر بنا باشد از كالس

 يدرس بدهند و شاگردان را تربيت نمايند، كار همه آنها اعم از شاگرد و معلم خيل
ند كه ضمناً ناگفته نما .آسان خواهد بود و راندمان تعليم و تربيت باال خواهد رفت
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از اوقات در خاطر خود ضمن درس شنيدن يا در خاتمه  يشاگردان با استعداد بسيار
دهند؛ از خود علت پيدايش مباحث و دليل  ياعمال فوق را انجام م يا درس تا اندازه

پرسند؛ رابطه مابين قضايا و طرز اثبات آنها  را غور كرده و  يمطالب را م يجستجو
شوند و اين جاست كه ذهن آنها باز  يعلوم و فنون مكم و بيش متوجه سير طبيعت 

همچنين معلمين خوب در عين آنكه با  .نمايند يشود و تصرف و ابتكار پيدا م يم
به ارتباط مابين آنها  ينمايند توجيه مختصر يتربيت كالسيك مطالب را طرح م

بوده است  در افكار شاگردان حاصل بشود، تنها از اين دو راه يدهند و اگر تربيت يم
 .و خواهد بود

پس به طور خالصه از هر بابت كه نگاه كنيم و چه بخواهيم و چه نخواهيم، عمل 
 يچربد؛ از راه رفتار و كالم و منطق و اعمال خودرو يم يما بر عمل تعليمات يتربيت

ها آنها را رشيد  نامه آيين يشاگرد تأثير داريم؛ طرز اداره مدرسه و اجرا يا عدم اجرا
از ما  يها ناش كرده از نواقص و مفاسد تحصيل يا آورد؛ قسمت عمده يهمل بار ميا م

وتأمين  يتربيت مل بزرگ در اصالح تواند عامل يباشد و محيط مدرسه م يمعلمين م
 .كشور گردد يواقع استقالل

در تدريس بايد بيشتر  .باشد يم ينه تنها برنامه بلكه طرز تدريس، اسباب كار قو
درس داد كه شاگرد فعال و مبتكر  يو طور ينظر كرد تا تعليمات يتاز جنبه تربي
 .مستقل خواهيم داشت يخوشبخت و كشور يبه اين ترتيب ملت .پرورش يابد
است كه نصيب ما شده است و  يتوانيم بكنيم و افتخار ياست كه ما م ياين كار

سؤوليت را حال كه آن افتخار و م .نمايد يافتخار بزرگ، مسؤوليت خطير ايجاب م
 .در وظايف خود دقّت كنيم يايم جا دارد قدر انتخاب كرده

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

*یكتاب آيين خوشبخت یبرا یا مقدمه
 

 

اثر آنتونيوس بشير، ترجمه جوان دانش پژوه و خوش  «يآيين خوشبخت»كتاب 
از  ي، ليسانسيه دانشكده حقوق كه نمونه ديگرياصغر هدايت يعل يقريحه باذوق، آقا

باشد، در نوع خود در مطبوعات جديد  يريات مفيد كانون معرفت ممجموعه نش
در اين  - يمؤلف معروف امريكاي - يديل كارنگ .سابقه و نوظهور نيست يب يفارس

 يكتابها .در ميان هموطنان ما پيدا كرده است يزمينه قبالً شهرت و خوانندگان زياد
او )يا چگونه  يزندگ توان دوست يافت(، آيين ي)يا چگونه م يياب آيين دوست

را از خود دور كنيم(، مكرر ترجمه و به چاپ رسيده، دهها هزار  يتشويش و نگران
عالوه بر تأليفات  .اند عمل كرده اهللنفر از مرد و زن آنها را ديده و خوانده و انشاء

)از  يمارون(، در آغوش خوشبخت.س.فكر )از ا يمانند پيروز ي، كتب ديگريكارنگ
انگلوساكسون به كشور ما به ارمغان  ي(، در سنوات اخير از كشورهايلرد اوبيور
يا رمز  يبار كتاب كليد خوشبخت در پانزده بيست سال پيش نيز دو سه .آمده است

در  ياستقبال شايان - يجراح و نويسنده بشردوست فرانسو -دكتر پوشه  يخوشبخت
 ياين قبيل كتب روانشناس بايد گفت كه خوشبختانه از يبه طوركل .ايران احراز نمود

عالقه و بيكاره، خريدار و خواننده نسبتاً زياد  يبه سبك جديد در محيط ب يو تربيت
 .دارد

است كه با جلد رنگارنگ و عنوان ساده در پشت  يا كتاب حاضر آخرين نمونه
اگر چه ترجمه و  .نمايد يطلوع م يو ادب يها از ميان كتب اجتماع پنجره كتابفروش

به عمل آمده است، در عوض، انتشار آن در  يآن در ايران بعد از كتب كارنگانتشار 
در مقايسه با آثار  .بوده است يموطن خود چندين سال جلوتر از كتب كارنگ

هستند و از مثالها و  يو تمدن امريكاي يهر دو منبعث و ملهم از زندگ يكارنگ
                                                

 اند مترجم كتاب نوشته يبرا 11/11/1331مهندس بازرگان  ياين مقدمه را آقا *
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épuiser يمتفكرين امريكاي يگفتارها
اصل است  يآمريكاي ينگكار يكنند ول يم 1

 pratiqueيو خيل
دهد؛ عيناً مانند نسخهُ طبيب  يصريح و مستقيم م يها دستورالعمل 2

 ياست، شرق يشرق -چه بخواهد، چه نخواهد -بشير يول .كند يرا تجويز م يدواي كه
درد و مسأله  يكارنگ .حكم و مواعظ و عواطف است ي، تمام آنها رويمسيح
 يبشير هدف و دردش بيشتر معنو .كند يبرطرف م يماد يهادنيا را با دوا يزندگ

 .يماد ياست و اِعمال  در زندگ

الذكر  مقدم باشد يا مؤلفين فوق يدر هر حال اعم از آنكه مؤلف اخير بر آمريكاي
ترجيح داشته  يبر ديگر يها يك در اين زمينه فضيلت سبقت را برده باشند و مؤسسه

ابتكار در اين زمينه و  يادعا يهيچ كدام حتباشد، حقيقت مطلب اين است كه 
تر از بشير و  ياصل موضوع بسيار بسيار قديم :افتخار فتح باب در اين مبحث را ندارند

گيرم كه به موضوع و به عنوان اين كتب  .و مارون و پوشه و سايرين است يكارنگ
زنند و  يدور م يتماماً بر حول محور و احد يمختلف داده شده باشد، ول يا نام

 .نمايند يرا تعقيب م يمقصد مشترك
و درك  ييا احراز موفقيت و كامياب يخوشبخت يجستجو ياين موضوع، يعن

باشد، از  يو اندوه و دفع شكست در زندگ يسعادت، و عكس آن كه رفع نگران
كه انسان، انسان شده و به اصطالح عوام دست چپ و راست خود را شناخته،  يروز

گريخته و ميان دوست و دشمن فرق گذاشته است و هميشه  يبدبختدر آن بوده، از 
 .عنوان شده و خواهد شد

ها همدوش نيستيم  شكر دارد كه اگر ما از جهات مثبت تمدن با غربي يجا يخيل
و عوارض  يفكر يها از آنها گرفتاري يو مضار تمدن كه يك يالاقل، به جهات منف

 .داريم ياست همدرد يو نگران يروح
، مگر يهر كتاب و تأليف يغايت تمام افكار و اعمال همه مردم و مقصد نهاي اصالً

 !است؟ يدر زندگ يو تلخ يو توفيق و يا دفع ناكام يغير از جلب خوشبخت
ترين مسأله بشريت است به زبانها و به وجوه مختلف  يهميشه اين مسأله كه اساس

ها و  منتها در جواب .اند دهبه آن دا يمطرح شده و هر دسته مردم در هر زمان جواب
زمان و مكان  دورتر و به يكنند و برخ ينزديك توجه م يخيل به ينظرها بعض

                                                
  كردن يبردار تغذيه، بهره .1
  عملي .2
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ها تاريك و روشن است و كم و بيش منحرف و  تشخيص .انديشند يم يوسيعتر
 . باشند يمستقيم م

بين و مطرب گرفته تا طبيب و دانشمند و فيلسوف و پيشوا  از رمّال و نقّال و طالع
 .اند ارائه طريق به اين سرمنزل مقصود كرده يگهم

سعادت  يدنبال كيميا به يجن و پر ييك زمان با طلسم و جادو و به دستيار
را هدف  ينفسان ياز قيود و غرق شدن در خوشيها يپرستان رهاي رفتند، شهوت يم

 يدادند؛ فالسفه در اصل و معنا يم صاحبان اديان يك نوع دستور .دادند يقرار م
از دكترها افراط در تخصص را به  يكنند؛ بعض يكردند و م يبحث م يوشبختخ

جستجو  يمزاج يها را يكسره در فعاليت يرسانند كه خصوصيات روان يم يجاي
را صرفاً  يو كامياب يو كليد خوشبخت يتمام معايب و امراض اخالق ينموده، مداوا

 يدهند؛ علوم روانشناس يو در استعمال كپسول و آمپول سراغ م يدر معالجات عضو
خود حق آب و گل و انحصار در اين زمينه قايل  يو آموزش و پرورش برا

و باالخره محققين و معلمين جديد كه در مكتب پراگماتيسم پرورش  ...گردند يم
و تجربيات  يرا در مشاهدات واقع ياند و بهترين اسباب مطالعه و قضاوت علم يافته
 .دهند يم يهاي نمايند و دستورالعمل يم ياند، اظهارنظرهاي بر آمار يافته يمتك يعمل

چون  ينباشد، ول يكالسيك شايد زياد قو يو علم يدر اين دستورها جنبه فلسف
آيد، مطلوب خاص و عام شده، بيش از  يو مؤثر و مقبول از آب در آمده و م يعمل

و  ينند كارنگما يهاي و مريد پيدا كرده، با رغبت و سهولت نوشته يسايرين مشتر
 .خوانند يخرند و م يكتاب حاضر را م

و تجدّد  ياين محققين و مؤلفين متمدن ماد يها عجب در اين است كه در كتاب
و به گفته و اعتراف خودشان، منشأ  -يو شرق ياروپاي ياعم از امريكاي -يپيشه عمل

و  يكه منجر به امراض عصب يو روان يفكر يها ها و ناراحتي و ميكرب نگراني
ها و حسادت و  يها و بدخواه طلبي ها، افزون شود، در خودخواهي يمهلك م يجسم

شمرده  يو اخالق ياست كه سابقاً در رديف امراض دماغ يغيبت و ساير خصوصيات
و مؤثرترين  يو اندوه زندگ يرفع نگران يها بهترين دواها برا اين دستورالعمل .شد يم

اعتدال  يها را در همان محيط يو اجتماع يو سعادت فرد يسالمت يها برا نسخه
پيشوايان قديم  يها و رعايت عاشقانه و عاقالنه دستورالعمل يمذهب يو ايمان ياخالق

پايان  ياين نويسندگان، در بيابان ب يبرا !دهند ياند و نشان م اخالق و اديان ديده
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و  يهگا و در برابر حوادث گوناگون و هولناك طبيعت و اجتماع، تكيه يزندگ
تر از  تر و رساننده محكم يتر از ايمان به خدا و عشق به حق و دستاويز قوي ينيروي

باوفاتر از دعا و صبر  يگواراتر از رضا و  شكر و راهنماي يا توكّل و توسّل و جرعه
مشغول و سالم و سعادتمند  يكه انسان را در زندگ ينيست و باالخره آن چيز

باشد و  ياست كه نام ديگرش عبادت خالق م نمايد، محبت و خدمت به خلق يم
 ... !، كار كردن به خير يا عمل صالح استييگانه چاره و وظيفه ما در زندگ

ايمان از « :گويد يكند و چينين م يمكرر از ايمان صحبت م يديل كارنگ
 .»يمرگ و نابود ياست كه بشر به كمك آن زنده است و فقدان آن يعن ينيروهاي

رسد كه  يبه اين نتيجه م يو سرگردان يسخت ها سال، پس از يصبنابه تجربه شخ
كنند، اما  يتر كمك م آسوده يبرق و آب و غذا در تشكيل يك زندگ» :گويد يم

دين، محال  و اضطراب را دور ساخته، اميد و  .فايده دين بدرجات بيشتر است
مشخص  ام يرا در راه زندگ يدهد و هدف يشهامت و قوت قلب و آرامش به من م

، واحه يكند تا در ميان توفان وحشتناك بيابان زندگ يم يسازد  و مرا راهنماي يم
و  ......را  يآن علم پزشك .........گفته  ...»خود آماده سازم يبرا يآرام و دلپذير

را  يباشد هرگز رنگ امراض عصب يبند مذهب يكه پا يكس» :كند كه يتكرار م
كه  يترين قدرت قوي» :نقل قول از الكسيس كارل ديگر به يو در جا .«نخواهد ديد

 .1«...ممكن است انسان توليد كند، همانا دعا و عبادت است
 -ديگر يفكر  كه سراسر مشحون از نظريات نويسنده امريكاي يدر كتاب پيروز

ايمان واقف باشند و  ياگر جوانان به نيرو» :كند كه يباشد، گوشزد م يم -مارون
و بعد  «رسند يدارد، مسلماً به باالترين مقامات م يچه معجزات يكرف يبدانند كه نيرو

كه ايمان  يهر متفكر» :نويسد يدر فصل آخر كتاب در تكميل و استنتاج  اين كالم م
به خداوند بزرگ و برآورنده همه احتياجاتمان دارد، مسلماً  يو اعتقاد نامحدود

تأسف  ياخالق يزمينه سجايادر  .«خواهد بود .....آميز و  پيشه موفقيت يدارا
كه  يكار ياز عمر خود را برا يخورد كه چرا هيچ يك از مردم قسمت كوچك يم

خويش  يروح يسجايا يبنا يبرا يآن است؛ يعن شان بسته به يسعادت و سالمت
كند و  يبحث م يو پير يدر آن فصل كه از موجبات فرسودگ ....كنند يمصرف نم
دهد، ماحصل مطالعات خود را در كالم  يا نشان مو جوان ماندن ر يراه نشاطياب

                                                
 (231، )ص يآيين خوشبخت .1
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، عدم فعاليت و عدم گذشت، يخودپرست :گويد يكند و م يبيان م» مارگارت دالند«
نمايد  يم يبين كه پيش ياند و باالخره در آخرين صفحه كتاب خود آنجاي سه عارضه

ت را نمايد و عوامل نجات و سعاد يانسان به درجه كمال خواهد رسيد و تشريح م
كه انسان از خواب غفلت بيدار شد و دانست  يوقت«گويد  يكند م يتجزيه و تحليل م

شود و شور و نشاط  يدارد، فوراً با كائنات مربوط م يسهم يكه او نيز در قدرت اله
 «..............كند،  يكائنات را داخل خود احساس م يزندگ

شان، نه كشيش هستند و نه كنيد در تمام اين كتابها كه نويسندگان يمالحظه م
و  يعصيان و اعتراض در روح دين  يفكر و گاه يپرست، بلكه آثار آزاد كهنه

شده بشر كه او را باالخره به  ياز راه ط يشود، نمونه بارز ديگر يتقدس آنها ديده م
 يها به مفهوم يبا عبارات ديگر .نماييم يگفتار و كردار انبياء رسانده است، مشاهده م

شكر و صبر و عفو و  يو حمد و تكبير خالق و تقرب  به او و به دستورهاتسبيح 
 ... !خورد يخوريم و دورادور رايحه بهشت جاويدان به مشاممان برم ياحسان برم

خواننده  .از اين نوع نتايج بسيار است يبشير نيز نظاير و شواهد يدر كتاب تأليف
 يچقدر رو .مقدمه خواهد كرد از اظهارات اين يخود به آنها خواهد رسيد و ياد

هر پيشرفت و  يعامل اساس !كند يتكيه م يترين اساس خوشبخت ايمان به عنوان مهم
زند و مقصود  يباشد و از محبت و معرفت  دم م يم «يدوست»در تمدن جديد  يموفقيت

در كار  يمعنو يتا زندگ» :داند كه يخود را از تأليف اين كتاب ارائه اين منظور م
ارزش  فكر و  بسته به ينخواهد داشت و سعادت واقع يمفهوم يخوشبخت نباشد،

 .«دهيم ياست كه انجام م ياعمال

*  *  * 

، نه اساس موضوع «شنوم نامكرر است ياز هر زبان كه م ...اما به گفته حافظ كه 
 يهاي است و نه دستورها و راه يسعادت و نجات از گرفتار ياين كتابها كه جستجو

نيستند كه با وجود تكرار و تذكار كهنه شوند يا از جلوه  يدهند، چيزهاي يكه ارائه م
را هر وقت از آب بگيرند تازه است؛ هم سبز و تازه و  يماه .و خاصيت بيفتند

 .و اشتهاآور ي، ضروريروز نشاطبخش است، هم مانند خوراك مكرر شبانه
 يها و پيشرفت يدر ترقّيات حقيق يافتادگ در محيط ما اگر چه به لحاظ عقب

و مقياس كه در اروپا و امريكا  يبه آن معن يو مصايب روان يتمدن، مشكالت فكر
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ين تر كوچكدر عوض اگر در نظر بگيريم كه  يمطرح است كمتر وجود دارد، ول
ها  ها و ناكامي دل اقدام و عمل مثبت از طريق مشروع در اين مملكت توأم با چه خون

شوند و چقدر شخص بايد  يروبرو م يها و تألمات است؛ مردم ما با چه محروميت
را از  يباشد و چگونه راه خوشبخت يياب و موفقيت يياب ورزيده و استاد در فن دوست

به اهميت و ضرورت اين كتاب و نظاير آن خواهيم  يتشخيص دهد، پ يچاه گرفتار
 .برد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

 
 بسازيم يا برايمان بسازند

 

درج  «يمهندس خارج»تحت عنوان  يه مجله صنعت، شرح جامعدر شماره گذشت
محافل بدون آنكه توجه به عمق و مقصد آن شود،  يگرديده بود كه ظاهراً در بعض

 يخصوص يها مقامات، حمل بر حمله يايجاد سوءتفاهم نموده و احياناً در نزد بعض
وضوع، به بوده و م يو اساس يكه نظر كانون كامالً اصول يدر صورت .شده بود

اگر در مجله كانون  .باشد يخود حائز نهايت اهميت و قابل بحث و دقت م يخود
 نشود، پس در كجا بشود؟ يبررس يمهندسين ايران چنين مطلب

 يكه كشور ما به اجرا يمسلم و احتياج مبرم يمسأله اين است كه باعقب افتادگ
اقتصاديات كشور و رفاه و  يدارد و بايد سطح زندگ يو ساختمان يعمران يها برنامه

هر چه زودتر و بيشتر باال برود، طرح و انجام اين  يمردم و بهداشت و فرهنگ عموم
 ها چگونه بايد باشد؟ برنامه

به آن با تصويب قانون برنامه هفت ساله  يتوجه جدّ يندارد، ول يمسأله البته تازگ
 خود به يو عمل و تأسيس سازمان برنامه، صورت ظاهراً سيستماتيك 1326در سال 

كشور و توسعه  يو توليد يعمران يگرفت و بااختصاص دادن عايدات نفت به كارها
 .است تر شده فعاليت سنوات اخير سازمان برنامه، موضوع حادتر و قابل توجه

و بنادر و غيره به  يو راهساز يو فرهنگ يو تأسيسات يخوشبختانه فعاليت ساختمان
دهد كه در كشور ما سابقه  يرا نشان م يات، ارقامرسيده است و مصرف اعتبار يحد

 .نداشته است
شود،  يهنگفت از داخله و خارجه فراهم شده و م يها اينك كه سرمايه

دانند، از ابتدا با مشكل  يكه هنوز خود را در مراحل اوليه كار م ياجراي يها دستگاه
مطالعه و  ياند و آن فقدان يا كمبود مهندس و مختصص برا روبرو شده يجديد

بر اين مشكل، مشكل كمبود ناظر و  زودي بهموردنظر بوده،  يها طرح و تهيه پروژه
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كمبود ناظر مقاطعه كار و  يبين سال آينده پيش يمزيد شده و برا يسرپرست فن
آيا به مشكل  ياند، ول را متوجه شده ياين مشكل و كسر .نمايد يرا م يعاملين اجراي

اند و جواب اين مسأله را  خواهد آمد، فكركرده كه پس از آن پيش يتر بزرگ
ها و به راه افتادن مؤسسات وسيع جديد،  اين همه ساختمان ياند كه بعد از بنا داده

 بايد سپرده شود؟ يو اداره و استفاده از آنها به دست چه اشخاص يوسايل نگاهدار

تأسيس  يا براالزم است ت ياز يك دستگاه، نفرات بيشتر يبردار بهره يعادتاً برا
اداره امور و  يالبد برا .وارد و ورزيده و مطمئن باشند يكه بايد خيل ياوليه آن؛ نفرات

 !ها باز بايد از خارجه آدم آورد و استفاده از اين دستگاه يبردار بهره
ضعف  .نداشته و ندارد يو شگفت يالبته اين مشكالت نيز مانند خود مسأله تازگ

حل واسط مابين مهندس و كارگر( از زمان تصويب كادر كشور)خصوصاً در مرا
 يمأمور مطالعه برا يها از كميسيون يشد و يك يم يبين ساله پيش قانون برنامه هفت

درخواست تنظيم  ياز دانشكده فن 1331در سال  يكميسيون فرهنگ يآن يعن ياجرا
چنين  .نمودساله را  مورد احتياج برنامه هفت يو برآورد طرح مربوط به تهيه كادر فن

برداشته  يديگر قدمهاي يها متأسفانه با آنكه در قسمت يتهيه و تقديم شد، ول يطرح
 .به عمل نيامد يا تر بود، توجه قابل مالحظه يو اساس يشد، در اين قسمت كه مقدمات

سره به اين فكر  بنابراين، در تشكيالت جديد سازمان برنامه، دستگاه مدير يك
شايد در نظر اول  .استفاده به عمل آيد يمتخصصين خارجافتاد كه از مؤسسات و 

گويند كه مهندسين و  يگفتند و م :فرد مسأله نيز همين بود همنحصر ب يجواب بديه
توانند از عهده اين همه  يوجه نم هيچ لحاظ كميت و كيفيت به ما به يها بنگاه

 يها ممكن از زبدهاستفاده  يمنتها .ها برآيند ها و نظارت مطالعات و طرحها و نقشه
انداز، مورد مشاوره و مراجغه  آنها اين است كه در مقامات باال به عنوان رابط و راه

، يرا كه بايد به مقياس بزرگ امروز يوسيع و دقيق يها برنامه يقرار گيرند و اجرا
ها  ها و نافرماني ناشيگري يما ايجاد نمايد، نبايد دستخوش بعض يبرا يكشور نوين

 . ...بكنيم
نيت  كامل حسن رعايت يانتخاب مؤسسات و متخصصين خارج  كنيم در يفرض م

ها جانب مصلحت و  العمل ها و تقسيم حق و صالحيت به عمل آمده و در تنظيم برنامه
كه در سرمقاله شماره  يو فن يعموم يها نگراني يكل طور تناسب مالحظه شده و به
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كه عنوان مقاله  يباشد، تازه، بحث يمجله صنعت اشاره شده بود، مرتفع و منتف 11
 خودمان بسازيم بهتر است يا ديگران برايمان بسازند؟ :آيد يحاضر است، پيش م

خودمان اگر بخواهيم بسازيم، چون كم عده هستيم و كم كار، ناچار نتيجه 
اگر بدهيم ديگران بسازند، بيشتر و بهتر  يعايد مملكت خواهد شد، ول ياندك

 . ...خواهند ساخت
بافيم  يكه آن را م يكدام بهتر است؟ پا را به اندازه گليممان دراز كرده، با سرعت

 يپيش برويم، يا آنكه با پرداخت درآمدها يكنيم، دراز كنيم و به كند يو بلند م
گذشته  يها ها و بيچارگي و آينده، يكمرتبه طومار عقب افتادگي يسرشار نفت فعل

 بپيمائيم؟ را درهم پيچيده يك شبه ره صد ساله

دهد آن قدرها هم  يكه جواب دوم نشان م يمطلب در عين ساده بودن و بداهت
 .ساده نيست

شد و به مرحله  يالبته اگر دنيا به همانچه و به همان جا كه هست، متوقف م
شد، راه حل دوم  يكنيم، ختم م ياز زمان كه به منظور آن برنامه را اجرا م ينزديك

 يآسوده زندگ يا كت تا ابد در يك محيط آباد شدهصحيح تر بود و مردم ممل
اما متأسفانه )يا خوشبختانه( زمان و حوادث و ترقيّات با سرعت روزافزون  .كردند يم

احتياج به  يو هر وضع و اقتضاي يهر روز تازه، اقتضاي .در تغيير و توسعه است
هميشه  يبرا مسأله و آنچه ما را حقيقتاً و يراه حل قطع .دارد يا تازه يآدمها

خوشبخت و سعادتمند خواهد كرد، اين نيست كه يك عده ساختمان و جاده و بندر 
فايده  يو ب يكهنه و قديم زودي بهمحكم و مدرن داشته باشيم؛ اينها هر چه باشد، 

افتاده  تر را خواهند ساخت و ما باز عقب تر و قوي ديگران باز بهتر و كامل .خواهد شد
آنچه احتياج ما و كليد نجات ماست، يك عده متخصص  .ودزده خواهيم ب و حيرت

باشد كه در هر زمان  ييك عده آدم م و مطلع و مدير با شخصيت، و به طور خالصه
 .جواب مسائل و مشكالت را بدهند يو هر گونه شرايط

روح و تأسيسات و مصنوعات محدود باشد، ظرفيت  يمواد ب ياگر ظرفيت و نيرو
نهايت است؛ به سرعت و  يو عمل شود، ب يوأم با ايمان و تقوت يوقت يآدم يو نيرو

 .ها را بنمايد ها و كسري سهولت خواهد توانست جبران عقب افتادگي
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و اين آدمها  !اند وجود آورده اروپا و آمريكا ساختمان و جاده و ماشين و پول را به
ت اند و بازهم درس ضمن كار و ارجاع مسؤوليت و انجام وظايف درست شده

 . ...شوند يم
متمدن را داريم، ناچار  يزندگ يخواهيم مثل آنها بشويم و آرزو يما هم اگر م

كردن و  يبا گداي .بايد از همان جا شروع كنيم و از همان راه برويم كه آنها رفتند
ترين خانه را  بودن، گدا هميشه گدا خواهد ماند؛ ولو فاخرترين لباس و مجلل يطفيل

 !به او بدهد ينيكوكار حاتم صفت
كند و به سالح اراده و پشتكار و دقت و تشخيص و  يكه مرد را مرد م يآن صفات

نمايد،  يبه او عطا م ينمايد و فضايل ارزنده انسان يقضاوت و اعتدال و ابتكار مجهز م
دار شدن  عهده يهمان مواجه شدن با مشكالت و كفالت كردن احتياجات خود، يعن

اتفاقاً در  .نه برخوردار شدن از ثمره افكار و اعمال ديگران ها است، وظايف و فعاليت
سازنده و پيش رونده باشد، سالمت و سعادت خواهد  ي، اگر ملّتياصول تمدّن و ترقّ

اگر مصرف كننده و دنبال رونده باشد، حسرت و اسارت بيشتر برايش  ييافت، ول
 .خواهد آمد تا راحت و عزّت

 يدادها و صنايع و فاسد كردن نيروها همين زندگخفتن استع يبهترين وسيله برا
تر  تر و ضعيف اگر قرار اين باشد كه ما روزبروز پست .است يو رسم دريوزگ يطفيل

باشيم، البته بهترين برنامه آن  يو فاسدتر بشويم و تاابد محتاج و متوسل به خارج
 .و مدير كارهايمان بكنيم ياست كه آنها را مجر

هد و الزم است بگويد كه قصد نگارنده درس اخالقيات و خوا يبسيار معذرت م
آموزش و پرورش دادن و ادبيات بافتن نيست؛ انكار لزوم ارتباط و استفاده متقابل در 

آسان و تشكيل يك جامعه  ياصالً نشو و نما .نمايد يميان افراد و ملل را نيز نم
صددرصد با شير مادر كودك  :بدون استمداد و استفاده از خارج ميسر نيست يمترقّ

شخص گرسنه، برهنه  .رسد يبه سن بلوغ م .دهند يكه ديگران به او م يو غذاو نيروي
 ياوليه را برا يها نرسانند و زير بازويش را نگيرند، قدم يو درمانده نيز تا به او رمق

كه  ياين مطلب صحيح است و آنهاي .بر نخواهد داشت يزندگ ورود مجدّد به
حالت كودك  ما را به يو اجتماع يما بسازند، وضع فن ين براگويند ديگرا يم

نداريم  يا گويند فعالً ما چاره يم .نمايند يشيرخوار يا شخص گرسنه درمانده قياس م
ها، احتياجات اوليه و مقدمات كار را فراهم كرده، به مردم  جز آنكه به دست خارجي
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خواهد شد و مردم كه مزه درست  خود بهبرسانيم؛ بعد، اوضاع خود ينان و نواي
در جواب  .را چشيدند و رسم كار را ياد گرفتند، دنبال آن را خواهند گرفت يزندگ

در كشور بدن او، ميان  يمكد، ول يگويم كه كودك اگر چه از پستان مادر شير م يم
حكمفرما است كه خود مادر از آن  يا ها چنان فعاليت و رشد و توسعه نسوج و سلول

گيرد،  ياز خارج كمك م .كند يدر سنين بعد از بلوغ نظير پيدا نم محروم است و
را  يو توليد يساختمان يترين برنامه ها جنب و جوش، وسيع يدر داخل با منتها يول

عمل ما كه پول را  يگيرد تا كار كند و بسازد، ول ياو رمق و نيرو م .نمايد ياجرا م
نند، عمل پيرمردها است كه در ك يدهيم و ديگران برايمان فعاليت و كار م يم

كه در روابط افراد و  يهمچنين، آنجاي !دارند يو فنا قدم برم يفرسودگ يسرازير
معامله و مبادله در كار است و خريد و فروش يا استخدام و استشاره به  يممالك، پا

ده آيد، اوالً عمل متقابل است و ثانياً خريدار يا استخدام كننده، اختيار و ارا يعمل م
 .نمايد يدارد و فكر و كارش را تعطيل نم يو ابتكار را در دست خود نگاه م

و تلقين محروميت  يآيا عادت ثانو يبه تابعيت و شاگرد ياين محكوميت ابد
 زايل نخواهد كرد؟ ينخواهد شد و شوق و اميد و عمل را از جوانان و از نژاد ايران

 وس و منحرف نخواهد ساخت؟از استعدادها و تربيت شده ها را مأي يبسيار

نمايند  يو آنجا كه مردم كسب دانش و بينش م يبرخالف تصور ما، دانشگاه واقع
 يزندگ يعمل يها در كالس .است« يزندگ»شوند، دانشگاه  يم يو متخصص ماهر

 .شود يها تربيت م است كه شخص در تماس با واقعيات و پيش بردن مأموريت
تواند در اين زمينه به سود خود و به سود كشور برنامه  يتوانست و م يسازمان برنامه م

را طبق  يافراد ايران يو توليد يعمران يكارها يمنظم صحيح به موازات اجرا يها
 .اصول و كنترل صحيح، تربيت و تكميل نمايد

روح، يك  يو توليد مواد ب يساختمان يها ، در جنب و جزء برنامهيبه عبارت اخر
 يتر، برا مفيدتر و زاينده يخيل يتر ول دقيقتر و مشكل ير، قدرديگ يبرنامه ساختمان

چنين برنامه كه كار  ياجرا .ها و توسعه و تكميل كادر كاركنان داشته باشيم آدم
دادن و كار خواستن از ايرانيها و تجديدنظر در طرز استخدام و استفاده از كارمندان 

محتاج به صرف وقت و  ياول است، البته مانند يدستگاه ادار يو اصالح و احيا
شود، چرا  يميلياردها تومان مصرف م ياول يبرا يوقت .همت و جرأت و پول است

 يها مصرف ننمائيم؟ كار نيز خواهد شد، ميليون يكه شامل و سازنده اول يدوم يبرا
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 ي، شدنياست ضرور يكار ياوليه، ول يها است مشكل و مستلزم قبول خرج و زيان
موعود و  يعظيم عمران يها تر از طرح آسانتر و كم خرج يخيل و باصرفه و صالح،

جاده و  يبود هدف ما تنها ساختن تعداد يآيد بهتر م يبه نظر م . ...تر از آنها يضرور
 ييك عده مردم را هم )طبق اصول عمل بود؛ بلكه ساختن يعمارت و سد نم

 .دادند يقسمت مگنجاندند و او لويت را به اين  ي( در اين برنامه ميآمريكاي
، آنچه مورد توجه يدوميدان يها المدّت، مانند مسابقه طويل يالبته در برنامه ها

و رسيدن به هدف در پايان مدت است، نه تند دويدن در  يباشد، مراحل نهاي يم
تنظيم  يكامالً ممكن است برنامه را طور .يبعد يها دوره اول و واماندن در دوره

موجود خودمان و استمداد مختصر از  يمكانات و استعدادهاكرد كه با استفاده از ا
هنگفت در  يها كه به هزينه ي، اوالً تعداد كثير افراديخارج يها استخدام و استشاره

اند، به  كشور تربيت شده، و غالباً عاطل و باطل افتاده يو فن يمؤسسات فرهنگ
ر باحسن اداره و مورد نظ ياز كارها يحركت و اميد آيند و ثانياً قسمت زياد

و بارفع معايب عظيم دستگاه اداريمان انجام شده و به موازات آنها سال به  يهماهنگ
 يما در اثر نيرو يسال افراد جديد بيشتر و افراد نيرومندتر تهيه گرديده، سيستم مل

كه ابراز خواهد  يا بنمايد و با سرعت مكتسبه يخود، احراز شتاب كاف يراننده درون
بااين ترتيب ممكن است ماشين  .بزرگ بنمايد يپيشرفتها يطور تصاعدداشت، به 

به سهولت و  يبه راه افتد، ول يو سخت ياصالحات و تأسيسات مملكت با كند
پر شيب و  يها ها و دره خود خواهد توانست گردنه يسرعت دور برداشته و به نيرو

لكوموتيو  وسيله بهنده شدن فراز را بپيمايد؛ تا آنكه تا ابد محتاج به كشيده شدن و را
 !ديگران باشد

*  *  * 

شود، فكر شده  يشايد همين طورها كه پيشنهاد م .زياد بد بين و بدگو نباشيم
 ... !شود ياست و درست عمل م

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 چند كلمه ديگر در زمينه تغيير خط
 

در زبان  ينواندانم آيا به بنده هم كه استاد دانشكده ادبيات نيستم و بهره و ع ينم
زبان  يفارس يدهيد مصاحبه نموده و به عنوان يك فرد ايران يو فرهنگ ندارم، حق م

كه خط ارتباط به  ينويس در اين مباحثه تغيير خط وارد شوم؟ آيا تا حد يو فارس
كه  يدهد به تناسب سهم كوچك يمقدار راه م يدارد، به يك فرد ب يحيثيات اجتماع

كه در مصالح حال و آينده دارد، مقاله ناقابلش  يو مسئوليت در مالكيت ميراث گذشته
 در روزنامه پرخواننده كيهان درج شود؟

حاصله از  يها يها و ياوه سراي ينمايم و از پرچانگ ياگر چنين است قبالً تشكر م
و در سطح  يگويم لُر يدهم آنچه م يضمناً قول م .خواهم يخود معذرت م يدانش يب

كه بيگانه از  يو زبان شناس يبوده، وارد مقوالت دقيق ادب يعمومادراكات عاميانه 
 .آن هستم نشوم

شود، اين است كه چرا ما  يكه باعث تعجب و تأسف امثال بنده م ياولين موضوع
شويم كه اگر بگويم در نظر مردم ايران هميشه نمونه تعصّب  يبايد دنباله رو كشور

ان ما نسبت به فرهنگ و تمدن و استعداد آن جاهالنه و مورد تنفر بوده، الاقل هموطن
اگر قرار است  .اند ديگر تحسين و تمجيد داشته يو غرب يملت كمتر از هر ملت شرق

 تقليد كنيم چرا تقليد مبتكرها را نكنيم و مقلد مقلدها باشيم؟

 

 سؤال دوم

، اين پرسم يكه البته بنده جواب آن را بلد نيستم، و از پيشنهاد دهندگان تغيير خط م
است كه چه علت دارد ساير ملل )غير از آن يك ملّت( به اين فكر يا الاقل به اين 

سر راست است؟ خودشان  يخيل ياند؟ مگر خط و زبان انگليس اقدام نيفتاده
توانيد آن را  يگويند اگر من كارت اسمم را به شما بدهم، تا تلفظ نكنم شما نم يم

توانيد بنويسيد؟ در  ياليش را ديكته نكنيم نمبخوانيد و اگر اسمم را بگويم تا ام
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شود مثل بچه آدم به  يدهد و همه را نم ييك صدا نم Cou و O و Au فرانسه مگر
ها و ماها كمتر بوده است يا استاد عاليقدر  نوشت؟ عقل آنها از ترك O صورت

 اند؟ فرهنگ كشور نداشته يادبيات و دلسوز ترق

مانند افعال  ياز سه حالت مرد و زن و خنث يكي يكه اسام يمگر در زبان آلمان
ها به واسطه معتقدات دوران جاهليت  شود حقيقةً مشكل نيست و آلمان يصرف م

دانم سيصد  يها كه خطشان نم حفظ آن نيستند؟ آيا ژاپنيها و چيني مند به بربريت عالقه
 يو گيج كنندگ يالمثل پيچيدگ يا چهارصد حرف دارد و دستور زبانشان ضرب

ها و ترقيات بزرگ كنند؟ آيا  اند در گذشته يا حال، ابتكار و اختراع است، نتوانسته
ها  اروپايي يجلو آنها را كه در مدت نيم قرن در علم و صنعت به پا يخط ژاپن

مانع از اين شده است كه امروزه  يرسيدند و پيش افتادند گرفت؟ يا خط چين
 !نيا باشد؟از چهار قدرت درجه اول د يچين يك يجمهور

در رفع  يخط و زبان يك مطلب مفيد و عامل مؤثر ياگر سهولت و سادگ
» اسپرانتو«مشكالت و بيچارگيها است، چطور شد كه بعد از جنگ ما قبل اخير زبان 

و در  يشرق يا و تا اندازه يغرب يها بود مركب از زبان ينشد؟ اسپرانتو زبان يعمل
العاده آسان كه ياد گرفتن و حرف  الخط فوقعين حال بسيار ساده و مختصر با رسم 

يك نفر نوع خواه صلح  .شود يم يعمل ياش در مدت بسيار كوتاه زدن و نوشتن
آن را اختراع و پيشنهاد كرده بود تا هم به تفاهم » رامانوف.ل.ل«بنام  يدوست

كمك كند و هم سواد و نشر معارف، كسب سهولت و سرعت  يالملل بين
 .تبليغ و شناسانده شد يدر ممالك اروپا و آسيا به زود .يا پيدا نمايدالعاده در دن خارق

از خوانندگان  يفراموش و متروك شده است امروز شايد بسيار يذلك بكل مع
و  يچرا اين طور شد و از طرف ملل مترق .روزنامه كيهان اسم آن را هم نشنيده باشند

 اروپا استقبال نگرديد؟ يمتمدن و همگ

گذاريم و به عوض  يماها هميشه سرنا را از سر گشادش به دهان ماز  يچرا بعض
و موجبات سعادت و سالمت  يافتادگ عقب يآنكه به عمق قضايا و عوامل اصل

ظاهراً  يها و بازيچه يسطح يبرويم خود و ديگران را سرگرم چيزها يو واقع يدرون
ها چقدر  تانبينيم سطح معلومات دبيرس يكنيم؟ جلو چشممان م يم يو ادب يعلم

 يها بعداز مسابقه يمختصر هياهوي .اند سواد و بيكاره شده يها ب پايين آمده و جوان
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كند، سپس با خيال  يم يكس تقصير را حواله ديگر اندازيم و هر يدانشگاه راه م
 !رود؛ باز همان دبيرستان و دانشگاه و همان آش و همان كاسه يكار خود م يراحت پ

است؟  يكشور خط فارس يمردم و مانع ترق يسواد ياً گناه بآيا واقع :مسئله سوم
نويسان  يباعث اتالف وقت فارس يخيل يگويند، تعليم فارس يحقيقتاً آن طور كه م

 شود؟ يم

شديم، يك  يوارد م يكه امثال بنده به مدرسه ابتداي يچهل پنچاه سال قبل زمان
 يگرفتيم ول يشتن را ياد مكشيد تا خواندن و نو ييك سال و نيم طول م يسال و گاه

كودن باشند، در  يجديد در عرض سه ماه و اگر خيل يما با روشها يها حاال بچه
فرض كنيم با تغيير خط سه ماه را كرديم  .نويسند يخوانند و م يعرض شش ماه م

 ييك ماه؛ آيا دو ماه جلو انداختن تحصيالت به اين همه هياهو و دردسرها و ضررها
به فرض هم  .كودك دبستان فقط در تعليم خط نيست ي، لنگعالوه بهارزد؟  يآن م

را بخواند و بنويسد، او هنوز در  يكه پس از يك ماه بتواند حروف و كلمات فارس
كشد تا  يچندين سال طول م .و كلمات را ندارد ياست كه فهم معان يسن و وضع

و اجتماع و ساير و مفهوم طول، عرض، اندازه، زمان، مال، كمال، كار، ادب  يمعن
پس چه غصّه و بلكه چه بهتر كه به  .زبان را درك كند يو معنو يمفاهيم ذات

بر مغز او وارد  يموازات رشد ذهن، قدرت خواندن و نوشتنش هم جلو برود تا فشار
 .شود

هستند، غالباً  يطرفدار تسهيل و تسريع در تعليم كتابت فارس يكه خيل يكسان
سواد مسن را كه عجله در باسواد  يوضع  خود يا شخص بدچار قياس به نفس بوده، 

 يالبته صحيح است كه يك فرد مسن رشد يافته ول .گيرند يشدن دارد در نظر م
نويس شود، بهتر است تا بعداز  يخوان و فارس يسواد اگر بتواند يك ماهه فارس يب

 :نبايد فراموش كرد كه يسه چهار ماه و يك سال زحمت، ول
 .تعليم زبان اطفالند نه اكابر يو عموم يلاوالً هدف اص

از اعراب بوده،  يكه دارد و خال يثانياً و مخصوصاً خط ما در همين شكل و ترتيب
 يجوي شود، در عوض موجب صرفه يمبتديها موجب زحمت و اشتباه م يبرا

كه با چهار حرف  «كلمه»مثالً  .شود يمحسوس در وقت و زحمت و مصرف مواد م
 صورت التين آن را به يها شود و مثل اين است كه در زبان يته منوش يدر فارس
Klmh شد، به عوض چهار حرف يا هفت حرف  يبنويسند، اگر اعراب داخل خط م
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% بيشتر وقت و كار و 11يا  34بنابراين باندازه  .شد ينوشته م Kalameh به صورت
راد نيست، بلكه نه تنها نقص و اي ينبودن اعراب در فارس .برد يمركب و كاغذ م

 يسوادها را كه كنار بگذاريم، برا يها و ب مبتدي !است يسهولت و هنر و يك امتياز
در وقت  يجوي آورد و صرفه يفراهم نم يا عمده يها سايرين در عمل اشكال و اشتباه

دو ماه اختالف  يشود كامالً جبران يك يكه در طول مدت عمر يك نويسنده فراهم م
 .نمايد يرا مسرعت تعليم اوليه 

 

 ايراد ديگر

شكل  غير هم يدارند، وجود حروف همصدا ول يخط قبل كه به يايراد بزرگ ديگر
ها و  مبتدي يمانند ت، ط، يا، س، ص و ث كه البته به لحاظ امال و انشا برا .است

اين تنوع و وجود اختالف، باعث اعتراض و عصبانيت  .است يسوادها صعوبت يب
عيناً مثل اينكه رئيس اداره آمار اعتراض كند چرا  .شده است طلبان از اصالح يجمع

؟ و بگويد يحسن بصير يو سوم  يحسن سميع ياست، ديگر يحسن قندهار ييك
البته كار اداره  !باشد يبهتر است هر چه حسن در شهر هست نام خانوادگيش قندهار

 ! چه عرض كنم ... يشود ول يآمار و فشار برحافظه مردم كمتر م

شود، مانند افراد يك شهر از  يكه با حروف مختلف نوشته م يات مشابهكلم
سالح و صالح يا  .متفاوتند يها مقاصد و موقعيت يمختلف و دارا يها خانواده

مختلف هستند كه اگر يك جور نوشته شوند،  يصواب و ثواب دو كلمه يا دو معنا
و  يا كه رساندن معانر ياصالً خط، اثر اصل .شود يخواننده دچار ابهام و خطا م

سوادها تشخيص  يها و ب مبتدي يدرست است كه برا .دهد يمقاصد است، از دست م
از  ينمايد، ول يايجاد م ياينكه مصلحت با )س( است يا با )ص( يا با )ث( دردسر

كه با كلمات صالحيت و  يطرف ديگر وجود )ص( در نوشته مصلحت و شباهت
 يو درك نكات ادب يبه فهم معن يمك بزرگدهد، خود ك يصالح و صالح نشان م

شما بياييد اين  .نمايد يكه در انتخاب آنها منظور نظر گوينده بوده است م يمنطق
را حذف كنيد زبان ما )كه ناچار مانند نژاد و فرهنگ و ساير  يخصوصيات حرف

 ياست( تبديل به يك سلسله كلمات مجزا يو عرب ياز فارس ي، مخلوطيشئون مل
را پيدا خواهد كرد كه  يوط شده، هر كلمه حكم يك صدا يا عالمت مستقلغير مرب

آن پس مفهوم و مقصود جداگانه بروند؛ بدون  يآموز برا بايد آموزگار و دانش
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به مفاهيم ساير كلمات هم خانواده  يها بتوانند پ آنكه از طريق شباهت و ارتباط ريشه
 .ببرند
 

 تر ضرر مهم

موجب تسهيل و  يخط( نه تنها به لحاظ خود زبان فارس گويم تكميل يتغيير خط )نم
باشد، بلكه از  يم يقوم يتسريع سواد و معرفت نبوده، سم مهلك و عامل تخريب

 .نيز غير معقول و غير قابل قبول است يو دين يديگر و مخصوصاً مل يها جنبه
تن مكتب و در عين حال از دست رف يها مخالفين تغيير خط راجع به ايجاب ريشه

 ياند؛ بنده دراين باب عرض گذشته ايران بسيار گفته و نوشته يگنجينه آثار فرهنگ
گويم؛ آيا قرار است ما ديگر هيچ  يم يراجع به خود مليّت و حيثيّت ايران .كنم ينم

)در  ياروپاي يبعداز ديگر يبودن نداشته باشيم؟ همه چيز ما يك ياز ايران ينام و نشان
فراوان غير قابل انكار  يها ها و رشته ؟ با وجود ريشه( شوديصنعت بدل اروپاي

كه ما را به ملل آسيا و مخصوصاً  يو قهر يو طبيع يو دين يو تاريخ يجغرافياي
داريم، و به لحاظ  يكند و به لحاظ گذشته ديون و مطالبات يخاورميانه پيوند كرده و م

يم، بايد قطع شده و دار يهاي حال و آينده تعهدات و فرصتها و امكانات استفاده
چون هيچ وقت با تقليد و تابعيت، هيچ كس  -باشيم يو غرب يباالخره نه اروپاي

 !از همه جا رانده و وامانده گرديم؟ !؟يو شرق يو نه آسياي -شود  ينم يصاحب چيز

 

 از طرف ديگر

اكثريت مردم كشور( در عين حال  يمسلمان )يعن يفرد ايران يبرا يفارس يخط قبل
در خواندن و مخصوصاً در فهميدن حروف و ادعيه و  يند با اسالم و تسهيليك پيو

و  يدرآورد كه يا من ياست كه با تبديل آن به يك خط يمذهب يدستورات عال
باشد، اين مختصر پيوند و راه  ياز بيگانه م يمايه است ويا تقليد ننگين يپايه و ب يب

 !غرض مكتوم باشد بازگشت نيز قطع خواهد شد؛ مگر آنكه خود هدف و

 

 در هر حال

درون  جلو نگاه كرده، از يك طرف به ها دائماً به باعث تأسف است كه اروپايي يخيل
شوند و از طرف ديگر به اعماق بينهايت كرات و افالك  ياتم و الكترون وارد م
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وده گذشته ب ما نظرمان دائماً به يافزايند ول يدانند و دارند م يپرواز نمايند و برآنچه م
 !و عملمان خراب كردن و از دست دادن آنچه داريم است

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 طرح يك پيشنهاد 
 

 تهران های خيابانحل مشكل عبور و مرور  یبرا
 

 مشكل بزرگ

( مواجه با يعمده ايران در آينده دور يا نزديك يشهر تهران در حال حاضر )و شهرها
شروع به احساس شده و  طرفاين بهكه از ده سال قبل  باشد مي يمشكل بزرگ

 شود. ميآن افزوده  يماه( بر شدت و نگران هب  بسال )بلكه ماه سال

و وسائط نقليه را  يتهران، نه تنها صاحبان تاكس هاي خيابانمشكل عبور و مرور 
 يو رانندگ ياست و نه تنها مربوط باداره راهنمائ و گرفتار نموده خود بهمشغول 

كنندگان  ، بلكه كليه استفادهباشد ميمستقيم امر است،  كه مسؤول  كل كشور  يشهربان
داران و خريدكنندگان را  پياده روندگان و همچنين مغازه ياز وسائط نقليه و حت

 -ياعم از مردم و مقامات دولت -يبشكايت و خسارت و خطر انداخته، همگ
 .تندهس يتهران از وضع پيچيده و گره خورده فعل يمند به حلّ آن و خالص عالقه

است و تنوّع دارد، كه  يعموم يمسلم است و اشكاالت آن طور يقدر همسأله ب
كه صاحب  كساني يجابجا شدن در شهر، چه برا :احتياج به تفصيل و توضيح نيست

 ييا اتوبوس استفاده نمايند، با كند يخواهند از تاكس ماشين هستند و چه آنها كه مي
وأم بوده، در عين آنكه راندمان فعاليت و و تلفات ت يصدمات بدن يو خسارت و گاه

و عصبانيت كه اثرات آن معلوم  ي، يك حالت ناراحتكند ميتنزل  يخيل يكار عموم
 شود. مياست، نيز ايجاد 

رود، بلكه با افزايش  نمي يبدتر از همه آنكه، اين وضع نه تنها رو به بهبود
 يو ناراحت يز بروز بر نگران، رويها و توسعه فعاليت عموم آور تعداد اتومبيل سرسام
 ي، همان اشكال دسترسييك علت هجوم مردم بخريد اتومبيل شخص شود. مياضافه 
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، يتصاعد طور بهبوده، همين قضيه به نوبه خود و  يو استفاده از اتوبوس و تاكس
باعث خفقان بيشتر معابر و مزاحمت متقابله وسائط و كم شدن سرعت متوسط 

 .نمايد رد، بعوض عالج، درد را شديدتر ميد يگردد؛ دوا حركات مي
نيم صبح تا  و  مركز شهر، از ساعت نه ياصل هاي خيابانعده از  در يك

عصر و سرشب، سرعت عبور و مرور با وسائط نقليه،  يونيم ظهر و در حوال دوازده
، يمدت طوالن يها را برا كمتر از سرعت پياده است و مختصر عارضه يا تصادف، راه

 .بندد يم يكل ه، بيه زيادتا فاصل
 يها وجه بيشتر از پايتخت هيچ وسائط نقليه تهران، به ينسب يو حت يالبته، تعداد كل

)مثالً در شهر تهران با در نظر گرفتن كليه  .ممالك بزرگ اروپا و امريكا نيست
نفر، صاحب يك ماشين  21و غيره،  يو عموم يو كرايه و بار يسوار ياتومبيلها

متوسط صاحب يك  طور بهدر كشور فرانسه هر هفت نفر  كه صورتيهستند؛ در 
معذلك  .العاده و تفرقه جمعيت، هر سه نفر( اتومبيل هستند و در امريكا با وسعت فوق

 .آيد يو مزاحمت پيش نم يدر آنجاها چنين پيچيدگ
تعداد و  يآيد در مرحله اول، كم ياين خفقان در تهران، بنظر م يعوامل اصل

 يقدر ها به و كوچه ها خيابانخارج،  يدر شهرها كه صورتيبر باشد؛ در وسعت معا
سره كردن و عبور   جزيره بوده، يك صورت بههم هستند كه عمارات،  ه نزديك ب

 يانضباط يپس از اين نقيصه، مسأله ب .تر است آسان يدادن سيل وسائط نقليه خيل
 يو مالحظه سايرين، عامل مهممردم )اعم از راننده و پياده( و عدم رعايت مقررات 

كارها و لزوم كثرت حركات  يها ، گرهعالوه به باشد. ميعبور و مرور  يدر خراب
، يدار ايران مثالً يك خانم خانه شود. ميعمليات  ياشخاص است كه موجب كند

كه با ادارات  يو يك فرد كند مي ييك خريد ساده، اقالً به ده مغازه سركش يبرا
به بيش از ده دايره بايد آمد  يانجام يك موضوع تشريفات يرد، براسروكار دا يدولت

 .و رفت نمايد
 

 چاره بزرگ

 

بنابراين و قبل از آنكه وارد بحث  .نمايد مشكل بزرگ، چاره بزرگ را ايجاب مي
پيشنهاد و حساب آن شويم، بايد قبول داشته باشيم كه هر گونه پيشنهاد ساده يا راه 

درد را نخواهد  ي، مسلماً دواياصالحات و تغييرات جزئكوچك و سبك يا  يها حل
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از مشكالت كار را  يبعض يا كرد؛ ممكن است مفيد و بلكه الزم باشد و تا اندازه
در هر حال و حتماً بايد  يموقت و محدود تخفيف دهد يا عقب اندازد، ول طور به

سنگين  يها هزينهدار و  اقدامات دامنه يرفت و خود را برا ياساس يجوئ بدنبال چاره
 .صورت، پول دور ريختن و وقت و كار تلف كردن است آماده ساخت؛ در غير اين

 
 از زحمات یآمار و تقدير یمختصر

با توجه بشرايط محل  يبآمار باشد و هر عمل اصالح ياز آنجا كه هر مطالعه بايد متّك
آن از  يآمار موجود )كه مبان يصورت گيرد، خوب است از بعض يو اقدامات قبل

 يدريافت شده است( استفاده نمائيم و نتايج مساع يو رانندگ ياداره كل راهنمائ
كرده،  يدارند، اجماالً بررس را كه مسؤولين و مأمورين آن اداره مبذول مي يممتد

 .آينده دارند، مورد توجه قرار دهيم يرا كه برا ينظريات

 1شكل يدر منحن -1ماره طبق جدول ش-سال اخير  3آمار وسائط نقليه تهران در 
ارتش و  يو واگذار ياختصاص ي)در اين جدول، اتومبيلها .است نمايش داده شده

دستگاه است، بحساب  21111، در حدود 38كه در ديماه  يو ژاندارمر يشهربان
 (.نيامده است

 شرح
 سال
31 

 سال
31 

 سال
32 

 سال
33 

 سال
34 

 سال
31 

 سال
36 

 سال
31 

 سال
 )آبان(38

 يسواري شخص
 سواري كرايه و تاكسي
 اتومبيل شهري و بياباني

 باري شهري و بياباني
 موتور سيكلت شخصي وكرايه

 سواري دولتي
 اتوبوس دولتي

 باري دولتي
 دولتي آمبوالنس

 دولتي  متورسيكلت
 سرويس سياسي

 دستگاه 8133

2162 
2444 
6313 

316 
831 

21 
114 

36 
2 

228 

8323 
2361 
2421 
6134 
316 
314 
26 

116 
36 
2 

134 

3632 
3144 
2481 
6116 
331 
323 
26 

132 
36 
12 

213 

11318 
4111 
2313 
1412 
333 

1113 
28 

621 
28 
33 

411 

13111 
4338 
3226 
8232 
1111 
1113 

28 
661 
38 
31 

431 

11343 
6831 
3362 
8141 
1233 
1463 

31 
113 
41 
41 

113 

22283 
3312 
3443 

11661 
1311 
2144 

31 
134 
43 
16 

112 

31138 
3144 
3814 

11683 
2621 
2133 

31 
134 
43 

111 
311 

36118 
11611 
4113 

12128 
3121 
2311 

31 
143 
43 

236 
1111 

 12333 64126 11621 41183 33611 23613 23813 22348 22144 جمع
 

 ژاندارمري كل منظور نشده است.  -شهرباني -هاي ارتش توضيح : اتومبيل
 باشد.  د ميدستگاه دوچرخه در تهران موجو 14641تعداد 
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واحد  23111به  31كه در سال  يكل وسائط موتور  خالصه، تعداد طور به
و  شود. ميبرابر  1/4 ييعن 111111، نزديك به 38نميرسيده است، در پايان سال 
نيز  يا و كرايه يتاكس دهد. ميتشكيل  يشخص يها تقريباً يك سوم آنها را ماشين

 ي.شخص يسوار111نيز يدولت ياراست؛ سو يشخص يسوار 13هميشه در حدود 

نقشه  ي( از رو يكش حد لوله يتهران )در منطقه داخل يطول كل معابر ماشين رو
مترمربع  11111متر  .1كيلومتر و مساحت آنها با عرض متوسط  111شهر، در حدود 

 .مترمربع محل ميرسد 11متر راه و  1 -متوسط طور به-به هر اتومبيل  ي؛ يعنشود مي
افزايش  دهد ميكه نشان  باشد مي يمنظم ي، كامالً يك شلجميروال منحن

سنوات آينده، افزايش  ينبوده و برا يوجه غيرعاد سنوات اخير به هيچ يتصاعد
 يخاص يآمدها را بايد انتظار داشت و در صورت عدم بروز پيش يآور سرسام يخيل

 !اهيم رسيداست، خو يكه سه برابر تعداد فعل 211111تا پنج سال آينده، برقم 
 

 شكل
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 !تهران در آنموقع و تا آنموقع چه خواهد كرد؟
ما نهايت كوشش خود را در نظم و نسق دادن عبور و مرور و باز كردن  يشهربان

كه نفر و بودجه دارد، مأمورين نسبتاً مؤدب و مرتب  يتا حدود .برد كار مي هها ب راه
استوار +  23افسر +  111پاسبان +  232ها گذارده است ) و چهارراه ها خيابانرا در 

 .نفر جمعاً( 641=  يعضوادار 62سرپاسبان +  216
خودكار نموده، دائماً بر تعداد آنها  يراهنمائ يها چراغ هچهار راه مجهز ب 43

 .ها نصب نموده است ها و تقاطع محل چراغ چشمك زن در سه راه 23افزايد و  يم
 شود ميداده  يرانندگ يبعمل آمده، گواه ي، امتحانات سختيدگاز داوطلبان رانن

اند( و عالوه بر  نفر قبول شده 3113نفر داوطلب فقط  14366)در مهر ماه گذشته از 
 .ترتيب داده است يآموزش رانندگ يها آن، كالس

را  ي، جديت دارد تا مچ متخلفين از مقررات رانندگيو رانندگ ياداره راهنمائ
گرفته و جريمه نمايد و عقيده  يباشند، فور يم مزاحمت و اشكال كار مكه عامل مه

دارد اگر اين عمل، به دور از تبعيض و استثناء انجام گيرد و رانندگان صاحب نفوذ و 
دوست نيز عمالً مشمول جريمه شوند، گشايش عبور و مرور بمراتب، بهتر و تعداد 

 .سوانح و جرح و فوت، كمتر خواهد شد
 يدر حوزه شهربان 38و  31را كه در سنوات  ي، آمار تصادفات2ره جدول شما

و  دهد. مياست، نشان  داده و منجر به جرح يا فوت اشخاص  شده يتهران رو
وجود دارد كه روز  يو رانندگ ياز تهران در اداره آمار اداره كل راهنمائ يا نقشه

مرور و نقاط عبور و  يها شده و گره يبروز محل بروز حوادث، سنجاق گذار
 شود. ميآن ديده و مطالعه  يخطرناك شهر، رو

افزايش يافته، ميزان متوسط مجموع  21در اين دوساله كه تعداد ماشينها %
ضمناً  .حوادث منجر بفوت تقريباً ثابت مانده است يباال رفته است، ول 24تصادفات %

 اشد.ب ميها  تعداد ماشين 14111تعداد متوسط تلفات ماهيانه در حدود 

 
 (2جدول شماره )

 آمار تصادفاتي كه منجر به جرح يا فوت شده است
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 ماه
 1338سال  1331سال 

 جمع فوت جرح جمع فوت جرح
 فروردين

 ارديبهشت
 خرداد

 تير
 مرداد

 شهريور
 مهر
 آبان
 آذر
 دي

 بهمن
 اسفند

13 
61 
83 
13 
33 
84 

111 
111 
31 
61 
11 
48 

18 
16 
11 
24 
11 
14 
11 
16 
11 
3 

11 
13 

11 
11 

114 
113 
114 
118 
114 
133 
111 
14 
61 
61 

11 
38 
83 

113 
121 
31 

131 
128 
111 

13 
13 
21 
11 
21 
11 
12 
11 
13 

88 
111 
118 
121 
141 
111 
142 
133 
121 

   

 جمع
 متوسط ماهيانه

338 
83 

111 
14 

1181 
31 

314 
116 

132 
1/14 

1186 
121 

 
آيد و در برنامه است، بقرار ذيل  ميالزم  ينظر شهربان هكه ب ياقدامات و اصالحات

 شود: ميخالصه 

و تجديدنظر در آئين نامه بتناسب  يمقرارت رانندگ ياستثنا يدقيق و ب ياجرا -
 شرايط روز

 ها و عالئم خودكار و افزايش چراغ يافزايش تعداد پاسبانان و مأمورين راهنمائ -

 تر و مؤثرتردار و تبليغات دامنه يآموزش يها تأسيس و تعميم كالس -

 يها و مؤسسات بزرگ باحداث محلها ملزم ساختن صاحبان سينماها و مغازه -
 مخصوص جهت پاركينگ

كنار  يها و پاركينگ متر برا يتاكس يمخصوص برا يها متر و ايستگاه يتاكس -
 ها خيابان

پياده روندگان،  ييكطرفه برا هاي خياباندر  ييا هوائ يزيرزمين يراهروها -
 يبرا يهوائ يها و تحديد سرعت از بين برود، و بعد تراموا توقف ماشين هك طوري به

 .شميران

*  *  * 
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در خور تقدير است و  يو رانندگ يكاركنان اداره كل راهنمائ يها البته، تالش
رغم مشكالت  علي– ها خيابانكه در تأمين و تسهيل و تسريع عبور و مرور  يزحمات

بهبود وضع  يهم كه برا ينظريات دهد. مياده و د يكشند، نتايج مفيد مي -موجود
 يول .كار خواهد بود ها و گشايش موجب تخفيف مزاحمت يكلطور بهآينده دارند، 

است كه از يكدستگاه  يكليه اين اقدامات و نظريات، در حدود وظائف و تدابير
است مؤثر  يو فقط تا آنجائ باشد مي يمند انتظار رفته، درهرحال ضرور مسؤول عالقه

 .بعمل آيد يبردار از وضع موجود، حداكثر بهره دهد ميكه اجازه 
گيرد و آنچه وظيفه مقامات فوق  آنچه در اين پيشنهاد مورد بحث قرار مي

 يكل يو چاره جوئيها يشهرساز لحاظ بهاست، مطالعه وسيعتر  يانتظام يدستگاهها
 يگشايش قطع در وضع موجود داده، موجب ياست كه تغيير اساس يدامنه دارتر

 .زمان حاضر و آينده دور شود يبرا
 

 یپيشنهاد یها عوامل اشكال و راه حل

ها  ، در مرحله اول همانشود ميحركات  يمعابر و كند يكه موجب گرفتگ يعوامل
 -ها تفصيل و شرح موانع و مزاحمت ييعن-در مرحله دوم  يبود كه فوقاً ذكر شد، ول

 :بيشتر موارد ذيل است

استفاده مشترك  يابر، در نتيجه اشتراك سواره و پياده؛ يعنمع يشلوغ -1
مردم  يمالحظگ يتوأم با ب يكه وقت ها خيابانها و مردم پياده از عرض و طول  ماشين

ايجاد مينمايد و همچنين  يها ميگردد، اختالل عموم و عبور در خارج ميخكوب
 .وجود وسائط كندرو و ساكن و رفت و آمد و غيره

 ي.عرض يها دور زدن -2

؛ خصوصاً كه با گردش بچپ نيز توأم يكل طور بهراه و چهارراه،  وجود سه -3
 .باشد
اوقات تا وسط  يها( كه گاه ها و اتوبوس يپياده و سوار كردن مسافر )تاكس -4

 شود. ميمعبر، بسته 

 شود. ميزائد كه از دو طرف اشغال  يو فاصله احتياط ها خيابانپاركينگ كنار  -1

 .وسط راه يها فات و توقفتصاد -6
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بالفاصله، سيل ماشينها  .را ببندد ياست يك دقيقه راه يعوارض فوق، كاف
ها  مانع برخورد، در اثر آن صدها متر بعقب رفته، جلو چهارراه هكه ب يسيل صورت به

مرتبه عبور و مرور از همه طرف بسته و به  گيرد و يك ماقبل را مي يها راه و سه
 شود. ميره خورده گ يصورت ناهنجار

غير از آنچه - يمختلف يها جوئي رفع مشكالت عبور و مرور تهران، از چاره يبرا
صحبت  -و در هر حال الزم است دهد ميانجام و ادامه  يجار صورت به يشهربان

 :بترتيب ذيل خالصه نمود توان ميكه  شود ميشده و 
 .از ورود ماشين يمحدود كردن و جلوگير -1
ها كه بيشتر در  مردم بحومه شهر و پراكنده كردن مؤسسات و بنگاهكوچ دادن  -2

 .اند مركز شهر جمع
 .طرفه كردن كليه مسيرها يك -3
 ها. خيابانممنوع كردن توقف كنار  -4

 .ها و احداث و توسعه ميدان ياصل هاي خيابانتعريض -1
 .)مترو( يزيرزمين يايجاد تراموا -6
 ي.زيرزمين هاي خيابانايجاد  -1

 

 .قابل بحث نيست 1راه حل 
 يبايد مورد نظر باشد، ول يگفتن آسان است و در برنامه شهرساز هب 2راه حل 
 .نيست يو مؤثّر، عمل يكلّ صورت بهميدانيم كه 
اروپا كه معابر متعدد و نزديك  يدر شهرها .قابل اجرا است يتا حدود 3راه حل 

 .و مفيد باشد يد عملتوان ميدارند، بيشتر 
و اسالمبول، افاقه  يو فردوس يسعد هاي خيابانطرفه شدن  ران با آنكه يكدر ته
 يذلك اين عيب را دارد كه دسترس است، مع در عبور و مرور ايجاد نموده يمحسوس

ها را بسيار دشوار و انتخاب مسيرها را مشروط  ها و ساختمان مغازه هآزاد دوطرفه ب
ه در جهت خالف حركت، ب يا حلقهكسانيكه بخواهند در داخل  ينمايد و برا مي

(، اتالف وقت فوق 2در شكل    برسند )مثالً از نقطه د منطقه ه يمقصد نزديك
 شود. ميايجاد  يا العاده

 شكل
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 ي( عالوه برآنكه احداث و تأمين قبلها خيابان)حذف پاركينگ كنار  4راه حل 
عرض  21اندازه % هرا ايجاب مينمايد، اثر محدود )مثالً ب يديگر يها پاركينگ

 .خيابان( و موقت داشته، مشكل هر خيابان را بمدت يكسال يا دوسال عقب ميبرد
آل و شرط  ها( راه حل ايده و توسعه و احداث ميدان ها خيابان)تعريض  1راه حل 

اجرا  تدريج بهبايد  يديگر يصحيح است؛ از اين نظر و نظرها يشهرساز ياساس
الحصول است )خصوصاً در مورد  پرخرج و صعبالعاده  اوالً فوق يول .شود

سنگين قيمت و صاحبان  يها و اراض پر عبور مركز شهر كه با ساختمان هاي خيابان
ها دوبرابر شد، وضع  سال كه تعداد ماشين است( و ثانياً پس از سه ذينفوذ احاطه شده

 كند. ميبنابراين مشكالت و موانع فوق را موقتاً خفيف  .برخواهد گشت يبحال فعل

قادر  يو سطح يفعل يها است و مسلماً اتوبوس ي)مترو( فكر بسيار خوب 6راه حل 
چندين بار  ينيستند سيل خروشان مردم با درآمد ضعيف و متوسط را كه بايد روز

خود  .مقصد برسانند هحد و حساب تهران را بپيمايند، ب يطول و عرض شهر ب
در خفقان  يعداد كمتر از الزم، عامل بزرگتناسب و با وجود ت يها با هيكل ب اتوبوس

پيدا  يچند نكته ذيل قابل توجه است و اگر بتوان راه حل ديگر ي، ولباشند ميشهر 
 .مترو را نيز در برداشته باشد، البته ترجيح خواهد داشت يكرد كه مزايا

العاده سنگين و  فوق يگذار با سرمايه يزيرزمين يتوضيح آنكه مترو يا تراموا
و  دهد ميكرايه نشين را  ياست كه فقط جواب سواره روها يحل ، راهيت فنمشكال

 لحاظ بهمترو  يمورد بحث دارد و موقع يمسأله اصل يرو ياثر غير مستقيم جزئ
كه شبكه و تجهيزات آن بسط كامل پيدا كرده، قسمت  كند ميصرف  ياقتصاد

 .از شهر را پوشانده باشد يزياد
 

 يزيرزمين يبر ماشين روراه حل آخر يا ايجاد معا
 يبديع برا يمشروحاً توضيح داده خواهد شد و جنبه ابتكار كه طوري به -اين راه حل

ها،  حل نظر ميآيد در عين آنكه بهتر و كاملتر از ساير راه هب -شهر تهران خواهد داشت
و  يعمل يبرطرف كند، خيل يحال و آينده دور يمشكل عبور و مرور شهر را برا

ها را خواهد  ضمناً، نه تنها جواب مسأله عبور و مرور ماشين .آيد يزان در منسبتاً ار
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پياده روندگان را نيز حل نموده، با  يداد، بلكه مشكل الينحل پاركينگ و ناراحت
 شود. ميجانشين مترو  يالعاده كمتر خرج و سرمايه فوق

 يعضب يبزرگ مخصوص خارج شهر يها خالصه نظير جاده طور بهحل،  اين راه
 Turnpikeو  Autostradeو  Autobahn يها نام ممالك اروپا و امريكا است كه به

است و ثانياً در داخل شهر احداث  يبا اين تفاوت كه اوالً زيرزمين شود. ميخوانده 
 شود. مي

اروپا و امريكا در  يخارج شهر يميدانيد، امتياز و هدف اتوسترادها كه طوري به
مبيل داشته، ورود و عبور پياده و وسائل كندرو در آن اين است كه اختصاص باتو

با معابر و خطوط ديگر نداشته،  يو تصادف يگونه تالق ، هيچعالوه به .باشد يممنوع م
راه و  چهارراه و سه ه ، بدون توقف و بدون برخورد بشود ميكه در آن وارد  يماشين

سرعت مجاز سير با حداكثر  يدور زدن و عوارض ديگر، يكسره تا نقطه خروج
 .نمايد يم

آنكه تقاطع دو مسير يا دو جاده عمود برهم، بدون تصادف و تزاحم  يبرا
براه ديگر در هر دو جهت صورت گيرد، طريقه  پذير باشد و انتقال از يك راه امكان

براست  يها ( از باال به پائين رد كردن دوجاده و احداث قوس3كالسيك )شكل 
 .بچپ گرد است دور زن و يها گرد و حلقه

حل  راه .اجرا كرد -ها خياباندر زير  يول -در شهر شود ميهمين عمل را 
ترتيب، با ايجاد  اين بهاست و  يداخل شهر ينوع اتوستراد زيرزمين ، يكيپيشنهاد

، نه تنها وسعت معابر موردنظر يفعل يعده معابر جديد در زير معابر اصل يك
برابر   عبور و مرور، بيش از ده يفيت كل، بلكه سرعت حركت و ظرشود ميمضاعف 

 .گردد رقم حاضر مي
 3شكل 
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 یزير شهر های خيابانتشريح بيشتر 

مركز شهر،  هاي خيابانعده از  ، در يك4توضيح مطلب آنكه، طبق شكل 
 يها تر و دو طرفه، بعمق سه متر مخصوص اتومبيل كم عرض يزيرزمين هاي خيابان

است كه  شده يبين پيش يطور ي)طرز حفار شود ميكنده  يو كرايه و تاكس يسوار
 .، هر طرف خيابان را بيش از ده روز بند نياورد(يعمليات ساختمان

ماشينها هميشه در جهت ثابت حركت كرده، هيچ جا با هيچ معبر يا ماشين و 
كيلومتر بدنبال  11تا  31توانند با سرعت  يبنابراين م .شخص برخورد نخواهند داشت

ها و كليه  راه ها و سه يكسره حركت كنند و موضوع چراغ قرمز سرچهارراههم 
و دور زدن و پاركينگ و گردش بچپ  يعابرين پياده و مشتريان تاكس يها مزاحمت

 شود. ميو غيره برطرف 

 4شكل 
 
 

 1شكل 
 
 

 6شكل 
 
 

 1شكل 
 
 

 8شكل 
 
 

ها،  از چهارراه يفواصل رو، در هاي خيابان هزير ب هاي خيابانانتقال از  يبرا
ها پارك  كه در حال حاضر ماشين ي)همانجائ ها خياباندار در كنار  شيب يها داالن

 هاي خيابانهر يك از  يسره و سرتاسر بنابراين عبور يك .آورند كنند( سر درمي مي
حركت خواهند  يسطح هاي خياباندر  يهائ و فقط اتومبيل شود ميميسر  يزيرزمين

ترتيب، عبور و  اين به .ا بخواهند در همان خيابان پياده كنندكرد كه مسافرين خود ر
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كليه وسائط نقليه و مردم پياده است،  يكه مشترك برا ها خيابانمرور در سطح 
 شود. مياز خطر و زحمت  يالعاده خلوت و خال فوق

 ينيز برا يهائ ، محليزيرزمين هاي خيابانحال، اگر در نظر بگيريم كه كنار 
از سطح به زير منتقل  يبكل ها خيابانو پاركينگ در اين  شود ميه پاركينگ اضاف

 .خواهد شد، گشايش و تنفس شهر بيشتر ظاهر خواهد شد
ها را با زير و رو رفتن دو خيابان متقاطع و  ، وضع چهارراه8شكل  يكروك

متر از  .8 يال 61چپ گرد كه در فاصله  هدور زن ب يها براست گرد و حلقه يقوسها
 دهد. مي، نشان شود ميه بشكل انبر زير و رو حفر چهاررا

حركت دو رديف اتومبيل،  يبرا يطرفه بعرض كاف يك يعالوه بر دو مسير اصل
منظور رفت  هاست كه اوالً ب شده يبين سرويس در دو سمت پيش يدو داالن يا راهرو

عبور توزيع هوا و  يبرا ياست و ثانياً محل مناسب يو آمد متصديان و مأمورين فن
برق و تلفن شهر و  آب و كابل يها كابل و تأسيسات خود دستگاه و مخصوصاً لوله

 يديگر يفاضالب و بخار و آب گرم يا گاز و برق و چيزها يها هرگونه شبكه
به كندن مكرر و خراب كردن  يخواهد بود كه بعداً احداث شود و ديگر احتياج

 .نخواهد بود ها خياباندائم 
 

 مه كارطرز اجرا و برنا

 

باشد كه با كمترين هزينه ممكن و خصوصاً حداقل  يكار، البته بايد طور ياجرا
 .انجام شود ها خيابانعبور و مرور سطح  يمزاحمت برا

و  باشد. مي يفعل هاي خيابان، بالفاصله زير يمعابر زيرزمين يترين محل برا مناسب
لندن( كه بتواند  ي)مانند متروعميق  يخيل يها حفر تونل شود. ميها از باال كنده  تونل

 يو زياد يداشته باشد، عالوه بر مشكالت فن يها مسير آزاد ساختمان هبدون توجه ب
 باشد. ميمورد غيرقابل قبول  خرج، در اين

و ساختمان، عبور و مرور در خيابان تعطيل  يآنكه در مدت عمليات حفّار يبرا
 يها طبق كروكي يمخصوصزير سقف الزم نباشد، طريقه  يساز نشود و قالب

 شود. ميپيشنهاد  14تا  3اشكال 
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پس از آنكه كف  شود. ميبا اين طريقه، سقف تونل قبل از حفر آن زده 
را زدند،  يزير شهر هاي خيابانبرداشتند و سقف  يرا تا مقدار يسطح هاي خيابان

از پردازند و  آن و تجديد آسفالت خيابان مي يپوشش رو طرف به بالفاصله از يك
 طرف

 11شكل 

 
 

 11شكل 

 
 
 

 12شكل 

 
 

 13شكل 

 
 

 14شكل 

 
 

، ساير يگذار و پايه يپشت سرحفار .نمايند تونل مي يحفار هديگر از زير شروع ب
و تأسيسات بدنبال يكديگر انجام  يو نازك كار يو كف ساز يعمليات ديوار ساز

 هائي ونل و از دهانهكار با استفاده از خود ت يشده، تخليه خاكها و رساندن مصالح بپا
 شود. مي يسهولت عمل هآورد، ب ها سر درمي ها و چهارراه كه كنار ميدان

برنامه  توان مياحتياجات كارگاه،  يدر صورت حسن اداره كار و تدارك قبل
و  ي، سقف ريزيتنظيم نمود كه سه عمل گودبردار يعمليات را طور يپيشرو

است، منتها در مدت  ها خيابانو مرور و مزاحم عبور  يپوشش كه تنها عمليات سطح
متر( فقط ده روز  211طول  هروز انجام گرفته، هر قطعه از هر طرف خيابان )مثالً ب ده

 .را اشغال نمايند ياشغال شده، بالفاصله آنرا آزاد و قطعه بعد
كه بنظر  يو قوس ي، طاق ضربيگزارش و سخنران هضميمه شده ب يها در شكل

و  يبا مطالعات دفتر فن ياست، ول تر در آيد، انتخاب شده ن ارزاتر و  است سهل آمده
 .بدهد يتيرآهن جواب بهتر يآرمه و حت محاسبات الزم، شايد طاق مسطح با بتون
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 مسأله تهويه و ساير تأسيسات

آزاد  يطول زياد و دور از هوا يجديد كه دارا يها رو جاده ماشين يها در تونل
وجه، تهويه تونل و تخليه گاز منوكسيدكربن حاصله از از مسائل مورد ت يهستند، يك

 يموتور اتومبيلها در نتيجه احتراق ناقص، مقدار نسبتاً زياد .موتورها است
10000است و نبايد عيار آن در هوا از ياكسدكربن كه گاز سم يد

10000 )احتياطاً 2/50
1 )

 .گيرند ليتر منوكسيدكربن مي ..1هر ليتر بنزين،  يو برا كند ميتجاوز نمايد، ايجاد 
 4111ترافيك  يكيلومتر و دارا 8/1طول  ه)شهر ليون( كه ب Croix Rousseدر تونل 

شده و حداكثر قدرت  يبين كثيف پيش يماشين در ساعت است، پنج چاه تخليه هوا
 باشد. ميكيلووات  111ها  باد رسان

كه اوالً مجاور سطح زمين هستند و با اين به، نظر يزير شهر هاي خياباندر مورد 
ها  آزاد مربوط بوده، همان ورود و خروج اتومبيل يمكرر بهوا يها مدخل و مخرج

ذلك  العاده كمتر است؛ مع ، خطر فوق، فوقدهد ميعمل بادبزن و بادكش را انجام 
 .شود يبين پيش يمطمئن و قو يالزم است تهويه مصنوع

معابر  يباال ياز فضا توان ميسهولت  ه، بشود ميديده  11كل در ش كه طوري به
 يطول يها كثيف را از پنجره يتازه استفاده كرد و هوا يارسال هوا يسرويس برا

 ي، با تدبيرعالوه به .سر درميآورد، خارج نمود ها خيابانوسط سقف كه از كف 
 هاي خيابانسر در سرتا يزياد، تهويه مؤثر متناسب يممكن است بدون مصرف انرژ

 .تأمين نمود يزيرشهر
است كه مصرف كننده برق  يزيرشهر هاي خيابان يمسأله ديگر، موضوع روشنائ

ها در اثر تغييرات  و الزم است چشم رانندگان در ورود و خروج به تونل باشند مي
اين مقصود، در مدخل تونل،  يبرا .برود ينور، نه خيره شود و نه سياه يناگهان

 لوكس 1111 يال 311 ي، تا حدود شدت روشنائيياد و قوز يچراغها

 11شكل 

 

لوكس كه  11لوكس رسانده، در  31و  111را به  گذارند و بعد به تدريج آن مي
 .دارند ها است، نگاه مي مناسب شب يمصنوع يروشنائ

سقف و چه در  ياز صدا و تدابير ضدصوت )چه در مقابل ضربات رو يجلوگير
آرامش اعصاب و حواس   ي( برايداخل ياس سروصداهامقابل تموج و انعك
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نيز الزم است و با نصب صفحات ضدصوت  يزير شهر هاي خيابانكنندگان  استفاده
 .و تدبير در تناسب ابعاد انجام خواهد شد

 يو فاضالب برا يآبرسان يها ، شبكهيزير شهر هاي خياباناز تأسيسات ديگر 
البته، سقف و  .و غيره يو بهداشت يفن يو همچنين وسائل امداد باشد ميشستشو 

روشن و قابل شستشو پوشيده  يصيقل ييا صفحات مصنوع يديوارها بايد با كاش
 .شود

ها و انشعابات و تشخيص  جهت مدخل و مخرج يضمناً، عالئم و وسائل راهنمائ
 .، بحد وفور و روشن بايد وجود داشته باشدها خياباننام 

 

 برآورد طرح

 

مصالح و كيفيات  هد صحيح كار پس از مطالعه بيشتر و تصميم نسبت بالبته، برآور
 باشد. ميپذير  كار و محاسبات مربوطه امكان

از هزينه كار در دست داشته باشيم،  ياينكه ميزان يو برا ياجمال يمقدمات طور به
گردد، با طبقه زيرزمين  و با عناصر مشابه انجام مي يسر طور بهاين ساختمان را كه 

محكم  يها و سقف بايد خيل كه پايهاين به نظر .نمائيم ساختمان مرتفع مقايسه مي يك
سطح خيابان را داشته و مجهز به پوشش و تجهيزات و  يها بوده، طاقت تحمل ارابه
ريال در  6111 ييعن يواحد كار را دوبرابر زيرزمين معمول يتأسيسات الزم باشد، بها

در هر متر طول  يزيرشهر هاي خيابانهزينه احداث  ترتيب،اين به .گيريم متر مربع مي
چنانچه از بابت معابر ورود و  .نمايد يريال تجاوز نم 81111متر( از  12عرض  ه)ب

اضافه هزينه متوسط در نظر بگيريم،  21خروج و معابر رابط و گردش و غيره، %
ريال  111111111ريال و كيلومتر آن به  111111 ،يبرآورد واحد هر متر طول جار

 شود. ميبالغ 

ريال در ميآيد و  11111111خيابان اسالمبول تقريباً  يترتيب، مسير زيرزمين اين به
شهر  يو اصل يمركز هاي خيابانكيلومتر در  11اگر در مرحله اول برنامه فقط در 

احداث شود، بودجه مورد احتياج  ي، خيابان زير شهر16طبق نقشه شكل 
 .تومان خواهد بود 121111111 يال 111111111

در  «يگره»ترين معابر و مانند  نقشه مرحله اول، پرعبورترين و گرفته هاي خيابان
 باشد. ميمركز شهر 
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، شبكه را تا آنطرف خيابان 11در مرحله دوم برنامه، ممكن است طبق نقشه شكل 
سينا و مدرس و سيروس )از شرق( وسعت داده،  ابن هاي خيابانشاهپور )از مغرب( و 

ترتيب، يك حلقه بزرگ در زير اين به .كيلومتر ديگر بر شبكه اضافه نمود 3
سينا تا ميدان  مدرس و ابن -سيروس -يبوذر جمهر -شاهپور -شهرضا هاي خيابان

 يغرب -يو دو خط شرق يجنوب -يفوزيه تشكيل شده، در داخل آن دو خط شمال
 .وجود خواهد داشت

مسير، دويست ميليون تومان خرج  كيلومتر 21خالصه، كل پروژه با  طور به
كه فعالً در ايران و تهران انجام  يها و مخارج چنين مبلغ بقياس ساير پروژه .برد مي
وجه گزاف و  كه از دوش پايتخت برميدارد، به هيچ يبار سنگين و با توجه به شود مي

ذيالً  كه طوري بهو  ي؛ ولو دوبرابر بشود؛ خصوصاً كه از نظر اقتصادباشد ميسنگين ن
و اوليه خود را  يبوده، مخارج جار ي، در حكم كار توليدشود ميارائه 

 .«آورد يدرم»
 

 16شكل 

 
 

 11شكل 

 
 

دورتر، بمرور زمان و بفراخور ازدياد جمعيت  هاي خيابانالبته، قابليت توسعه كار ب
 باشد. مي يا و وسعت تهران، امر روشن و ساده

 
 یبردار تأمين بودجه و طرز بهره

ريال بودجه مرحله اول اين پروژه ممكن است از اعتبارات سازمان  .../.../.../1/-
بهتر است از خودِ كار درآيد،  يول .و غيره گرفته شود يبرنامه يا عوارض شهردار

سرمايه اوليه يا وام، در اختيار سازمان مأمور آن گذارده شده،  صورت به ييعن
همچنين ممكن است  .هلك گردد، مستيبردار از محل عوائد بهره تدريج به

واگذار  يشركت هساله و از طريق مزايده ب  امتياز ده، پانزده صورت به، كار را يشهردار
 .غير از مطالعات اوليه و تهيه پروژه و نظارت كار نپردازد يا كرده، هزينه
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كه، وجود اين بهنظر باشد. ميوجه مشكل و كم سود ن كار، به هيچ يبردار بهره
صاحبان  يرا برا ي، مشكل بزرگ شهر و اتالف وقت زياديزير شهر يها خيابان

و عمالً بآنها فايده ميرساند، مستقيماً  كند ميحل  يا و كرايه يشخص ياتومبيلها
 باشد. ميالحصول  آور و سهل بهره

 
 (3جدول شماره )

 بيني عايدات غير خالص تصاعدي ساليانه پيش
 

 سال اول
 سال دوم
 سال سوم

 سال چهارم
 سال پنجم
 سال ششم
 سال هفتم
 سال هشتم
 سال نهم
 سال دهم

1341 
1341 
1342 
1343 
1344 
1341 
1346 
1341 
1348 
1343 

 ريال   111111111
  ريال   121111111

 ريال   144111111
 ريال   114111111
 ريال   211111111
 ريال   211111111
 ريال   311111111
 ريال   362111111
 ريال   431111111
 ريال   122111111

 
بيش  38ماه  در آبان يو كرايه و تاكس يو دولت يشخص يسوار يها تعداد اتومبيل

 .خواهد شد 61111بالغ بر  33بوده است و در سال  11111از 
 شود. ميدرصد بر آن افزوده  21تا  21( 1)شكل  ياحتمال يهر سال نيز طبق منحن

 يزيرشهر هاي خيابانيل باستفاده از ها محتاج و ما فرض كنيم فقط نصف اين ماشين
نيست( گرفته شده و اجازه  يريال )كه مبلغ زياد 11 فقط يباشند و از هر كدام روز

 .باشند هر چند كيلومتر كه بخواهند استفاده نمايند داشته
ريال و  311111111بالغ بر  33ترتيب، عايدات غيرخالص روزانه آخرسال  اين به

با قدر  يتصاعد هندس صورت بهبعد  يها سالريال و در  111111111در آمد ساليانه 
 : باشد يم يبين قابل پيش 3% طبق جدول شماره 21نسبت 
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 (4)جدول شماره 
 بيني درآمد خالص و مدت استرداد سرمايه يا وام اوليه پيش

بهره و  درآمد غير خالص سال
استهالك و 

 هزينه

جمع اضافات  درآمد خالص
حاصله )با بهره 

61 )% 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
1 
8 
3 

11 

1341 
1341 
1342 
1343 
1344 
1341 
1346 
1341 
1348 
1343 

111111111    
121111111    

144111111    
114111111    
211111111    
211111111    
311111111    
362111111    
431111111    
122111111    

111111111    
112111111    
114111111    
111411111    
121111111    
121111111    
131111111    
136211111    
143111111    
112211111    

11111111- 
8111111 + 

31111111    
16611111    
31311111    

121111111    
111111111    
221811111    
231111111    
363811111    

11111111-   
26111111-  
21211111+   

81411111    
181111111    
321111111    
118111111    
161111111    

1111111111    
1111111111    

 
 

ساختمان و  يكار كه منحصر به نگاهدار يبردار از طرف ديگر، هزينه بهره
و تهويه و نظافت و گماردن يكعده مراقب و استخدام  يتأسيسات و تأمين روشنائ

 .رآمد تجاوز نخواهد كردد 11محدود است، هيچگاه از % يو فن يكارمندان ادار
 41و استهالك ساختمان و تأسيسات را % 61بهره وام يا سرمايه اوليه را اگر %

بتناسب  يجار يها بابت هزينه 11ساله از درآمد غيرخالص، % بگيريم، الزم است همه
 .ثابت كنار بگذاريم طور بهريال بابت بهره سرمايه و استهالك 111111111درآمد و 

را كه با بهره  يا صفحه قبل، درآمد غيرخالص ساليانه و سرمايه 4جدول شماره 
 دهد. مي، نشان شود ميجمع  تدريج به %6

، در پايان سال نهم مجموع اضافات باقيمانده، كامالً شود ميديده  كه طوري به
 .باشد، مينمايد آن نيز پرداخت شده يها جبران سرمايه يا وام اوليه را كه بهره

سال مستهلك نمود  با درآمد كار ممكن است وام آنرا در قبل از ده ،ياخر عبارت به
صاحب سرمايه تأمين  ينيز برا يسال باشد، مسلماً سود سرشار 11و اگر مدت امتياز 
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در  يآن مجاناً در اختيار شهردار يبعد يخواهد كرد و تمام دستگاه با درآمدها
 .آيد مي

العبور  خرج باشد، بهتر است حق و وصول عوائد آن كم يبردار آنكه بهره يبرا
را كه دريافت  يا آبونمان ماهيانه دريافت شده، صاحبان ماشين، ورقه صورت به

خود اين ورقه كه هر ماه برنگ مخصوص و قابل كنترل  .ميكنند بشيشه جلو بجسبانند
و هر دفعه احتياج بفروش  شود مي يخواهد بود، در حكم پروانه عبور و مرور تلق

 .در مدخل و مخرج تونل نخواهد بود يها يطلبليت و مع
 

 حل مسأله پاركينگ

جز عبور  ي، ساده و دوسره بوده، عمليزير شهر هاي خيابانارقام با فرض اين بود كه 
مسأله  يچنانچه بخواهند مشكل ديگر شهر، يعن يول .ها صورت نگيرد دادن ماشين

ارائه  1شكل  ير كروكد كه طوري بهپاركينگ را نيز تسهيل نمايند، ممكن است 
ها عالوه  جهت پاركينگ اتومبيل يهائ كه الزم باشد، محل ئيها خياباناست، در  شده

 .همان ابعاد در يك سمت اضافه نماينده دوطرفه و تقريباً ب يبر معابر اصل

، يزير شهر هاي خيابانبا احداث معابر مخصوص پاركينگ در يكطرف كليه 
اضافه گرديده و بالغ بر  31تا % 21احتياج از %مساحت زير كار و بودجه مورد 

ريال  21در عوض، عوائد حاصله از پاركينگ )مثالً  ي، ولشود ميريال  1211111111
ها از آن استفاده نمايند و حق  ماشين 14و با فرض آنكه فقط  يدر روز از هر ماشين

دت استهالك ساليانه را دوبرابر خواهد كرد و م يها ياشتراك بپردازند(، دريافت
 .سال ميرسد 1سرمايه به 

 
 آويخته یمترو

كنندگان  كه استفاده يمسافربر يوسائط نقليه عموم يحل برا است بهترين راه يبديه
مترو است و شهر  ي، يعنيزيرزمين ي، واگنهاباشند مي يسوار يآن بيشتر از اتومبيلها

تا هم تسهيل و تسريع  بشود يچنين وسيله يا وسيله مشابه يتهران، ناگزير بايد دارا
اكثريت  يشوند )يعن يعموم يكه مجبورند سوار وسائط مسافربر يدر كار مردم

غيرمستقيم، گشايش در عبور و مرور سطح  طور بهجمعيت شهر(، حاصل گردد و هم 
 .از عوارض عمده برچيده يا كاسته شود يفراهم و يك ها خيابان
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شود و يا در  زده ها خياباناصله زير پروژه مترو، اعم از آنكه در عمق كم و بالف
بوده،  يها عبور داده شود، پروژه پرخرج آزادانه از زير ساختمان طور بهعمق زياد 

را ايجاب مينمايد كه از  ييك مقدار ريل و واگن و تأسيسات برق و تجهيزات سنگين
از طرف ديگر، احداث دوخط  .گرانتر درخواهد آمد يزير شهر هاي خيابانپروژه 

و غيرمصلحت  يدو خرج سنگين در تهران در زمان واحد، غيرعمل ي، يعنييرزمينز
كمتر از  يبا مخارج خيل يدر نظر گرفت كه جامع هر دو ول يحل اگر بتوان راه .است

 .توجه خواهد بود مجموع آنها درآيد، مسلماً قابل
 يمواها، توجه به ترايو زيرزمين يزمين يامروزه در دنيا، بعداز وسائط مسافربر

آلمان و  يشهرها ياز آن در بعض يهائ است كه از نمونه ( شدهrail - mono) يهوائ
با سيم  يها اين نوع واگنها شبيه به ارابه شود. مي يبردار ژاپن از قبل از جنگ بهره

 تر بزرگبابعاد  يكارخانجات و انبارها ول يسقف يها نقاله يا آويخته به مونوريل
ريل يا خط  ي، رويسقف يكوچك باال يد رديف چرخهاچن وسيله بهو  باشد مي

يا  يبلند فلز يها پايه يو خود ريل بر باال كند ميمعلق بوده، حركت  يآهن واحد
 .است، قرار دارد نصب شده ها خيابانفواصل نسبتاً زياد در كنار  هكه ب يبتون

 18شكل 

 
 

 هاي خياباندر  توان ميمخصوص  يها تر و بدون پايه همين تدبير را بوجه ساده
 .اعمال كرد يزيرشهر

 يمتر، چهارمتر و سقف را قدر ، بعوض سه18ها را طبق شكل  چنانچه ارتفاع تونل
تر بگيريم، دراينصورت ممكن خواهد بود از كف و از سقف تونل استفاده  محكم
 .نمائيم

 يو قطارها شود مي عبور داده يخصوص يسوار يها در كف تونل، ماشين
آويخته بسقف، از باال رد ميشوند؛ بدون آنكه طرفين ايجاد  يمعمو يمسافربر
 .يكديگر بنمايند يبرا يمزاحمت

طرح از بابت افزايش عمق تونل و مقاومت سقف، بيش  يترتيب، هزينه كل اين به
 .نخواهد كرد يترق 21از %

تر و با  كه ارزان ييا اصالً با موتور بنزين يممكن است الكتريك يسقف يها واگن
 .آيد، باشد تر درمي آسان يبردار رهبه
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در  خود بهمخصوص  يزيرزمين يها ايستگاه يآويخته، دارا يمتروها يقطارها
اين ايستگاهها مستقيماً از  .خواهند بود يو در فواصل كاف يزيرشهر هاي خيابانكنار 
مترو، البته، مانند هر  .سر درآورده، مسافرين سوار و پياده ميشوند ها خيابان يرو پياده

 يها تنظيم پياده و سوار شدن مسافر و تأمين يبرا يوسائل خودكار و تدابير مناسب
 .الزم بكار خواهد رفت

العاده بيشتر از اتوبوس  مترو فوق يها با در نظر گرفتن اينكه اوالً ظرفيت واگن
 بودن مسير و عدم برخورد و مزاحمت متقابله با ساير يو ثانياً در اثر اختصاص باشد مي

مورد و تقليل سرعت پيش نخواهد آمد، ديده  يوسائط نقليه، هيچگونه توقف ب
و نصب ريل و بكارانداختن  يزيرشهر هاي خيابانكه با مختصر ازدياد عمق  شود مي

مردم و درآمد حاصله از  يبرا يمعلق، ميزان استفاده طرح پيشنهاد يمتروها
 .العاده قابل توجه خواهد بود آن فوق يبردار بهره

آويخته و از درآمد آن  ياز سرمايه احداث محل مترو يآنكه يك برآورد يبرا
درصد سرمايه مورد احتياج طرح مبنا،  21 يو حت 21را  داشته باشيم، اضافه خرج آن

 كنيم دست كم از طرف ديگر فرض مي .گيريم ريال مي 211111111معادل  ييعن

5
متوسط  طور بهاستفاده نموده، هر نفر  يوسيله عموم شهر از اين يجمعيت داخل1

ريال بمؤسسه  1/1صاحب امتياز قطارها از هر بليت،  يدوبار سوار آن شود و كمپان
 يبردار و هزينه بهره ي)البته، چون مصارف جار .بپردازد يزيرشهر هاي خيابان
درميآيد،  يزمين يرو يانفراد يكمتر از اتوبوسها يخيل يپرجمعيت عموم يقطارها

در  .هر بليت موجب گران شدن نخواهد گرديد( يريال رو1/1االمتياز  پرداخت حق
 يريال يعن 11111111آويخته بالغ بر  ياين صورت، درآمد ساليانه حاصله از متروها

گردد كه اگر ثلث آن نيز  درآمد طرح مبنا مي %11% سرمايه بكار رفته و يا28
و مصارف و استهالك برسد، باز  ينگاهدار و يادار ياضاف يها هزينه مصرف به

 .بسهولت جبران بهره سرمايه و سود مورد انتظار صاحب سرمايه را خواهد كرد
معابر  يكامل كه دارا يزيرشهر هاي خيابانخالصه، هزينه احداث  طور به

باشد، از بابت  13آويخته طبق شكل  يمخصوص پاركينگ و سقف بلند حامل مترو
 1/1ريال كه  1111111111( به 16كيلومتر نقشه شكل  11 ي)يعنمرحله اول پروژه 

برابر بيشتر خواهد بود؛  11/2عايدات آن  يول شود. ميبرابر طرح مبنا است، برآورد 
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 يسال، قابل استهالك و استرداد بشهردار بسهولت در مدت كمتر از ده كه طوري به
 .خواهد بود

 

 13شكل 

 
 

 شرايط توفيق

جمله معروف، عين توانستن  هاست كه بنا ب «خواستن»ه اول، شرط توفيق در مرحل
آور  از وضع خفقان يبايد مردم و مقامات مسؤول، قبول كنند كه خالص ييعن .است

فعاليت را گرفته و  يها كه تقريباً كليه چرخ يشهر تهران و رها شدن ترمز يفعل
و پرخرج،  يابو حس ياساس يها حل تر خواهد شد، بدون توسل براه روزبروز سفت

 .بايد اراده داشت يميسر نيست و بايد زيربار آن رفت؛ يعن

نيت در  خوريم كه داشتن حسن برمي يدر مرحله دوم، باز به يك شرط اخالق
نيت و در صورت ورود اغراض و قصد  بدون حسن .كار است ياقدام و در اجرا

رفت و پايان نخواهد كالن، اين كار هم مانند هر كار مهم ديگر پيش يها سوءاستفاده
 .داشت و با حساب اقتصاد و مصلحت جور در نخواهد آمد

شرط سوم، حسن اداره كار است كه بايد با مطالعه و رعايت اصول و 
 .نيت انجام گيرد اشخاص با صالحيت با حسن دست بهالزم  يها يبين پيش

تأمين خوريم كه در صورت  برمي يو مال يدر مرحله چهارم، بمسائل و شرائط فن
مسأله، فقط مسأله صرف وقت و فكر و  .، بايد آنها را حل شده دانستيسه شرط قبل

روز نيست و ثانياً با توجه به  يپول است كه اوالً خارج از ممكنات و تجربيات فن
 .وجه دور ريخته و غيرقابل برگشت با سود فراوان نخواهد بود نتايج حاصله، به هيچ

رسيد، به  يگان محترم و بنظر خوانندگان گرامآنچه در اين طرح بعرض شنوند
 «يپيشنهاد كل»يك  عنوان بهرا نداشته، بايد  يو دقت مهندس يوجه جنبه قطع هيچ

شود و چنانچه اصوالً و اجماالً قابل توجه و قابل قبول تشخيص داده  يقابل مطالعه تلق
ال، گمان در هر ح .انجام گيرد يبيشتر يآن، مطالعات و محاسبات خيل يشد، رو

 .از ضرورت و ارزش نباشد يكنيد مسأله خال مي
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

*یچشم چشم، هم
 

 

 كه هر چه ديده بيند دل كند ياد    زدست ديده و دل هر دو فرياد
 

«...»1 
 
ه دور حياط، مطالعه جبران آن؛ گردش ب يجا، برا يزندان )تنگ يها محروميت □

اما يك  ...رسد يكه از خارج م يهداياي ...ينيست، فعاليت كم ول يكاف يكتاب، ول
كه خاصه  يبنابراين انتخاب موضوع ...زن،  :شود يو محروميت كه جبران نم يكسر

 .آورد يها است يا الاقل نامش ياد آنها را به خاطر ما م زن
 

ديگران تنظيم شده است و به  يماماً رولباس و آرايش و حركات ت :ها در زن □
 .وجود آورنده مُد است

و به هر قيمت،  يببينند، هوس فور يچيز يكس يهمين كه در خانه و در زندگ
 ...يدو نفر ي)حسادت(، پزدادنها يو دشمن يشروع ناراحت

مطلق وجود ندارد و حداكثر فعاليّت آنها  يها از زنها عقيده و عالقه يدر بسيار
 يرو دربايست :ها است يگران و مهمانيديدار د

ديگر،  يها ديگر و به صورت يچيزها يدر مردها هم هست، منتها برا □
، يمهمان ييد سر محل و ميزها قبل از خلع يصدرنشستن آقايان و قليان اول، دعواها

ميز، اتومبيل سرويس، در مدارس سر اول شاگرد شدن، بر  يميز گوشه اتاق، تلفن رو

                                                
در زندان قصر  يصورت پراكنده جهت ايراد سخنران است كه نگارنده به يهائ شود يادداشت يآنچه ارائه م *

ها نيز  كه در همين يادداشت ياز آنجاي .خود تهيه نموده است ي( برا1346تا  1342 يها سال ي)حوال
 .ايم ن را در اين مجموعه آوردهاهل تحقيق وجود دارد، عيناً آ يبرا يا نكات ارزنده

  .داده است يديگر برتر ياز شما را بر بعض يها خدا بعض را كه بدان يآرزو مكنيد آن چيزهاي : 32نساء/ . 1
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را  ييك جواب ي، جلوتر از ديگريو حاج يو پرفسور يعناوين دكتر سر القاب و
 دادن، خيط كردن

، سبيل يمحمدصادق پهلوان، سبيل دوگالس يبا حاج يپهلوان قفقاز يقضيه كُشت
 .و عرق خوردن ي، سبيل استالينيهيتلر
 

التاثير، توجه به موضوعات به نظر ما  سريع :اند اينكه زنها بيشتر متّصف و متهم □
ناراحت كننده خود و  يها پوچ، مثل ويار به خرج شوهر بيچاره و به صورت عقده

 (يجار –و آزار رقيب )هوو  يدشمن
 

 يها و اساساً ورزش، تكاپو مسابقه :چيزها بودن يكليّت داشتن و منبع خيل □
باالتر از حدود احتياج، بهترين اسب و بهترين  يها و مقامات خيل اموال و ساختمان

ترين خانه، باالترين مقام و قدرت و زده شدن از هر نعمت و  را داشتن، وسيع اتومبيل
 :فضيلت به محض رويت دارنده باالتر، قرآن حق دارد بگويد

«
...»1 

 

همان مسابقه مابين  :ي، بلكه اجتماعيحقيقت و واقعيت نه تنها به جنبه فرد □
 ،  date up to the  ، The largest in the world ها و ممالك افراد، مابين ملت

The Fastest in the World
 .يصنعت يها ، مسابقه يتسليحات يها مسابقه،   2

 

 يادر باره، سلطان و پاشا، شعرا و افاضل يعال قاپو، باب يعال :دارد قدمت هم □
، تقليد سالطين ياز رسوم روم ي، تقليد امويعباس از رسوم ساسان يسالطين، تقليد بن

و مغول و  يعثمان يادر بارهدر  ياز اعراب، شعر فارس يقرون وسط يايتاليا و اروپا
برويم در  تا ...انگليس و اطريش  يادر بارهدر  ي، مد و زبان و طبخ فرانسويهند

 خود و تخت و تاج پر و كاله :ترين قبايل و دورترين ازمنه يوحش

 

                                                
و افزون  يو آرايش و فخر فروش يبازيچه است و بيهودگ ياين جهان يبدانيد كه زندگ : 21حديد/ . 1

  ...در اموال و اوالد يجوي
 ترين در دنيا. در دنيا ، امروزي و به هنگام ، سريعترين  . بزگ2
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 -است،  يو نظر يكه اين طور وسعت در مكان و زمان دارد، اوالً طبيع يچيز □
است، رابعاً قابل مطالعه و  يچربد، ثالثاً عامل مهم مؤثر ياش م يثانياً بد نيست، يا خوب
 .محتاج به تنظيم است

 

و  يعه بودنش قاعدتاً مورد قبول شما هست و يك مسئله روانشناسقابل مطال □
 .است يو تربيت يشناس جامعه

 يكدام نيستم، اما يك سلسله مشاغل و مطالب هست كه همگان بنده البته اهل هيچ
چون هر  يشناس و جامعه يحكيم زمان ناصرالدين شاه، مسائل روانشناس يزياد :است

مطالعه كننده، تجربه كننده، نمونه آزمايش،  :كس به شخصه يك دانشگاه است
 .آزمايش كننده، نمره دهنده و قضاوت كننده

 

 .از اعتقاد ما به وجود شيطان است يمحتاج كنترل و شايسته كنترل بودن، ناش □
 :از اين جهت بشر سه مرحله پيموده است

 
 ؛ هپل هپو -1

 .در كار نيست يقرار و قاعده و حساب و كتاب

 
 ؛ يو حقوق طبيع يبيعفلسفه ط -2

است خوب است و صحيح است و آنچه بشر از راه زور و  يو طبيع يهر چيز كه فطر
 .استثمار و آداب و قوانين وارد كرده غلط است

هگل  يها، حتّ و فيزيوكراتها، ليبرال 18و  11از زمان يونان و بعد قرن )
 (.ماركسيسم، فاشيسم

 
 ؛ خداپرستان قائل به نبوت -1

اما غير از مشيت  .است از ناحيه خدا است و درست است يو فطر يكه طبيعهر چيز 
هم درش هست، يك عامل مخالف منحرف  يا و شيشه خورده يخدا يك ناخالص

بنابراين هر خلق و  .شيطان :كننده، فريب دهنده و متوقف كننده هم وارد شده است
صحيح و  اصيل و باشد، حتماً يك ريشه يو قديم يخو و خصلت آدميزاد كه عموم
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 ياست، حت ياز يك اراده و امر اله يچه خوب و چه بد، ناش يمفيد دارد و هر عمل
  .، زنا و فحشا، جنگيدزد
 :قرآن  يبين واقع

«......»1 
اين است كه در جريان و در خالل مظاهر و  يو غيراله ينقش معتقدين اعم از اله

تشخيص دهد چه چيز و تا كجا ريشه صحيح و اصيل  يو اجتماع يانفراد يها فعاليت
 ييا تخيّل ييا تصنّع يو به قول آنها تحميل يدارد و چه چيز شيطان ييا فطر يطبيع

 .است
و كتاب، ديديم كه چه قدر  يكنند، ما به وح يآنها به عقل و علم مراجعه م

تضاد است اما، مكاتب قضاوت علم و عقل كالف سردر گم و منشاء اختالف و 
 .انبياء وحدت است

 

از ماديات و از اقتصاد هم كه  يگويم حت ياما عامل مؤثر و مهم بودن، بنده م □
دهد، و عامل دست  ياهميّت م يامروز )اعم از بلوك شرق و غرب( به آن خيل يدنيا

 يها شاهدش كليه نهضت .تر است شناسد مهم ياز عوامل دست اول م ياول يا يك
 .چه شرق و چه غرب يبزرگ تاريخ يها و تحول يالبانق

و  يطلب استقالل يها ما، مشروطيّت خودمان و نهضت تر به از همه نزديك
ژاپن، هندوستان، تركيه،  :كليه ممالك شرق يو تجدد مآب يو ترّق يخواه آزادي

 .مصر، سوريه، ايران الجزاير، كنگو، چين، كوبا، هندوچين
ها و تماس با  يبعداز ورود اروپاي يل بال استثناء بيداردر تمام اين ممالك و مل

 يها ها )مسافرت ياروپاي يو زر و زيور طلب يزدگ ابتدا غرب .آنها شروع شد
به ظواهر در  يها يهند( سپس تقليد و تأس يها شاه و مظفرالدين شاه، راجه ناصرالدين

ه( در ايران )دارالفنون ها و كنگر ها و انجمن تركيه، در هندوستان )مدارس و دانشگاه
و عزّت  ي( رفته رفته افكار مليو فرانسو يو استخدام افسران و مستشاران اطريش

 .يو احزاب انقالب يخواه يو آزاد ي، آزادمنشينفس اجتماع
خودشان متوجه و  يما را به سو يها ها به سراغ ما نيامده و ديده و دل ياگر اروپاي

و كثيف و در همان شرايط  يهمان وضع بدو ها به آگاه نكرده بودند، ما قرن

                                                
  .مردم ياست برا يبزرگ و سودهاي يگناه : 213بقره/  .1
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كه چشم و  يها مادام يهمان طور كه دهات .ساختيم يسوختيم و م يمنحط م ياقتصاد
نور و با مختصر  يگوششان به شهرها باز نشده است، با گاو و االغشان در يك اطاق ب

حسن  وضع مردم :زنند )مثال يسازند، جيك هم نم يعلف بيابان م يو حتّ ينان تنور
 حالت .اش مرگ بچه رفته است تبش رابكند، تسليم به :آباد راه دشت نظير

Résignation) 

 

طور نيست، روسيهِ عقب افتادهِ افتضاحِ هم زمان پطر كبير به  تنها شرق اين □
همه تالش و نظر اين بود كه  .درخشان غرب بيدار شد يها دولت يچشم هم چشم

ها،  در آورد )بريدن لباس يو اروپاي يرببودن به صورت غ يروسيه را از شرق
 ي(و اصالحات غرب يسازان انگليس يو كشت يها، آوردن افسران فرانسو ريش

ها و خروج از دوران تاريك قرون  ياروپاي ياصالً فتح باب قرون جديد رو
و ديدار و حسرت  يصليب يها گويند، در اثر جنگ يكه خودشان م ي، به طوريوسط

رنسانس توجه و تقليد يونان بود، دوران معاصر  .بود يمالك اسالمتمدن و ترقيّات م
ها و جالل  به ثروت يياب هندوستان و دست يهم پس از كشف آمريكا كه به جستجو

 Polo» امثال يها نامه هزار و يك شب يا در سياحت يها كه در افسانه يو زيورهاي
Marco »ر عالم رويا ديده بودند، پديدار شدد. 

 يهم با چشم هم چشم يو دموكراس يجديد و معاصر موج آزاديخواهدر قرون 
زده  ايتاليا ولتر و روسو و ويكتور هوگو در انگلستان حسرت يشروع شد )ماكياول

 (آنها شدند و به فرانسه سوغات بردند يو دموكراس يآزاد
كسب معاش بهتر و بهبود شرايط  يها برا هيچ يك از اين تحوالت و نهضت

 يها از كجا معلوم كه هجوم .تحت تأثير افزار توليد شروع نشده است يا ياقتصاد
ها و جالل و  امثال چنگيز و تيمور و آتيال و اشرف افغان به تحريك زرق و برق

كه ماركسيسم و  ياختالفات طبقات .سالطين و شهرها نبوده است يادر بارهجبروت 
وق فئوداليسم و كاپيتاليسم كنند و آن را مخل يآن اين قدر تكيه م يسوسياليسم رو

كار آمدن طبقه پرولتاريا  يدانند كه از بين بردن آن بايد محصول انقالب و رو يم
 يزيرا توجه به اختالفات شرايط زندگ .باشد، در حقيقت خود خالق انقالب است

شده و مسئله كاپيتاليسم و  يو تحريك طبقات پايين اجتماع م يسبب بيدار
 .د آورده استسوسياليسم را به وجو
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و اقتصاد  يمافوق كشش ماد يچشم هم چشم يگوييم حس و نيرو ياينكه م
شود و بسيار  يها و مقامات ديده م مردم نسبت به نعمت ياست، در آزمايش ارزياب

كه هر كس با  يا ها با مقايسه بودن رضايت ياصل نسب .باشد يملموس و محسوس م
 ينمايد، و فقط اول يم يبا توقعات قبل رديفان و خود، با ديگران و هم يوضع قبل

 است ياخالق ياست و سوم ياختالف طبقات ياست، دوم يماد

 (و غيره يشهروز و قاسم يو نارضايت يدانشكده فن يمثال درآمد اختصاص)
 

 ييا رقابت عامل تحريك و تبليغ قو يمتمدن هم، چشم همچشم يدر دنيا □
آنها  يها صيل كرده يا سر در كتابكه در مدارس اروپا تح يكسان .بوده و هست

نمايد، چه  يدارد خود را مبتكر و مخترع معرف يسع يدانند چقدر هر ملت ياند، م كرده
ها به خرج داده  يها و خود يجلوه دادن به چشم خارج يبرا يحسادت و رقابت

كشند كه تحريكشان  يخود را به رخ مردم م يشود كه عقب نمانند و دائماً كسر يم
 .كنند

 يآمار يها و اعالن يبعداز مسافرت و مطالعات در شورو Paul Reynaut مقاله
 .يتبليغات

مصلحين و  يمسلماً اكثريت نويسندگان، محققين و كاشفين و بزرگان دنيا، حت
رسيدن  يسلحشوران و فداكاران تحت جاذبه و حسرت بزرگان ديگر بوده، در آرزو

اند، يا الاقل در مطالعه اساتيد،  ا را كردهبه آنها و درخشيدن مانند آنها اين كاره
بزرگان و خدمتگزاران و فداكاران يك حس و حالت احترام و ارتباط درشان پيدا 

قهرمان شدن، اميد، اصالً عامل مهم و وسيله تعليم و تربيت است )نمره  :شده است
ها فرا  يا رسهها، من بيشتر چيزها را از همين راه از برادرها و هم مد امتحانات و جايزه

 .(گرفتم
 

 .نيست يچيز بد يچشم پس عامل يا سائق چشم هم □
دخترها،  يآيد، بعد ديگ عمل )عروسك باز يجوش م  اول ديگ هوس به

 پسرها، يماشين باز

 :در قرآن هم به عنوان واقعيت امضا شده است
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...«...»1 

«
»2 

گاه خلق كننده ماديات نيست )قانون  كه هيچ طور هم هست؛ انسان همان يضرور
ها  يو شهرساز ها يها و علوم و نظريات هم نيست )نقاش الوازيه( خلق كننده صورت

بر تاريخ و  يمبتن ي، افكار تحقيقيو آزمايش ياز طبيعت بايد گرفته شود، علوم تجرب
خلق كننده احساسات و ( Utopia سيمرغ و مدينه فاضله و باغ آمار و واقعيات واالّ

ها هم نيست، بايد از خارج تحريك شود و اين تحريك از خارج همان  عشق و عالقه
 .است يچشم چشم هم

سال خودش را  يها سال يها يا فضائل هم اگر يك فرد ها و ارزش يزيباي يراب
چون  .ببيند و نُوكش را، هيچ نوع تمايل و تحرك در او به ظهور نخواهد پيوست

نخوريم، نه احساس  يهمان طور كه تا ما غذا و ميوه و شيرين .كند يتصوّرش را نم
طبيعت و خلقت  .تحريك خواهد شددر ما  يكنيم و نه اشتهاي يمزه و خاصيتش را م

 .شعر باباطاهر عريان بسيار صحيح است .بايد به ما ارائه مدل نمايد
 كند ياد كه هر چه ديده بيند دل   دو فرياد زدست ديده و دل هر

 ردد آزادـده تا دل گيـم بر دـزن   والدـزف تيغش يسازم خنجزـب

 

هوس و حسادت و حسرت تحريك همان  .اين ارائه مدل و محرّك اجتماع است
خود نشود، متوقف و مغرور خواهد  يها اگر شخص مواجه با همسر و هم نوع .است

 ينكند، باز كار يويل يقديم( و اگر ببيند و دلش قيل يها يها و شهر يماند )دهات
 يچشم حيوانات اين طوراند، حسادت و حسرت ندارند، چشم هم :نخواهد كرد

 .ص به انسان دارداسباب كار تكامل است و اختصا
 

را بايد شناخت و  يزيرزمين يها ياين معدن تكامل و منبع سرشار انرژ □
استخراج و مهار كرد تا نه مستور و مهمور بماند و نه هدر برود و نه خود ما را 

                                                
  .نصب كن تا در راه خدا بجنگيم يما پادشاه ياز پيامبران خود گفتند برا يكه به يك يهنگام : 246بقره/ . 1
 يپروردگار من، از جانب خود فرزند يا :گفتدر آنجا زكريا پروردگارش را ندا داد و  : 38عمران/  آل. 2

 .يشنو يپاكيزه عطا كن، همانا كه تو دعا را م
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ها بجهد و در عروق و شئون ما جريان  بسوزاند، بلكه به سود و خدمت ما از درون
 .كند بخش و نيرو دهنده پيدا حيات

 يچشم مظاهر مختلف آن همان طور كه گفتيم، هوس زودگذر است، چشم هم
و آزار  ياست، رقابت است، تكبّر و تبختر است، تمسخر و تحقير است كه تا دشمن

عقده  يها يشود و در صورت عدم توفيق و قبل از آن، ناراحت يطرف هم كشيده م
، تقليد، تحرك، تكاثر گويند يحقارت، حسادت، به صورت مثبت كه غبطه هم م

و  ...يطلب از انحاء و تفوق يتفاخر، تحريك غيرت، عزّت نفس، جبران به نحو
 .كليّه اين صفات و حاالت اختصاص به انسان دارد .و تكامل يباالخره ترقّ

 

كه در انسان احساس  طور همان .ها يك چيز است ريشه مشترك و مبداء همه اين
يا كمبود مواد  يدر برابر كسر يا ، هر موجود زندهيا سايق صيانت نفس وجود داشته

دهد و انگار  يالعمل نشان م عكس يو تحليل جسم خود و خطرات خارج يغذاي
دانسته به بدل مايتحلل و دفاع و به  يخود حق مسلم و قطع يوجود و حيات را برا

خواهد زيردست و مقهور  يپردازد و نم يم ييا ماد يحفظ خود از جهات جسم
است و حق  ييك خصلت و خصوصيّت ديگر يانسان دارا .ان و ديگران شوددشمن
نداشتن در صفات و  يخود قايل است و آن عقب نبودن و كسر يهم برا يديگر

داشته  ياعم از اينكه به اين صفات و كماالت احتياج ماد .كماالت از همنوعان است
ز زن ديگر باشد، تر از خواهرش و هوويش و ا خواهد زشت ينم :باشد يا نباشد

خواهد كمتر از آنها بپرد و در  يتر از لباس سايرين باشد، نم خواهد لباسش ارزان ينم
بيشتر و بهترش را  تر قرار گيرد، و اگر از دستش برآيد و عوارض پايين يهر داراي

از خدا  ياست، ملك طلق است، حت يانگار حق مسلّم يبرتر .داشته و باالتر باشد
 .طلبكار است .ه چرا او را مثل رقيب خلق نكرده استشود ك يدلخور م

، دو احتياج وجود يپس به طور محسوس و مسلّم در انسان دو تحريك، دو تمنّ
او  يتواند متوقف باشد، توقّف برا يانسان نم .يدارد، احتياج به تغذيه و احتياج به تعال

پس از رويت و  يو پست ياست و احساس توقف يا برتر يزجر است )البته امور نسب
شود( و تغيير و تكامل خوراك است، حق است، نشاط است،  يقياس حاصل م

شود، پس تكامل  ياست كه به خواست و به وسيله انسان انجام م يتكامل .وظيفه است
كه چون  يانسان نسبت به تعريف و تمجيد و لذت يهمين بستگ .است يخواست طبيع
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انسان به  يبرد، نشانه احتياج طبيع ييا تأييد م ترين غذا، از تملّق آب گوارا و دلچسب
اتفاقاً برخالف تصوّر و احساس شخص، آن حالوت و خاصيّت كه در  .است يتعال

 خودمان است، واالّ يخصوص يآيد، امر وجدان ينظر م توجه و تعريف مردم به
 وجود داشته باشد يمهم نيست كه در ما حسن و زيباي يگوينده و بيننده برايش خيل

شود، اين خود ما هستيم  يگويد و رد م يشود يا م يبيند و رد م ياو م .ييا عيب و زشت
مردم و خوب به چشم آنها آمدن يا بد  يبدگوئا ي يگوي خوب يكه ارزش و اثر برا

او  در بارهرا مردم  يخواهد آن صفت يشويم و اتفاقاً هر كس م يآمدن قائل م
 .داند يم يرا خوب و عال تشخيص دهند و تمجيد كنند كه خودش آن

در  يكليه موجودات و حيات، مشمول و مخلوق تكامل هستند و رشد تكامل
كند  يجريان پيدا كند، راه خود را پيدا م يا كه در دامنه يطبيعت قطع نشده، مثل آب

و  يانحراف يها ها شاخه راه يرود، منتها بعض يو به طرف دره و مقصدش پيش م
بست  بن يها انات تماماً در اين خطوط انبار و انشعابحيو .توقف دهنده هستند

است و انسان را به جلو  يدر حال پيشرو يكه شاخه اصل ياند در صورت متوقف شده
كه در برنامه  «اهللوليغيّرن خلق »يا  «اهللصَدٌ عَنْ سَبيلِ » يبرد )در اصطالح قرآن يم

 .(شيطان است
انبار و در  يو توقّف يانحراف بكنيم كه ما هم در خطوط يحاال بايد كار

عوض شاخ و  .نيفتيم كه از قافله تكامل جدا نشويم و عقب نمانيم يهاي بست بن
و تنه قائم باال رونده را بچسبيم )به  يو پوسيده شده، محور اصل يانحراف يها برگ

 (مصداق كلمه طيّبه
 

، يجوي ييا حاالت ناشيه از اصل تعال يچشم از اين كيفيّات چشم هم يبعض □
از توقّف هم كمتر، تنزل دهنده  يو توقف دهنده هستند و برخ يانحراف يراهها

 .را بايد به چسبيم كه با استمرار و ايجاد همراه باشد يراه يا راههاي .هستند
 Garage Voie) است، يك خط انبار يها قو ساده كه در زن يمثالً تقليد و تأس

De)  ا مانند مشق تصوّر كرده دلخوش و به شخص با تكرار و تقليد خود ر .است
تر و محتاج است  آور نيست، چون هميشه عقب تقليد تكامل .شود يهمانجا متوقف م

از تكامل است( و  ي)كه مظهر و مالزم ديگر يآورد تا آزاد يو بيشتر اسارت م
بنابراين اگر همه مقلد بودند توقف حاصل  .حداكثر آن رسيدن به سايرين است
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شاخص بارز و شاهد كامل اين حس ميمون  .گرديد يظاهر نم يرفتشد و پيش يم
انسان هم در  .ها سال است كه ميمون مانده است است، ميمون مقلد است و ميليون

 يدر طفوليت بيش از هر چيز در او حس تقليد قو يمراحل اوليه رشد خود، يعن
آنها برساند،  يبه پا كند خود را يم يبا تقليد از پدر و مادر و خواهر برادر سع .است
همين كه راه رفتن و لباس پوشيدن و حرف زدن را ياد  يدانيم كه به زود ياما م

ديگر در وجود او پديدار نشود به  يگرفت، اگر هوش و تشخيص و ابتكار و چيزها
 .خواهد ماند يصورت كودك باق

 يمونها و رهبران و به قول خودشان روشنفكران در اين مرحله مي از ملت يخيل
البته اگر قبول داشته باشند كه به عنوان قدم اول و شروع است و نبايد متوقف  .هستند

غالباً نهايت آمال و مبلغ علمشان چنين است و جز ظواهر و  ينيست، ول يبود، ايراد
ظواهر  يو مقصد را فدا يآورند و معن يفشار نم يچيز ديگر يتغيير صورت رو

مظفرالدين شاه، اصالحات  يها يباز دين شاه، اسبابنمايند )فكل كراوات ناصرال يم
از روشنفكران و رهبران  يزاده، بسيار يكمال پاشا، بيان اوليه تق يو مصطف يپهلو

ها و  يكه در وقايع شهريور به اميد آمريكاي يافسران .ما تقليد از مد لباس ياجتماع
قبل از لومومبا، ( Vas Pierr de )گرفتند يا به قول يكوتاه مدت م يمتفقين تعليم

شدن و آبجو  يو تمدن را در عضو باشگاه يجوانان روشنفكر كنگو روشنفكر
 .دانستند و دلخوش بودند يسركشيدن م

 كه به قول يهندوستان از آن روز .اين تقليد و تظاهر آفت بزرگ است

R.Granuet و  يبه جانب مباد ييك دوران صد و هشتاد درجه از توجه و تقليد غرب
 .كرد پا به پله اول استقالل خود گذاشت يع هندمناب

 

كه توقف نيست و تنزل هم نيست، تحقير و تضاد با خود و با طرف  يهاي اما راه □
است، احساس حقارت نسبت به خود و احساس كينه كردن و حسادت ورزيدن و در 

اين تصوّر تحقير و ياس از خود باعث  .صدد تحقير برآمدن نسبت به طرف است
ندارد، و  يشود و تحقير طرف اوالً غلط است و او تقصير يبيشتر م يل و پژمردگتنز

 .شويم يثانياً با غيبت و توهين اگر او كوچك شود ما بزرگ نم
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...«
»1 

خوشا  .مبارزه الزم دارد يه كار مشكل است و تسلّط بر نفس در اين مورد خيلالبت
بزرگ  يدر ايران از سدها .كه حس حسادت در آنها ضعيف است يهاي به حال ملّت
ها و عباس  ها و اميركبيرها و حالج همين بوده است و امثال قائم مقام ياصالح و ترقّ

اند و خودمان  شده يشيطان يانحراف ياين خو ينميرزاها و هزاران دانشمند و نابغه قربا
 2ها ها و حسادت يطلب ها در نتيجه همين جاه شاهد هستيم كه چقدر احزاب و انجمن

كه در ما چنين  يها هيچگاه به اين شدت نيست و مادام يدر اروپاي .اند شده يمتالش
نخواهيم توفيق پيدا  يروحيّات و خلقيّات وجود دارد مسلم است كه در هيچ راه

كه روشنفكران ما معتقد به اين اصل نشوند كه مهمتر و مؤثرتر از  يكرد و مادام
 يو معنو ي، اين قبيل عوامل روحيو تشكيالت و ظواهر تقليد يسازمان و ايدئولوژ
و  يو اخالق اهميّت داد، هيچ اصالح ي( دارند و بايد به تقويدخالت )الاقل منف

 .انجام نخواهد شد يپيشرفت
نيست، سبب ايجاد غرور و  ير و تكاثر و تفاخر هم در جهت تكامل و ترقّتظاه

 .شود يو تقليد و تعارض از طرف ديگر م يو توقّف از يكطرف و دشمن يخودپسند
صورت  «و اما بنعمة ربك فحدّث»يا تحقير و يأس، البته استتار هم خوب نيست 

يداً منع شده است، هر شد يديگر آن همان ريا است كه در شرع و در اخالق اسالم
عمل خوب و هر فضيلت و كمال را به خاطر ارائه به مردم و جلب تحسين و تأييد 

را  يو نيازمند يدارد و يك پست يباز م يآنها انجام دادن شخص را از كمال واقع
 .آورد يم

 

 .و معكوس است يمنف يها توجيه و تبعيّت از هدف يانحراف يها ديگر از راه □
يا  يحركت يو خاصيّت كل يعموم يتحت يك نيرو .البته كور است طبيعت و طبع

اش مطلوب و كامل نيست )مثل خود تكامل، مثل  افتد كه همه يبه جريان م يا پديده
انسان  يدر اكل و شرب هم اشتها يها در تغذيه، يعن گُل دادن و تخم ريختن درخت

                                                
آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را  ... : 12هجرات/ . 1

 .و از خدا بترسيد، زيرا خدا توبه پذير و مهربان است .ناخوش خواهيد داشت
 )حسود آسوده نيست(« سُودُ اليَسُوداَلحَ». روايت: 2
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ممكن است به طرف  كند، ينم يرهبر يمفيد و مقو ياو را هميشه به سمت غذاها
كند، انسان چشم دارد و  يخاصيت يا مضر برود و حساب احتماالت نبايد باز يمواد ب

 .كند يبايد خود را رهبر
البته  يخود ثابت است، هدف غاي يخاصيّت توجه و تأثير و تحسّر و تحريك برا

شد، دستگاه به جنبش  يتكامل است، اما همين كه شخص مواجه با سرمشق
بنابراين اگر در يك  .دهد يتشخيص اينكه سرانجام چه خواهد شد نم .آيد يدرم

مردم )مخصوصاً جوانان(  يسر راه و پيش رو يپست و منف يها جامعه سرمشق
جوان مقلد است، اگر قهرمانان  .شوند يگذارده شود، طبعاً به آنها مأنوس و متمايل م

ها و مجالس  روزنامه در جامعه و در يو معنو يو علم يو اجتماع يو جنگ يورزش
شود، اما اگر  يبه آنها در او تحريك م يارائه و تجليل شدند، حس تقليد و تأس

ها، شيادها، قهرمانان شهوت و فساد دائماً در چشم و گوشش ترزيق شود، رو به  يجان
 .ها و هوسبازها بودند ما آرتيست يدختر و پسرها يرود، سرمشق برا يآنها م

متأسفانه جامعه ما كامالً  .وزش و پرورش اهميّت شايان دارداين مسئله از نظر آم
اين قبيل مناظر و  ياما اگر جلو .دهد يتنزل دهنده را فراراه مردم قرار م يها سرمشق

 يمباحث گرفته شود و فحشاء و فساد دائماً در معرض و منظر قرار داده نشود، اميد
 .هست

«
...»1 

ها و تعليمات و مجالت افراد و اجتماعات زبده و  و در عوض اگر در كتاب
دهند شناسانده و  يانجام م يكه خدمات يفداكار توصيف و تعريف شوند، كسان

ها و  ها و در ميدان ر اروپا، در كتابد .شود يتجليل شوند، قهراً جريان عوض م
ضمناً از تلقين  .كنند، تلقين توأم با تشويق و تمجيد الزم است ياين كار را م ها خيابان

 .ها را به خودشان نشان دهند شده عمالً استعداد آن يعقده حقارت و يأس جلوگير
كه  است يهاي يها و دشمن ي، غم و غصه و نگرانيديگر از مظاهر و آثار منف

ها در زن و  ها و شكست يها و كسر يافتادگ مقايسه خود با سايرين و احساس عقب
كند و در حقيقت قسمت اعظم مشغوليات روزمره  يو عالم ايجاد م يمرد و در عام

                                                
 يمؤمنان تهمت زنا شايع شود، در دنيا و آخرت عذاب در بارهكه دوست دارند  يكسان يبرا : 13نور/  .1

 .دردآور مهيّاست
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ها  قتل يو حت يروان يها ها و كسالت يهمه ماها را تشكيل داده، منشاء ناراحت
اقتصاد است، مرد بايد در فكر برنامه يا  يگگويند محور و مدار زند يشود، آنها م يم

اند كه به عوض تأمين كامل و  تأمين خوراك و خدمات مردم باشد، هيچ فكر نكرده
همسطح بودن تمام مردم به لحاظ خوراك و پوشاك و مسكن، آيا اصالحات 

ها  حاصله از اين عقده يامراض روان .كند يرا هم پيدا م يو ساختمان طبيع ياستعداد
 كنند و فايده اين كار چيست؟ يچه مرا 

با سايرين و جلو زدن است، اوالً آنها را پايين نياوريم  يچشم اگر قرار به چشم هم
خوب  يخودمان نباشيم و ثانياً در كارها يجهت با تفاخر درصدد اثبات برتر يوب

 .جلو بريم
«

...» 
 

اوالً هرقدر در اجتماع ودر برخوردو  :و صحيح يغيرانحراف يها برگرديم به راه □
و تقال  يشود و توجه ده ينشست و برخاست باشد، وسائل محو غرور و توقف كم م

ت و عزّت نفس را بيدار كند و كه حسّ غير يثانياً حسرت و تأثر .شود يزياد م
ديگران منزجر و ممنوع  يشدن و دنباله رو يشخص را از عقب بودن و از طفيل
 يدارد گام يكند سع يو اگر تقليد را اخذ م .نمايد، بسيار مثبت و پسنديده است

اگر همسايه و همنوع  .جلوتر گذشته، يك درجه كامل ترش را به دنيا تحويل دهد
پيش گيرد و تنوع به خرج دهد و  ييير را آورده است، او راه ديگرفالن تدبير يا تغ

بسازد و بيرون دهد كه بلكه بهتر باشد )امثال توربو، كمپرسور، راتو(  يطرح ديگر
در اين صورت توليد كرده است و در خارج و در وجود خود يك افزايش و 

و  يآنكه دزد را كسب كرده است، نه يخود چيز يبه فكر و به نيرو .اكتساب است
با اكتساب توأم  است كه يتنها شكل و حالت تكامل همين يك .غارت كرده است

 .حاصل شود يافزوده شود، يا بهبود يباشد، بر شخص چيز
 .دانيد يبودن است كه م ياين همان روح استقالل و عزت نفس است عدم اتكال

 .است يسرچشمه چه بركات



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعي و فني»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  234

 

و مخصوصاً  ياستقالل اقتصاد .يقالل مكانبايد است يالبته قبل از استقالل سياس
و  يكه يك ملت استقالل فكر يوجود داشته باشد، مادام يو روح ياستقالل فكر

 .ديگر برسد يها ندارد محال است به استقالل يروح
 

بود، تازه  يچشم و منبعث به چشم هم ياما همه آنچه تا اينجا گفتيم و متك □
تا ديگران  .موكول و متوقف به ديگران است .تكامل صحيح و استقالل مطلق نيست

ما هم همان جهت و جهش را منتها باالتر  .اتخاذ نمايند يكنند و چه جهت يچه جهش
و احتياج است، استقالل نيست،  ياست وابستگ يدنباله رو .و جلوتر تعقيب نماييم

سطح است كه هرقدر  يضمناً بديه .بيشتر و بهتر و متناسب با مرتبه و درجه يتعال
توقع باالتر، احساس اختالف شديدتر، و اميد به نفس بيشتر، كشش و كوشش بهتر 

 .شود يم
است كه از حدود اكتساب آنچه  يكامل وقت يو استقالل حساب يواقع يطلب يتعال

ديگران دارند و مسابقه و ابتكار هم تجاوز نموده شخص در برخورد با خودِ كمال، 
آهنگ شونده با كمال باشد، نه  اً دريافت كننده و هممستقيم .به تأثر و تحريك درآيد

شود، حالت  يدر اين صورت ميدان ديد و پرواز بينهايت م .يو تبع يبه طور نسب
 .شود يرشك و رنج هم حاصل نم

عوض آنكه نظر به  .البته مالزم رشد بيشتر و حساسيّت در برابر كمال خالص است
را بفهمد و بخواهد، نظر به خالق  يتعال مردم و موجودات مشابه هم سطح باشد، خود

و فضل را نخورد و در پيشگاه فضل و  يحسرت خود برتر .موجودات و به خدا باشد
 .است يمرحله پست غريزه تعال ياحساس كمبود نسب .آنرا بجويد و بخواهد يبرتر

 .و اصيل است ياحساس كمبود مطلق و عشق مستقيم به كمال مرحله خالص واعل
پسنديده نيست، خواهان فضل مطلق خالق  يمردم خيل يفضل نسب يناآرزو و تم

 .مردم و موجد مردم خوب است و يك راه بيشتر ندارد و آن اكتساب و ابتكار است
مرحله جديد و مافوق عادت است كه اسباب كار تكامل  ياين حس نسبت به قبل

 .از موافق با محيط باالتر، تسلّط بر محيط است .باشد يحيوانات م
 در يك آيه قرآن چنين شده است ييا مثبت و بعد عال يمراتب فوق از منف
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«

»1 
ديگر دارند نخورد، تعلق به  ينسبت به بعض يها را كه بعض يتمنا و حسرت برتر

بخش است و ايمان  يچقدر اين عقيده تسل .نيست يآنها پيدا نكند، اين مزيّت و برتر
 !شود يم يروان يدردها ياعال و اميد به فضل خدا دوا يبه خدا و توجّه به چيزها

است كه شخص، چه مرد و چه زن، خود كسب  يدر آن چيزو بهره  يبرتر
در قرآن هر جا ناس نيست،  .جالب است يدر اينجا قيد به نساء خيل .نمايند و بسازند

گير است و  مخصوصاً در اين مورد كه بيشتر چشم .است كه اسم زن برده شود يعنايت
 .تبعيّتاكتساب ضد تقليد است و  .و تبعات آن هستند يزنها در خصلت تمن

رسد  يم يا انسان به مرتبه .فضل خود خدا است يسپس مرحله باالتر توجه و تمنا
توجه  .كه خود را نه با هم نوع، بلكه با خدا مقايسه كند و از آنچه او دارد هوس كند

شود، بلكه از نعمات سايرين  يآنها مرتفع م يها يمختصر برتر ياو به خلق و تمنّا
 .گردد يخوشحال م
 .هستند، اما هدف نيستند يهاي ها و فضايل پيرايه يامالً قبول دارد كه دارايقرآن ك

كند  يو مسابقه را هم تجويز و توصيه م يچشم چشم هم .بهانه و وسيله عمل هستند
 :ها و خدمات يدر جهت نيك يول

«

»2 

 

                                                
 .داده است يديگر برتر ياز شما را بر بعض يها خدا بعض را كه بدان يآرزو مكنيد آن چيزهاي : 32نساء/ . 1

از خدا خواهيد كه خدا بر هر  يو روز ياست و زنان را از آنچه كنند نصيب يچه كنند نصيباز آن مردان را
  .آگاه است يچيز

 يخواست در آنچه به شما ارزان يساخت، ول يخواست همه شما را يك امت م يو اگر خدا م : 48مائده/  .2
خداست تا از آنچه  تان بهبازگشت يگيريد همگ يداشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يكديگر پيش

 .گرديد آگاهتان سازد يدر آن اختالف م
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«
»1 

 كند يمو تسلط بر مردم را منع  يجوي يقرآن برتر

«
...» 

 :نمايد يرا تأييد م يكند اما مسابقه در عمل و تعال يو تكاثر و تفاخر را منع م
«

»2 

 
«» 

و  يانحراف يها وصول به اين مراحل و مراتب، عالوه بر آنكه بايد سرمشق يبرا
 يها خوب باشند و راه يافراد قرار نگيرد و مواجه با شرمشقها يتنزل دهنده جلو

آنها آشنا و  يمردم بياموزند )تربيت و تعليم( الزم است اصالً دلها وصول به آنها رابه
خوب به دلها  يخدا شود و بعد دائماً تلقين آرزوها يعاشق حق و كمال مطلق يعن

 (.شود )دعا

ا و نزد اطفال و جوانه ياتفاقاً در سنين كودك يميل به جلوه و افتخار و ترق
عمر در  ياست كه از ابتدا يقو يفطرو  يطبيع يبنابراين يك نيرو .شديدتر است

 .كند يساختمان شخص كار م
و آمال  يو مخصوصاً از افكار درون يشما نمايش و ريا را از اعمال و رفتار خارج

 .شود يعوض م يو محيط به كل ياشخاص برداريد، چهره زندگ يو محركات داخل
                                                

: آن كه مرگ و زندگي را بيافريد، تا بيازمايدتان كه كدام يك از شما به عمل نيكوتر و  2الملك/  .1
  اوست پيروزمند و آمرزنده.

جويي  وشي و افزون: بدانيد كه زندگي اين جهاني بازيچه است و بيهودگي و آرايش و فخر فر 21 حديد/ .2
ده هايش كافران را به شگفت افكند. سپس پژمر وقت است كه روييدني در اموال و اوالد همانند باراني به

عذاب سخت است  يكه زرد گشته است و خاشاك شده است و در آخرت نصيب گروه يشود و بين يم
  .نيستفريبنده  يدنيا جز متاع ياو و زندگ يآموزش خدا و خشنود يو نصيب گروه
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بان افراد ديگر را خود چشم و ز يو تك كار يتنهاي يدر منتها يكيست كه دائماً حتّ
 يديدن و تحسين خود، چه در حال حاضر و چه در آينده باالتر نبيند؟ برا يبرا

سال درس  يها سال، ياحتمال يها در چشم مردم و بردن مسابقه يبعد يها جلوه
 بخواند و تمرين بكند، يا به اصطالح و تربيت خود بپردازد؟
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 یايران یسازگار
 

 مقدمه

 يو به طور كل ...ي، انضباط آلمانيانگليس ي، سرسختيفرانسو ياينك كه هوشمند
 .را ديديم، بد نيست خودمان را هم بشناسيم يو آمريكائ ياروپائ يروح ملتها

 سخن دوست خوشتر است،  ياز هر چه بگذر

ردم و و اطالعات سرشار نسبت بوضع حاضر م يكاف يآشنائ يممكن است كس
تاريخ كشور، با تفصيل و تعمق  يبجغرافيا و بررس يمحيط ايران داشته باشد و دسترس

ايم و  چنين كه هستيم شده «چگونه»و  «چرا»پذير باشد اما اين مسئله  كه  زياد، امكان
ما برقرار است، و تحول و  يو روحيات فعل يمابين سرگذشت قبل يا چه رابطه

رود و چگونه ممكن است در جهت  يپيش م يچه مسير مان در تغييرات حال و آينده
ه ب يآنها فكر و اظهار نظرهائ ياست كه اگر رو يسير داده شود، موضوعات يمطلوب

صحيح و كامل در نيامده و تدوين نيافته  صورت بهباشد، مسلماً هنوز   عمل آمده
 .است

مشاهده  طوركه در سراسر فصول گذشته در قلم نويسنده كتاب است همان يبديه
 يها كيفيات و روحيات و امكانات يك ملت، بدون مراجعه به پايه يگرديد، شناسائ

كه  يو معنو يماد ي، و بدون مطالعه و كشف تأثيرهايتاريخ يها و ريشه يجغرافيائ
اند، ميسر نيست  ، در تكوين و تحول آن قوم داشتهيتاريخ يها و جريان يعوامل محل

خصوصيات  در بارهروشن نگردد، هرگونه قضاوت  ييها و تا چنين تأثير و تشخيص
، فاقد اعتبار و ييا انقالب ياصالح يها برنامه ي، و هر گونه طرح و اجرايو نژاد يمل

 .ارزش خواهد بود

*  *  * 
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دانند كه با  يم ييا خمير يكه نوع انسان را چون عروسك موم يهستند كسان
 يكنند كه كشور يادعا م .آوردشود آنرا بهر حال و صورت در يسرعت و سهولت م

تعليمات و  يا ، و پارهيو اجتماع يسازمان ادار يممكن است با يك تغيير تقليد
 .، يك شبه ره صد ساله بپيمايديو سطح يفور يتربيت يها برنامه

بعمل  يشد كه چرا در مملكت ما، اختراعات و ترق يسابقاً اگر پرسيده م
اند و ما  و مشوق داشته يها مرب ه خارجيچون ك» :دادند ياست، جواب م نيامده
پس از آن  .«باشد يرسوم و معتقدات كهنه، مانع رشد و تمدن ما م»و يا  «ايم نداشته

از  ياواخر قاجاريه و بعد از قاجاريه كه در شؤون زياد يايام، در دوران تجددخواه
يگانه چاره »گير ظاهر شد، طرز فكر غالب اين بود كه  كشور، تكانها و تغييرات چشم

 يكه او را برا ي، مثل يك دهات«شده يما آن است كه از مغز سر تا ناخن پا فرنگ
برده و سراپايش  يو حمام و خياط يآورند، به سلمان يدر خانه ارباب بشهر م ينوكر

 يزندگ يتوانيم با يك تعويض لباس و تبديل مظاهر خارج يكنند، ما هم م يرا نو م
 .تمام عيار و سعادتمند شويم ي، اروپائيو اجتماع يفرد

ها،  ها يا شكست يتوجيه بيحركت ياز روشنفكران مبارز برا ياخيراً نيز نزد بسيار
ذاتاً شريف و توانا و فداكارند، عيب  يافراد ايران»است كه  اين طرز تحليل رايج شده

 .«يا بد عمل كردن رهبرها است يدر نداشتن رهبر
تحليلها بتواند در مرحله اول رابطه علت و  فرض كه هر يك از اين تجزيه وه ب

و  يمسئله باشد، هيچيك ما را به كشف حقيقت و به عامل واقع ي، جوابگويمعلول
رسوم و رهبران خوب كه بفرض در اختيار  و و مشوق يمرب .رساند ينم يراه حل نهائ

وجود دارد، مگر از آسمان يا خارج از كشور  «افتاده خوشبخت پيش» يها ملت
است؟ پس در هر حال مسئله  است و از خود مردم و محيط نجوشيده دشان آمدهنز
و مشوق و معتقدات  يگردد و بايد ديد  چطور شد كه از ميان آنها مرب يما برم خود به

تربيت و  يدليلش اين است كه آنها دارا :و رهبران خوب بيرون آمد؟ و اگر بگوئيم
 .سلسل خواهيم شداند، با چنين بيان گرفتار دور و ت تمدن

ها را بگردن امثال  افتادگي ها و عقب ها تقصير نابساماني خوانده از درس يخيل
و استعمار قرن اخير  ياسكندر، حمله اعراب، چنگيز، تيمور و باالخره سياست خارج

قسمت و تقدير يا  يدر قديم نيز پا .اندازند ياست، م كه تماماً از خارج وارد شده
و  ي، چه آسمانيحوادث و عوامل خارج كه حاليدر  .كشيدند يفلك غدار را پيش م



 
 

 

 
 

 311 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازگاري ايراني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دنيا بوده و هست و ثانياً با قبول اينكه مؤثراست تازه  يهمه ملتها ي، اوالً برايچه انسان
طرف ديگر قضيه كه از تقابل و تركيب يا  .دهد يطرف قضيه را تشكيل م يك

نمايد، خود  يم العمل آن با طرف اول، سرنوشت شخص يا ملت را تعيين عكس
 .اند مردم

توان انكار كرد كه هم تشكيالت و سازمان يك جامعه عامل مؤثر در  يالبته نم
كند، هم حوادث  يم يباز يطرز ساختمان مردم است، هم تعليم و تربيت نقش بزرگ

ديگر، كه مهمتر از همه آنها  يچيزها يو هم خيل ...يو حركات خارج از مرز يطبيع
شما  .فرد و اجتماع است يو روان يو فكر يجسم يختمان موروثو سا يخصائل نژاد

را به ارث برده باشيد، استعدادها و  يبر حسب آنكه از نطفه و جنين چه خصوصيات
هستند  «استعدادها و امكانات»كند و آن  يدر وجودتان پرورش پيدا م يامكانات معين

را بروز داده،  ي، پذيرش متناسبيو تربيت يمحيط يكه در برخورد با مؤثرها
مسلم است كه بشر را با  .نمايند يها و افعال و مكتسبات شما را تنظيم م العمل عكس

كننده باالخره  توان تغيير داد اما عالوه بر آنكه تربيت يتربيت و تلقين و تمرين نيز م
است، متخصصين علم تعليم و تربيت  هم  قبول  از ميان محيط و مردم يا فرد برخاسته

بايد بر  ينيز تا حدود زياد يبرنامه تربيت»كه  و اين يك نظر كالسيك است دارند
 .«تنظيم و تطبيق داده شود يموروث يو استعدادها يو روح يحسب كيفيات نژاد

 

 یمعادله عموم

 يدر حال مفروض يهر موجود يخواهيم بگوئيم وضع و چگونگ يخالصه م طور به
از  يآنچه در جريان زندگ عالوه بهاست،  دنيا آمده هاست با آنچه بوده و ب يمساو

مختلف تعليم و تربيت و  ي، از راههايو سپس در سنين پختگ يتا جوان يكودك
تجربه و تشكيالت و تأثيرات گوناگون دريافت كرده يا در خود، توليد و كسب 

 .است نموده

ز ا ياست، يك ميراث تركيب اينكه آنچه مشخص بوده و بدنيا آمده اما باتوجه به
سلسله مراتب، محصول و  هنوبه خود و ب هپدر و مادر و اجداد است كه آنها نيز ب

آنچه در طول عمر  عالوه بهاند،  هستند از آنچه در موقع والدت آورده يا منتجه
رسيم كه خصال و روحيه هر يك  ياند، باالخره به اين نتيجه م دريافت و كسب كرده
ع نطفه انسان اوليه با مجموع تأثيرات محيط جز حاصل جم ياز ما و اجتماع ما، چيز
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چندين هزار سال بر اجداد ما  يو معاش و معتقدات و تربيت و حكومت و غيره كه ط
 .است، نيست وارد شده

توانيم مبدأ آنرا  يم .اين معادله را از هر كجا بگيريم و شروع كنيم درست است
مان در سرزمين  اد گذشتهپيدايش اولين انسان بگيريم يا زمان تصرف و ورود اجد

 .يفعل يمسكون
 

 هر كس یهمنشين هميشگ

شود  يبيان م يكه بزبان عرب يآنچه قابل انكار نيست و در اصطالحات قديم
شود  يهر كس تحت تاثير رفيق خود واقع م .است «المجالسة مؤثره»است، جمله  آمده

جا منظور ما از رفيق به در اين .گيرد ياو را م يو دير يا زود و كم يا زياد، خلق و خو
خواه پدر و مادر باشد، خواه معلم، محيط، واعظ، دوست،  .اعم كلمه است يمعنا

در  .با انسان دارند يمقررات و آداب كه مصاحبت معنو يهمكار، كتاب و حت
نظر و روش ما را عوض  تدريج بهحقيقت حضور و نفوذ اين همنشين است كه 

 .كند يم

كه با هر شخص، بيش از هر كس و هر چيز ديگر  ياما آن مصاحب و همنشين
ايكه تأمين زندگيمان را  ما با مشغله .باشد يهمراه و همدم است، معاش يا شغل او م

آن فكر و  يبيشتر رو يا تر بوده، از هر مسئله و مطالبه كند از هر رفيق همصحبت يم
جلب رضا و بيشتر درصدد هستيم  يكنيم و از هر استاد يا رهبر و مراد يعمل م

استراحت و خواب  يقسمت اعظم ساعات شبانه روز و حت .فرمانش را بكنيم ياجرا
طريق و تدبير نان درآوردن و تأمين كردن  يما، با فكر و ذكر مشغله معاش يعن

 .گذرد يديگرمان و يا هوسهايمان م ينيازمنديها
 

 تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا  عمرگرانمايه در اين صرف شد

 

حاضريم خود را بهر صورت و سيرت كه  يچنين يار دسته اول و سوگل يبرا
بزنيم تا حداكثر درآمد )يا در غالب موارد يك  يدلخواه اوست درآوريم و هر نقش

 .خود را از آب بيرون بكشيم يآوريم و گليم زندگ دست بهقوت اليموت( را 
و ماديات طوق  يباشيم، باالخره مسئله زندگ يهر قدر هم كه اهل ذوق يا معن

كه  يحداكثر ادعائ .از آن ممكن نيست ياست كه بگردن همه افتاده و رهائ ياسارت



 
 

 

 
 

 313 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازگاري ايراني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تواند بكند اين است كه جمع بين آن دو را تأمين  ييك شخص با هدف و اراده م
پذير  امكان يو عموم يكل طور بهدر هر حال، فراغ و فرار از معاش  ييعن .نمايد
 .نيست

مانند تعليم، تربيت، تمدن، حكومت،  يزندگ يها ساير برنامه اتفاقاً توجه و تمركز
 .آورد يآن( سر از معاش درم يديانت )در مفهوم دنيائ

 

 يك ملت یسازنده اصل

 

توانيم منكر شويم كه سيستم معاش و طريقه ارتزاق يا اشتغال  يبنابراين نم
وصاً خص .شود يو سازنده خصال و روح شخص يا ملت م يمهمترين عامل تربيت

را بحساب بياوريم كه شكل  «معاش يسيستم اجتماع»نظر محدود به فرد نداشته  يوقت
 .شود يرا نيز شامل م يو شرايط محيط اجتماع

را در نظر بگيريد كه  يجوان :آسان است يتصور و قبول اين مطلب خيل
مام ت .خورد ينان م يقهرمان يها و مسابقه يزن است يا از راه مشت يا گير حرفه يكشت

با عضالت محكم و  يقو يشود كه بازو ياين مرد معطوف اين م يتالش و آرزوها
 .نشكن پيدا كند و فوت و فن خواباندن حريف را خوب فرا گيرد يها استخوان

، يو فلسف ي، مباحث سياسيچهره، آداب محاوره، معلومات دانشگاه يزيبائ
و در مراحل دوم و سوم ا يبرا يانسان يو ساير مزايا ياخالق ي، سجايايهوشمند

را آماده  يتواند ادوات و آداب پهلوان يخود تا م يدر خانه و زندگ .گيرد يقرار م
نه تنها در تمام عمر از اين  يحال اگر قرار باشد چنين فرد .دهد يكند و پرورش م يم

ت اس يراه ارتزاق كند بلكه فرزند و نواده و نژاد او نيز انحصاراً اين كاره باشند، بديه
كه از راه توجه، تمرين، عادت، ارث، اكتساب و هر چه بخواهيد اسمش را بگذاريد، 

از قبيل سواد و فهم و  يرفته ضرورت و صفات و لوازم انسان در خاندان آنها رفته
آنها، لوازم  ياخالق يا هنر و سياست و مذهب و غيره فراموش و ضعيف گرديده بجا

 .كند يو تسلط پيدا م توسعه يباز يا بوكس يگير يخصال كشت
بود،  يو تبليغاتچيگر ي، و پشت سر او نسل و نژادش، دالليبالعكس اگر كار كس

شناس،  معاشرت، مردم صحبت، خوش خوش يها اين خانواده تا دلتان بخواهد آدم
متداول  يكه در برخوردها يتا حدود يمند از اطالعات عموم شناس، بهره جنس

، قدرت تلقين سرشار و يو فريبكار ياستعداد زبان باز يآيد و احياناً دارا يپيش م
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و جوش دادن يك  يتجار يآب كردن يك كاال يكه برا يدارنده ساير صفات
 .معادله الزم باشد، خواهند شد

 :نويسد يها چنين م در همين كتاب ديديد كه آندره زيگفريد در باب انگليسي
دارد و بايد  ينها رسيد، جنبه موقتتوان به آ يكه م يهائ حل در نظر ايشان تنها راه»

صورت  يباد يها كه مسافرت با كشتي يهنگام .شود يپيوسته در آنها دستكار
ها را، با جهت بادها و  و جهت آن و شكل بستن بادبان يگرفت، وضع كشت يم

كردند و اين كار پيوسته ادامه داشت،  يكه دائماً در تغيير بود منظم م يهائ جريان
، و يدر زندگ يفرد انگليس .كردند يا وضع موجود، منطبق و سازگار مهميشه ب ييعن

 يدر محيط ناپايدار :كند يعمل م يهمچون دريانورد يسياس يبالخاصه در زندگ
پذيرد كه تغيير آن ممكن نيست  يم يرا همچون واقعيت يو اين ناپايدار .كند يرشد م

تنها نيست،  يتصور انگليسدر اين طرز  .است يحاصل يو اعتراض كردن به آن كار ب
 .«اند ها نيز چنين را آموخته بودند، و ايتاليائي يها پيش چنين درس چينيان از مدت

*  *  * 

و منجر به  ي، منتهيها يا حل معادله روح مل بنابراين كشف مسئله روحيه ايراني
 :شود يدو سؤال يا دو فتح باب ذيل م يبرا يياب جواب

ما را منعقد ساختند،  يها بسرزمين ايران گذاشتند و نطفهاجداد اوليه ما كه پا  -1
 بودند؟ يچگونه مردم

اند  خورده يما تا برسد به پدر و مادر و به خود ما، از چه راه نان م ياجداد بعد -2
اند بگذرانند و باالخره  توانسته يرا چگونه م يو در اين محيط و اجتماع، زندگ

 است؟ روزگار چه بسرشان آورده

كنيم  يرا جستجو م يساختمان مل ياساس يها و پايه يؤال اول مواريث طبيعدر س
است  يبديه .را كشف كنيم يخواهيم طريقه يا طرق ارتزاق مل يو در سؤال دوم م

كشور با واردات  ياز ممكنات و توليدات جغرافيائ ي، تركيبيكه ارتزاق يا اشتغال مل
تقاضاها  يكه جوابگو يو اشتغال ارتزاق .است يو اجتماع يو شرايط محيط يخارج

منظور آنكه  .تواند سودآور و با دوام واثر باشد يو متناسب با شرايط حاكم نباشد، نم
 يشناس يك عامل جامعه  با مبنا قرار دادن سيستم معاش، ما معتقد و منحصر به
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و  ينوبه خود تحت تأثير ساير عوامل جغرافيائ هشويم، بلكه طريقه ارتزاق را ب ينم
 .نمائيم يم يواسط و حاصل معرف عنوان بهدانسته، آنرا  يو اجتماع يانسان
 

 ها بودند؟ یبابا و ننه ما، ك

كه  يهائ از آريائي .ها از فرزندان ماد و پارس هستيم ايم كه ما ايراني چنين ياد گرفته
در  يهائ از شبه جزيره هندوستان را اشغال كرده، تيره ياز شمال شرق راه افتاده، قسمت

 ياند( و با عموزادگان اند )يا صعود كرده به مغرب، بفالت ايران سرازير شده يپيشرو
در  ياز آنها وارد يونان گشته و برخ يصغير را پيش گرفته، بعداً بعض يكه راه آسيا

 .اند كرده ياند، خداحافظ ايتاليا و اروپا رحل اقامت انداخته

چون كلده و آشور و بعداً اعراب كه ساميان  يدر مقايسه با خشونت و تجاوزگر
اند، نژاد آرين و ايرانيها  چون مغول و تاتار داشته ييا زردپوستان يو عباس يامو
نويسند بعداز تاخت و  يم .اند اهل تمدن و تفاهم شناخته شده عنوان بهديده مورخين  به

 ييك دوران نظم و صلح برا يهخامنش يها، امپراطور وحشتناك آشوري يتازها
اقتدار و تسلط داشتند،  يوجودمان از آنهاست، وقت يپدران ما كه زيرساز .ا بوددني

 يكه در تسخيرشان بود، چيز ياقوام يپرداختند و برا يكمتر به تجاوز و تخريب م
گرفتند،  يهم مورد تجاوز و تسلط قرار م يوقت .شدند يبيش از حق حيات قائل م

 .دادند يسليم و تداخل نشان مبه ت يخوشبختانه )يا بدبختانه( تمايل فور
)اگر شد با عيش و  «يخواه زيستن» ييعن يگر و ماليمت يجوئ صلح يخو

و  يفكر يو استعدادها يانضمام هوشمند هو اگر نشد به هر قيمت و نكبت( ب يخوش
 .دارد يو موروث ييك زمينه نژاد يما باحتمال قو يذوق

سر و  يو گذراندن ب ياصل يدزمينه نژا يپس از استقرار در سرزمين ايران، رو
، يتاريخ يو حوادث طوفان يهزاران سال متماد ي، در طيروز شبانه يزندگ يصدا

عظيم  يآب دريا كه ذره ذره قشرها يتدريج يها مانند رسوب يتحول قوم ايران
بگاه خارج و  گاه يخود قشرها و فشارها يدهد و سنگين يرا تشكيل م يشناس زمين

شكل و  يقوم ايران .زند، صورت گرفته است يا را بيرون مه ها و دشت داخل كوه
ما است و  ياست كه يگانه مايملك امروز شده يروحيات يها پيدا كرده و دارا شعبه

 .است  خواه ناخواه چون طوق افتخار يا اسارت از گردنمان آويخته
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ز و كه در خلقيات و افكار مردم اين مر يتغييرات يها يعن ايراني يسير تحول روح
باشد  ياست، يك مطالعه ارزنده و يك بحث مستقل م سال رخ داده 2111 يبوم در ط

 يو مستند بوده و خال يشرط آنكه عميق و علم هب .كه ارزش تحقيق و تدوين را دارد
عمل  هو مثبت كه امروزه رواج پيروزمندانه دارد، ب يمنف ييا تبليغات ياز اغراض مل

 .آيد
يشه اوليه و شجره پاك ايرانيت فقط باد و باران حوادث البته چنين نيست كه بر ر

و  يگوناگون، بر تنه اصل يو مكرر نژادها يمتوال يبلكه پيوندها .خورده باشد
، ي، انصاريمانند هاشم يهائ يهمه نام خانوادگ با اين .است آن زده شده يها ساقه
 يو خون باستاننژاد ويژه  يگزلو، و غيره ادعا ، دولو، افشار، قرهي، رضويغفار

امروز زبان  .سره رفتن يو مضحك است كه دنبال فارس يداشتن، همانقدر غيرعلم
ا بد ي .باشد يآهنگ نژادمان م متداول ايران همانند فرهنگ و تمدنمان، معرف هم

 ي، اگر تعصب ورزيايران يدر مطالعه نژاد و خو .خوب همين است كه هستيم
ها  را به نياكان ماد و پارس برسانند و اختالط بعمل آمده بخواهند همه چيز يارتجاع

و فايده  يرا كنار بگذارند نتيجه حاصله فاقد ارزش علم يقرون بعد يو اكتسابها
 .خواهد بود يعمل

 چهارراه»ايران را  «چهره آسيا»، در كتاب 1«رنه گروسه»مورخ و محقق فقيد 
دوست و  يه ايران معبر دائمدانيم ك ياند و همه م ديگران نيز گفته .خواند يم «تاريخ

از فنون و خصال و اقوام گوناگون بوده است كه يا  يدشمن و بارانداز درهم و برهم
است و يا از طريق  مستقيماً با خون و خصال ما پيوند خورده و وارد آن شده

 .است ها تأثير عميق داشته يجوئ ها و تناسب العمل عكس
 

 است؟ چكاره بوده یايران

متوسط و اكثريت  طور بهنشين شده ما، عموماً يا  سراغ اينكه نياكان ايران هحال برويم ب
؟ يو دريانورد ي؟ از ماهيگيريو صحرانشين يدار از گله .اند خورده ياز چه راه نان م

يا از  يو جنگاور ي، از چپاولگرينشين و ده ي؟ از برزگريو دنياگرد ياز سوداگر
 ؟يو هنرمند يصنعتگر

                                                
1. René Grousset. La Face de l’Asie 



 
 

 

 
 

 311 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازگاري ايراني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و عام نگاه كنيم و همين نظر را  ينظر تاريخ هفالت ايران )اگر ب ايران و مخصوصاً
است كه همه گونه  يدر سراسر اين بحث بايد داشته باشيم( چنان پهنه وسيع رنگارنگ

با  يو دريائ ياز محيط جنگل .شود يدر آن ديده م يو ممكنات معاش يشرايط اقليم
ها،  ها و دامنه در جلگه ياغدارو ب يكار خزر گرفته تا غله يها در كناره يصيد ماه

بر سر  يو دزد يدر سواحل جنوب و باالخره ياغيگر يدر مرغزارها، نخلكار يشبان
صنايع و تا  يا در داخل شهرها، تخصص در پاره يور عالوه بر آن پيشه .ها گردنه
 .ميان شرق و غرب جهان يدار تجارت و كاروان يحدود

دهد، در وضع حاضر كشور  يشكيل مرا ت ياما آنچه معاش اكثريت و هميشگ
مسلماً هر قدر در زمان  .اند جمعيت ايران دهقان و زراعت پيشه 11% يبنابه آمار رسم

بعقب برويم و اشكال و قلّت وسائل صنعت و تجارت را درنظر گرفته به شواهد 
شايد در دوران  .بيشتر خواهد شد يخيل يامروز 11مراجعه كنيم، نسبت % يتاريخ

تأمين  يارتزاق ايرانيان از راه كشاورز 31بعدازاسالم % يو حت يو ساسان يهخامنش
، يو صيف ينسبتاً وسيع شامل انواع محصوالت شتو يالبته كشاورز .است شده يم

از مرغ تا شتر و باالخره صنايع  ي، دامداريو گرمسير يسردسير يها انواع ميوه
جهان قديم و  يكشورهامناطق و  يبرخالف بعض .يو بافندگ يدوزندگ يروستائ

مساعد  يخاص و محدود يزراعتها يجديد از قبيل مصر يا برزيل و كوبا كه برا
العاده ديده  شده است، در فالت ايران تنوع فوق يباشند يا در آنجاها عمل م يم
 .شود يم

فوق، اشتغال به فالحت و اعاشه و ارتباط با زمين انحصار به  31يا % 11عالوه بر %
از  ياست، بلكه شهرنشينان ايران نيز يكنوع نماينده و نمايش نشين نداشته دهقانان ده

اوالً تفكيك و تمايز روستا و شهر، خصوصاً در واليات و  .اند بوده يكشاورز
 يكمربند سبز يايران دارا ياز شهرها يثانياً بسيار .كوچك مشكل است يشهرها

مكن است متصل يا منقطع از مزارع باغات دور تا دور و داخل شهر هستند كه م
آباد و  يمانند اصفهان، قزوين، شاهرود، تبريز، شيراز و خود تهران )با ناز :باشد
آباد، غار، دوالب،  الملك، جوانمرد قصاب، دولت آباد، سبزيكار امين يياخچ

آباد، طرشت، مهرآباد، امامزاده حسن،  آباد، يوسف آباد، بهجت نارمك، عشرت
اند( كمربند سبز اصفهان تا شش  حاال بيشترشان جزء شهر شدهآباد و غيره كه  يافت

عمق  پرآب كم يچاهها وسيله بهكه  يرسد و اخيراً با احداث باغات يكيلومتر عرض م
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چنين  يول .است ها توسعه پيدا كرده قسمت يشود، در بعض يو با تلمبه مشروب م
بايران آمده بودند،  كه در زمان صفويه يرا، سياحان خارج يكيلومتر 6كمربند سبز 

 .اند كيلومتر نوشته .6تا 
است كه يا  شهر بوده ياست كه مزارع و باغات اطراف، متعلق به همان اهال يبديه

نمودند، يا  يارتزاق م يبارفروش و تره يكار يبوده كه از سبز يشهرنشين يها يدهات
ود قطعه ( بودند كه هريك بفراخور خيكارمندان دولت يكاسبها و تاجرها )و حت

خود را، با مختصر  يو پياز و هيزم زمستان يدر اختيار داشته، از آنجا ميوه تابستان يباغ
تا  .شد يشان م ينمودند و در فصل گرما پناهگاه ييالق يشير و ماست بهاره، تأمين م

شد  يديده م يا از شهرستانها( كمتر خانواده يپنجاه سال قبل )و هنوز هم در بسيار
در  يدر كنار شهر يا ده يستش بدهانش برسد و مزرعه و بوستانكه باصطالح د

منظور آنكه  .تشّخص و تفنن يدك نكشد عنوان بهكمك معاش يا  يخارج برا
نبريده  يزراعت ياز مالها( نيز، از زندگ يبعض يور و تاجر و اعيان )حت پيشه يشهريها

 .1بودند
 

 ها ايراني ینقشه شهرها و ساختمان دماغ

كانون هدايت »نام  هب يكانون «سرشار»كه مرحوم  1321بعد از شهريور  يها سالدر 
از دوستان و همفكران خود، در تهران تأسيس كرده، همه  يا عده يبا همكار «افكار

، يماهيانه اجتماع يعموم ي، يك سلسله سخنرانيهايمدرن چاپ يها ساله برطبق برنامه
ز در چند جلسه بصفت مستمع يا متكلم اينجانب ني .داد يترتيب م يو دين ي، ادبيعلم

كه عنوان فوق را  1321سال  ياز سخنرانيهايم در حوال يدر يك .شركت نمودم
است و  ترجمه شده ي)كه از روس «ايران يتاريخ جغرافيا»داشت، با استفاده از كتاب 

 يها زاده يا حمزه سردادور باشد( و با استناد به نقشه طالب يمترجم آن گويا آقا

                                                
، صفحات يآباد يدانم؟ ترجمه دكتر ايرج عل ي)از مجموعه چه م يپير الروك در كتاب طبقات اجتماع .1

 :نويسد ي( چنين م111و  114

 يبه معنا يكشاورز يكنند و در كارها يزيست م يكه در مناطق روستائ ياز طرف ديگر عناصر ...
نيز جزء اين طبقه  يوران و صنعتگران مناطق روستائ دارند نظير كسبه جزء يا پيشهخاص دخالت ن

خود مالك قطعه  يشود كه همين افراد هم صرفنظر از فعاليت اصل يبه ندرت ديده م .شوند يمحسوب م
آنان، روحيه و طبيعت و واكنش آنها  ينكته مسلم اين است كه در هر حال اشتغال فكر .نباشند يزمين
 .توان آنها را از اين محافل جدا كرد ياست و نم يجه محافل روستائمتو
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 يارتش، چنين ادعا و ارائه كردم كه ؛ اساس شهرساز يدايره جغرافيائ ييمترس
(Urbanisme)  و نقشه محالت و معابر بالد ايران )البته در هيئت و صورت قديم

 يتواند شمائل يجديد( م يتصنع يها يكش خود و بفرض برگرداندن خرابيها و خيابان
و  يتنگ .باشد يه صفات مميزه محلدهند وبيش جلوه از سيرت مردم ايران و آئينه كم

مستقيم يا مشخص، عدم وجود  يها، فقدان معابر اصل كوچه يها و چم و خم يگشاد
شيب منظم و  يكه دارا يدر شهرهائ يحت (dominant) برجسته يمراكز و محورها

هستند يا مانند مشهد و اماكن مقدسه در حول و  يطبيع يها رودخانه و شاخص
است، صفات  ل توجه و تمركز زوار هستند بوجود آمدهكه مح يا حوش بقعه

كند و همان  يخاص حكومت م ينظم ياست كه بر تمام آنها يكنوع ب يمشترك
معذالك در نقشه شيراز با  .دهد يايران را تشكيل م ينظام مميزه شهرها ينظم يب

بينيم كه ابيات آن در  ياز يك غزل يا قصيده را م يتقريب و تصور شبح يكم
ها  تبريز با راسته كوچه ياند، و در شهرساز و قائم كنار هم چيده شده يافق ينهاستو

دراز و مستقيمش كه بيش از هر شهر ديگر است، صراحت گفتار و  يبازارها و راسته
ايران  يمركز يكه شهرها يكنيم، در حال يرا مشاهده م يترك يپشتكار يك زندگ

 .كنند يو و مرموز جلوه متودرت چون كاشان و يزد بيش از نقاط ديگر

ايران، تنها  يتشكيل شهرها يو چگونگ يمحور يو ب ينظم يعلت اين ب در باره
حومه تهران به  يهفتگ يها اين مطلب را در گردش-آمد  يكه بنظرم م يعامل

دهات  يطرز تكوين اوليه از طريق تبديل تدريج -العين مشاهده كرده بودم يرأ
جمعيت تهران و توسعه آن، بسرعت رو به افزايش  ها سالدرآن  .باشد يشهرها م هب

 يا خواست مالك يا سازنده خانه ينرخ زمين مرتباً باال رفته،  هركس م :گذاشته بود
با مركز داشت،  يمناسب و ارتباط يخارج شهر، هرجا كه آب و هوا ياراض .بشود

مزارع و  رفت و يآن طرف پيش م وار به بازار گرم پيدا كرده، شهر تهران آميب
آباد، اختياريه، سليمانيه، و  مانند جووستان، رستم يدر ييالقات .بلعيد يباغات را م

 يكه تا سال گذشته نخودكار يقطعه زمين يرو .شد يمحسوس ديده م طور بهنياوران 
كَنند و جِرز باال  يم يكنند، پ يم يو ديواركش يبند يا باغ گيالس بود، دارند تقسيم

حدود  يمنطبق و مواز -در اينجا است ينكته اصل -ها يبند سيماين تق .آورند يم
را شبكه خطوط تراز زمين و خطوط  يمزرعه بود و اين حدود مرز يمرز

، يآبرسان ينوبه خود از نهرها هكنند كه آنها نيز ب يين شيب، تحميل متر بزرگ
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يك نقشهِ بدون آنكه  .نمايند يم يهرز آب، پيرو يها و مجار بندي مزارع يا كرت هب
، ترسيم گرديده و بر يشده و مصالح شهرساز يبين براساس مسائل پيش يقبل يعموم

طرز توسعه تهران قديم و تشكيل  .بعمل آيد يطبق آن، تقسيمات و معامالت اراض
ارائه آنچه در مورد ساير شهرها و  يبرا يواقع يجديد آن، يك نمونه علم يها يكو

 .(genése)  داد ين ماست، نشا در قرون گذشته رخ داده

شود، از  يمشروب م يو نهركش يدر دهات ايران كه اكثريت آنها با آبِ دست
 -عبور از كنار نهرها ييعن -رفتن «آب يپ»است كه  قديم و الزاماً چنين معمول بوده

باشد آمدورفت  يو اصل تر بزرگميرابها و زارعين آزاد باشد و هر قدر نهر  يبرا
همين  .گردد يتر م يتر و عموم م شده، آن معبر طبعاً عريضبيشتر از كنارش انجا

ما را بوجود  يعمده شهرها يها و شاهراه ياصل يها نهرها هستند كه كوچه يپ
 يها از كوچه يدر اصفهان باوجود عظمت قدمت آن، مسير تعداد زياد .اند آورده

 .اند رود گرفته هكه از زايند ينهرهائ ييعن .است «ها يماد»بزرگ در كنار يا بدنبال 
كه )برطبق تعادل  يدانيم كه جريان آب در سطح زمين و مسير ياز طرف ديگر م

چون  يعظيم يها اعم از آنكه رودخانه-كند  يخود حفر م يهيدروژئولوژيك( برا
 يمارپيچ يهميشه يك منحن -كارون و دانوب و گانگ باشد و يا آب باريكه قنوات

 صورت به، يبعد يها يساز و كناره يمصنوعمتغير است كه با سنگ چين كردن 
ها نيز با تبعيت از حركات زمين و آب  خطوط تراز دامنه .آيد يدر م يخط منكسر
 .دره و ماهور، دائماً در اعوجاج و انحراف است يشكستگيها

و نظامات  يما، خارج از قواعد هندس يشهرها يساز و كوچه يبند اگر قطعه
هت اين است كه تماماً از تبديل و تحوّل مزارع و است، از ج يو اجتماع يطبقات

عالوه بر آن، از پيدايش و توسعه آنها،  .است باغات، به حياطها و عمارات، درآمده
، يبا نظام مقررِ مصوبِ واحد يشده معين يبين هيچ قانون مشترك متّبع و هدف پيش

چون  -ستقلمتفرقِ م يفرد يابتكارها يرو -ياتفق ديم كيف .است حكومت نداشته
 .است علف خودرو از زمين سر درآورده، بهر طرف كه مساعدتر بوده، پخش شده

كه شيب خالف  - «دره آبشوران»را  آن يالمثل اوربانيسم كرمانشاه و معمار يف
تر و آبدارتر و مصفّاتر  رويد، مرتفع يمعمول تهران را داشته و هر چه بجنوب م

كند، نه  يتعيين م -كيل چند تپه را داده استوارد بر آن كه تش يها شود، و دره يم
 يخوانند يا تابش آفتاب كه عامل بهداشت يآن نماز م يامتداد قبله كه همه مردم بسو
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از درياچه يا مرداب  يشكل يادگار يزولوبيائ يها شهر رشت با كوچه .عمده است
مرداب  كه تدريج به .كردند يم يباشد كه در اطراف آن مردم صيد و زندگ يسابق م

بار سواحل خود را جمع  شده و در هر چند سال يك يخشك و كوچك م
ها مانند تار عنكبوت، حلقه حلقه بطرف آب پيش  ها و كوچه است، خانه كرده يم
را در شهر قم كهنه نيز مالحظه  ييا زولوبيائ ياند، چنين وضع تار عنكبوت آمده يم
چند  .از مركز )سانتريفوژ( است در اينجا حركت و سير در جهت فرار يول .كنيم يم

قديم شهر با  يمرزها شود همان يمستقل كه در نقشه ديده م حلقه منكسر و نيمه
متناوب شهر، وارد قسمت  يها باشد كه در توسعه ياطراف م يكمربند سبزيكار

 .است گرديده يمسكون
ا اول دفعه كه آنج .ديدم يآبادِ اصفهان را از اين جهات مستثن فقط شهر نجف

آباد، شهر قديم را يكسر كوبيده و  نجف يكردم كه شهردار يرفتم تصور م
 يبسيار متعجب شدم كه چه شانس .است كرده يتازهِ منظم يبند و كوچه يكش خيابان

 «برِ»اند كه تصادفاً  آنجا داشته يمشجرِ مصفا يها مساجد نسبتاً باروح و ميدان
از آنها بريده يا پريده  يا هيچ گوشه .اند تهآنها، قرار گرف ييا مواز ياحداث يها خيابان

در شهر، معلوم شد )و آن كتاب تاريخ  يپس از مختصر گردش يول .است نشده
آباد بهيچوجه تازه و مربوط  نجف يكرد( كه شهرساز يايران نيز حكايت م يجغرافيا

 يور و نقشه شيخ بهائدست بهاست كه در زمان شاه عباس  يشهر .به دوران اخير نيست
 .است ، مسكون گرديدهيساز قورخانه ساختند و از كارگران اسلحه عنوان به
آباد،  نجف يمعروف فعل يها و كارد و چنگال يچاقوساز يها گفتند كه دكان ي)م

( است كه ينادر يها محل از ي)يا يك يآباد تنها محل نجف .اند( آن ايام ياز بقايا
بوجود آمده است،  يفكر واحد، با يمنظور خاص و طبق نقشه عموم يچون برا

 يتاريخ يها خيابانبزرگ و  يها همچنين است ميدان .است يا نظام و قاعده يدارا
، در يك ميدان آزاد ينقشه دولت صفو يرو يعريض اصفهان كه در مدت كوتاه

كه شامل خيابان و خانه و مسجد و ميدان و بازار  يخارج شهر برطبق نقشه اوربانيسم
بازار وكيل شيراز، ظاهراً وضع مشابه اصالحات  يول .است يدهبوده، احداث گرد

 .«انداخته شده است» يقبل يكوچه بازارها ياخير را داشته و رو يشهر
و اثبات معصيت يا مزيت نبود،  ياست كه غرض از اين بحث، ايرادگير يبديه

نه مطلب است كه  اين بهرسيدن  .ها است ها و كشف پايه منظور بيرون كشيدن ريشه
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اند، بلكه  كرده يم يمردم ايران در دهات و روستاها زندگ 11و بيش از % 11تنها %
بهمين قرار است  .است بنا شده يكشاورز يآنها رو يما نيز شالوده و پ يشهرها

نشان دادم  يكه در آن سخنران «روحيه مردم ايران»يا  «يو فكر يساختمان دماغ»
موضوع فصل  يصيل و تحقيق بيشترخورد و با تف يآب م يچگونه از كشاورز

 .دهد يكتاب حاضر را تشكيل م يالحاق
 

 دهات یمحصول غير زراعت

پرجمعيت وجالل  و بازرق و برق ما  يبيش از امروز، آنچه شهرها يدر گذشته خيل
ها مستقيماً يا پس از  حاصل كشت و كار دهاتي .آمده است يداشتند، از روستاها م

 .نموده است ين معيشت و مكنت و عشرت شهرنشينان را مديگر تأمي يتبديل به كاال
ها و  بزرگ صادركننده بودند و نه بندرگاه يو صنعت يما، نه مراكز معدن يشهرها

حداكثر صنايع  .، كه از خود قدرت توليد قابل داشته باشنديالملل بين يمراكز تجارت
 .است بوده يداخل يدر حدود تأمين احتياجات ضرور يشهر

خواهم اضافه  يآنچه م .عمل آمد هب يبود و عطف توجه يق شايد بديهمطلب فو
ايران و نوابغ ما نيز از جمله  ي؛ عالوه بر همه اينها محصوالت انسان كنم اين است كه

 .است صادرات دهات بوده
است كه غالب بزرگان ما با خود همراه  يشاهد صادق اين مدعا، نام و انتساب

 يكه صنف اصل -اعم از شعراء و گويندگان .اند داشته و در تاريخ گذارده
دين  يعلما -دهند يايران را تشكيل م يممتاز و افتخارات تاريخ يمحصوالت انسان

فقيه و محدث و اهل لغت و تاريخ و فلسفه و عرفان در درجه دوم وفور و  ييعن
ء و شهرت قرار دارند و پس از آنها دانشمندان و پزشكان و باالخره دبيران و وزرا

غالب اين افراد برخاسته از روستاها و منسوب  .اند رسيده يم ياميران كه بزمامدار
كوچك  ياند، يا متعلق به شهرها كوره دهات( ايران بوده ياز دهات )و گاه يبيك

 .دارند يو روستائ يباشند و چهره واليت ياند كه در حكم دهِ بزرگ م 3و  2درجه 
 ياينكه در شهرها گو .خوريم يها برم پايتخت و 1درجه  يشهرها يبندرت به اسام

اصيل  يها خانواده -كنيم يتهران مالحظه م يكه در وضع كنون يطور به -بزرگ نيز
و توطن مردم اطراف و خارج  كم ديده شده، جمعيت آنها از تجمع يخيل يو قديم

 .شود يدرست م
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، يلك فراهانالم ، قائم مقاميكن يحاج مالعل :نظر بياندازيد ياين اسام يرو
، ي، محمديعقوب كليني، ميرزامحمدحسن آشتيانيسيستان  ي، فرخيرودك

 يكند(، وحش ي)اسدآباد همدان يا اسدآباد كابل، فرق نم يالدين اسدآباد سيدجمال
، ي، ابوالفرج روني، نادرشاه افشار، ابوالحسن بسطاميالدين سهرورد ، شهابيبافق

، اميركبير )از فراهان(، يسلمان ساوج ،يسبزوار يمالهاد ي، حاجياديب فراهان
، ابوجعفر محمد يجمشيد كاشان الدين ، غياثيخان زند )از مالير(، قطب راوند كريم

و  ...)از قراء سيستان( يليث صفار )صاحب تفسير و تاريخ معروف(، يعقوب يطبر
مالها و معاريف باقيمانده از نسل  يكه هنوز رو يمحل يها ياينهمه نام خانوادگ

، يا ، قمشهي، جندقي، نوري، طالقانيمانند لواسان .ذشتگان، بيادگار مانده استگ
 .و غيره ي، مزيناني، مزلقاني، تفرشياردكان

 2و  1عمده درجه  ينيز داريم كه بشهرها يمعدود ي، نامهايدر مقابل آن اسام
، خواجه يراز ي، زكرياي، قطران تبريزيشيراز يمنسوب است مانند سعد

بايد ديد زادگاه  يول .و غيره ي، عمر خيام نيشابوريطوس يو فردوسنصيرالدين 
آنها كجااست و آيا مانند ابن سينا )متولد خرمتين از دهات بخارا( و صاحب  ياصل

در ايران،  عالوه به .اند شده نبوده يزادگانِ شهر ياالصل( دهات يبن عباد )طالقان
 يعاليت در يك شهرِ مهم و گاهاست  اشخاص را، بسبب اقامت و ف هميشه رسم بوده

، كه يو كربالئ يمانند مشهد .اند كرده يبا يك مسافرت چندماهه، منسوب به آنجا م
كه لقب و نام فاميل  يو مدن يو غرو يآيد، نجف يم ياسام يهنوز هم جلو

و  يقهستان يامثال نظام يعاريت يها ، كه ناميو افغان يو طبرس ياست، يا گنجو شده
( و ي)يا از دهِ طبرس مابين اصفهان و كاشان  بنا بقول بيهق يفضل تفرش يعل يشيخ اب

 يكه سيل غالت و محصوالت زراعتطور همان .است شده يالدين اسدآباد سيد جمال
است، بزرگان شعر و  دائماً بر پشت چارپايان از طرف دهات بجانب شهرها روان بوده

اند كه خود يا  بوده يز كسانوزيرها و اميرها ني يادب يا دين و دانش ما و حت
كسب نان يا نام،  ي، براينمد و كالهِ يكرباس يپياده در يك ال قبا يپدرشان، با پا

 .اند گرفته يراه ده به شهر را پيش م
سلسله سالطين ايران نيز، آنها كه از خارج هجوم نياورده بودند، هيچگاه از 

بلكه غالباً )و شايد همه( فرزندان اند،  است، سربلند نكرده كه پايتخت آنها شده يشهر
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اند و چون مرد  تاخته يدفاع م يب يقول ابن خلدون بشهرها هاند كه ب صحرا و كوه بوده
 .اند كرده يايجاد م ياند، قدرت اسب و شمشير بوده

و  ياست و پس از آن كاسه و كوزه گل يآن قال يكه نمونه اعال-ما  يصنايع مل
تماماً صنايع  -يدسته شاخ يو چاقوها يچوب يها آيد يا قاشق و شانه يم يلعاب

 ي، يعني، مانند جلوه ديگر هنر مليدر موارد اوليه و مظاهر خارج .اند االصل يروستائ
 «ده»آورند، مولد و مبدأ همه در  يشعر و محصوالت ده و مناظر باغ و مزرعه را بياد م

 .«شهر»است و محل مصرفشان در  بوده
در ايران برقرار بوده  «شهر»به  «ده» يدائم ين تاريخخالصه، يك جريا طور به
 ياند و نه برا گردانده يبدهات داده و برم يشهرها نه چيز»جريان يكطرفه كه  .است

در باطالق فرو  ياند، گوئ كرده يآنچه دريافت م .«اند ساخته يخود نگاهداشته و م
جديد و  يدر اروپا برخالف آنچه -در ايران .است شده يمحو م زودي بهرفته و  يم

كه چند پشت نام و مقام  يهائ اند فاميل بسيار كم -شود يديده م يقرون وسط يحت
يا استاد  يخود را حفظ كرده، پدر و پسر صاحب مقام و منصب، مالك زمين و آباد

 : كند يدر قرن هفتم چنين وصف حال م يسعد .علم و دين بوده باشند
 

 پادشاه رفتند يوزير هب  ان دانشمندـروستازادگ

 بروستا رفتند يگدائ  هب  پسران وزير ناقص عقل

 

كننده نسل  كننده و ضايع اند، شهرها مصرف ايران مولد بوده يهرقدر روستاها
 .اند بوده

 ياز كشاورز يبنابراين، از هر طرف كه بنگريم، بايد بگوئيم كه ايران و ايران
 يبرا يحال يا ايران .است نداشته ياصالت و نقش مثبت يشهرنشين .است برخاسته
نداشته، دراين گرداب منقرض و  يو استعداد كاف يو تمدن آمادگ يشهرنشين

پرور  ما، آدم نگاهدار و آدم يشهرها ياست و يا شرائط اجتماع شده يمستهلك م
 .است را داشته ينبوده، حكم قبرستان

 

 شد؟ یچطور شد كه ايران ميدان كشاورز

  نبوده يبه معتقدات مذهب فرمان كوروش كبير يا بنا هبتصادف،  ياست كه رو يبديه
مملكت  يو جغرافيائ يطبيعت اقليم .ايران پيش آمد يبرا ياست كه چنين وضع
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وسيع واقع در منطقه معتدله متمايل به حاره، قسمت اعظم  يفالت :كرد يچنين حكم م
نزوالت پرور، در ارتفاعات  صاف و لطيف و آفتاب حيات يآن برخوردار از هوا

ها جبران كمبود  و روئيدن مراتع، و در دشت يكار ديم يبرا ينسبتاً كاف يجو
سار  مند از روداب يا چشمه كه بهره يا در نقاط معدود دامنه ينزوالت از طريق آبيار

 يقدر كاف هپيدا شود، خاك ب يكه آب در جائ در ايران همين .و قنوات باشند
 .زانحاصلخيز و فراوان است و آفتاب فرو

 يو بيحاصل يسوزان عربستان با خشك يصحرا .است  دنيا چنين نبوده يهمه جا
دورادور زير  يها در دامنه يبا شتر و چادرنشين يگرد جز بيابان يخود اجازه عمل

شبه جزيره  .است و فقط چند شهر كوچك را داشته است داده يدرختان نخل را نم
در عوض  ياست، ول چندان نداشته يزراعتيونان يا ساحل فنيقيه، استعداد  يكوهستان

است   نموده يبيكران م يروانه دريا يساحل يها مردم را از آن همه شيارها و شكاف
 ي، به تجارت يا به تصرف جزائر و سواحل پرداخته، كلنيزندگ يتا در جستجو

وسيع تيغستان  يهمچنين دشتها .را بكوبند ياستعمار امروز يها تشكيل دهند و پايه
كردن و سكونت نبوده و  يبر پشت اسب قابل ط يو مغولستان، بدون سوار يگب

 يا است، چاره داده يبه فرزندان سرسخت و پرخاشگر خود نم يچون خوراك كاف
 .اند مسايگان نداشتهه و هجوم به يجز غارتگر
ربايد و  يقول فرانتس آلتهايم، مفهوم وطن را از ذهن انسان م هاستپ، ب ييكنواخت

 .كه دائم در حركت است واميدارد ييك زندگ هبودن آن، انسان را ب بيكران
نيز وجود دارد كه مهد تمدن بوده و هست، و بهتر از ايران  يالبته مناطق ديگر

، يشمال ي، آمريكايمركز يمثل اروپا .دارد يكشاورز يشرائط مساعد برا
و اتكاء و  يك رنگ است هدر هر كجا آسمان ب يول .، هندوستان و غيرهياوكران

شرائط ايران بنابر آنچه قبالً  .گيرد ييك نحو صورت م هب ياعاشه از طريق كشاورز
است  يبديه .دارد خود بهخواهيم كرد، وضع مخصوص  يبيان شد و بعداً نيز اشارات

، وجوه اشتراك و يتاريخ يها گذشته  ، مخصوصاً دريا كه از جهات عديده
حاكم بر ايران و مناطق و ملل  يو اقتصاد ييعفراوان مابين عوامل طب يها مشابهت

 يخودمان از زندگ در بارهكه   ياز صفات و خصال يديگر وجود دارد و بسيار
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ها و  با تفاوت يآنها نيز صادق است، منته در بارهاستخراج خواهيم كرد،  يكشاورز
1.است به آثار كامالً مختلف شده يكه منته يهائ خصوصيت

 

 يمناطق مساعد برا -فراخور جمعيت خود هب -ران اگراز طرف ديگر فالت اي
 يديگر خيل يمعاش يها فعاليت ياست، در عوض برا داشته يكشاورز يزندگ

از ارتزاق را  يتواند سهم قابل يتوانسته و هنوز هم نم يصنعت نم .است مناسب نبوده
تبديل  يتكه براح يچون نه معادن و مواد اوليه وافر .در اقتصاد ايران اشغال نمايد

 يزياد كه از عوامل اصل يايم، نه جمعيت نسب بمصنوعات قابل صدور شود داشته
ارتباط و صدور  .توانسته وجود پيدا كند يرواج صنعت است  در اين سرزمين م

 .است پذير نبوده امكان يالعبور به آسان صعب يها ها و كوه بخارج هم كه با بيابان
و  يسرراه يت ارتباط دارد و تنها كشورهاسهولت و سرع هتجارت نيز احتياج ب

ضمناً هيچيك از  .هستند كه از اين جهت در شرائط مساعد قرار دارند يدريائ
 يچندين برابر اضعافِ مضاعفِ مصارفِ داخل -درجه وفور هب -توليدات ايران

صنعت و تجارت در ايران، فقط تا آنجا  .ارزان  صادر گردد ياست كه به قيمتها نبوده
است كه ؛  جواب احتياجاتِ اوليه يك قومِ زراعت پيشه قانع و شهرنشينانِ  رفتهپيش 

 .محدودِ متحملِ آن را بدهد
در تاريخ ايران روشن  ياينك كه دامنه وسعت و نقش پرقدرت و عظيم كشاورز

و خصالِ  يتوانيم به تجزيه و تحليل آثار و رابطه مابين معاشِ كشاورز يگرديد، م
 .بپردازيم يمل

مستقيم يا دست اول هستند و  يبعض -است كه تاثيرها متنوع و متعدد است يديهب
ضمناً اين تأثيرها و  .ها غيرمستقيم يا نتايج درجه دوم و سوم و از آثار اولي يبرخ

نوبه خود عامل مؤثر و  هنمايد كه ب يرا ايجاد م يسازد و محيط يرا م ينتايج، مردم
 .مخالفت يا آنها را تقويت و تعقيب نمايد يمحرك شده، ممكن است با عوامل قبل

بينيم كه از مجموعه و منتجه آنها و از  يرا م يو انعكاس ييك سلسله امواج اصل
ما درست  يو محيط اجتماع ي، روحيه مليشان با حوادث خارج تركيب و تطبيق

در  .همه جانبه است يقضيه بسيار پيچيده و محتاج به بررس .شده و تحول يافته است
ما  .است مشترك ساده و در شرائط واحد انجام نگرفته صورت بههمه جا و همه وقت، 

و  يكل طور بهالمقدور  يكه حت يانداز دورادور عموم كنيم با يك چشم يم يسع
                                                

 .زاده يدكتر منش يترجمه آقا -كتاب آسيا در كشمكش با اروپا. 1
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مسلم است كه حق  .و نقاط برجسته را ببينيم يمتوسط قابل قبول باشد، خطوط اصل
 .ت ناچيز، ادا نخواهد شدمطلب در يك وهله با چنين فرصت اندك و بضاع

 

 ما یزراعت یزندگ یو اجتماع ینتايج روح

 
 یآثار مستقيم يا درجه اول زراعت پيشگ

 
 يبردبار -1

فعاليت  .است يدر شرائط ساده و سخت دهات، اصوالً كار خشن يزراعت و زندگ
غبارآلود داغ تابستان يا سرد زمستان  يدر زير آفتاب سوزان، و مواجه شدن با بادها

در زير برف و بوران، و سروكار داشتن با درخت و حيوان، يك قوم كشاورز را 
 .آورد يم «يكلفت پوست»نمايد و يا باصطالح عاميانه  يصاحب تحمل و پرمقاومت م

 يدوم .يك دريانورد «يكلفت گردن»يك كشاورز و  يكلفت اما فرق است ميان پوست
گسيخته سرسختِ طبيعت درگير  املج يغالباً با چهره خشن و نيروها  يمانند اول
است كه با در دست گرفتن سكان و مهار كردن  يا مواجهه او، مبارزه ياست، ول

فعال انجام داده، پيروزمندانه خود را به بندر  يبادبان، با امواج مخالف درافتاده، عمل
 در باره .است يو بردبار (Passif) تحمل منفعل يكارِ اول كه حاليرساند، در  يم
 :ها آندره زيگفريد نوشته بود نگليسيا

 يكه مايه رنج نيست و با وجود اين ناراحت كننده است برا يدر چنين اقليم»
 يها خيل دانيم كه اتفاقاً انگليسي يم .«زنده ماندن، كوششِ فراوانِ مداوم  الزم است

تمامِ كارِ يك  يبِرِس هستند و از طرف ديگر، مجموع روزهاخود بهطلب و  راحت
 ينشين آن و چه برا و جلگه ي)در سراسر سال( چه كوهستان يشاورز ايرانك

 .رسد يگاه به صدروز نم نشينان كوير و نخلكاران جنوب، هيچ حاشيه
نشين تبر  فرق است مابين تحمل منفعل يك زارع بيل بدوش، با يك جنگل يحت

خرس و  ، كه كارش بريدن و شكستن شاخه و درخت و احياناً درافتادن بادست به
عادت »و  «قدرت» يو مقاومت دارا يكلفت در عين پوست يدوم .گراز و پلنگ است

 .شود يم «حمله بيشتر»و  «دفاع
 

 يشلختگ -2
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نفر زراعتگر با فرد صنعتگر يا تاجر  كه در مقايسه يك ياز تمايزات بارز ييك
سائل است كه تاجر با حساب و كتاب دارد و صنعتگر با و يآيد، سروكار يچشم م هب

 .شان با مسئله دقت و نظم، روبرو هستند يهردو يكلطور به، و يگير اندازه

است  درنظر بگيريد و  يترين نوع صنعت را كه فن ساختمان يا بنّائ شما ساده
بكشد  يا خواهد ديوار چينه يرا كه م يدهات ييك بنّا يترين نمونه آن يعن يبدو

 .يك ريسمان، شاقول و يك تراز دارد هاين استاد حداقل احتياج ب .بخاطر بياوريد
دقيق را  يالعاده ورزيده باشند، اگر دو قاعده اساس بفرض هم كه چشم و دستش فوق

كار است، رعايت نكند،  يها و اليه يبودن پ يقائم بودن ديوار و ديگر افق يكه يك
صنعت و  .نشيند، واژگون خواهد شد يآن م يكشد و خودش كه رو يكه م يديوار
از قدم اول ناگزير از اسباب و  «آنچه مخلوق دست و ذهن بشر است» يهنر يعنفن و 

رود  يكه هر قدر سطح عمل باال م يبدون رعايت قاعده و قرارهائ .اندازه است
رود و اين ضرورت و عادت  يشود، پيش نم ياالجراتر م تر و واجب تر و گسترده دقيق

كاسب و تاجر  .شود ياستخوان م دربرابر نظم و دقت، پس از چند نسل وارد رگ و
بازرگانان عمده  .پذير نيستند تفكيك ذرع  و از چورتكه و محاسبه نيز از ترازو و نيم

كه هر ثانيه بيش از چند هزار ليره بر درآمدشان -بزرگ دنيا  ياقتصاد يو بنگاهها
ريز معامالت و اختالف  كالن را از زوائد بسيار خرده  منافع -شود يافزوده م

دقيق و  يخيل يها حساب ينمايند كه از البال يتأمين م يناچيز يها وشفر
 .شود يرقابت و تدبير خارج م يها يگير عصاره

كند، ابداً  يكشت درست م يرا كه برا ي، قطعه زمين يا كرتدست بهاما برزگر بيل 
گوش، كثيراالضالع،  مربع مستطيل، سه .منظم به آن بدهد يالزم نيست شكل هندس

ا مه جه باشد كه آب سوار شود و به يطور .اش خوب است ، همهيو قوس مختلط
 .باشد كه رعايت شيب هم الزم ندارد ياگر ديمكار .برسد، گندم در خواهد آمد

دهند،  يروزه و غيره آب م  روزه يا چهارده  دوره ده يحاصل را در دهات معموالً رو
تقسيم عادالنه آب مابين  ياما اين حساب و مدت بيشتر از جهت رعايت نوبت برا

 .رساند ينم يجائ هدو روز زودتر و ديرتر آب دادن ضرر ب ياهل ده است، واال يك
آسمان، مقدار اختالف و دير و زود شدنش به ده روز و  يها كما آنكه بارندگي

در هر حال حساب ساعت و دقيقه و ثانيه در كار  .شود يرسد و جبران م يماه هم م نيم
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ممتاز نيست كه يك  يدهنده فوالدها مانند راننده هواپيما يا فلزكار آبنيست و زارع 
 .كند ثانيه يا يك درجه پس و پيش روزگارش را سياه

زمان انجام، اندازه كار و ميزان حساب،  لحاظ بهكه  يهيچ عمل يدر كشاورز
و  ياز كرتبند .مقياس ميليمتر و ثانيه باشد، وجود ندارد هدقت ترازو و مثقال و ب هب

 .گرفته تا پيوند زدن و خرمن باددادن يا هرس كردن و قلمه زدن يتخم و بذرپاش
غرض كوچك گرفتن كار آنها و تخفيف  .برنخورد ياميدوارم به مهندسين كشاورز

كه زمان -جديد  يو علم يماشين يبه كشاورز يكار عالوه به .ارزش فالحت نيست
در  .ندارم -مر يك نسل نرسيده استآن در دهات پايتخت ما هنوز باندازه ع ياجرا

مالحظه  يدخالت دارد و ب ياين فن نيز حساب فصل و روز و ذرع و پيمان و دفتردار
در عالم نسبيت و مقايسه با  يتوان انجام داد، ول ينم يصالحيت كار درست يو ب

 يبندان زير كرس يخ يكه در سرما يدهقان .گَل و گشادتر است يمشاغل ديگر، خيل
در حال  -در بيرون اطاق و خارج قلعه-العاده  است، اگر بوران و سوزِ فوقلميده 

زدن به صحرا برود،  شخم يندارد كه حتماً در آن روز برا يوزيدن باشد، اصرار
 يو بارندگ ينه بهار واقع .دير نيست يهفت هشت روز بعد هم اگر برود باز خيل
خرداد شروع  31ق و حتم از دقي طور بهدرست در اول فروردين است، نه تابستان 

 .شود يم
متوسط و اصوالً،  طور بهپيشه، در مقايسه با قوم صنعتگر يا تاجر،  يك قوم زراعت

 .قيدتر نسبت به حساب و نظام است يغيردقيق و ب
گرفته تا درس خوانده  ي، از دهاتييقيناً حقيقت فوق را در آداب و عادات مل

و  يمظهر بارز آن را در مؤسسات دين يك .ايد ، كم و بيش مشاهده كردهيشهر
 يو مقيد به حفظ سنن قديم يكه بيش از سايرين نماينده مل-خودمان  يصنف روحان

كنيد و مظهر ديگرش را، در اشعار و ادبيات كه قيد هر گونه  يمالحظه م -هستند
خود  يها و صنايع بديع ها و تشبيه صحت و دقت و انطباق با واقعيت را، از توصيف

تر جلوه  تر از حقيقت دور شود، ارزنده بيش يگوئ اغراق ياست و هر قدر برازده 
 ...كند يم

شلوار، مانند حضور در سر وقت و اتمام كالم  يمتأسفانه بايد اقرار كنيم كه اطو
و كار در ساعت مقرر يا رعايت موازين مدون و ثابت در حقوق و ارتقاء كارمندان و 

ه امروزه آنها را جزو ضروريات پيش پا افتاده هزاران اصول و موازين ديگر، ك
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است  يكنيم( از ارمغانهائ يشناسيم )و البته درست هم رعايت نم يمتمدن م يزندگ
اعيانيت و  يها از نشانه يدر آداب و شئون ما يك .است كه از اروپا بكشور ما آمده

ظاهر تشخص يا فضيلت و اعلميت، ديرتر از همه در مجلس حاضر شدن يا لباس و 
رود، معافيت از آداب  ياست و هر قدر مقام باال م تر داشتن، بوده وول تر و شل ناقواره

 .گيرد يرفته مافوق حساب و قانون قرار م گردد و شخص رفته يو حدود بيشتر م
 

 يوارهائ -3
 يبستگ يباز هم درست برخالف صنعتگر و تاجر )كه درآمد آنها تا حدود زياد

فشار  خود به يالمثل كفاش يالش و تفكرشان دارد، و اگر فبمقدار كار و بدرجه ت
شود و تاجر هر  يبرابر م 1/1جفت بدوزد، عايديش  3جفت كفش  2 يآورد و به جا

همت و دقت بيشتر  يرسان و جنس يگذار ، سرمايهي، كاالشناسيقدر در بازارياب
از آنچه بيش  يكار خيل يبخرج دهد، سودش افزون خواهد شد( يك باغدار يا صيف

دست و مغز خود را در ميزان محصول و سرنوشت خويش منعكس و مؤثر ببيند، 
تر از او هستند،  يقاهر و قو يطبيعت يا خلقت را، كه خيل يو اياد يعوامل جو

و  يچين زده، علف يك سال ممكن است جان كنده، حداكثر بيل .بيند يبچشم م
ترين  ترين بذر و مناسب م داده، نخبهوجدان انجا يو ساير عمليات را با منتها يآبيار

و  يبعد از سيزده عيد يا يك باد طوالن ييك سرما يكار برده باشد، ول هكود را ب
بالعكس در يك  .موقع آخر تابستان، همه زحمات و اميدهايش را هدر بدهد يباران ب

ترياك كشيده و  يسال، خدمت چندان به درخت و صحرا نكرده، زمستان كنار كرس
ذالك شرايط مساعد هوا و فقدان  گذرانيده باشد و مع يو خوش يز و بهار به تنبلپائي

خم كند و يا بار بار  يآفت در آن سال، درختان پسته و بادامش را زير بار سنگين
 .بميدان گندم و جو بفرستد

است كه در كار صنعتگر يا بازرگان و دريانورد هم آنچه را كه بخت يا  يبديه
ناهنجار، غرق  يها بازار، رقابت يكساد .آيد يپيش م يند خيلگوي يم يبدبيار

و انواع ديگر تصادفات كه  ي، ناامنيو بيمار ي، غارت كاروان، ناخوشيكشت
زارع نيز اتفاق  ياما عالوه بر آنكه چنين حوادث برا .سازد يها را دگرگون م حساب

و  يجو يها ينظم يبيشتر دستخوش مختصر ب يافتد، كسب و حساب او خيل يم
خصوصاً در ايران كه بيشتر مناطق قابل كشت و زرع  .شود يم يو سماو يآفات ارض
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قرار دارند و مختصر  يو خشك يو در سرحد حاصلخيز ياقليم يآن در شرائط بحران
 .شود يباران و گرما منجر به قحط و غال م يوزياد يا دير و زود كم

اما  .و فكر، نقش مثبت دارند نيز فعاليت ياست كه در كشاورز يطور بديه همين
مين قرار ه به .العاده ضعيفتر بقياس ساير مشاغل و در برابر عوامل طبيعت، نقش فوق

 يرا در زندگ يتر كوچكفعاليت و فكر، طبعاً سهم و ارزش  يپيشه برا قوم زراعت
از خود او هستند اثر  يآنچه كه يگانه سرمايه و عوامل ناش يو چون برا .شود يقائل م

اتكاء  .شخص خود اثر و ارزش قائل نباشد يشناسد، مثل اينست كه برا يندان نمچ
يا  يشود، يك حالت تسليم و وازدگ يبنفس و اراده قهراً در شخصيت او ضعيف م

 .آيد يناميديم بوجود م يكه ما آنرا وارهائ يوارفتگ
ه ترجم يغرب يها كه از زبان «وقت طال است»المثل معروف  مالحظه كنيد ضرب

چون  .است پيش ما وقت طال نبوده .ندارد يدر فارس ياست، نظير و مشابه شده
 دست بهها بدون صرف وقت طال  يدهيم و بعض يو بدون زيان آنرا از دست م يبراحت

آنچه بدان ارزش  .خود ثمر و ارزش ندارد يخود بهاصوالً وقت يا زمان  .آورند يم
ايم و كار منبع  چون ما اهل كار نبوده حال .كند كار است يداده و استخراج طال م

المثل  بچنين ضرب يگاه معتقد و گويا است، هيچ درآمد و استفاده چندان واقع نشده
 .ايم نشده

است و هركس تا  خور شده ياگر در مملكت ما، كار و كوشش اينقدر توسر
را  كند و ضمناً از جهات عديده صدمات آن يم يبتواند شانه از زير آن خال

خاص ما و موجبات  يزراعت يزندگ .اش از كجااست بدانيم كه ريشه ، بايد1چشيم يم
و  يكه در صفحات آينده خواهيم ديد، اين پديده مهم را كه در تاريخ مل يديگر

 .است  دارد، بوجود آورده يما نقش بزرگ يوضع اجتماع
بما  يزراعت پيشگ يدر مقابل انصراف از كار و ضعف اعتماد بنفس، چه چيز

كه در سرنوشتمان بيشتر مؤثر  يآن چيز است؟ توجه و توسل به تعليم و تلقين كرده
كه تخم سن و ملخ را  يطبيعت، فلك، قسمت، تقدير، مشيت، خدا، سرمائ :بينيم يم

دمدار بهاره كه آخرش  يابر يهايمان را بزند، چند روز هوا بتركاند يا سر درختي
گندم را از آفت زنگ بپوشاند و  يها اقهباران بريزد و صحرا را شاداب كند يا س

حاصل و  يها را بپوساند، فوج ملخ كه ابر مانند از باال سرمان رد شود يا رو خوشه
                                                

 «.كار در اسالم و در ايران»رجوع شود به كتاب  .1
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هستند كه مافوق  يتمام اينها عوامل ...باغهايمان نشسته تا آخرين برگ را بخورد
ون بسته بوده، تا محصول به انبارش وارد شود دلش خ اطالع و اختيار زارعِ دست

آورد و  يكه اينها را م يدست يا دستگاه يسو هاميد، اورا ب و  دائماً خطر بيم .شود يم
 ...كشاند يبرد، م يم

عوامل قهار طبيعت كه تأثير درجه  هاو ب يزارع و دلبستگ يمسئله دست بستگ
 يطرف تقدير و عوالم اعل هاز خود و انحراف ب ياولش انصراف از كار و استعفا

و در  يو پردامنه در تكوين صفات و عادات مل يد از عوامل اساساست، بنوبه خو
فعالً در اين  .است يدر خور بحث مفصل و كتاب يتنهائ باشد، به يتدوين تاريخ م

 يا است، مختصر اشاره يو اجتماع يكه نتايج روان  يمرحله و در مرحله بعد
 .نمائيم يم

 
 يزندگ يها نوسان -4

 يشديد زندگ يها ، نوسانيپيشه ايران ده زراعتاز خصوصيات بارز ديگر خانوا
ريزد و سفره  يسالِ آمدِ محصول است و خيروبركت از در و ديوار م ييها سال .است

بايد سر كنند و  .معيشت است يديگر كمبود محصول و تنگ يها سالشود و  يپهن م
رسد،  يكه جاليز و باغ م يهائ در ضمن سال نيز هفته .سال را تا سر خرمن برسانند

يا سيب و گوجه فراوان است كه با نبودن وسائل نقليه راحت و  يآنقدر خيار و طالب
دار  گذرد و مواد ويتامين يها م ريزند و بعد ماه يچارپايان م يعدم امكان صدور، جلو

 .رسد يدهانشان نم هب
كه تجارت مستمر يا صنعت منظم دارند،  مردم شهر و كساني يگاه در زندگ هيچ
در آنجا اختالف ميان فصل فروش  .شود يمكرر و مختلف ديده نم يها وسانچنين ن

ها ايفا  كه پول و اعتبارات و اندوخته ياندازه نيست و نقش واسط اين بهبا زمان ركود، 
 .كند يها را تعديل و تنظيم م نوسان يمقدار زياد هنمايد، ب يم

قدرت تحمل و اجبار  يديگرنحو  ه، بيساليانه و فصل يدارِ تناوب دامنه يها نوسان
و  ياو درس گشادباز دهد و به يسازش با شرائط متضاد را در كشاورز افزايش م

 .آموزد ي، هر دو را ميپيشگ قناعت
 

 يزمينگير -5
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باشد يا  ياست، ملك زارع زمين اوست كه آبادش كرده يو سرمايه اصل يمايه حيات
است كه از آب بيرونش  يا ياگر زارع را از آن زمين جدا كنيد  ماه .يرعيت

را بهر مشقت و رنج باشد،  يو گوسفندمير يآب ي، بيتحمل آفت سال .ايد انداخته
اگر دستش را از زمين كوتاه كرديد از  ينمايد، ول ياميد سال و روزگار بهتر قبول م به

زمين، مايه مصيبت و منشأ  و اسارت نسبت به يهمين وابستگ .است ساقط شده يهست
شود تن بهر زور و ننگ بدهد، بشرط  يحاضر م .ذلت و ضعف زارع استهمه گونه 

 .است بماند كه النه و ريشه كرده يآنكه مالك يا مقيم در زمين

تواند زيست  يسربلند و مستقل م .آزادتر است يور صاحب هنر خيل يك پيشه
يا از ناحيه طبيعت  يتاجر نيز اگر در سرزمين .هر جا برود هنرش همراه اوست .كند

، باروبنه را «چون اصوالً دنياشناس و خانه بدوش است»ديد،  يحكومت ناسازگار
تر  اش را به آنجا كه امن كند و قبالً كاال و سرمايه يجمع كرده بديار ديگر كوچ م

 يشبان يزندگ يحت .سازد ينمايد منتقل م يتواند زندگ يتر م است و محترمانه
 .شود يدارد و آزادتر پرورانده منشين چنين اسارت نسبت بزمين را ن كوچ
 

 يزيست تك -6
 يتوان زياد برشمرد ول يم يپيشگ زراعت يدست اول زندگ ياز اين قبيل تأثيرها

ديگر كه اهميت و آثار آن بسيار  ياكتفاء به اهم آنها نموده و با ذكر يك عامل اساس
ايران  يرزو كشاو يشناس اين عامل بيشتر بشرايط زمين .دهيم يوسيع است خاتمه م

 .آورد يدارد و از قنات سر در م يبستگ

بحر خزر و ارتفاعات البرز و زاگرس  يحاشيه ساحل -دانيم كه صرف نظر از  يم
پوشاند و  يو آذربايجان و كردستان و لرستان را م ياز خراسان شمال يكه قسمت

ديم متر بوده، استعداد جنگل شدن و زراعت  يميل 411تا  2111 ينزوالت جو يدارا
 يبقيه مناطق يعن -بزرگ  يها زير دست رودخانه يرا داده است و همچنين اراض

قسمت اعظم ايران تنها در سايه وجود قنات كه از امتيازات و افتخارات كشور ما 
 .است محل سكونت و معيشت شود باشد، توانسته يم

 يآبرفت يزمينهااست كه در قشر  يمستمر يقنات، يك آب باريكه محدود ول
(Alluvion) شود و از مختصر نزوالت انبار شده  يدار كنده م شيب يها در دامنه

مجاور و باالخره از فروكش  يها و رودخانه يزمستان و بهار يا نشت مجار يبارانها
 يو توپوگراف يشناس تنها وضع زمين .نمايد يباال دست، استفاده م ياراض يآبيار
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 يشكل كاسه و نيمكاسه است اجازه چنين عمل فالت ايران كه بيشتر دره و ماهور و به
و  يوسيع سيبر يها هموار عربستان و آفريقا و در دشت يدر صحار .دهد يرا م

است و امكان يا احتياج به قنات  جمع نشده يروسيه و اروپا، چنين شرايط يها جلگه
و نامنظم است و زراعت ميسر نيست و يا  يغيركاف ييا نزوالت جو .وجود ندارد

 .كه دارند سراسر سبز است و قابل كشت و زرع و روئيدن جنگل يكاف يرندگبا
 .كند يزراعت و سكونت يك وضع گسترده و متصل پيدا م

 يخرم و آباد يپهناور لم يزرع و غيرمسكون، نقاط مجزا يقنات ايران، در دشتها
است كه از يك قلعه و چند مزرعه و باغ  همچون ستارگان آسمان بوجود آورده

اين مجموعه كه گاه از  .باشد يآن م يشود و پشته قنات، رشته حيات يكيل متش
آن دِيْهْ  ياست )لغت صحيح و قديم «دِه»نمايد و نامش  يرودآب و ديم هم استفاده م

كرده است و در واقع سمبل  يدر تاريخ ايران باز يحساس يباشد( نقش اساس يم
 .كوچك شده يا معرف ايران است

از نقاط  ياست كه در وسط بيابان، جدا يشورك تمام عيارواحد دِه، يك ك
تواند از نظر  ي، ميواحدِ دهِ ايران .دارد يخود استغنا و نيمه استقالل يديگر جهان، برا

است  ياصل يخود بايستد؛ گندم و حبوبات را كه غذا يپا يتقريباً رو ياقتصاد
كه  يكار يو صيف يسبزيكار نمايد، معموالً چند باغ ميوه و يتوليد و غالباً صادر م

اغلب در آن  يگياه ينمايد دارد، پنبه و روغنها يبار و سوخت را م تأمين تره
رويد، از گاو و گوسفندش شير و ماست و پنير و كشك و روغن كه قاتوق نان و  يم

تنور و  يگليم و جاجيم و پشگل برا يپشم برا عالوه بهگيرند،  يرونق سفره است م
يك  يشود، ماه ياز كشمش و برگه تأمين م يو ترش يو شيرين ينتنقل مهما .كود

تقسيم كند، حمام دارد، مسجد دارد،  يبكشد و گوشت يتواند پروار يبار قصاب ده م
تنور  يا مكتب دارد، و هر خانه يدارد، گاه يو بافندگ يريسندگ يدست يدستگاهها

و چيت و كبريت و  اش قند و شكر و نفت يو بزاز يسقطفروش يدارد و در دكانها
ها وسائل نقليه  ها و ماديان االغ .شود يذخيره است و پخش م يساير احتياجات واردات

، اگر در ينشين ايران خالصه اين كه خانواده ده .هستند يو ارتباطات خارج يداخل
تواند بدون مراجعه و نياز بخارج  ياز سال، م يطوالن يها سراسر سال نباشد در ماه

 .اتش را شخصاً يا در محدوده ده فراهم سازدتمام احتياج
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از يكطرف  ينشين ايران از غير، در زارع ده ينياز يبه خود و نزديكان و ب ياتكا
است و از طرف ديگر عدم   نسبت به مردم كرده ياعتنائ يايجاد روح استقالل و ب

و  يباركه كمابيش اج يعدم ارتباط .است احتياج، عدم ارتباط و عدم اتحاد را آورده
العبور است  صعب يها و كوهسارها دهات و شهرها در وسط بيابان يزائيده پراكندگ

مجزا و  يها اگر زراعت ايران در محدوده .خبر هستند يو طبيعتاً از هم جدا و ب
گرفت و حالت  يصورت نم -به قنات و محصور در قلعه است يكه متك -مستقل ده

داشت، چنين وضع و اثر خاص كمتر  يم اروپا را يگسترده متصل و مرتبط دشتها
 .شد ينم «يتكز»يا  «الطبع يانفراد»و  «خودبين»اصالتاً  يآمد و ايران يپيش م
از  يناش ينداشتن، بمقدار زياد ي، خود خواه بودن و اخالق اجتماعيخودبين

قوم صنعتگر و  ياگر باز مقايسه را رو كه صورتيدر  .است يو جدازيست ينشين ده
ديگران است، بطرف مردم  يم، كار آنها چون تهيه و توزيع جنس براتاجر ببري

رونق بازار و  .شوند يروند و ناچار اهل مبادله و معاشرت و اجتماع يا همزيست م يم
شود و جمعيت و امنيت  يصنعت و تجارت در سايه جمعيت و امنيت تأمين م

نظام و تشكيالت پايدار  از ارتباط و يك سلسله پيوندها باشد و بدون يتواند خال ينم
 .بماند

*  *  * 

ايران بر شمرديم نبايد ما را متعجب و  يزراع يآنچه از آثار مستقيم زندگ
گياه و جانور تا انسان مرحله اول انسانيت،  يدر مسير تكامل .ناراحت كرده باشد

صيد و زراعت بوده  يآماده طبيعت و اعاشه از راه زمين يعن يها خوردن از سفره
 ياز بندها يآزاد يتر بشريت و در سير بسو تجارت و صناعت  مراحل پيشرفته .است

ها آن مرحله را با تبعات و  همه ملت .و خالقيت است يطبيعت و رسيدن به سازندگ
و  ياست كه در سرمنزل اول سير طوالن يبسيار طبيع .اند كرده يتأثيرات متفاوت ط

ود و اسارت گذشته و به بروز كماالت و كامل از جم يالمصير هنوز به رهائ اهلل يال
تجارت مالزم با تحرك و تصرف بيشتر در طبيعت است و يك  .رشد نرسيده باشيم

ها است و صناعت و هنر كه اساس آن بر  طرف تكيه آن عوض طبيعت بر انسان
در طبيعت  ياز تصرف و دستكار يتر و ابتكار بوده و در سطح پيشرفته يجوئ چاره

را در  يتر يافته شود، قهراً موجبات و صفات رشد يم يد و اختراع منتهاست و به ايجا
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خود زراعت نيز هر قدر توأم  .نمايد يرساند و ايجاب م يظهور م هانسان و در اجتماع ب
 يها با تدبير و تغيير و همراه با تسلط و تصرف در طبيعت باشد و با وسائل و طريقه

عليه آفات و حوادث  يها مشكالت و به مبارزهمعايب و  يجوئ چاره انسان به يابتكار
بپردازد، مانند تجارت و صنعت بيش از پيش به انسان اتكا پيدا خواهد كرد و آن 

ما  يهر قدر زندگ .تر، خواهد ساخت و خواهد يافت را در مرحله متكامل «انسان»
شود، هم ناگزير از شخصيت و لياقت بيشتر خواهد بود و هم  يما متك خود به

 .صيت و رشدمان را باالتر خواهد بردشخ
 

 آثار غير مستقيم يا درجه دوم

نمونه آنها را ذكر كرديم، بنوبه خود آثار دست  6آثار دسته اول كه در بند گذشته 
و  ياز خصوصيات اخالق ياست كه هركدام كليد بسيار بوجود آورده يدوم يا نتايج

 :نمائيم يا را ذيالً ذكر ماز آنه يا پاره .باشد يتاريخ ما م يرموز اجتماع

 
 يسازگار -1

، و يزندگ يها ، نوسانيبردبار ييعن 1و  4و  1مستقيم  ياز تركيب تأثيرها
يك سيستم  عنوان بهاست كه  پيدا شده يو عميق در ايران ياين خصلت كل يزمينگير

و مشقت و  يخود را با شرايط گوناگون زمان و مكان منطبق نمايد و بهر سخت يدفاع
بسازد، با  يو تنگ يدر سرما و گرما بسوزد، با فراخ .اناً بهر ننگ و نكبت تن دهداحي

خود زنده  يآن كه سر جا يبرا . . . يكند و نوكر يدوست و دشمن كنار آيد، آقائ
 !بماند

 .نيستند يايران ينيز بيدخالت در ايجاد روح سازگار 6و  3و  2 يتأثير بندها
دقيق و  يبه قاعده و قرارها يعدم اعتقاد و بيقيد -ييعن يبند و بار يو ب ينظم يب

و  يگ همچنين بيكاره .دارد يرا از سر راه آدم سازشكار برم يسد بزرگ -يحتم
و مبارزه،  يجوئ سلب مسئوليت از خود، فرار از چاره يبودن، زمينه را برا ياتكائ

يبت و مص ياوضاع نشستن و باالخره محمل برا خود بهاميد سازگار شدنِ خود به
 .كند ياسارت تراشيدن، مساعد م

چهارراهِ تاريخِ تمدن بودن و در مسير تجارت و تهاجم ديگران قرار گرفتن، )كه 
فالت ايران و ارتزاق  يبعداً خواهيم ديد خود تا چه اندازه معلول وضع جغرافيائ

مردم  .است كمك فراوان كرده يايران ياست( نيز به خصلت سازگار بوده يروستائ
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 يجوئ ياند؟ پ چگونه يسرراه يها چي يا شاگرد قهوه يو توريست يزوار يهاشهر
زبان و ظواهر آنان درآمدن و  رنگارنگ، به يها سليقه و خواسته مسافرين و مشتري

و به  يشخصيت يخوردن، آيا شخص را به ب ينرخ روز و مذاق مشتر نان را به
 كشاند؟ يبا هر شخص و موقعيت نم يسازگار

ور دولت و دست به يو آزاد، ول ياسماً مل يكانون 21قبل از شهريور  يها سالدر 
و در آنجا  «كانون پرورش افكار»منظور تبليغات، تأسيس شده بود به نام ه ب

از استادان  يها كه در طاالر دارالفنون يك از شب ييك .آمد يبعمل م يسخنرانيهائ
داشت و خودتان  يخنرانس «ايران يسرّ بقا»تاريخ دانشكده ادبيات تحت عنوان 

 يبايست يسال استقالل ايران چه م ..21و بيان علت  يگير زنيد كه نتيجه يحدس م
اين  يگفتم؛ علت واقع يروكرده بشوخ يباشد، بنده به رفيقِ پهلودستِ دانشگاه

با دشمن  يجد طور به يبنا شد، ملت يوقت...  !ما است  «يپفيوز»ايران  يسرّ بقا .نيست
و مخالفت  يتا آخرين نفس نجنگد و بعد از مغلوب شدن سرسخت روبرو نشود،

آيند در زبان  يرا بپذيرد، اعراب كه م ينكند، بلكه تسليم اسكندر شود و آداب يونان
 يخلفا يكاسه گرمتر از آش شده، صرف و نحو بنويسد يا كمر خدمت برا يعرب

مدح سالطين ترك در  برساند، يبسته دستگاهشان را بجالل و جبروت ساسان يعباس
نشيند آبدارترين قصائد را بگويد، غالم  يكه بر تختش م يچون سلطان محمود غزنو

هر زمان  يحلقه به گوش چنگيز و تيمور و خدمتگذار و وزير فرزندانشان گردد يعن
ركس و ناكس تعظيم و خدمت كند، دليل ندارد كه ه برنگ تازه وارد درآمده، به

يك دنده و  يها سرسخت .فحه روزگار برداشته شوداز ص ينقش و نام چنين مردم
روند؛ يا  يجنگش م هايستند و ب يكه در برابر مخالف و متجاوز م  ها هستند اصولي
شكست خوردند حريف چون  يخورند و وقت يشوند و يا احياناً شكست م يپيروز م

رشان شود، از پا د يبيند و با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو م ينم يزمينه سازگار
 .كند يآورد و نابودشان م يم

علت مختصر مقاومت با خاك  هدر حمله مغول ديديم كه شرق و شمال ايران ب
 .فارس تسليم شدند و ايالت فارس سالم ماند يامرا ييكسان شد، ول
 يقالب روح» :نويسد ي، فرانتس التهايم م1«آسيا در كشمكش با اروپا»در كتاب 

تحصيل آن بايد  يبرا .گذارند يدر گهواره او نم را ساخته و پرداخته يهيچ ملت
                                                

  .زاده يترجمه دكتر منش. 1
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بيگانه است كه  يها بيگانه و فرهنگ يها در كشمكش با مليت... جنگيد و جان كند
در تقليد از  يگاه .كند يحاصل م ينسبت به امكانات خويش، خودآگاه يهر قوم

ا در نبرد و ب يديگران، اما هميشه در رقابت و مسابقه با ديگران است كه قوم
 «.بسازد يخود قالب مستقل يآورد كه برا يم دست بهرا  كوشش، قدرت آن

رقابت و مسابقه با ديگران و اهل جنگيدن و جان  يما اهل نبرد و كوشش برا
تقليد و  .بيگانه نيستيم يها بيگانه و با فرهنگ يها كندن در كشمكش با مليت

 .نداريممستقل  يبنابراين قالب روح .دهيم يرا ترجيح م يسازگار
معاصر و به استقبال دشمن رفتن او  يايران ياز روح سازگار يا اينكه منظره يبرا

 يكه بعد از قضايا يايران را دريابيد، دو داستان كوچك واقع يرا ببينيد و سرّ بقا
متفقين اتفاق افتاده بود، برايتان  دست بهاشغال ايران  يها سال، در 1321شهريور 

 : آورم ينمونه م
  كرد )و در روزنامه هم آمده يز دوستان كه مهندس معدن است، حكايت ما ييك

درست  .يابد يايران مأموريت م يمركز يبود( كه از طرف اداره كل معادن بنواح
آباد و كهريزك  يادم نيست در موقع رفتن يا برگشتن از مأموريت بود كه مابين حسن

بوسشان مورد حمله دزدها واقع زير تهران، در روز روشن اتو يراه قم در چند فرسخ
يك يا چند مأمور با اسلحه هم جزو مسافرين بودند،  كه حاليدر  .شود يو متوقف م

كند كه  يباال آمده، با تهديد هفت تير اعالم م صورت بهسردسته دزدها نقاب 
تقديم و چند  يا عده .دارند شخصاً تحويل دهند يمسافرين آنچه پول و اشياء قيمت

از مسافرين  ييك .شود اخطار را تكرار كند يمجبور م .نمايند يو تأخير متعلل  ينفر
جناب دزد  يهستيد، گلو يحيائ يعجب مردم ب» :گويد يبرخاسته، رو به همسفران م

 .« !آوريد؟ يپاره شد، چرا كيفتان را درنم
ديگر از دوستان كه اتفاقاً او هم مهندس معدن است و در آن زمان رئيس  ييك

پرطول و  يها كاروان يمتفقين برا :گفت يآباد نزديك سبزوار بود، م سمعدن عبا
ايران روانه روسيه  يعرض حمل اسلحه و آذوقه كه از چپ و راست و چهار سو

 نماينده يآن پست يعن يمتصد .بود، يك پست در سبزوار دائر كرده بودند
U.K.C.C يصر آقااست كه، هر روز ع كرده يرفيق ما حكايت و درد دل م يبرا 

را كه از  يدولت يسرّ يها خانه پيش من آمده، رونوشت كليه تلگراف رئيس تلگراف
گويم من يك  يهر چه م .گذارد ياست، جلويم م تهران يا به تهران مخابره شده
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 يو نظام يحمل و نقل متفقين هستم و به امور سياس يكار مؤسسه مقاطعه يكارمند فن
 ...دارد يبرنم يخدمتوارد نيستم، باز او دست از خوش 

بينيم فقط هفتصد هشتصد سال  يساله باصطالح استقالل ايران م 2111در تاريخ 
و  ياش مقدون بقيه .كردند يبر سرزمين ايران حكومت م يخالص ايران يها آن سلسله

را ا ذلك آنه مع .و عرب و ترك و تاتار و مغول و افغان و امثالهم بودند ييونان
است  ياين خود سياست .چون باالخره رنگ ما را گرفتند .ناسيمش يسالطين خودمان م

كه  يكه رنگ ديگران را بگيريم تا آنها را برنگ خود درآوريم، يا عمالً برنگ
و امتيازاتشان چنين  ياقوام ديگر دنيا با همه گردنفراز .تركيب از هر دو باشد درآئيم

يونان با آن استعداد و  .درا نداشتند، بنابراين دولت ابد مدت پيدا نكردن يهنر
را شكست داد، بعد از حمله  يجثه  دولت عظيم هخامنش يكه با كوچك يدرخشندگ

 يو امپراطور ياز جمهور .اسكندر ديگر سر بلند نكرد و در قبر تاريخ مدفون شد
ها پايمال شد و نصف ديگر پس از فتح  رم، نصفش در هجوم ژرمن ينيمه جهان
هست، نه  يامروز نه آشور .ز صفحه روزگار نابود گرديدتركان ا دست بهقسطنطنيه 

حريف  يها كه زمان ها و ملت از دولت ي، نه مصر فراعنه و نه بسياري، نه فنيقيا كلده
است كه ضمن خم  بوده يايران يسازگار .اند رفته يايران بشمار م ييا معاصر شاهنشاه

خود را  يهنگ و فسادهاساخته، فر يم يشدن در برابر دشمن، دشمن را رام و راض
1.است  نموده يكرده و باالخره هضم و جذبش م يبر او تزريق م

 

كه هرفصل  3شرق( يها اضطراب -مسلمان يدر كتاب )در آسيا 2موريس پرنو
ايران دوفصل  ياختصاص داده و برا ياز ممالك شرق اسالم ييك هب را آن

د از يك ماه اقامت در شيراز، در آنجا كه ؛ بع .دارد ياست، دراين زمينه بيان آورده
نظر به كوه و  گرد كرده، يك ها عقب گردنه يگيرد، در باال يراه بوشهر را پيش م

كند و خود را در  يخورد كه چرا ايران را ترك م يزير پا انداخته، تأسف م يدشتها
گذشته چندين  هب :گويد يم .بيند يم «شود يآدم كه از باغ عدن بيرون م»وضع 

سنگين را پشت سر  يها كردم كه چگونه هجوم ياين كشور كهن فكر مهزارساله 

                                                
اصطالح كرده و در  (Absorbation De l'ennemie) «انجذاب دشمن»اين استعداد را پرفسور برگ  .1

حيات و تحرك روح يك ملت  يها مونتسكيو آن را از نشانه يحت .رايج است يو روانشناس يشناس جامعه
  .داند يم

2  . (Maurice Pernot)    3  . En Asir musuiemane, Inquietudes de l'orien 
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خروشان كه  يها گوناگون را چون سيالب يها است، تمدن بلند كرده گذارده و سر
را كه  ينشين كرده، از خميره آنها تمدن ديگر شود، در خود هضم و ته يوارد دريا م
 ... !دارد بوجود آورده است يرنگ ايران

 يشود و از هر ملت ينظير كه در ما ايرانيها ديده م يق و تقليد باين قدرت تطبي
داريم و زودتر و آسانتر به لباس  يخارج يها زبان تعليم و تلفظ به ياستعداد بيشتر برا

دهيم، مظهر  ياقتباس نشان م يبرا يتر از خود درآمده، هوش سرشار يو آداب قو
خواهم بگويم بد است يا خوب  ينم .ايرانيهاست ياز قدرت يا روح سازگار يديگر
است دربرابر  ياست ضداصالت، امتياز ياصالت .است يو خصوصيت يواقعيت .است

 ! . است يچيز عجيب . . .با فنا ندارد  ياست كه فرق يابتكار، بقائ

 
 يروح مذهب -2

انصراف از كار و انتظار  ي( يعني)وارهائ 3بزرگ اثر شماره  يها از انعكاس ييك
توانيم مشاهده  يم يايران يمسلك يو صوف يداشتن را، در روح مذهب قضا و قسمت

نيز  يدائم كشاورز يها زدگي ( يا مصيبتيزندگ يها )نوسان 4البته اثر شماره  .كنيم
 .در آن دست دارد

 يها و هجوم يآسمان يزراعت پيشه دستخوش بالها يها ايراني يبرا يزندگ
است كه يكسره به آن  ماليمِ مستمر نبودهگاه منظمِ مطمئن و  ، هيچيو خارج يداخل

خود را  يانسان وقت .دعا يا نفرين به آسمان بلند نكند يمشغول شود و مكرر سر برا
طبيعت يا خلقت را  يبيند و با گوشت و پوستش قدرت خردكننده نيروها يناتوان م
و ميل به الطبيعه  مافوق يقوا هالتفات و اعتقاد ب يبرا يبيشتر ينمايد، آمادگ يحس م

تر باشد، اين  تر و از خود مأيوس هر قدر بيكاره .كند يتعظيم در برابر آنها را پيدا م
خدا  هغير و احياناً ب هكه نباشد اتكاء ب خود بهاتكاء  .شود ياحتياج و التماس بيشتر م

 .گيرد يقوت م
 از خود يجدا نبوده و پيغمبرهائ يگاه از مذهب و روح ديندار تاريخ ايران هيچ

اگر  .عرب آمد، سخت درآغوش گرفت ياست و اسالم را كه از دنيا داشته يا ساخته
 يها، آنجاكه بپا ترين محرك ايراني توانيم بگوئيم عمده ينگوئيم يگانه محرك، م

اند يا كار  ريخته «ثروت و مال»مثل اشك   ياند و بميل و ابتكار شخص خود جنبيده
 يعشق خدا و آخرت و به سائق دين هاند، ب ادهمعاش و منافع انجام د يدر ورا يمثبت

 .است بوده
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و  يمذهب يها ها، در جلوه ايراني يترين مظاهر فكر يو عال يزيباترين آثار هنر
كه در  يو توجه يجوئ يمسلماً در روح تعال .است خدا ظهور كرده يسو هب يها راه

شود،  يديده موجود  يها ما بطرف معنويات و عظمت يافكار و ادبيات و آمال مل
ور بودن در دستگاه مسحور  و اين مواجهه و غوطه يكشاورز يزندگ يها آزمايش

 .است  دخالت نبوده كننده خلقت و طبيعت، بي
 يها و استوار بر پايه ي، چندان خالص الهيضمناً نبايد فراموش كرد كه روح ايران

بينم و  يزياد ماسم خدا را  يدر اشعار فارس .است نبوده يپرست و حق يمحكم تقو
تقدس و  يها در شديدترين دوران .و معشوق را يطور در همان ابيات اسم م همين

 يو عياش يباز و زن يصفويه و قاجاريه به حداكثر شرابخوارگ يادر بارهتشيع و در 
كردند،  يبه افراد خاندان خود م يكه صفويه به مردم و حت يا يسفاك .خوريم يبر م

پياده  .دانستند يلبته خود را مروّج تشيع و مخلص آستان واليت ما .است سابقه بوده يب
راه  يكردند، آخوندباز يها تعمير م رفتند، گنبد و بارگاه ياز اصفهان تا مشهد م

عظيم مجموعه روايات و  يرا وسيله دادند كه آن دريا يانداختند، مرحوم مجلس يم
ها  شهادت نقاشي هو ب ياروپائ در مجلسشان بنوشته سياحان يول... اخبار را جمع كند

جشن،  يشد و شبها يگيالس قدح شراب خورانده م يموجود بجا يها بري و گچ
مطرب و غيرمطرب  يها ، پر از زنيشراب و شيرين و ييك بازار قيصريه را با چراغان

 .كردند يشاه قرق م يطناز، اختصاصاً برا
دنيا و  ياز همه شهرهابينيم كه تهران ما بيش  ياگر امروز با كمال تأسف م

دارد، در گذشته نيز كه معتقدات و احكام  يعرق فروش هايش بتناسب ساير مغازه
است، خم و پياله از زبان و دل شاعران و از  داشته يعموميت تقريباً تام و جار يمذهب

دروغ و تقلب نيز شايد در  .است افتاده يدست لوطيان و نوكران و اربابان و بزرگان نم
 .باشد  اين چنين رايج نبوده ييچ ملتميان ه

 يا يا جمع بين ديانت و معصيت را شايد هيچ نويسنده يروح ايران ياين دوگانگ
در كتاب دارالمجانين آنجا كه پدر نويسنده  .زاده مجسم نكرده باشد مثل جمال

آقا آماده  ي؛ در دو گوشه باغ خانه، دو تخت برا كند يها را تصوير م يادداشت
، بساط عرق يديگر يسجاده و تسبيح با هزار خضوع و دعا و رو ييك يروشد،  يم

 !با مزه ماست و خيار
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جز مغز و مقصد اسالم نيست  يايران اسالم را پذيرفت و تشيع را كه اصوالً چيز
 يآورد كه برا يرو به خدا و دين .خودش يو روح يدر زمينه نژاد يپرورش داد، ول

 يشد، عبادتش يكنوع استخدام و استفاده شخصو نجات روز معصيت با يپناهندگ
و  يتعد يو برا يخوش يعيش و نوش در روزها يحساب شود، اما دست او را برا

از كار و كوشش و  ينيز استعفا ياز نظر فلسف .باز بگذارد يتملك در مواقع زورمند
ارد نويسنده مقدرات و هگونه تصميم و تقدير را بگرداننده افالك و بانتقال دادن هر

 .1اسالممان كرديم

                                                
را ترويج  يول دارد و نه چنين افكاررا قب يالزم است گفته شود كه قرآن نه آن نوع التجاء و خدا پرست .1

كه وضع اين  ياز آن جمله است  آيات متعدد .نمايد يكند؛ سهل است كه شديداً هر دو را سرزنش م يم
 .دهد يو نجات نشان م يو پس از آن در مواقع راحت ييا غرق كشت يقبيل اشخاص را در موقع گرفتار

 : شناسد يعذاب م هرا كفر و مستحق ب يمانند آيه ذيل كه چنين عمل

 : 11/ زمر

. 
خواند و  يكمك م هپرورودگار خود باز گشته و او را ب در رسد، به يو زيان يو چون انسان را گرفتار)

كند  يخواند فراموش م ياز خود برساند، آنچه را كه قبالً م يو خير يكه بعد از آن )خدا( به او نعمت همين
با كفر خود  يراه او گمراه شود، بگو مدت كوتاهاست  تا از   خدا شريك و همتا قرار داده يو برا
  .(يمند باش، همانا كه از ياران آتش هست بهره

 .ديگر يها و در سوره 23و  21و  12همچنين در سوره يونس آيات 

ايمان و ميل و تسليم به عشق و ترس از خدا  در خدمت و احسان  يخواهد كه از رو يرا م يقرآن پرستش
همه جا فرا راه شخص و تعيين كننده   يو فراخ يو در تنگ يو خوش يدر سخت است  و  خلق بوده هب

است كه  آمده يدر مورد دوم نيز آيات قاطع فراوان .خرج و خوراك و موت و حياتش باشد يها برنامه
  : چون ياز جمله آيات .سازد يم يمبر يبودن و درويش مسلك يو جبر ياسالم را از اتهام قضا و قدر

است كه كسب نموده،  ياست  نيست، هركس در گرو چيز غير از آنچه تالش كرده يا بهره انسان ي)برا
اند و بهره زنان  آورده دست بهباشد، بهره مردان از آن است كه  يهمه درجات برحسب اعمالشان م يبرا

ود مگر آنكه خ دهد يرا تغيير نم ياند، همانا كه خداوند وضع قوم است كه كسب كرده ي)نيز( از خير
 .(وضع خود را تغيير دهند

مقتدر  ياثر و قوا يخاصيت و ب يزراعت پيشه چون به تجربه يا به تصور دست و عمل خويش را ب يايران
 :از قبيل يبه آيات ياست،  وقت ديده يخلقت را مسلط و تعيين كننده سرنوشت م
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 و مسئله امنيت يتفرقه اجتماع -3

داد و از  يو فرديت را پرورش م يده، كه از يكطرف روح خودبين يمحدوده مجزا
توانست  ينقاط مجاور، نم هطرف ديگر با نفرات اندك خود و با عدم ارتباط و اتكاء ب

و  ينات نظامالزم و امكا ياوليه ايران يك قدرت دفاع ياجتماع يواحدها به
، دست ييا بيكارگ يو وارهائ يزمينگير يها بدهد، با خصيصه يكاف ياقتصاد

نخستين طوق ضعف و اسارت و احتياج به حمايت را  يهم داده، از روزها دست به
 يوضع جغرافيائ كه حاليدر .ايران هستند انداخت يبرگردن ده نشينان كه عناصر اصل

بودن، يك  يدائم يش هجوم و دستبردهاكشور در داخله و در مرزها و دستخو
 .نمود يرا ايجاب م يو تشكل محكم يقدرت دفاع

در هر طرفِ  يدانيم بدور فالت ايران سلسله جبال ممتد و مرتفع يتوضيح آنكه م
 يانضمام سواحل گرم و ناراحت دريا هب يخشكيها كشيده شده و اين حصار طبيع

 ساخته يجدا م يزياد  خارج تا حدودعمان و خليج فارس، ايران را از همسايگان 
تحت فشار  يهر چندبار از شرق و شمال مملكت، مهاجمين خونخوار يول .است 

شدند، همه كس  ي، سيل آسا بداخل ايران سرازير ميطمع كشورگشائ هيا ب يگرسنگ
بردند و پادشاه شهرها و ارباب دهات  يغارت م كشتند و به يم و همه چيز را

                                                                                                              
 ي، )و شما خواستار چيز

متين  يرسان بزرگ و صاحب نيرو يخواهد، همانا خداوند است كه روز يشويد مگر  آنكه خدا م ينم
ورده آنها را بهانه خ يبلكه خدا بود كه تير انداخت( بر م  يتو نبود  يكرد يتو تيرانداز يباشد، و وقت يم

را كه تكرار و  ياست و آيات قبل گرفته يم يو درويش مسلك ياعتقاد به واره يبرا يو مدرك يبيكارگ
تعارف و  عنوان به يخودمان يو مداهنه باز يگرفته يا بر سبيل شاعر مآب يصراحت بيشتر دارد  نشنيده م

خود معتبر و  يهر دو دسته آيات درجاغافل از آنكه   .است  كرده يم يآميز تلق مصلحت يتعبيرها
و حاكم است،  يها ناظر به انسان بوده و در سطح اعمال و به مقياس وظائف ما جار اولي .صحيح است

اراده و  .باشد يدوميها ناظر به خدا و خلقت بوده  در مقياس ابديت و مشيت وارد م كه حاليدر
 يودمان، منافات با اينكه خدا چنين خلقت و قرارداشتن انسان و موظف بودن ما  در سرنوشت خ مسئوليت

اختيار و  ياز آنچه در قلمرو ياراده و عمل خدا در قسمت .باشد  ندارد بوده يرا مقدر كرده و منشا اصل
ه و عمل ، از طريق اراد :مصداق  هآيد ب يامكان انسان درم

 .شود يخود انسان اجرا م

و خواسته  يرا كه اصوالً عال يدر دل و معن يو صفا اهلل يف يو عرفان نيز فنا يمسلك يايرانيان در صوف
از شخصيت و مسئوليت و كنار زدن جهاد و فعاليت  كه از اركان اسالميت  يقرآن است  مالزم با استعفا

 .اند را فراموش نموده ياست  گرفته، جهات و خير و خدمت و سازندگ
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قلعه مانند در داخله  يها خشك و شبكه جبال يديگر، كويرها از طرف .گشتند يم
ايالت يغماگر كه قبالً از  يمحكم برا يها گاه وسيع و تكيه يها كشور، جوالنگاه

 .خارج آمده يا بركنار از تمدن بودند، فراهم كرده بود
بار صحنه حمالت گوناگون و  يك يبه اين ترتيب تاريخ ايران هر صدسال واند

شهرها و دهات دائماً در معرض تاخت و تاز ياغيان و شبيخون  .گرفت يار مقر يخراب
مردم نه در سفر امنيت و سالمت داشتند و نه در دار و ديار  .شد يدزدان و راهزنان م

كوتاه   يها قلعه يدهات همان ديوارِ گل يقدرت دفاع .از تجاوز و چپاول ايمن بودند
شان بيغما برده  يچماق بوده، خرمن و مواش و حداكثر  چند بيل و يخال يبا برجها

باطراف امكان پذير باشد و تجهيزات و  يبدون آنكه امداد و اتكائ .است شده يم
در ايام صلح و راحت با  ياز خودشان بسيج دهند، يا تشكيالت و تداركات ينفرات

شهرها با  .دفع دزدان و تصرف كمينگاهشان به عمل آورند ييكديگر برا يهمكار
و تشكيالت  از  يهمكار لحاظ به يكه جمعيت و ثروت بيش از دهات داشتند، ولآن

شهرها خود در اختيار و در زير فرمان  عالوه به .تر بودند تر و ناتوان دفاع يدهات ب
داشت كه در غفلت و عشرت فرو رفته  خوانين و سركردگان و اميرزادگان قرار

است   اطر حفظ خود و ادامه چپاول بودهخ هكردند  ب يم يبودند، يا اگر جنگ و دفاع
 .حمايت از مردم ينه برا
 

 يشهر و ده در ايجاد حكومت مل اين بهت -4
نداشتند كه از افراد ناجور  يو شرائط همكار يشهرها از اين جهت قدرت دفاع

به مصلحت  بود كه  بنا يشده و چه بسا محل همسايگان غالب و مغلوب يناشناس پر م
كينه بدل داشته   يول كنند يگار، با هم تبادل تعارف و تهنيت مزمان و روح ساز

يا خريدار و  يدهند و از طرق مختلفِ ارباب نوكر يم فحش مه پشت سر  به
اعتماد و اتحاد  يجا هب يو بدخواه يبدبين .گذارند يفروشنده  كاله سر يكديگر م

ها و  گي اهد دودستههنوز هم در غالب شهرستانها ش كه طوري بهاست،   حكمفرما بوده
 .دار هستيم ريشه يها دشمني

هنوز هم  .بودند يخود يك واحد اجتماع يبرعكس شهرها، دهات هر كدام برا
 يها ها و لهجه با قيافه يقديم ينخوردگ و دست يدر دهات دور افتاده ايران همخون

مان به (Commune) ياشتراك صورت بهشان  ياداره امور داخل .شود يديده م يباستان
 .است  در ورود به اين سرزمين داشتند، محفوظ مانده يآريائ يها كه خانواده يوضع
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 يكس يمثالً وقت .شود يانجام م يدسته جمع طور بهكه در آنجا كارها  يهستند دهات
 يگذار و بام يكش و گل ي( بسازد، اهل ده جمع شده  بنائي)اطاق يا خواهد خانه يم
مهمان صاحب  و با ديگ آبگوشت يا آش رشته كنند و ناهار دور يك سفره يم

، مردم ده هر كس بفراخور خود، ابزار كار ييا در مجلس عروس .شوند يساختمان م
كند  تا خانواده جديد صاحب سرمايه  ييا گوسفند و اثاث خانه، به تازه داماد هديه م

، ي، حماميدار ، مكتبياز مشاغل مانند آهنگر يدر بسيار .شود يو اسباب زندگ
 يقبل از تقسيم  برا يا خرمن سهميه در موقع محصول از هر و غيره ي، دشتبانيمالئ

 .گذارند يآنها كنار م

است كه از خود  يباشد، ريش سفيد يكدخدا كه در واقع مدير و زمامدار ده م
ها و ريش سفيدان  سربنه يشود و كارها را با مشورت و همدست يمردم برگزيده م

است كه  مانده يدر دهات باق  يو همكار ييك روح همبستگ .يدنما يديگر، اداره م
اتفاق  بندرت يخيل يناموس يو ب يدر دهات دزد .اند شهرها از آن محروم

يكديگر خيانت نكرده و زنها  يها اموال و زن هحاال هم مردم نسبت ب .است افتاده يم
غريبه و  يهگذرهارخ دهد، از ناحيه ر ياگر احياناً سرقت .گيرند ياز مردها رو نم

 .است يشهر يدزدها
اند، معموالً در داخل ده رخنه نكرده، نظام  آمده يكه به ايران م يمهاجمين

در  يو حت يزدند، بلكه در سطح باالتر در عمارت ارباب يم نمه آنجا را به ياجتماع
 يمباشرين اعزام وسيله بهكه  يو حق ارباب يدريافت باج و بيگار شهر منزل گزيده، به

ترتيب واحد ده،  اين به .نمودند يشد، اكتفا م يم يجمع آور يكدخدايان محل يا
يا حكومت  ينوع دموكراس مشترك و برخوردار از يك ياجتماع يزندگ يدارا

مباشرت در امور  يمعنا هب -ترين شكل حكومت ترين و صحيح يعامه كه طبيع
 .است  بوده -باشد يم يعموم

مردم در همين حد ضعيف و  دست بهو اداره مردم  ياما متأسفانه رويه دموكراس
قبالً اشاره شد،  كه طوري بهدر ده نيز  .است جلوتر نرفته ناقص خود از حدود ده

اند  نتوانسته يمحيط و قلت نفرات  اجازه و امكان توسعه و رشد را نداده  حت يكوچك
دور و نزديك  مقهور و تسليم تجاوزگران .بدفاع از امنيت و مالكيت خود بپردازند

زمين  يو ماندن رو يبعد يشده، مالكيت و حمايت آنها را در برابر دستبردها
 .اند ، بجان و دل خريدهيو مختصر بهره رعيت ياجداد
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 يبينيم در آنجا سيستم اجتماع ياند، م اما همين نژاد آرين را كه به يونان رفته
 .اند امه و استقرار دادهكوچك اوليه، اد يرا در شهرها يداخل يو همكار يخانوادگ

 يها دارد و مادرِ دموكراسي يكه شهرت تاريخ (Etat-Cité) شهر آتن-دولت
 يجز همان تقسيم وظائف و همكار يشود، چيز يمغرب زمين حساب م يامروز

 .است ما نبوده يها واحد ده

دهات ايران كه نسبت بدهقانان بيگانه بودند، ميان خود نيز هميشه  يها ارباب
و  يجغرافيائ يها اند و جدائي نداشته يو اشتراك منافع اقتصاد يخانوادگ يها اتصال

خاطر حفظ منافع مالكانه،  هاست كه ب مانع از آن بوده يا و قبيله ياختالفات نژاد
وسيع متصل  ياروپا نبودند كه اراض يها مانند فئودال .برقرار سازند يارتباط و اتحاد

غالم شده را بزنجير بكشند و  يطرف رعايا ، از يكرا در تيول خود داشته يو مرتبط
يا به قدرت  .برج و بارو بسازند يمركز يها از طرف ديگر در برابر سالطين و دولت

كه بنوبه خود بدنبال طبقات صاحب  يها و مجالس شيوخ بپردازند و اتحاديه يدفاع
 ياديخواهآز يها رم و قبل از انقالب يها يونان و پاتريسين يحقوق و صاحب رأ

گرديده و  يمشاور و آمر بر سالطين از آنها تشكيل م ياروپا، مجالس اعيان و نجبا
 .1اند بوده يپيشقدمانِ پارلمانتاريسم كنون

                                                
 :در اين زمينه دارد كه خالصه آن چنين است يبحث بديع «آسيا در كشمكش با اروپا»كتاب سابق الذكر . 1

، يك عمل آزاديبخش در برابر جانشينان اسكندر و يكار آمدن اردشير بنيانگذار دولت ساسان يرو
تا زمان انوشيروان،  .توام بود يهخامنش يمواريث شاهنشاه ياحيا يشد و با آرزو يها محسوب م پارت

زيرا كه  .داشت يالطوايف انطباق با حكومت ملوك يگير يا روش ماليات يدولت ساسان يچهره اقتصاد
كرد، حق داشت مستقيماً ماليات  يبنا م يكه خود در مركز آنها شهر يپادشاه فقط از مناطق روستائ

به دلخواه خود( در خارج اين مناطق  ييا جنس يول، نقدتناسب محص هب ي)مالياتِ نسبتاً سنگين .بگيرد
بود كه پادشاهان  يو قدرت، از آن كدخدايان و پادشاهان محل ياراض يها محدود و معدود، ماليات

خويش را  يپرداختند و مقام اجتماع ياز ماليات را باو م يسهم ناچيز يشناختند ول يرا برسميت م يساسان
 يبود برا يا ور شاهپور( وسيلهدست بهشاهپور  يتازه )مثل جند يلك شهرهاساختن و تم .كردند يحفظ م

 .نفع شاهنشاه هب يو سياس يبرگرداندن كفه قدرت اقتصاد

 .آوردند يتقليل ماليات فشار م يكه طبعاً در دربار داشتند، دائماً برا يبا نفوذ يساسان يها فئودال
را  ينصيبش شده بود، ماليات ارض يايگان شرقكه در جنگ با همس يبهرام پس از فتح كه طوري به

و گرفتن خراج از  يجنگ يتوانست كسر درآمد حاصله را از فروش اسرا يبمدت سه سال بخشود ول
 .ها جبران كند رومي

ها از پرداخت غرامت سرباز زدند، خزانه  كشته شد و رومي يكه پيروز در آخرين لشكركش يهنگام
روستائيان نيز از آفات  .«نجبا افتاده بود دست به يمانند كودك»شده  ينيروئو سلطنت فاقد هر  يخال يكل هب
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خود يك نوع عقد مشاركت و  يو سازگار يده، با زمينگير يدر ايران رعايا
گان ها و شاهزاد االصل كه از اعقاب سركرده غاصب يها اطاعت نسبت به ارباب

اند، بستند و چون باز هم امنيت و  كنندگان با آنها بوده مهاجم اوليه و يا از معامله
مايل بود در سايه  يو تزلزل ادامه داشت، هر رعيت يشد و تعد يسالمت آنها حفظ نم

ها نيز كه وحدت الزم و قدرت دفاع از  خود ارباب .و در ملك قلدرترين ارباب باشد
شدند با پرداخت پيشكش و خراج و ابرازِ  ياطر حاضر مخود را نداشتند، بطيب خ

كرده، در  يتر فرمانروائ يك قلدر گردن كلفت ياطاعت و تعظيم، به نام و نمايندگ
و دفاع از  يبا خود يعوض همكار ههمه جا ب .قرار گيرند يامير يا شاه محل يقلمرو

حمايت  تر و در خدمت و شد تبعيت نسبت به قوي يخود كردن، آنچه ديده م
 .تا برسد بمراتب باالتر . . .رفتن بود  «زورمندتراز ديگران»

                                                                                                              
 .بروز كرد «زدكم» يبزرگ يعن يكشور و هرج و مرج به كنار نماندند، تا آن طغيان اجتماع يويران

ر چه، ه .زميندار بودند يكه مزدك و پيروان او را برانگيخته بودند، طرفداران شاه و ضّدِ نجبا يروستائيان
 .كشيدند يدو يوغ سنگين اين طبقه مسلط را برگردن م

جان  هقباد كه قدرت او كمتر از آن بود كه بتواند در آن واحد با مزدكيان و نجبا بستيزد، آن دو دسته را ب
با كمك و لشكر آنها بايران  يوقت .هياطله گريخت ييعن ييكديگر انداخته، به نزد همسايگان شرق

گرفت  يآواز شده  بزرگان را م زميندار را در هم شكسته بودند، هم يسلسله نجبا برگشت، با مزدكيان كه
زميندار، نوبت به مزدكيان  يپس از نجبا .گشت ينوين يسلطنت يكشت و بدينطريق صاحب اراض يو م

بود، در دوره حيات پدر، مزدكيان را به  برگزيده شده يرسيد ؛ خسرو فرزند جوانتر او كه به وليعهد
 .خون كشيد خاك و

بر فراز نجبا و مزدكيان  يرقيب امالك و قدرت شاهنشاه يپس از فوت قباد، انوشيروان كه وارث ب
مساحت زمين و نوع  را تغيير داده، برحسب يخرج داده سيستم ماليات هب يگرديده بود، ابتكار ديگر

 طور بهمحصول زمين بوده و  سابقاً ماليات به تناسب .به عهده صاحبان آنها قرار داد يمحصول بهره ثابت
شد و قسمت عمده آن از طريق  يوصول م  يكم و بيش معتمدِ محل يبرطبق تعيين هرساله ارزيابها يقسط

زير نفوذ خويش كه با  يرا در انجمن نجبا يانوشيروان طرح جديد ماليات .گرفت يزمينداران انجام م
تنها وظيفه مجلس نجبا اين بود كه بدون » .تصويب رساند قديم فرق داشت  به يپرمدعا يمجلس نجبا

 .«بدهد ي، بيانات شاه را تأييد كند و به آن راياراده و عقيده شخص

 ينخستين بار، قدرتِ نجبا يبرا ي.است در تاريخ ساسان يانوشيروان  نقطه چرخش و تحول يرفرم ماليات»
در جوار اين رفرم، طغيان  .رسيد يشاه م  دست بهها  مجموع ماليات .شد ينشين دار مجبور به عقب زمين

است كه  يهمه چيزهائ يشرط قبل يشود و اين آخر يمزدكيان با اهميت زير و رو كننده خود پديدار م
بود كه  تبديل شده يتمام كشور در زمان خسرو انوشيروان به يك كارخانه بزرگ... پيوندد يبعد به آن م

 «دكوشي يرفع احتياجات پادشاه و سياست او م يبرا
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با همه دست  ياستبداد يترتيب بود كه در ايران، حكومت شاهنشاه اين به
سالطين  .گرديد يدارِ مل و ريشه ي، تاريخيها، رژيم طبيع ها و تزلزل گشتن دست به

خود، بيش از  يبرا يتكمترين وظيفه و مسؤولي -هايشان ها و عادل خوب -گذشته
باركش خود دارد يا چوپانِ  يرعايا يآنچه يك ارباب ملك عاقل در نگاهدار

خويش  ينمايد، برا يهوشيارِ غيور در مراقبت از گوسفندان شيرده و پروارشونده م
 .اند نداشته يزيادتر يمردم نيز انتظار و استدعا .اند كرده يتصور نم
 يدم درست شود، قهراً راه خدمت و همكاركه از ميان مر ياست حكومت يبديه

از آنها و  يدر ميان نباشد  دولت يتا ملت و مليت»است كه  يو قهر .گيرد يرا پيش م
 .«آنها درست نخواهد شد يبرا

دهات( گفتيم كه در ايران  يسابق )محصول غير زراعت يها از بحث يدر پايان يك
آدم »ما  يشهرها يشرايط اجتماعيا ... نداشته است ياصالت و نقش مثبت يشهرنشين

گوئيم  يحال م .است است و حكم قبرستان را داشته نبوده «پرور نگاهدار و آدم
همچون تشكيل  -است، يو مولود شهرنشين يحكومت و تمدن كه اصوالً مقتض

صورت گرفته و جريان  يدر اين كشور خارج از اثر آزاد عوامل طبيع -شهرها
 .آورنده و رشدكننده داشته باشد ست نقش سازنده و دوامغيرصحيح داشته، نتوانسته ا

، ياست كه با حفظ اعاشه و روحيه روستائ بوده يما، دهات ياز شهرها يتعداد
را از دست داده، ضايع  يخارج از تناسب چاق گرديده، حالت تعادل و سالمت

، ياست كه بخاطر خوشگذران ينوع ديگر شهرهائ .اند اند و ضايع كرده شده
ور مهاجمين و غاصبين حاكم، مصنوعاً دست بهيا  دست بهباغ و قصر و بازار،  صورت به

 يتجانس و توافق يعن يروح طبيع .1است  ساخته شده  يا از كس و كار آنها پر شده
بنابراين؛ محيطِ  .است  كرده يبر آنها حكومت نم يشهرنشين يها پيوندها و ضرورت

ساز  ساز و آدم ساز، حكومت تمدن يها پرورش و رشد شهرنشين يمساعد برا
 يو سنت ياو حكومت ياو و برا دست بهاست كه   جمع نشده يو مليت يملت .است نشده

 .نوبه خود نگاهدارنده و سازنده ملت و مليت بشود هوجود آيد كه ب هب
 يايرانيت خيل يما مفاهيم ملت، مليت، دولت و حت يو قديم يدر فرهنگ مل

و  يما چون سعد ي، ساير بزرگان و شعرايغير از فردوس .شود يندرت ديده م هب
اند )و يا استثنائاً  كار نبرده همملكت، ملت و ايران را ب يها نام يحافظ و خيام و مولو

                                                
 .كه ديديم، به  منظور اختصاص دادن ماليات امالك حومه به پادشاه بوده است يو يا به طور .1
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ها و تقليد و شيوع كلمات و افكار  فقط در قرن اخير، تماس با اروپائي .اند( بكار برده
هنوز هم  .است ها انداخته ها و قلم انوطن و دولت ايران را بر سر زب يها آنها، واژه

كوچك به  يآئيد و از شهرها يشهر م هاز ده ب يشود كه وقت يديده م يخوب هب
كم  يو درك دلبستگ يمند عالقهرويد، روح  يسطح كشور باال م هو ب تر بزرگ

مردم  .بيشتر است يمحل يها و تعصب ي، آشنائتر كوچك يدر واحدها .شود يم
ها بوده، آثار  به محالت و كوچه يفتخارشان بدهات و شهرها و حتايران انتساب و ا

كه به تهران  ييا گلپايگان ييك رشت .است يباق يو تاريخ يخانوادگ يآن در نامها
كند، از  يكه پا باز م يا ها آميزش كند و به هر اداره دارد با همشهري يآيد، سع يم

و  يو خانوادگ يمحل يها عشق و تعصب .نمايد يدور و بر خود جمع م آنها به
 .است يتر از روح مل يقو يخيل يشخص

)عدم تجاوز و توسعه  يبراين معن يگذشته ايران شاهد ديگر يها تاريخ جنگ
)البته در  .باشد يحدود مملكت و ملت( م هب يو شهر يروستائ ياز واحدها يروح مل
ها ظاهر  يو فداكارها  يدفاع از وطن در ميان بوده، ميزان دلبستگ يكه پا يهائ جنگ

مهاجم  ينيرو يو آمادگ يكه در آنها برتر يتعرض ينه در جنگها .است گرديده يم
 ياز اينروست كه برا .است دشمن عامل محاسبه و تصميم بوده يو ضعف نسب

تر و  يك ملت، آموزنده يحاالت دفاع ي، بررسياجتماع يو روانشناس يشناس جامعه
 .(باشد يها م و كشورگشائيها  تر از پيروزي مورد استفاده
كه در رفتار و روحيات ايرانيان در برابر حمالت  ي، تناقضيدفاع يها در جنگ

و مرزها، و  يرسم يها شود، فرار ننگين و سريع او از جبهه يديده م يخارج
 يو پشت برج و بارو يمحل يها او در در جبهه يافتخارآميز و ديرپا يايستادگ

لشكريانش از اسكندر، فرار يزدگرد در برابر اعراب و فرار دارا و  .شهرها است
بستند و معذالك سنگر  يزنجير م هكه سربازان را ب يقشون مجهز يدرپ يپ يشكستها

ها تا  چنگيزها و تيمورها و محمود افغان يآسا برق يها كردند، پيشروي يم يرا خال
 كه حاليشد و در بينيم شمال ايران  هرگز تسليم بشمشير عرب ن ياما م .قلب كشور

عباس مقاومت  يمسلمان و پايگاه علويان گشت، زير حكم خلفا نرفت و تا آخر بن
از  يبعض .يك زن سر برداشت يعام شد و باز به پايمرد بار فتح و قتل بخارا سه .كرد

عام و تسخير شد و در آنجا  چندبار قتل يدرپ يپ يها ماوراءالنهر در اثر قيام يشهرها
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سازد و آسيا بگرداند و چنين  روان يوگند خورد از خون مردم جوبود كه مهلب س
 .كرد

 يو قو يوجود داشته و طبيع يمحل يبمعنا يناچار بايد بگوئيم كه رشد مل
 .است  بوده يمملكت و دولت برايش بيگانه و تحميل ياست ول بوده

 يو شرائط جغرافيائ يكشاورز يزائيده زندگ ياستبداد يحكومت شاهنشاه
 يبا تسلط روح خودبين يدر محدوده ده و مواز ي، مالزم با توقف روح اجتماعايران

در شهرها، موجد يك محيط خاص و مبدأ يك سلسله  يو فريبكار يو بيگانگ
آنها  ياست  كه ما مجر مظاهر و آثار در مجموعه مملكت و در تاريخ ايران گرديده

 .و محاط در آنها هستيم
 

 شعار زود و زور -5
گذشته انحصار به فرد شاخص خاص نداشته،  يت كه روح و روال استبداداس يبديه

متنوع و در سطوح مختلف  يها مقياس هسلسله مراتب در تمام شئون و مراحل ب هب
و بعدها  يو دين يعلم يو حت ي، صنفي، خانوادگي، دهاتي، شهري، ايالتيكشور

آمريت يا جز مالكيت و  يچيز .است  شده  ي، سنتِ جاريو فرهنگ يادار
  از ناحيه آنكس كه زور بيشتر دارد  مقبول و معمول نبوده يو خودراي يخودكامگ

 .است

 يپرور و تملق و دنائت ينوكرساز لحاظ به يحال روح و روال استبداد  چه آثار
 يها بر پايه يو فرمانروائ يو چون برتر !داند يمحو شخصيت دارد خدا م ييعن

شود، چه محيط خالف و دروغ را  يگذارده م يردادقرا ييا تصنع يتحميل يغيرطبيع
سازد  يمتزلزل م  يو اخالق را در ريشه روابط اجتماع يبوجود آورده و اساس راست

 . !بحث جداگانه دارد يكند، جا يو دين و دنيا را تباه م
مسئوليت و  يو شخصيت، چگونه نف يو سلب آزاد يو همچنين، نوكرساز

جوشانِ  يها نمايد و چگونه چشمه يت خود مدر سرنوش مؤثربودنِ شخص را
سازد و در عوض، حسادت و حيوانيت و  يانسانيت را  خشك و استعدادها را خفه م

 يو سعادت رابسته، يك محيطِ اتكائ يهمكار يدهد و راهها يخيانت را توسعه م
ارزشِ بيكاره  كه هميشه بايد در عقبِ قافله بشريت باشد  يپايه و يك ملتِ ب سست

 ! ...  موقع فرصت يآورد، آن هم بماند برا ييرون مب
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عميق دارد  يها ما ريشه يمهم كه در روحيه فعل يول يدر اينجا به  دو تأثير فرع
 :نمائيم ياكتفا م

 .با زمان و مدت كار نكردن -1
 .جز زور را مؤثر نشناختن يچيز -2

 يآيد و برا يس مها ناچيز و نامحسو ياتفاقاً اين دو خصيصه، با آنكه بنظر خيل
 يدر تاريخ گذشته و در افكار اصالح يشوند، نقش بزرگ يقائل نم يآنها اثر و ضرر

 .ما دارند ياجتماع يها و برنامه
اكثريت توده، بدون  يديديم نه تنها معيشت زراعت كه طوري بهدر اين  مرزوبوم، 

انجام  يشخص و خارج از احتساب و اتكاء به عمليات و تداركات يقبل يها يبين پيش
اطالع و اطمينان به آنچه تا آخر سال عايدش خواهدشد   ياست، بلكه كس گرفته يم

 ياند و اساس و دارائ برده يخانه م هرا هم كه به انبار يا ب ياست و تازه محصول نداشته
اند تصوير  توانسته يبنابراين هيچگاه نم .است مردم، پيوسته در معرض تجاوز بوده

مالكين و توانگران و دولتيان نيز  يحت .در ذهن خود بپرورانند از آينده يروشن
 دست بهها و دست  زيرا كه اوالً تهاجم .اند نبوده يو جان يبرخوردار از تأمين مال

است، ثانياً در  كرده يرا سست م يدولت و ملك، دوام و ثبات كل يدائم يها شدن
هان نيز مقامات و مناصب از صدر ها و دوام عمر پادشا و اقتدار سلسله يدوران ابتدائ

از طرف ديگر  يچين تا ذيل  بازيچه هوس و غضب از يكطرف و حسادت و سخن
از وضيع و شريف، شب كه سر بر بالين  يهيچ فرد يدر چنين اوضاع .است بوده

 ياست و هيچ كار خود خبردار و مطمئن نبوده ياست  از فردا  گذاشته ياستراحت م
در تزلزل و ترديد  روزگارِ همه .است  گشته يمر نماساس مستقر و مست يرو

و  يفرد ينان خوردنِ روزبروز و خوش بودنِ در دم، برنامه زندگ .است  گذشته يم
  .1است  رعايا و حكام بوده ياجتماع

                                                
در  «خطرناك صاحبان مقام يزندگ»الذكر در اين زمينه در ذيل عنوان  فرانتس التهايم در كتاب سابق. 1

  :آورد يدولت انوشروان از جمله چنين م
ه زيست بلكه بايست ب پيشينيان خود مي تر از صاحب مقام جديد، نه تنها خطرناك»

فكرتر باشد. هميشه بايد بدون ترديد و درنگ بر حسب ميل و  تر و بي همچنين زرنگ
اكثراً نيز بر حسب خلق و هوس خداوندگار خود رفتار كند؛ بايد، با گروهي، كه در 

د را اند، در تماس دائم باشد. وي تا وقتي مقام خو دربار يا در دولت در رأس قدرت
كرد. چه ممكن  را در امان حس نمي كس خود داشت در موقعيت خوبي بود. اما هيچ
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الجمله استقرار و استمرار دارد و  يكه ف يدين يها دستگاه در تاريخ ايران غير از
 (éContinuit) چرخد هيچ جا ثبات و اتصال يم يها و حساب و كتاب سنت يرو

نقشه و نظر برآينده طرح و  يشود و كارها بر روال و دوام و بقاء، يا از رو يديده نم
 .1گردد يتعقيب نم

المثل كامالً مناسب خودمان كه  مصداق ضرب هدر چنين شرايط و احوال ب
زرگ مردم فقط نسيه است، در نظر كوچك و ب يسركه نقد به از حلوا :گويد يم

باشد، ارزش و خاصيت پيدا  يم يآنچه حاضر و موجود است و قابل استفاده فور
شود، چون  يآنچه موكول به آينده و محتاج به صرف وقت و بذل جهد م .كند يم

ها و كارها  حساب .شود ياعتبار است و اعتناء به آن نم ياطمينان به آينده نيست، ب
با  يكه سعدطور همان .رود يالوصول م ج سريعحركات مشهود و نتاي يصرفاً رو

دهند ياد  يكه چهل سال پدر و پسر خمير آنرا ورز م ياعجاب و عبرت از خاك چين
 يگير و نتيجه يو ادامه بعد يكه متضمن مطالعه قبل يكند، هرگونه طرح و تدارك يم

اگر  خصوصاً .را ندارد عقيده و حوصله آن يباشد پيشاپيش مردود است و كس ينهائ
انجام  يو ماد يمنافع غيرشخص يبنا باشد با فكر و عمل افراد متعدد، متفرق و رو

كنند كه باز هم  يو طرفدار پيدا م يمدع يتنها آن گونه اصالحات و اقدامات .گردد
 !خاص خودمان يك شبه ره صد ساله پيموده شود يالمثل خيال طبق ضرب

 يفرد يها ، و حكومتيهوائ وابسته به عوامل يزراعت ياست كه زندگ يبديه
تواند قرار و قانون يا حساب و كتاب داشته،  ي، نميشخص يها و هوس يوابسته به هو

ين تر بزرگاز  ييك از يچنين مردم .ثبات و اطمينان به اوضاع و افراد بدهد
 :اند دهنده بشريت است، محروم كه سازنده طبيعت و تكامل يهائ سرمايه

                                                                                                              
اي در باره وي صادر شود كه معني آن مرگ و مثله  رحمانه بود، همين فردا حكم بي

شدن او و ننگ و فقر خانواده او است. در يك چنين مكتبِ سختي، مرداني بار آمدند 
ها و سر  در بدهند. و هر قدر آنها با توانائيهر چيزي تن  كه خو كرده بودند به

رفتند به همان نسبت جبر و ناامني و تحت قيموميت  هاي خود باالتر مي فرودآوردن
 «.كرد... بودن بر دوش آنها سنگيني بيشتري مي

و  يو نفوذ متماد يقرون متماد يتكرار شده در ط ياين بحث كه تأثيرها يها البته مانند ساير قسمت .1
چند ساله اخير و قوانين و  يها به برنامه يكنيم، كار يم ينسل را بررس يها ذيافته در رگ و ريشهنفو

، ارمغان يو موازين استخدام يشناس شلوار يا وقت يمقررات بعد از مشروطيت نداريم كه مانند اطو
وح توده وارد نيت و عمق چندان همراه نبوده، هنوز زود است كه در ر اروپاست و تازه با حسن يتقليد

 .شده باشد
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مقاصد و آمال در اجل معين و  هز وقت و زمان و رسيدن باستفاده ا .سرمايه زمان 
است كه مردان  يها( عمل اي گير )باصطالح توده يپ يها مدت مقرر برطبق برنامه

 يقرار ازل ياز مشيت كردگار، يعن يبا پشتكار را به پيرو يها موفق روزگار و ملت
در قرآن اين اندازه كلمه صبر كه  .است استوار رسانده يها دستگاه خلقت، به پيروزي
در برابر مشكالت و  يطوالن ياست و مالزم با پايدار با تأكيد و توصيف آمده

از طرف ديگر است،  يبرحمت و نجات نهائ يطرف و اميدوار خطرات از يك
 .باشد يهمان استفاده و استخدام زمان م

به  نباشد و افراد تن ييك هدف مشترك اعل هاست كه تا ايمان و عالقه ب يطبيع
در طول  يو پيروز يدسته جمع يندهند، پيشرو يگذشت از منافع و اغراض خصوص
 .زمان و مكان  فراهم نخواهد گشت

در  يها بيش از هر ملت ديگر برخوردار از خونسرد اتفاقاً در دنيا، انگليسي
سِرِ  .دار هستند ها و تداركات مدت سازي و عادت به زمينه يطوالن يها مقاومت
قول ناپلئون در همه  ه)كه ب ينظام يها آنها چه در جنگ يعظيم تاريخ يها پيروزي

، يو سياس ياقتصاد يها ( و چه در رقابتيخورند جز در آخر ينبردها شكست م
ما برعكس شايد  .حساب گرفتن زمان است ههمين صبر و پشتكار و ب يرو

بريم  ييش نمخويش از پ دست به يمين دليل كاره ترين مردم دنيا باشيم و به عجول
چون انتظار دارند از راه  .خورند يما تماماً شكست م يو انقالب يو احزاب اصالح

در اثر  يهياهو و تظاهر با تشكيالت زودرس و اقدامات مختصر و با انقالب سطح
دو اعتصاب بازار و  يچهارتا ميتينگ و اعالميه يا چند شماره روزنامه و حداكثر يك

سر  «گلستان»، «تيغستان»لكت زير و زبر شده، بالفاصله از كردن، مم يدو تا تير خال
دار كه  دار و اقدامات ريشه دامنه يهر گونه عملِ تشكيل و تربيتِ غيرحزب !درآورد

ناچار در طول زمان با بكار انداختن افراد كثير و تنظيم افكار، پيشنهاد شود پيشاپيش 
جير كه حركات تند و تيز آنها سراپا در زن يها ملت يبرا كه حاليدر  .محكوم است

العاده ناچيز دارند، اگر امكان  فوق يعمل ياز هر طرف مشهود و مسدود است و توانائ
در   يباشد تنها در حركات ماليمِ منظم و كوچك است كه  وقت يجنبش و راه نجات

گسترش و  يتعداد و تكرارِ زياد ضرب شد و در زمان وسيع، در جهت واحد
 .نتيجه آن  يك انتقال محسوس و مثبت درخواهد آمد يافت، از يپيشرو
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را در پيش رو داريم كه عمل طبيعت را در سيل و آفات و  ياز طرف ديگر  ملت
اشعه  يطوالن يخيل يول يريز تدريج ياحساس كرده، از تأثيرها يحوادث ناگهان

ا و ه ها و درياها و قاره دهور و اعصار، كوه يماليم آفتاب و قطرات باران كه ط
رسيده باشد   يجائ هرا كه ب يآورد، غافل است و هر عمل بشر يها را بوجود م انسان

در  .اند است كه پشت سرش فشار و فوريت گذارده ديده ياز دست حكام و زورمندان
 يو عاد ينيز  همين قرار و قاعده را جار يو مؤسسات اجتماع يساير شؤون زندگ

زن و بچه حكومت مطلقه دارد و رفتار خانم با  يومثالً در خانواده، پدر ر .است ديده
انصاف و قانون باشد  اوضاع خانه زار است، كار مكتب تا  يكلفت و نوكر  اگر رو

رود، روابط استاد و شاگرد در  يزهر چشم معلم و ضربه فلك و شالق نباشد پيش نم
كليفش ترس و دعواست و رابطه ارباب و رعيت در ده كه ت يدكان كارگاه بر مبنا

هر مقصد را فقط ه و وصول ب كه انجام هر عمل يدر ذهن چنين مردم .معلوم است
است كه در دنيا   چنين عقيده رسوخ يافته رفته  اند رفته در سايه زور و ضربت ديده

رفت  يدين خدا هم اگر شمشير نبود پيش نم .يگانه عامل مؤثر اجبار و تحميل است
بهمين  .دم را باجبار و كشتار براه خير و صالح آورندحق است كه مر هو كامالً بجا و ب

در نظر  يگيرد، حت ياز ناحيه آمرين و حاكمين صورت م يقرار اجحاف و الزام وقت
 يمتشرعين مقدس  چندان عمل خالف دين و انصاف جلوه نكرده، يك جواز ضمن

 يبعض .است صادر شده بوده ياستبداد يها حكومت يبرا -يناچار ياز رو -يعمل
برند، جز  ينم يبا قلت عدد راه بجائ  يو بديه يطبيع طور بهاز مبارزين روشنفكر نيز 

تكرار همان  ييعن .يو حداكثر انتخابات انحصار يو تعطيل آزاد يتحميل الزام
هر چه  .آيد نه مردم ينه مدت در حساب و برنامه م .كه از آن شكايت دارند يوضع

خدمت و تربيت توأم با تمايل و تعليم و تمرين  .هست بايد زود و با زور انجام شود
 .باشد يها م سازنده انسانيت است، خارج از بحث و برنامه كه يگانه راه

  كساني .حقيقت و ابديت دارند قاعدتاً نبايد چنين فكر كنند اما آنها كه اعتقاد به
 در يخصوص يبردار و قصدشان بيشتر از بهره يكه سطح ديدشان برتر از خودبين

كنند و در  يجاويدان كار م يعموم يها هدف ياست، برا يمدت عمر شخص
مقصود و بچشم خود  هدير يا زود رسيدن ب .طلبند يحساب آينده جهان اثر و پاداش م

خواهان حق و همگام با  .برايشان فرق چندان ندارد نديدن يا زنده و مرده بودن
 .دانند يمأجور م خواهان بوده و اعمال خود را در هر حال مؤثر و حق
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 حاال و آينده

 

ق يآيند خود و ديگران را نداشته، حقا كرديم قصد فريب و خوش يتا اينجا سع
است كه  يبديه .است بشناسيم يامروز يرا كه سازنده ايران يو عوامل اساس يواقع

 .تواند مفيد واقع گردد يهيچ عالج و عمل، تا منشاء درد تشخيص داده نشود، نم
نجات و  يكه بخواهد برا يملت .در تلخ باشد بايد با آن روبرو شدحقيقت هر ق

 .درك معايب و مشكالت را دارا باشد يبرا يسعادت خود قيام كند بايد ظرفيت كاف
، الزم بود ياساس يها و برجسته نماياندن جريان يبيرون زدن خطوط اصل يبرا

كنار گذاردن عوامل  با يحت .را نديده بگيريم ياختصار پرداخته فروع و حواش هب
دست اول و  يتأثيرها يجانب مبالغه را در ارائه و ارزياب يقدر  يو اصالح ياستثنائ

وَاِالّ مسلم است  .شود  اختيار نمائيم ينتيجه م يكشاورز يكه از زندگ يدست دوم
از دخالت دست و فكر  يكه معيشت ايرانيان  صرفاً از راه زراعت نبوده، زراعت خال

اطالع كامل از همديگر و از  يارتباط و ب يرفته و مردم اين مرز و بوم بگ يصورت نم
تغييردهنده و تأثيركننده داخل و خارج  ياند  بلكه در معرض جريانها ديگران نبوده

 .است كه گفتيم و عامل غالب چنان بوده يسير كل يول .قرار داشتند
 يرو يل قرون متمادبود كه در طو يراجع به گذشته دور و آثار تا اينجا صحبت

 .است  هم انباشته شده و در هم آميخته شده، ما را چنين كه هستيم  ساخته
كند و راجع بگذشته حرف  ياست كه در گذشته زندگ انسان درست نشده يول
در زمان و  يكمك به حال و به پيشرو يصحيح گذشته برا يمگر آنكه شناسائ .بزند

 .شناختن آينده باشد يبرا
با خطوط روشن رسم گرديد و  يصوير و تأثير گذشته  تا حدوداكنون كه ت

آينده  يبرنامه ريز ياصالحات از اين جهت تعيين شد، ارزش دارد كه برا يها پايه
 ياما از آنجا كه  فصل الحاق .دو چندان بلكه ده چندان  فكر و بحث و عمل كنيم

است،   لتها رفتهارائه روح م يكتاب تنها در جستجو ياصل يها حاضر مانند بخش
اقدامات و اصالحات مسئله  خارج از موضوع  يآينده و راهياب يها جريان يبين پيش
 .و شايد خارج از قدرت و صالحيت نگارنده .است

و  ياحياناً تلخ سبب ناراحت يها فقط از جهت اينكه انتقاد از خود واقع بيني
حساب آتيه هم پاك بوجود نيايد كه پس  يباشد و چنين طرز فكر نشده ينااميد
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كسانيكه ظرفيت و ذوق روبرو شدن با  .نمائيم ياست، اجماالً بچند نكته اشاره م
 يمحاسبات اميدبخش ول يبرا .اند واقعيات و پذيرفتن عوامل طبيعت حاكم را داشته

دانند كه  يم. 1خواهند داشت يپر حوصله نيز آمادگ يها حل راه يالمدت و برا طويل
سرنوشت يك ملت كهنسال چون ايران كار يك روز و دو روز،  تغيير وضع و تعيين

 يترين دارو شايد مهم .و دونفر نيست  نفر راه يك قدم و دو قدم و عمل يك
همين عوض شدن يا عوض كردن طرز   -مؤثر يما اگر نگوئيم يگانه دارو يپيشنهاد

مجتمع  مستمر يها و اعتقاد و عالقه پيدا كردن به عمل «زود و زور»فكر كهنه 
 .باشد يطوالن

 يها هستند و بديه ما از زمره همين كم حوصله يها مسلك ياز انقالب يبسيار
 .به سامان نخواهد رسيد يحساب هيچ كار حساب ياست كه با عجله و ب

 : اجمال آن نكات به قرار ذيل است
طبيعت چه از طريق محيط و چه از طريق قياس چنان دست قاهر و عامل  -1
بعكس، تاريخ بشريت و تالش و  .كه بشر در برابرش مغلوب مطلق باشد نيست يقاطع

اسارت  ياز سدها يجز درافتادن و غالب شدن بر طبيعت در خالص يتكامل او چيز
و وظيفه خود  يمعن اين بهاِشعار و اعتقاد  .وجود آوردن شرايط مطلوب نيست هآن و ب

 .هد انداختما را جلو خوا يرا در مبارزه با اسارت دانستن خيل
خلقت  .نيستيم يا اگر عظمت طبيعت بينهايت است  ما نيز بينهايت كوچك ساده

و قدرت تسخير و  يامكانات اليتناه يانتها باشيم و دارا يما چنان است كه ذره ب
دانستيم و مصمم و اميدوار نبوديم مقهور  يچون اين حقيقت را نم .تسلط بر طبيعت

 .گشتيم
هاست تغيير  ايران و دنيا مدت يا و شرايط جغرافيائم يوضع معيشت زراعت -2

عالوه بر ورود صنعت و تجارت و  .كرده، عوامل و مشكالت سابق ادامه ندارد
خارج جامعه را  ي، روابط ديرينه ما با دنيايو تغيير روال زندگ يو فن يمشاغل فكر

لوازم  دگرگون شدن شرايط ارتزاق و .ناخواه در مسير ديگر انداخته است  خواه
 دهد؟ يما نم هب يهائ آيا اميدواري يزندگ

                                                
 .ها نهايت كوچك يرجوع شود به مقاله ب .1
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جديد كه روز بروز، چه در صناعت و تجارت و چه در زراعت، بر مدار  يزندگ
 يالملل شدن آن  تا سر حد بين يافتد و حالت ارتباط و اجتماع يعلم و اندازه و فن م

 د؟كن يرا زياد نم ي؛ آيا احتياج و اجبار به حساب و همكار شود يكشيده م

تر نموده،  را تنگ يپيشگ و قناعت يطلب دنيا كه دايره راحت يروابط و رقابتها
و شخصيت ارزنده و زاينده داشتن او را، بيش از  يمشكالت عظيم آن، عنصر انسان

بما  ينيست؟ يعن يرساند  آيا بارقه اميد يو اول م يكند و به سطح اعل يپيش طلب م
ديگر  ياز ارتزاق كشاورز يپوسيده ناش يها روشعمالً و اجباراً نخواهد فهماند كه 

نه افتخار است و نه  يو حكومت يامروز و در سطح اجتماع يو اخالق يدر مقياس فرد
 قابل قبول و دوام؟

چنين  تواند اين ياست، آيا نم  چنان كرده ارتزاق كه ما را آن يهمان عامل حيات
 كند؟

 يواهيم بشناسيم و بكار بنديم  ولها را نفهميم يا نخ ممكن است ما اين دگرگوني
اما نه مثل بشر كه دخاليتهايش محسوس و  .كند يطبيعت حاكم كار خود را م

مثل  .رود يكار طبيعت اول با ماليمت و تدريج پيش م .است يو مصنوع يقرارداد
هم انباشته  يرو يول .يزيرزمين يها كف دريا و فعل و انفعال يرسوب يافتن قشرها

باالخره از زلزله و زير و زبر  يسركوفته درون يپديد آمدن نيروهاشدن قشرها و 
 عبارت به .سازد يتازه م يها ها و اقيانوس آورد و كوه يعظيم سر درم يها شدن
 .شود يها برانگيخته م ، انقالبيو اجتماع يانسان

كيفيات و تصفيه و تصحيح افكار وسيله تنظيم و تسريع امر  اين بهداشتن  يآگاه
 .بود خواهد

كه داريم توجه صحيح بمسائل و  يباهوش سرشار و قدرت ابتكار و انطباق -3
 دست بهكه  يو اقدامات اصالح يجوئ و اتخاذ تصميم به چاره يبمواريث و معايب مل

 .و سازنده بزرگ خواهد بود يخودمان انجام شود عامل جهش قو
زمن و عميق ما كه م ياز دردها يمثالً همينقدر كه بفهميم و قبول كنيم كه يك

و  ياست، خصلت خودبين  و سعادت را برويمان بسته يامنيت و سالمت و آقائ يدرها
و  يعمل يها چندين هزارساله به تجمع يها جبران جريان هاست و بايد ب يفرد يزندگ

و  يپرداخته، وظيفه دين يو انضباط در شئون مختلف زندگ يهمكار يها تمرين
ها و برخالف گذشته،  كه با وجود مشكالت و ناراحتي خود بدانيم يو مل يانسان
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انجام دهيم  با  يو شخص يفرد صورت بهرا كه عادت و اصرار داشتيم  ياعمال
در  ي، انقالب عظيمييكديگر پيش ببريم، چنين توجه و تمرين يو همكار يفكر هم

 .مان بوجود خواهد آورد يحيات مل
ديدنظر در عقايد و محاورات غلط و ، تجيتوجه به اشتباهات و انحرافات تاريخ

 چند هزارساله بر ما تحميل كرده يكه طرز معيشت و سيستم ادار يمحو روح و روال
 .فعاليت و سعادت باشد يسو هب يگرد مبارك تواند عقب ياست، م 

دار  مطالعه شده مدت يها نقشه يبا زمان حساب كردن و فكر و كارمان را رو
موفقيت خواهد  هانجام وظيفه پرداختن مسلماً ما را ب هانداختن و با صبر و توكل ب

 .رساند
 .است كه جهان يك برنامه و عمل دارد و انسان نيز يك برنامه و عمل يبديه

 .اميد طبيعت يا خدا نشستن عاقبتش هالكت است هدست گذاشتن و ب يدست رو
توجه  صِرف .داشتن، تصميم گرفتن و تكان خوردن هم الزم است يعالوه بر آگاه

 .آينده را بايد ساخت، از طريق ساختن خود .نيست يبگذشته و تصور آينده كاف
 .خودها بايد با هم شوند و با هم پيش روند .خود نيز در دنيا تك نيست

تا  ياين امر هم مسلم است كه بدون خرج و فعاليت و در صورت لزوم فداكار
 .1نخواهد آمد دست به، هيچ مطلوب مهم يسر حد جانباز

 

«» 
 

*  *  * 

                                                
 «يشريعت يدكتر عل»و  «يجعفر يسيد مهد»آقايان  يو تكميل يدر تدوين اين فصل از نظريات اصالح .1

 .شود يم ياستفاده شده است و بدين وسيله از آقايان سپاسگزار
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 «سازگاري ايراني»اظهارنظر دكتر علي شريعتي در باره 

 
كه  دستنوشته اين متن را قبل از چاپ، در ايامي

از  ي، مرحوم دكتر شريعت نويسنده در زندان بود
نوشته  .مطالعه به امانت گرفته بود يفرزند ايشان برا

مشهد  از سعيد فقيد آن كه است يا نامه از يقسمت زير
 .است  بازرگان ارسال كرده يعبدالعل يآقا يبرا

 

ايشان من جز اعجاب آميخته با لذت،  يها اين مقاله، مثل همه نوشته در بارهاما  ...
و  يگير خصوص نتيجه هشگفت و قدرت خلق و ابتكار و تأليف و ب ياز هوشيار

مقصود  رسيدن و رساندن به يگوناگون برا يها ماهرانه همه دانستني كارگرفتن هب
اَمرِء  اهلل دهم كه رَحَمَ ينم يچنين حق خود بهتوانم بدهم و  ينم يدلخواه، هيچ نظر

آيا در  :كه اينست ي؛ جز اينكه در دو اصل من ترديد دارم و آن يك عرف قَدر نَفسه
كه تركيب  -ياجتماع ينشناسو روا يو بخصوص جامعه شناس يمسائل انسان

قائل شد؟  (Fact.dominant) توان به عامل تام يم -است ياز مسائل انسان يا پيچيده
توان قاطعاً گفت كه اين عامل در سيستم معيشت و طريقه ارتزاق  ي، آيا ميو اگر آر

تعداد »بشيوه گورويچ به  ياست؟ من شخصاً بيشتر ميل دارم كه در جامعه شناس
 Socilogie»ه قول او ب هتكيه كنم و ب «در هم تأثيرات متقابل دارند كه يعوامل

differentielle » جامعه  يدر اين تحقيق، يك نوع تعليلِ توحيد كه صورتيدر ؛
ايران است، و يافتن علت العلل يا علت غالب؛ و آن  ياجتماع يو روانشناس يشناس

از لحن بحث  ياست، ول ن شدهعنوا «سيستم معيشت و طريقه ارتزاق» كه  در عين حال
است كه  عامل تام گرفته شده يآيد كه بيشتر عامل جغرافيائ يو توجيه چنين برم

 ياست و اين خود يك مكتب جامعه شناس يمستقيماً و منحصراً معلول عامل جغرافيائ
داند و از ابن خلدون تا ايوالكوست  يجامعه م يرا محيط جغرافيائ آن ياست كه مبنا

 .برآنند يوهمعاصر گر

شمال آفريقا  يما، بربرها يآيا اگر بجا :شود اينست كه يآنچه در اينجا مطرح م
در ايران ساكن بودند، درست همين حال و حاالت را داشتند كه ما داريم؟ آيا در 

با ما هستند، از نظر  يمشابه يئوضع جغرافيا يكه دارا يميزان هديگر كشورها، ب
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كه از نظر  ياند؟ و گذشته از آن؛ اختالف شديد شبيه نيز  به ما يو اجتماع يروح
خصائل و خصائص، ميان اقوام مختلف ساكن ايران وجود دارد، در چيست؟ و نيز 

 .با مردم جنوب ايران نباشد يدر ايران بايد ميان مردم شمال ايران كمترين شباهت
 يسره معلول تفرق نواح ضعف احساس مليت در ايران يك : مسأله ديگر

من دو عامل  كه صورتياست؛ در  و عدم ارتباط عنوان شده يو مسكون يروعمز
است )از نظر  ياسالم، كه هم يك مذهب خارج ييك :دانستم يديگر را مؤثرتر م

خصوص مخالف صريح اصل  هدارد و ب يالملل و بين ي( و هم روح جهانيمليت ايران
 يها كه ملت مليت است و باالخص كه يك امت بزرگ و پايدار تشكيل داد

عناصر بيگانه  يتسلط پياپ يمختلف و از جمله ايران را در خود حل كرد؛ وديگر
همسايه و  يها براين مملكت است، كه از نظر قدرت و تأثير و مدت، بر حكومت

 ي، كه شكل سياسيخصوص فئوداليسم سياس هورود و حلول آنها در متن جامعه و ب
از  يهر يك از اين ملوك الطوايف بر قسمت است و ما بوده يتاريخ يها غالب دوره

اند و بنابراين  و بالد مجاور خارج ايران حكومت داشته ياز اراض يايران و قسمت
است؛ و  شده ياند، محو م كه كمتر بر هم منطبق بوده يسياس يو مرزها يمل يمرزها

كه عامل ضعف  يزندگ يو پراكندگ يهمان شرايط خاص جغرافيائ ديگر نيز ييك
غالب اين عوامل، مربوط به بعد از  .است بوده يو اشتراك احساس قوم ياهم ملتف

اسالم است؛ و تاريخ، ناظر و شاهد است كه پيش از اسالم، احساس مليت در ايرانيان 
 .تر از مذهب ياست و قو بوده يبسيار قو

كه در زمينه بحث و بخصوص شيوه بحث طرحش بسيار بجاست،  يمسأله ديگر
در « La Face de l′Asie» در را آن R.Grousset يست كها سالهم يررو هب تكيه بيشتر

توجهش  «پرنو»است كه مثل كتاب  يهائ از كتاب ياست )و اين يك ايران آورده باره
ايران در  يفايده نيست( و آن توجه اوست به موقعيت جغرافيائ ياين رساله ب يبرا

اقوام گوناگون و افكار و  يو معبر دائماست  خوانده «چهارراه تاريخ»را  عالم، كه آن
عالم قديم همسايه  يها ايران با همه اقوام و تمدن يمذاهب مختلف؛ چنانكه گوئ

آيا توجه به همين اصلِ معبر بودن و چهارراه  .است و چهارراه و مركز همه آنها
 ايران يو روستائ يرا كه استاد تنها از وضعيت كشاورز ياز خصوصيات يبودن، بسيار
در كنار  يآن عامل، ول يگويم اين عامل بجا يكند؟ نم ياند تعليل نم استناد كرده

كه همواره در رهگذر ديگران  يدر طول تاريخ، به مردم ياين كيفيت جغرافيائ .آن
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 ياند، يك نوع رفتار و اخالق و روحيه شهرها و مردم و مذاهب رنگارنگ بوده
در برابر حوادث،  يتفاوت يدهد؟ ب يرا نم يسرراه يها خانه و قهوه يو توريست يزوار

و رنگ عوض كردن، نان به نرخ  ي، سازگار«آيد هر چه پيش»، انطباق با يتعصب يب
و ذلت و نداشتن غرور و اصالت و توجه به  يخوردن، دروغ و چاپلوس يروز و مشتر

است كه در  يكه غالباً اينها صفات ...خواست و مزاج ديگران و محو شخصيت خود و
 .از غير يو مستقل و مستغن يشود تا مردم دهات يبيشتر ديده م «سرگذر»مردم 

جبران اين نقائص  يبرا يها و گامهائ طرح عنوان بهكه  يدر پايان بحث، مسائل
 ي، ولياست، در عين حال كه درست است و پذيرفتن مطرح شده يو اجتماع يروح

از خواندن متن رساله،  .خورد يمنظر من از نظر شدت و تأثير با لحن و بحث متن ن هب
كه در ما هست،  يو روان ياخالق يها شود؛ و معتقد، كه اين ضعف يخواننده قانع م

علل  يو قطع ينيست، بلكه معلول جبر يموقت يو گذرا و عوارض يسطح يصفات
نيست كه بتوان التيام  يسطح يهائ و بنابراين زخم .است يدار و محكم اجتماع ريشه

سرشت و ساختمان اين اجتماع  يكرد، بلكه زائيده مزاج و اقتضا يداد يا جراح
 يدار و جد ها اينچنين عميق و ريشه ها و ضعف انحراف كه حاليبنابراين، در  .است

شود و تفسير، بايد در آن هنگام كه از راه عالج و جبران سخن بميان  يم يتلق
ل يا عوامل نيرومند و كوبنده آيد، خواننده در برابر يك راه حل بسيار قاطع و عام يم

ها  يها و كج كه نسبت به بدي يبسيار مؤثر قرار گيرد تا بتواند با شناخت يا و سازنده
يك خواننده اينجور  عنوان بهمن  ياست، بدان معتقد و اميدوار گردد؛ ول پيدا كرده

ها، نويسنده لحن  احساس كردم كه هنگام بيان و تفسير و توصيف دردها و نقص
دقيق و عميق و مسلم دارند و چون سخن بر سر ارائه  يع و مطمئن همراه با نظرقاط
آيد، نويسنده قاطعيت و قوت و شدت و  يها پيش م حل و مبارزه با آن انحراف راه

 .گويند يتر سخن م ضعيف يدهند و با لحن ياطمينان خويش را از دست م
 يو جغرافيائ يصادو اقت يشناس كه تحليل و تعليل جامعه آيا در عين حال

از تاريخ اين ملت كه  يپذيريم، با توجه به موارد يرا م يو اجتماع ايران يروانشناس
و  يدر آن احساس نيرومند مشترك و تفاهم و اشتراك و تحريك و تجهيز همگان

جريانات  يگردد )بسيار يشدت و قاطعيت و تصميم در ميان همين مردم پديدار م
اميه،  ينهضت ايرانيان عليه بن ي، نهضت ابومسلم يعنيم، نهضت اسالياسالم يمذهب

توان  ي(، نم...اين اواخر بابيت و مشروطيت و  ...نادر و  ...نهضت تشيع، اسماعيليه و 
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در عين حال ملت ما استعداد يافتن يك ايمان تازه، يك هدف »معتقد شد كه 
يا  يسياسيا  يوسيعِ مذهب يو حركت اجتماع يمشترك، تحريك و تجهيز عموم

؛ و گذشته از آن، يافتن يك ايمان تازه و نيرومند و داشتن يك «را دارد ياجتماع
 يو اخالق يدار روح مزمن و ريشه يها ها و بيماري از ضعف يهدف مشترك، بسيار

سالم  و دگرگون و و راست يبخشد و جامعه را قو يشفا م يآسائ طرز معجزه هرا ب
 ...سازد؟ يم

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يبسمه تعال
 

 اصالحات  و اضافات سازگاري ايراني
  

يا  Ni à Paris»1  »       مقايسه با مشاهير ، مثالً فرانسه كه بيشتر : □
«  Ni à Tours »2 .بودند 

بيند يك آغاسي  شغل پدر و اجداد چه بوده است. همچنين اينكه در انجاها نمي
نادرشاه افشار از آب  قاطرچي ، حاجي ميرزا آغاسي صدراعظم شود و يا نادرقلي...

 درآيد و رضاخان... .
 
بعد از مشروطيت )بعد از برخورد با غرب( هر قدر ركود و توقف تا حاال  □

 پذيري به سهولت و سرعت. بينيم ، از اين به بعد تحول و تسريع . رنگ مي
هاي مختلف ؛ در تماس با روسيه تزاري و نفوذ آداب و اصطالحاتِ  اخذ فرهنگ

از واليات شمالي ، افكار و فرهنگ فرانسوي ، آنها كه به آلمان رفتند ؛  افكارِ آنها
بالفاصله انگليسي و اخيراً امريكايي ، تجددخواهي ، دموكراسي و پارلمانتاريسم ، 

انقالبي و چپيِ دنيايِ كارگري ،   العملِ آن افكارِ بازگشت تجدد و تقليد ، عكس

                                                
  و مراجعه بعدي خود تهيه نموده تا سَرِ فرصت از آنها  هاي پراكنده را مؤلف براي يادآوري اين يادداشت

استفاده نمايد. اكنون كه چنين توفيقي يار نشده ، به نظر رسيد نقل « سازگاري ايراني»براي تكميل بحث 
 اي باشد. آنها براي محققان بعدي احتماالً متضمن فايده

 نه در پاريس .1

 نه در تور . تور نام شهري است در فرانسه.. 2
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همه اينها سطحي و سريع ، چه از نظر فرهنگ و سوسياليسيم ، مائوئيسم ، هيپيسم ، ... 
 اخالق و افكار ، چه از نظر تظاهرِ ماديِ تمدن و امور عمراني ... .

 
پذيري به دنبال سازگاري و نتيجه خودخواهي ، يك نوع سيستم دفاعي  رنگ □

مالزم با رشدِ شخصيت به صورت مركزيت . چون اتصال و استقرار وجود ندارد و 
 شود. يض و توسعه رنگ ميبه سهولت تعو

 
ها و ...  و فرديت  آثار درچجه سوم : استبداد مولد و تقويت كننده خودخواهي □

 و مانع بروز اتحاد و روح اجتماعي .
گيرند ، استبداد و زورگويي  دو سيستم دفاعي در برابر يكديگر قرار مي

تر به زمين خواهد بيش خواهد خود را حفظ كند  طرف را ضعيف ، فرديت هم مي مي
العمل در  رغم زور طرف نگاه دارد. حداكثر عكس رغم تنهايي و علي بچسبد و علي

ها دائماً در تزلزل و  برابر زورگو اين است كه حافظ او نباشد. بنابراين سلسله
هاي  استخالف هستند ريشه و پايه در داخل ملت ندارند )مقايسه ، فعالً با سلسله

 ممالك ديگر(.
 
يران كه اساس آن خداپرستي است ، منفرد مانده ، خودي بوده مذهب در ا □

بايستي خلق  است و خدايي. درك خدا و راه مستقيم به خدا مشكل است. واسطه مي
شود  1...«ابْتِغَاء وَجْهِ اهللِ »...باشد. در طريق خدمت كردن و محبت ورزيدن به خلق 

 )آيات و احاديث فروان(.
داشته و اجتماعي بودن معمول نگشته ، در ايران چون فرديت حكومت 

خداپرستي به صورت عرفان و تصوف و تجرد يا اوراد و عبادات و تشريفات پياده 
 شده است.

خواهد. تمرين خداپرستي ، انفاق و احسان  و طريقه ، تمرين و عمل ميهر عقيده 
و جهاد نفس است و تمام اخالقيات وقتي مجرد و مجزاي از زندگي و سعادت و 

دهد )عدالت ، محبت ،  جتماع با مردم باشد ، معني و مفهوم خود را از دست ميا
 شرافت ، صداقت ...(

                                                
 : ... براي خوشنودي خدا ... . 212( / 2بقره) .1



 
 

 

 
 

 311 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاصالحات و اضافات سازگاري ايراني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بادي در زندگي و اجتماع پياده شود تا درست درك  -خصوصاً اسالم -دين
 گردد و اثر و ارتقاء ايجاد نمايد.

 
كه ها هم به مردم تكيه نداشتند تنها عملِ دفاعي اين بوده است  چون سلسله □

آنها را در روز مصيبت تنها بگذارند و بلكه به مصداق حكايت سعدي ، سنگ بر 
 سرشان بكوبند : دارا ، يزدگرد ، سلطان حسين ، ...

 
حااليِ ما معجون عجيب و غريب از گذشته زراعت پيشگي و از اختالط و  □

اتصال و اتكايي ،  هاي غربي است كه به صورت درهم و برهم بي اكتساب فرهنگ
يك موجود متلون مشوشي را به وجود آورده است . متحرك است ، اما نه در سمت 

 غلطد. معين كه بگوييم پيشروي دارد ، به چپ و راست مي
 
دو پرچم  -بي پرنسيب بودن يكي از آثار دست سوم است )قاب عكس دو رو □

 در پشت ديوار(.
 
 دو نوع رشد شخصيت )مركزي و خارجي قائم(. □
 
دهد و رشد دادن الزمه طبيعت و خلقت است  ه را طبيعت نموّ ميموجود زند □

 )البته تا زمان معين(.
 در نباتات و حيوانات سمت و جهت و اندازه همه چيز تنظيم شده و معين است . 

. پايه و مبنا  1(إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًادر انسان تا حدودي به اختيار خود او است )...
ا جسم و خودي نباشد كه روي آن مكتسبات پيوند شود هيچ خود شخص است ت

بافند. انسان  كنند ، پوچ مي چيز نيست . آنها كه نفي خود و ماده و زندگي را مي
تواند بر خود و  تواند هدف و مطلوبش شخص خود و حفظ نفس باشد ، تا مي مي

، عقل ، مردم و اطرافش را توسعه بدهد. به همه چيز دست بيندازد )علم ، هنر ، مال 
زميني گنده و چاق شود ، تا آنجا كه حتي از ريشه و زمين كنده شود. به  مثل سيب

ها را وسيله و  بند به پرنسيبي نيست ، پرنسيب اش كامل باشد ؛ پاي هر سيستم دفاعي
                                                

 : ... يا سپاسگزار باشيد يا ناسپاس. 3( / 16انسان)دهر( ) .1
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دهد. شخصيت او در مركز و محدود است. فقط متعلقات و  آلت خود قرار مي
دفاعي قوي پيش گرفته است. تا آنجا كه بتواند خود را  متفرعات را زياد كرده جنبه

 هاي خارجي بميرد. دارد تا به مرگ طبيعي و يا هالكت كند و نگاه مي حفظ مي
نوع دوم اين است كه اتخاذ جهت و هدف كند ، خود هدف نباشد فضايل و 

هايي هدف باشد ، خود را در جهت باال و كمال بكشاند. مثل درختي كه  مطلوب
رود . اين آدم هم  كند و باال مي ه ثابت دارد و از آن ريشه تغذي و بر آن تكيه ميريش

دهد ولي شخصيت خود را به چيز  كند و رشد مي تر مي شخصيت خود را بزرگ
رود. رو به خود نيست ، رو به خارج است و  دهد و به سمت آن مي ديگري پيوند مي
مقدار  د ، خود را كوچك و بيخواهد كسب ارزش و فضيلت كن از طريق آنها مي

داند و فضايل را با ارزش و دوست داشتني ، بنابراين خود را تابع و در استخدام  مي
اش  دهد. مثل اولي باز هم در واقع خودخواه است. ولي خودخواهي فضايل قرار مي

بندي به دور خود نيست ، در جهت حركت و توسعه  در جهت حفظ و توقف و قلعه
تقاء است. جهت و پرنسيپ دارد و در راه آنها تحمل رنج و خرج و به خارج و ار

ها بدهد و باال برود و چون با  شود از ريشه و ساقه نمايد. حاضر مي احياناً فداكاري مي
هيش او را نگه  كند اگر از ريشه اتفاقاً جدا شد ، شاخه خارج ارتباط و اتصال پيدا مي

اش را  رود و تازه چون دور و بر ريشه اال ميدهند و همين طور ب دارند و غذا مي مي
اش را با اصل و منشاء به صورت  ها نسبته است و رابطه نمايد و پيرايه چيزي پُر نمي

هاي فرعي به اعماق بيشتر دوانده است ، ثبات و قرار  طبيعي حفظ كرده بلكه ريشه
ند. ممكن است به ها را فدا كند و باز باقي بما تواند خيلي از ريشه محكم دارد و مي

 مرگ غيرطبيعي هم بميرد.
 شود ؟ حال چگونه اين دو نوع شخصيت فراهم مي

خواهد كه از روي عشق يا عقيده باشد. عشقي يا  دومي البته هدف و عالقه مي
احساساتي آن غريزي است ، حيواني يا به عبارت ديگر ، خدادادي . در واقع ارزش 

شخص داشته باشد ، ندارد. موهبتي است و  و فضيلتي كه مربوط و بستگي به خودِ
شانسي است . شخص بالفطره يا بنا بر سرشت و عادت ، طالب : شرافت ، محبت ، 

شود.  هاي ديگر مي پروري ، دفاع از عدالت و انسانيت و فضيلت علم ، صداقت ، نوع
تواند  اما اگر اختياري و اكتسابي باشد ، احتياج به عقيده و ايمان دارد و عقيده نمي

عقاليي و سطحي و مادي نباشد و نفي خود را نمايد. عقيده و ايماني كه جمع بين 
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رود ،  خود و خارج را نموده ، شخص استشعار داشته باشد كه هر چه به خارج مي
خود را در واقع بزرگ و محكم كرده است و فنا و فدا نشده است ، اين يگانه راهي 

 كند. نمي است كه ريشه و پايه را قطع و نفي
دهد كه دور  اسالم چنين است از يك طرف خدا را قهرماني خارج و باال ارائه مي

از دسترس و درك است ولي خلق و جهان را وسيله و نردبان تمرين و تربيت و ترقي 
هاي به  ورزي دهد : خدمت به خلق و انفاق و اخراجات و احسان و عشق قرار مي

 اولياء :
«

»1

 گويد : از طرف ديگر مي
«

»2

 كند : ثال دو درختش هم كامالً تطبيق ميجهنم و بهشت دارد ؛ م
«

»3

رسيدن به خدا و ارتقاء شخصيت از راه خلق و پياده كردن دين و عبادت در 
اند ديانت از كسي است كه در مردم  طوركه فرموده م را هماناجتماع و ارتباط با مرد

و بازار باشد ، معامله و مزاوجه كند ولي ترك واجب و خالف دستور شروع انجام 
 ندهد.
 
داستان وزير دارا كه به اسكندر گفت : اطاق مخصوص و طاالر خودتان است  □

 )بعد از پفيوزي(.

                                                
داريد انفاق كنيد. و هر چه  : نيكي را در نخواهيد يافت تا آنگاه كه از آنچه دوست مي 32( / 3عمران) آل .1

 كنيد خدا بدان آگاه است. انفاق مي

اند و نزد  اند مرده مپندار ، بلكه زنده : كساني را كه در راه خدا كشته شده 163( / 3عمران) آل .2
 شوند. پروردگارشان روزي داده مي

اي كه خدا چگونه مثل زد ؟ سخن پاك چون درختي پاك است كه  : آيا نديده 24( / 14ابراهيم) .3
 هايش در آسمان است. اش در زمين استوار و شاخه ريشه
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 ري و نترسيدن از خون.تأثير تغذيه با گوشت در خويِ كشتارگ □
 
 استبداد شرقي : □

Karl A. Wittfogel 

Oriental Despotism  

New Haven / Yale University Press  
 

*   *   * 

 
هاي متفرقه ، مرحوم مهندس بازرگان از ويتفوگِل و كتابش نام بدره  در يادداشت

 شود : است. براي اتسفاده خوانندگان توضيحت زير اضافه مي
كوشد تا به يك سئوال  طلب ، مي بازرگان ، به عنوان يك متفكر و اصالح»

شناسان ، اقتصاددانان ، مورخين ، مورد  اساسي كه در آراي بسياري از جامعه
اي ميان  بررسي قرار گرفته است پاسخ دهد و سئوال اين است كه چه رابطه

عيت جغرافيايي هاي توليد يا با وض هاي سياسي و اجتماعي با شيوه بندي شكل
 وجود دارد.

به تأثيرات جغرافيا در مناسبات و « سازگاري ايراني»بازرگان در 
هاي اجتماعي پرداخته است. ويتفوگِل نيز از جمله كساني است كه  بندي شكل

شناسان معتقدند در ايران ،  اين مسئله را مورد بررسي قرار داده است. جامعه
داري و  بندي برده ري مانع بروز شكلدا شيوه توليد آسيايي و نظام زمين

فئوداليسم به مفهوم غربي آن بوده است استبداد شرقي معادل و مترادف با 
ديكتاتوري به معناي تمركز قدرت سياسي در نتيجه واگذاري مردم يا با اعمال 

باشد . بلكه در استبداد شرقي ، مستبد اقتدار و در نتيجه مشروعيتش  زور ، نمي
 آورد. اگر نه تماماً از راه موفقيت شخصي خود به دست ميرا عمدتاً ، 

نظيه ويتفوگِل در مورد استبداد شرقي در ايران ، مبتني بر وجود دستگاه 
« جامعه هيدروليك»باشد. او ايران را يك  ديواني گسترده و متمركز مي

داند كه تحت تأثير عامل توزيع آب ، مناسبات شكل گرفته است. بر نظريه  مي
فوگِل در باره استبداد شرقي )ايران( ، ايرادات جدي گرفته شده است. از ويت

جمله اين كه در ايران دولت ، نه فقط مطلق قانونگذاري ؛ بلكه قدرت مطلق 
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اقتصاد سياسي »مندان به اين بحث به كتاب نفيس  قانوني . )عالقه اعمال بي
 .«يند( ، اثر دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان مراجعه نما« ايران
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