
  جامعه ای که به فقر تن در دهد ،

  دینی که دوزخ داشته باشد

 و کشوری که ستم کند؛ فرومایه اند

  «ویکتور هوگو»

  پیش گفتار

ه شده که چرا ما ایرانیان دچار دور و تسلسل باطل شده مدتهاست که تمام فکر و ذهنم درگیر این نکت
سده ی اخیر صورت گرفته همچنان  باالخصشهای خوبی که طی قرون گذشته الهمه ی ت ایم و علی رغم

با وجود از خود گذشتگی برخی از فرزندان شجاع کشور نه تنها بهبودی در  جامعه ی ایران بیمار مانده و
بحرانی تر شده، به گونه ای که طی دهه های اخیر این بیمار  ه وضعیتششرایط بیمار حاصل نشده بلک

 .ترو به احتضار گذاشته اس

این گرفتاری ذهنی خصوصن پس از برخورد نزدیک با جوامع ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور نه 
امکان درمان  بلکه برعکس شدیدتر نیز شد به نحوی که منجر به احساس یأس و نومیدی از تنها کم نشد

که البته امیدوارم  "ناامید فقط شیطان است  "آنجایی که به قول ما ایرانیان  اما از .شد "ایران بیمار  "
سهم خویش و بر اساس اندوخته هایم از خرد و دانش، به  چنین باشد، در این گفتار سعی کرده ام به

 .د، برای بهبود وضعیت کشورم انجام دهممحدو را هرچند اندک و متالشجای نظاره بر آنچه که می گذرد 
ت ایران و ایرانی را نه الاصلی معض هدف از بررسیهای این کتاب تأکید بر این موضوع است که ریشه ی

بنابراین شالوده ی این  .کرد در بیرون از فرد ایرانی بلکه در درون تک تک ایرانیان می بایست جستجو
  .مبنای نقد ایرانی است نوشتار بر

در بخش اول سعی کردم نشان دهم که ما ایرانیان چه هستیم و  .کتاب شامل سه بخش اصلی استاین 
 .و خصلت های منفی بارزی در ما وجود دارد که چنین ما را درمانده و ناتوان کرده است چه خصوصیات

که در بسیاری از هموطنان نباشد اما به باورم واقعیتهای ماست و هرچند هم  شاید این بخش باب طبع
فرهنگ  -در قسمت دوم بر مبنای رفتارها و خلقیات بررسی شده . انکار آن بکوشیم، از آن گریزی نیست

عامل یا عواملی در پیدایش این خصلتها و ایجاد  می کنم که بگویم چه تالشدر فصل اول  -رفتاری
را ما این چنین هستیم نشان دهم چ یعنی خواسته ام .ایرانی امروز موثر بوده اند و ریشه ها در کجاست

ت الکاهش این معض و در انتها کوششم بر این است که بقدر بهره ام از اندیشه و تجربه راه کاری برای
را از این  پیدا کنم تا بتوان با کمک آن و استفاده از دیگر راهکارهای اجرایی، به مرور و اندک اندک ایران

  .حل آرامش برسدساگرداب دور کرد تا شاید به 



که طبیعتن نگارنده نیز بعنوان عضوی از  -طالب ارائه شده در این کتاب نه از باب تحقیر و توهین استم
بلکه برای اینست تا به دور از احساسات  -ت و نواقص موجود در آن بی بهره نیستالاز مشک همین جامعه،

مروری کرده تا آهسته آهسته به احتمال زیاد شما نیز بسیاری از آنها را میدانید  تی را کهالایرانی مشک
سیک جامعه شناسی البا این توضیح که این گفتار یک کتاب ک .بکوشیم باورشان کنیم و برای بهبود آنها

بند سبک و یا شیوه ی خاصی برای نگارش عقایدش  نخواهد بود، خواننده خواهد دید که نویسنده در
است آن را در پیش گرفته  خواننده موثرتر هنبوده و هر کجا احساس کرده روشی برای انتقال مقاصدش ب

  .است

ارزیابی های ارائه شده در این مقال در خصوص رفتارهای ما ایرانیان، دربرگیرنده خلقیات قریب باتفاق 
ت کم بهره و یا بی بهره الاست و صد البته درصد ناچیزی از افراد جامعه که از این معض نفوس جامعه

 -که به هنگام آمار گیری نرخ اکثریت مورد محاسبه قرار میگیرد نه اقلیت همانطور اند را شامل نمیشود،
مسلمان است یا ایرانیان مردمی با فرهنگ اند، در چنین حالتی ارزیابی ارایه  مثال میگویند ایران کشوری

  .-شده از اکثریت جامعه مورد نظر است

پاسی و چه بسا گناهی نابخشودنی به خوبی واقفم مطالب این کتاب از دید بسیاری از هموطنان ناس
ی یا الیاز این منظر فرقی چندان مابین نظام و -مردان و حاکمان خیانت است  است و از دید دولت

ممکن است موارد مطروحه به  .و نفرین و عقوبت آن نیز بود و طبیعتا باید منتظر لعن -پادشاهی نیست
این بهتر است خواننده ی محترم برای  باشد بنایر همنصفان زعم برخی از خوانندگان، گزنده و چه بسا غیر

اقلیت ناچیز بداند تا از میزان  به پایان رساندن کتاب در تمام طول دوران مطالعه، خود را جزو همان
ناچیز جامعه که  همان درصد)تلخی آن بخصوص فصل نخست کتاب کاسته شود و کتاب به انتها برسد 

 حتا پیشنهاد می کنم خواننده ای که مطالب فصل اول را بسیار .(از کاستیها و معضالت کم بهره اند
تلخی و تندی متون حتی در پاره ای موارد تعمدی  .آزاردهنده می پندارد، کتاب را از فصل دوم آغاز کند

ت الاز بار غرور و غفلت ما ایرانیان کاسته و سرانجام بپذیریم که علت اصلی اعم مشک بوده تا شاید
تهای استبدادی مشکل حکومتهای ایرانی، حتی مردمی ترین آنها به حکو سی و تغییرجامعه و دگردی

از آنجایی که از ابتدای شکل گیری این ایده تا  .ماست خودمان هستیم و طبعن کلید حل آن نیز نزد
و روراستی خارج نشوم بنابراین شفاف  اجرایی شدن آن همیشه با خودم عهد کردم هرگز از جاده صداقت

چرا که  .صرف نظر کرده ام م می کنم که تعمدن از برشمردن صفات خوب و مثبت ایرانیالح اعو صری
دوا نمی کند بلکه  به گمان من بازگویی و تکرار این صفات مثبت که البته کم هم نیستند، نه تنها دردی را

 م مخصوصن اهلبه خواننده محتر .باعث میشود کماکان در باد غفلت آنها بمانیم و خود را فریب دهیم
اعتراض  "عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو  "فن حق میدهم که انتقاد کند و با اشاره به بیت مشهور 

چرا از هوش، مهمان نوازی، ادب، هنر و سایر صفات  .قی و اجتماعیالهای اخ فقط سیاهی کرده که چرا
  .گویی شهره اند سخنی نمی مثبتی که ایرانیان به آن



فی از تاریخ کهن، تمدن، تربیت و لطافت طبع ایرانی اکنم بقدر ک ویم، راستش فکر میدر جواب باید بگ
زم و به نوبه خود پسندیده است، حداقل برای ارضای غرور ملی الدیگر صحبت شده که البته  در کتابهای

با توجه به حجم  .ست، اما در اینجا خبری از آنها نیست زم و حیاتیالزخمهای ایرانی  و مرهم نهادن بر
در خصوص حسنات ایران و ایرانیان، نوشتن این سطور در قیاس با  ت نگارش شدهالکتابها و مقا الیبا

ی های ایران های مکرر نیکی تکرار خوبیها و بازگو کردن از طرفی اگر .آنها شاید چندان به چشم نیاید
می شد در حالی که آنچه ملموس است  درمانگر درد او بود تا بحال باید وضعیت بیمار حداقل تثبیت

زیرکی، به سخاوت و به  من نیز میتوانستم به خون آریایی، به .بحرانی تر شدن شرایط این بیمار است
پشت پرده  یا دستهای ت را به استبداد، استعمار، هجوم بیگانگان والمهربانی ایرانی ببالم و تمامی مشک

کاره بنمایانم و  نسبت بدهم و نقش من ایرانی را تنها به یک تماشاگر صرف تقلیل داده، خود را هیچ
ولی از آنجاییکه معتقدم در بوجود آمدن  .کرده بمانم آن پرنده معروف همچنان سر در برف فرو همانند

ررنگ تر است، کتاب را بر اساس نقد از روحیات من ایرانی از تمامی عوامل دیگر پ شرایط امروز، نقش
  .خود نوشتم

باید بگویم خوشبختانه من در این دیدگاه تنها نیستم و طی چند دهه ی اخیر به تعداد کتابهای خوب و 
نگارش و چاپ گشته، افزوده شده است و هر کدام از آنها بر مبنای  "انتقاد از خود "اساس مفیدی که بر

یل بحران اجتماعی ایران پرداخته اند و برخی الت و دالبه بررسی مشک نشاندیدگاه و اعتقاد نویسندگا
از آقای علی محمد  "نجات  "کتابهایی نظیر  .از آن ارائه کرده اند از آنها راهکارهایی را نیز برای برون رفت

هدی بازرگان، از آقای م "سازگاری ایرانی  "جمال زاده،  از آقای محمد علی "خلقیات ما ایرانیان  "ایزدی، 
از آقای علی رضاقلی و  "شناسی نخبه کشی  جامعه "م، الاز آقای صادق زیبا ک "ما چگونه ما شدیم  "

کوششی قابل تقدیر در این راهند  از آقای حسن نراقی همگی "جامعه شناسی خودمانی  "همچنین کتاب 
ها را به  ها و دشنام نامهربانی ،و هر یک به سهم خود و بضاعت نویسنده، آوار انتقادات، درشت گویی ها

بوده اند که  ها و نابسامانیهای ایران جان خریده و از سر دلسوزی و صدق به دنبال دلیل عقب ماندگی
و مطالبی را  -مخصوصن در فصل اول -البته من نیز در این نوشتار از نقطه نظراتشان استفاده برده ام 

  .اری را رعایت کرده باشمامیدوارم اصل امانت د .آنها وام گرفته ام از

هایی داشته باشد ولی به شخصه به هیچ  این کتاب همانند هر کتاب دیگری میتواند کاستیها و کمبود
مبنای شیوه رفتاری رایج ایرانی از تعارفات مرسوم استفاده کرده و شکسته نفسی  وجه قصد ندارم بر

قیاس با دیگر کتابهای مرجع این کتاب کاری در اغماض بنگرید و یا در  کنم که مثلن کاستیها را به دیده ی
این مطالب عمیقن باور دارم و معتقدم هرچند دردناکند اما  به .شأن نبوده و دیگر مسائلی از این دست

  .عریان حقایقی هستند تلخ و



مطمئنن نشر این نوشته ها، انتقاداتی را به همراه خواهد داشت، همانطور که پیشینیان نیز از تیغ تیز 
 الاز دوستداران و دلباختگان تمدن ایران گرفته که احتما .نابجای دیگران مصون نمانده اند نتقادات بجا وا

ارزش ایران و ایرانی میدانند تا متخصصانی که شاید بر اساس دانش و دیدگاه  این گفتار را باعث تخریب
آن را مغایر دستورات مبلغان  همینطورسینه چاکان مذهبی که ند ومتفاوتشان آن را مورد نقد قرار ده

هدفی خاص و البته گاهی نیز از سر دلسوزی و  تی را عمدتن باالدینیشان می بینند، همه و همه اشکا
موضوع توجه داشته باشند، نه به  بیغرضی به آن وارد کنند، اما هر چه هست امیدوارم منتقدین به اصل

دیکته ی نانوشته  شتباهاتی نیز وجود داشته باشد کهشاید در این راه و بررسی های انجام شده ا .حاشیه
از  تقاضای من .غلط ندارد اما حتمن با تذکر دلسوزان در مراحل بعدی قابل اصالح و بهبود خواهند بود

ل تحلیل کرده و نظر بدهد نه از الخواننده گرامی این است که کتاب را بخواند و بر اساس عقل و استد
بعن من نیز به اندازه وسعم از درک و خرد در جهت کمک به حل معضل ط .و هیجانات سر احساسات

  .است ناکافی بنظر آید اما امیدوارم دیگران همت کرده و آن را تکمیل کنند ش کرده ام، هرچند ممکنالت

خاتمه از خوانندگان محترم استدعا دارم با رها کردن خود از تعلقات کاذب اعم از مذهبی و میهنی،  در
ح الانتها مطالعه کنند، شاید در صورت هم رأیی با نویسنده با تمرکز بر آنها همگی به اص تامطالب را 

حداقل نسلهای آینده از این عوامل مخرب مصون مانده و در جامعه ای آزاد و  تدریجی آنها بکوشیم تا
 .نسل من ایام بگذرانند سالم و به دور از سرافکندگی و آوارگی


