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 سايت احمد كسرويسايت احمد كسرويسايت احمد كسرويسايت احمد كسروي

 
 نگاهي به زندگي

 سيد احمد كسروي
 *دكتر بهزاد كشاورزيدكتر بهزاد كشاورزيدكتر بهزاد كشاورزيدكتر بهزاد كشاورزي
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آگاه ساختن مردم ايران مي كوشند تا بدينوسيله راه آنان را در پيش رهروان جوان و كم تجربة كشور آگاه ساختن مردم ايران مي كوشند تا بدينوسيله راه آنان را در پيش رهروان جوان و كم تجربة كشور آگاه ساختن مردم ايران مي كوشند تا بدينوسيله راه آنان را در پيش رهروان جوان و كم تجربة كشور آگاه ساختن مردم ايران مي كوشند تا بدينوسيله راه آنان را در پيش رهروان جوان و كم تجربة كشور 
    ....قرار دهندقرار دهندقرار دهندقرار دهند

تفصيل زندگي كسروي نه تنها از عهدة يك مقاله خارج اسـت، بلكـه رسـاله هـا و كتـاب هـاي                 تفصيل زندگي كسروي نه تنها از عهدة يك مقاله خارج اسـت، بلكـه رسـاله هـا و كتـاب هـاي                 تفصيل زندگي كسروي نه تنها از عهدة يك مقاله خارج اسـت، بلكـه رسـاله هـا و كتـاب هـاي                 تفصيل زندگي كسروي نه تنها از عهدة يك مقاله خارج اسـت، بلكـه رسـاله هـا و كتـاب هـاي                 
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القـي،  احمد كسروي از جمله محققان بلندپايه و دانشمندي است كه در امر تحقيق از شـهامت اخ                 
 . بي پرده گوئي برخورداربودبي پروائي، راستي و

وي دردها و كم بود هاي مبتال به جامعه را با سبك نويني كه تا آن روز سابقه نداشـت بررسـي    
اين دردها، ريشه در سنت ها و آداب و رسوم مردم كشور ما داشـت    اغلب  . و به آگاهي مردم مي رسانيد     

هائي درآمده بود كه از نظر معتقدانش تجاوز بـه سـاحت مقـدس             » تابو« و در طي قرون گذشته بصورت       
و تـا آن روز اكثريـت محققـين، مصـلحين و حتـي دولتمـردان كشـور از        . آن هابرابر كفـر و خيانـت بـود       

رهيز مي كردند و در صورت لزوم با احتياط و ايما و اشـاره  بـدان هـا مـي                     برخورد با آن گونه مسائل پ     
 .پرداختند

ولي كسروي بدون آنكه از گروهي، قومي و يا مقامي پروا داشته باشـد، بـه موشـكافي تـك تـك        
نهادهاي آن روز جامعه پرداخت و هركدام از آن ها را كه سست پايه و كج بنياد يافت، با انتشـار مقـاالت         

 .ام سخنراني ها به افشاگري پرداختو انج
كسروي افزون بر تحقيقات اجتماعي، به مطالعات تـاريخي، باسـتان شناسـي، زبـان شناسـي و                  
بويژه اصالح زبان فارسي همت گماشت و در مورد شعر و شاعري نيـز مطـالبي بيـان كـرد كـه بـا ذوق                       

 .عاشقان شعر و ادب فارسي سازگار نبود
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 از بررسي و بحث، راه حل هائي ارائه ميداد و از اين بابـت اصـالح                 در كلية شئون اجتماعي، پس    
ولي عالم بي عمل نبود بلكه در زنـدگي اجتمـاعي خـويش درسـتكار و صـادق و               . طلب نيز بشمار مي آمد    

شريف بود و با زشتكاران با سرسختي و قاطعيت مبارزه     مي كرد و دشـمني و كينـه و عـداوت اغلـب                      
وي خويش بر مي انگيخت و همانطوريكه روش ديرينة كلية خرافاتيان و متعصبان             گروه هاي ذينفع را بس    

است، آنجا كه منطق و قلم و انديشه از جواب عاجز بماند، به تهمت و افترا و دشنام و هـو و جنجـال مـي                        
سرنوشتي كـه پايـان   ! پردازند و اگر آن نيز كارگر نيفتد، خاموش كردن صداي مخالف تنها راه حل است            

 .ه كسروي بودرا
كسروي چه مي گفت ؟ كسروي منقد آگاه و بي پروائي بود كه يك تنه به جنگ تمام زشتي هـاي               

كسروي دردهاي جامعه را با رگ و پوست خود لمس مي كـرد و از دروغ هـا و     . جامعة آن روز رفته بود    
 درد و رنج زندگي كـرد  وي اصوال با درد و رنج پرورش يافته بود، با. پليدي ها و دورنگي ها در رنج بود       

 .و با درد و رنج از بين رفت
بخـاطر آگاهانيـدن   )  هـ ش١٣٢٤ ـ  ١٢٦٩  ( )١(كسروي در طول زندگي پنجاه و پنج سالة خويش 

از نظر وي كيفيت انديشه و اعتقاد هر ملتـي، خوشـبختي   . مردم و اصالح جامعه بدون وقفه تالش مي كرد 
 : در اين باره مي گفت و يا بدبختي آن ملت را معين مي كند و

»  …) ٢(آنچه يك توده را پيش يا پس برد، انديشه و باورهـاي ايشـان اسـت                 :  يك جمله مي توان گفت       …«
وي اولين و مهمترين وسيلة آگاهي مردم را در آموزش و پرورش ميداند و معتقد است كه اين نهـاد مهـم     

 فرهنگي 
رت فرهنگ به بچه هاي ما چه ياد     مي دهد ؟ همان      وزا« : از ريشه خراب است و چنين مطرح مي سازد          

تعاليم درهم و بي بهائي را كه از زمان مغول و دوره هاي بعد از آن يادگـار مانـده و يكـي از سرچشـمه                          
 » …) است ()٣(هاي بدبختي 

خسـت  بايسـتي در گـام ن  « : و براي اينكه ملت را از اين تاريك انديشي و خرافات برهاند، پيشنهاد مي كند     
جديتهائي برود كه اين مردم معني دموكراسي را بفهمند و به آن عالقه پيدا كنند و با مـوانعي كـه از نظـر                        

 »… )٤(عقايد در ميان است مبارزة سختي آغاز گردد 
 . به تمام وسايل مفيدي كه ممكن بود دست يازيد“  مبارزه    سخت “ كسروي بخاطر اين  

 مي و نقد اجتماعيـ از راه مطالعات و تحقيقات عل
 ـ از طريق انتشارات نشريه

 ـ از راه نوشتن مقاالت در نشريه هاي داخلي و خارجي
 ـ بوسيلة سخنراني ها و تشكيل جلسات گفت و شنود

 !ـ و باالخره با كردار و رفتار روزمره اش 
 اغلـب  و بهمين دليل بصورت شخصيتي مزاحم و دست و پا گير در جامعة آن روز مطرح گرديد و خشـم                  

 .گروه هاي جامعه را بر عليه خويش برانگيخت
كسروي بيش از هفتاد جلد كتاب تحقيقي، تـاريخي، انتقـادي ـ اجتمـاعي از خـود بجـاي گذاشـته        
است و اغلب آن ها هركدام     ال اقل موردي از ناهنجاري هاي اجتمـاعي را بـرمال مـي سـازد و راه حـل                         

 .هاي كم و بيش مناسبي را ارائه مي دهد
، كينـه متعصـبان     “بخواننـد و داوري كننـد       “ ،  “در پيرامـون اسـالم    “ ،  “شيعي گـري  “ كتاب هاي   

كتاب هاي انتقادي بهائي گري، صـوفي گـري و   . مذهبي و پيروان ناآگاه آنان را بر عليه وي فراهم ساخت    
 . موجب رنجش اقليتهاي مذهبي شد…
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و “ زبان پـاك “ ، “در پيرامون ادبيات  “ ،  “حافظ چه مي گويد   “ با انتشار كتاب هائي همچون                      
بـا انتقـاد از اروپـائي گـري     .  گروهي از اديبان سنتي و قلم بدستان كهنه كـار را از خـود دور سـاخت                …

نارضايتي متجددان غرب ديده و برخي از روشـنفكران را باعـث شـد و بخصـوص گروهـي از روزنامـه                      
« : بـه اينگونـه روزنامـه نگـاران مـي نويسـد كـه آنـان                 در حمله   . نگاران طرفدار غرب را از خود رنجانيد      

 پياپي تازيانه هـا بـر سـر و روي          …« و بدينوسيله   » ستايش هاي گزافه آميز ديگري از غرب پيش آورند        
وي در  . و البته سران مملكتي نيز از تيغ تيـز انتقـاد كسـروي در امـان نمـي ماندنـد                    » … )٥(ايرانيان زنند   

 اگر روزي سختي پيش آمد، وزيـران بـه اتومبيلهايشـان سـوار              …« : مي نويسد   نكوهش از دولتيان                
اسـتقالل ايـران هـم    . خواهند شد و خود را به مامن خواهند رسانيد و آسوده زندگي به سر خواهنـد بـرد             

رنج ها همه بهرة ايرانيان خواهند بـود  . آسيب گزند را تودة بدبخت خواهد كشيد. بود، بود و نبود هم نبود   
)٦( …«  

 زير پاي سربازان چكمه پوش دشـمن مـي          ١٣٢٠زمانيكه كسروي كشور خويش را در شهريور        
 ديـدني مـي بـود كـه ايـن      …« : بيند، اين بار فرياد     اعتراض اش را برعليه امراي ارتش بلند     مي كند                  

اني كـه نـام     مـي    از كسـ . افسران واالجايگاه چگونه خود را در اتومبيل ها پنهان ساخته و ميگريخته اند  
و آنگـاه   » … )٧(برند كه در آن روز تهران و ارتش و مردم را گزارده براي حفظ جان خـود گريختـه انـد            

 در همـه    …« : جاي ديگر همان منبع اضافه  مي كند         . نام تعدادي از امراي بلند پاية ارتش را افشا مي كند          
! مي بايست در دسـترس سـربازان قـرار گيـرد      رشد، كاميون هاي ارتش را كهجا سرلشگران و افسران ا 

افراد خانوادة خودرا سوار كرده لوازم شخصي خودرا بار اين كاميون ها كرده و راه فـرار پـيش گرفتنـد          
مالحظه مي شود كه كسروي چگونه به مقابله با خيانت ها و خيانتكاري ها ميرود و در اين راه از             » … )٨(

  .برخورد با هيچ مقامي پروا ندارد
بلكه وي از هـر فرصـتي بـراي         . پيكار كسروي تنها به نوشتن هاي سخنراني ها محدود نمي شد          

اصالح جامعه استفاده مي كرد و در زندگي اجتماعي روزمره اش نيز از مبارزه باز نمـي ايسـتاد و آنجـا                     
 .كه الزم بود از برخورد با بلند پايه ترين مقام كشوري پروا نمي كرد

ي بود و شانزده سال بيشتر نداشت كه در تبريز به مشروطه طلبان پيوسـت   وي هنوز طلبة جوان   
)   هــ ش   ١٢٩٤/  هــ ق   ١٣٣٣( چند سـالي بعـد            . و بدينوسيله اولين مبارزة اجتماعي خويش را آغاز كرد        

طولي نكشيد كـه از او ببريـد    . در صف هم رزمان خياباني وارد شد و به عضويت حزب دموكرات در آمد            
 رابطه اش به اين دليل بوده است كه ايدة جدائي آذربايجان از پيكر ايران پسند طبـع كسـروي                   شايد قطع ( 

« ،  »عضـو اسـتيناف   « وي در سمت هاي     . سالها بعد وارد خدمت وزارت عدليه شد       ). )٩(جوان نبوده است    
هاي مرسـوم  مبارزات كوبنده اي را بر عليه حـق كشـي     » رئيس كل بدايت  « و  » دادستان« ،          »رئيس عدليه 

در مقام رئيس عدلية زنجان با سنت بست نشيني بخاطر فرار از قانون به سـتيز بـر           . آن دوره بعمل آورد   
 در همان روزها داستاني هم رخ داد كه من بهتر توانستم نيروي عدليه را به نيرومندان و                  …« : مي خيزد   

 در …« : ، قتلي اتفاق افتاده بود و    قاتـل   در بزم شبانة يكي از قدرتمندان محل      . » … )١٠(ماليان  بفهمانم    
و مـال از بـاز پـس دادن مجـرم بدسـت عدليـه       » … )١١(خانة حاجي ميرزا مهدي مجتهد بست نشسته بود      

كسروي بـه   .سرباز مي زد و ماموران اجرا نيز جرات شكستن بست آخوند و دستگيري مجرم را نداشتند               
. در دست ماست نتيجة جانبازي هزاران مرد غيرتمنـد اسـت           اين قانون كه     …« : مجتهد پيغام مي فرستد     

در همين زنجان شما، عظيم زاده و ميرزا علي اكبر و ديگران جان باخته اند و نتيجة همة آنها ايـن قـانون                       
حاجي احمـد كـه آدم كشـته و اكنـون در خانـة شماسـت بـه        . من ناچارم اين قانون را روان گردانم      . شده

از آن سـو در اسـالم تنهـا كعبـه پناهگـاه      . ر گردد و بـه دادگـاه فرسـتاده شـود      دستور قانون بايد دستگي   
. به هرحال ناچارم حاجي احمد را بدسـت آورم        . من نمي دانم از كي خانة شما كعبه گرديده        . توانستي بود 
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 همان روز حاجي احمد به عدليه فرسـتاده شـد           …يا خودتان بفرستيد يا ميفرستم مي كشند و مي آورند           
 » . )١٢(نجا به زندان سپرده گرديد و از آ

از مبارزات كسروي بر عليه شيخ خزعل در خوزستان يكي ديگر از داستان هاي شنيدني زندگي                
شيخ خزعل يكي از شـيوخ عـرب و از طايفـة بنـي كعـب بـود كـه از سـال هـا پـيش بـه حكومـت                              . اوست

 هـ  ١٣٠١كسروي در سال    . خوزستان منصوب شده بود و اينك از اطاعت حكومت مركزي سرباز مي زد            
ش براي ساختن عدلية آبرومندي مامور آن منطقه مي شود و اين در حالي بود كه اغلب مسئوالن ادارات                   
. آن منطقه سر بر آستان شيخ خزعل  مي سائيدند و فرامين وي را بر دستورات مركز مقـدم مـي داشـتند      

 :    مي كنيم اولين برخورد كسروي را با شيخ خزعل از زبان خود وي نقل 
خواسـتم جنـاب شـيخ را بـه        . گفتم من رئيس عدلية خوزستانم    .  سالم بهم داديم و نشستيم     …« 

بـه مـن گفتـه بودنـد كـه          ( از تهران   پرسش هائي كرد سپس گفت حقوق شما چقدر است ؟               . بينم و بروم  
خـود سـخن    خزعل از سران اداره ها كه پيشش مي روند چنين پرسشي كنـد و او چـون از كمـي حقـوق                       

. بمن حقوق كافي خواهنـد داد     : پاسخ دادم   ). …بميان آورد، همان را دستاويز گرفته ماهانه برايش گزارد          
از اين سـخن نگـاه تنـدي بمـن كـرد و خـاموش               . آنگاه بمن اختيار   داده اند كه هرچه كم داشتم، بخواهم           

 ».)١٣(ديدم من نيز سخن نميداشتم و برخاستم و خداحافظي گفته روانه گر. ايستاد
آنجا كه پاي حق كشي فرودستان در ميان بود، كسروي با هرمقامي كه الزم بود به سـتيز  مـي                     

 …« : پرداخت و اين عمل وي خالف روية سنتي آن روز ايران به شمار مي رفت و خود چنين مي گويـد                      
لودگي هـا، پاكـدامني   دستگاه عدليه با آن آ. رفتار من از يكسو رشگ انگيز و از يكسو رنجش آور مي بود       

بدگوئي ها فراوان شده بود و بهانة ديگري نمي يافتنـد  . مرا كه با دليري و بي باكي توام بود، بر نمي تافت         
 »…) ١٤(بسيار خشك است و مي خواهد جاي مدرس را بگيرد يا اهل اين زمانه نيست : چنين مي گفتند 

بخـاطر زمـين هـاي دروازه       » زنـي «  با   وزير دارائي وقت  ) مخبرالسلطنه ( مهدي قلي خان هدايت   
وكيل نامبرده ضمن ارسال اليحه اي نا       . شميران محاكمه داشت و  پروندة آن به كسروي ارجاع شده بود           

روشـن اسـت كـه وكيـل خواسـته بـود بـا بكـار بـردن چنـين            . بكار برده بود  » حسب االمر « فهمانه جمله   
توان به رخ كسروي بكشد و اورا در مقام يك قاضـي         اصطالحي مرتبة واالي هدايت را در مقابل آن زن نا         

مرا با خدا پيمان اسـت كـه   « : غافل از اينكه كسروي، اين مرد دلير، شعارش اين بود . تحت تاثير قرار دهد 
اين راه شامل مبارزه با حق كشـيها و سـودجوئي هـا از مقـام و     » از پا نه نشينم و اين راه را به سر برم         

كسروي با مطالعة نامة وكيل يكبار ديگر فرياد اعتراض اش بلند    مي شـود و مـي     . منصب نيز مي گرديد   
 » )١٦( در پيشگاه قانون، مخبرالسلطنه وزير دارائي با فالن زن بي كس چه جـدائي ميـدارد ؟                 …« : نويسد  

و گويا هدف جناب وزير سودجوئي بوده است و اين خود موجـب خشـم بيشـتر قاضـي مـي گـردد مـي                         
مخبـر السـلطنه چيـزي را كـه هرگـز           .  چون دعوي او نيز بي دليل بود راي به زيان اش دادم            …« :نويسد  

 » . )١٧(گمان نبرده بود، با چشم خود ديد 
 بخاطر زمين هاي وقفي اوين نيز نشاني اسـت          )١٨(داستان در افتادن كسروي با دربار رضاشاه        

 !از شجاعت اين مرد بزرگوار كه هرگز نتوانست در مقابل وجدان بيدار اش خاموش به نشيند 
خالصة داستان بدين ترتيب است كه دربار رضاشاه زمين هاي وقفي اويـن را بـه زور صـاحب                 

كـه  ( ين پرونده به زيردست كسـروي       شده بود و كشاورزان عرضحالي به دادگستري فرستاده بودند و ا          
بـه آقايـان احمـدي و       ) پرونده را  ( …« : رسيده بود   ) به سمت رئيس كل بدايت دادگستري اشتغال داشت       

شـوندش را پرسـيدند،   . چنين پيداست كه رفتن من در اينجا نزديك شده است         : شرافتيان برگردانيده گفتم    
مـن آن را شكسـته بـه زيـان دربـار راي      .  راي داده شـده  پرونده اي است دربارة دربار كه به غلط       : گفتم  

به ويژه با آن رنجش هائيكـه داور و ديگـران   . خواهم داد و بي گفتگوست كه مرا از اينجا خواهند برداشت 
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گفـتم چكـار كـنم ؟ اگـر بخـواهم      . كاري كنيد كه خودتان راي ندهيـد     : شرافتيان دلسوزانه گفت    . مي دارند 
. در حالي كـه آنـان نـاتوان تـر از مننـد            . اندازم» علي البدل « گردن يكي از قضات     خودم راي ندهم بايد به      

آدمي تواند گيـاه خـورد و       …هريكي از آنان كه باشد خوردش كنند ولي مرا به آساني خورد نتوانند كرد               
 »…زندگي كند اين چه ترسي است كه مارا فرا گرفته 

 و اينكه سنديت وقـف زمـين هـاي آن نيـز     آنگاه وي در مورد مظلوم واقع شدن كشاورزان اوين      
 به هر حال من ديدم گذشته از آنكه خود داستان وقف معلوم نيسـت و اگـر    …« : معلوم نيست مي افزايد     

هم دانسته اش گيريم تازه نتيجة آن اين است كه مشتي از كشاورزان و رنجبران كه زمـين هـائي را آبـاد         
هم به مردم كمك مي كنند و خوراك مي بسيجند و هم خودشان             گردانيده اند و مي كارند و مي دروند كه          

 .با خانواده شان با دلي خرسند و خوش مي زيند
از اينرو راهي نديدم جز اينكه راي صلحيه را بشكنم و خود راي به رفع مزاحمـت دهـم و چـون                      

م عصـر خـود همـراه    اين بود هنگـا . چنان رائي دادم دانسته شد ادارة اجرا نمي خواهد آن را بكار به بندد            
فـردايش  . اين حكـم همچـون تـوپ تركيـد       . مامور اجرا به اوين رفتم و آنجا بودم تا حكم به كار بسته شد             

به دادگـاه آمـد   ) وكيل دربار( فاضل الملك . و هم دربار سخت خشمناك گرديده.شنيديم هم وزارت عدليه     
 :و چنين گفت 

 وزيـر دربـار، بـه مـن، بـه اسـدي پرخـاش               اعليحضرت بسيار عصباني است، به وزير عدليه، به       
مـن  . بخاطر حكمي كه داده ايد و خودتان به محل رفته اجرا كـرده ايـد              : گفتم چرا ؟ گفت     ! بسيار فرمودند   

 »…خواهشمندم آقاي وزير دربار وقت دهند و من ايشان را ببينم : پاسخي نداده تنها گفتم 
 گفـتم قاضـي در      …: اش وي جواب مـي دهـد        فردا به مالقات وزير دربار ميرود، در مقابل پرخ        

! قاضي در راي آزاد اسـت ؟ قاضـي مسـتخدم دولـت اسـت              : سخن مرا بريده گفت     ! راي خود آزاد است     
 .قاضي مستخدم دولت نيست، قضاوت خودش قوة جدائي است: گفتم 

د قاضـي  حرف هاي قانون است، قاضـي تـا آزاد نباشـ     : گفتم  . اين ها حرف هاي دموكرات هاست     : ـ گفت   
 »…نتواند بود 

در آن دورة اختناق كه احـدي جـرات نفـس كشـيدن در              ! راستي شجاعت و شهامت را به ببينيد         
 !مقابل دربار را نداشت، آنچه كه كسروي كرد يك حماسه بود و بس 

 مي سازد بلكه وظيفة آن وزارتخانه را در مقابل قانون و قاضي بـه       وي نه تنها دربار را محكوم        
 !بار گوشزد مي كند وزير در

هر جمله اي كه از قلم كسروي بر صفحة كاغذ نقش مي بسـت و هـر عكـس العملـي كـه بـدنبال                           
فرياد وجدان بيدار وي از او سر ميزد، كينة گروه جديدي را بر عليه اش بر مي انگيخت و اين دشـمني هـا          

  .خواه ناخواه عكس العمل هاي ناخوش آيندي به همراه داشت
و ( ه بيشترين سهم اين دشمني ها شامل عالمان دين و پيروان نا آگاه آنـان بـود                  درست است ك   

معهذا در اين امر تعـداد زيـادي از   .) بودن كسروي را صادر كردند   » مهدورالدم « هم آنان بودند كه فتواي    
       بـا مـذهبيون   ) بخصوص آنانكه هدف تير انتقاد كسروي قرار گرفته بودنـد           ( گروه هاي مختلف اجتماعي     

 .هم صدا بودند
در اين ميان دولتيان نيز بخاطر جلب رضايت ديـن سـاالران و هـم بـه علـت عـداوتي كـه از وي           

داشتند،به گروه متشكل مخالفان پيوسته براي درهم كوبيدن صداي اين شخصيت مزاحم، هم آهنگ شـده                
جلـس شـوراي ملـي، و    با شكايت دكتر صديق وزير فرهنگ و سيد محمد صادق طباطبائي رئـيس م       .بودند
و تائيديه تعـدادكثيري از      » )١٩(نامه هاي بلند باالئي با امضاهاي متعدد         « ر صدراالشراف و هژير و      اصرا

و بـاالخره كسـروي جهـت       . دولتمردان بلند پايه، تعقيب و محاكمة كسروي از دادگسـتري خواسـتار شـد             
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 سـال  ٥٨خـدارا سـپاس كـه پـس از     « : يـد  محاكمه به دادگاه احضار گرديد، خود در اين بـاره     مـي گو            
. زندگاني، يكبار راهم به شعبة بازپرسي افتاده و آن هم گناهم  كتاب نوشتن و با خرافـات جنگيـدن اسـت          

اين پرونده مرا به راهي       مي اندازد كه اگر تا پايان پـيش رود مـرا هـم پايـة سـقراط و مسـيح خواهـد          
كسروي عليرغم اطالعـي كـه از دسيسـة     » )٢٠(اه محكوم گرديدند سقراط و مسيح هم به همين گن      . گردانيد

دشمنان بر عليه خويشتن داشت، همچنان گردن فرازانه و بي پروا فريادش را بر سر پليدي هـا و زشـتي                      
 .هاي جامعه سر ميداد و عامالن آن ها را رسوا مي ساخت

بـه  ) يـرغم مقـررات آن    و عل ( در روز روشن و با وجود حكومت نظـامي           ١٣٢٤هشتم ارديبهشت    
مـوج شـايعات از طريـق      .  مي گـردد   و در بيمارستان بستري     . ه مي شود  جان كسروي سوءقصد مسلحان   

 .وي منتشر مي گردد! » انحرافي « روز دربارة عقايد باصطالح برخي از نشريات آن 
بـا  كـه پـس از مالقـات    (در گـزارش خـود   » زريـن قلـم   « تا آنجا كه خبرنگار روزنامـة ترقـي               

مطلب را طوري مطرح ميكنـد كـه كسـروي مقصـر و نـواب صـفوي                 ) كسروي در بيمارستان منتشر شد،    
 روية آقاي كسروي و مريدانش آن است كه بـراي اجـراي             …« : مظلوم  جلوه گر مي شود       ) ضارب وي (

. ارندافكار خود اگر به مانعي برخورند و كسي مزاحمشان شود شخصا دفاع نمايند و مانع را از ميان برد              
چنانچه چندي قبل آقاي نوبخت مدير روزنامة آفتاب كه به ايشان اهانت كرده بـود در ادارة روزنامـه بـه                     

مالحظه مي شود كه طرح مطلب  به صـورتي           » … )٢١(دست كسروي و مريدان اش كتك سختي خوردند         
راهـي گروهـي از     است كه كسروي را بعنوان يك آدم ماجراجوئي معرفي ميكند كه مخالفان اش را بـه هم                

نـه تنهـا    ) در حد منابعي كه در اختيـار دارد       ( نويسندة اين سطور    .  مي كند  خود مستقيما تنبيه  طرفدارانش  
موضوع آقاي نوبخت را در هيچ منبعي پيدا نكرد بلكه  مطمئن نيسـت كـه چنـين  حادثـه اي واقعـا اتفـاق                          

 تيبي بوده است ؟افتاده است يا نه ؟ و اگر اتفاق افتاده، حقيقت امر به چه تر
عليرغم تبليغات منفي و سم پاشـي هـا كـه بـر عليـه               ( ولي خوشبختانه بودند روزنامه نگاران صديقي كه        

با صراحت و شجاعتي كه الزمه صاحبان اين حرفه است، حقايق ماوقع را بر مـال                ) كسروي وجود داشت  
وي شـتافت و كسـروي نيـز    روزنامة ايران ما به سرپرستي محمود تفضلي بـه حمايـت از كسـر           . ساختند

 چيزيكه هست در ايـن سـه        …«  :اش را به وي ارمغان كرد و چه زيبا سپاسي           » در پيرامون روان  « كتاب  
هفته كه از پيش آمد مي گذرد، يكي از چيزهائي كه از من دور نبوده و تو گوئي هميشـه در پـيش چشـمم                     

بـا نبـودن   ( هشهاي گرم جوان مردانـه  بوده ياد آن ساعت است كه روز نخست زخمداريم شمارا با آن س 
در اين سه هفته ياد آن ساعت هميشه با مـن بـوده و بـا                . در پهلوي تختخواب خود ديدم    ) آشنائي از پيش  

اينك كه چاپ كتاب پايان پذيرفتـه، خـودداري نميتـوانم از اينكـه آن را بـه               . انديشه هايم درهم مي آميخته    
دوسـت مـي دارم شـما ايـن را نشـاني از       . ينـرا بـه پذيريـد     شما ارمغان گردانم و دوسـت ميـدارم شـما آ          

 ») ٢٢(.سهشهاي دروني من بشناسيد
 »كسروي«با درود و سپاس 

 
كسروي كه از سكوت بيزار است، از همـان تختخـواب بيمارسـتان بـه كليـة شـايعات در مـورد                      

 .خودش و طرفدارانش جواب مي دهد
 :و مي كند  از ا)٢٣(او در مقابل پرسشي كه مخبر مجلة ترقي 

 :پاسخ مي گويد » اين پيش آمد چه اثري در روح شما باقي گذاشته است ؟ « ـ 
آدم يك روز به جهان مي آيد       . در من هيچ اثري باقي نگذاشته بلكه پافشاري مرا بيشتر خواهد گردانيد           « ـ  

هنوز كارم تمـام  اين پيش آمد به نحوي كه رخ داد مرا مطمئن گردانيد كه . و يك روز هم از جهان مي رود     
 .»نشده و خدا مرا نگهداشته است 



۷  

دشـمنان اش بـه نـابودي وي        ! اين بار كسروي اشتباه كرده بود، كـار او در شـرف اتمـام بـود                  
حـداد  «  كسروي را در حريم دادگـاه بـه همراهـي منشـي اش               ١٣٢٤ اسفند   ٢٠روز  . سوگند خورده بودند  

آنان با منطق سنتي و     ! كسروي حرفي براي گفتن نداشتند      مگر نه اينست كه در برابر منطق        ! كشتند  » پور
 !ديرينه خود به مقابلة حريف شتافتند 

 
    پايان سخنپايان سخنپايان سخنپايان سخن

 
با اينهمه، كسروي همانند كلية انسان هـا از اشـتباه و لغـزش مبـرا نبـود و از مطالعـة برخـي از                 

 از تعصـبات عقيـدتي   آثارش پيداست كه عليرغم تالش فراوان، نتوانسته بود افكار خويش را بطـور كامـل    
 .رها سازد
 :خود وي در اين باره مي گويد . علت اين امر را بايستي در موقعيت خانوادگي وي جستجو كرد 

پـدرم  : نام هاي چند تن را ميـدانم        ) نياكانم ؟ ( از نيايانم   . خانوادة ما در تبريز خانوادة مالئي بوده است       « 
مير محمد و مير    . مير محمد تقي، پدر او مير محمد بوده است        حاجي ميرزا قاسم، پدر او مير احمد، پدر او          

  »)٢٤( …محمد تقي و مير احمد هر سه عنوان مالئي و پيشوائي      داشته اند 
زيـر  » آخونـدي « روشن است كه در يك چنين محيطي كه كسروي را پرورش داده است، سـنت                 

» مكتبـي « مشخصـات چنـين تربيـت باصـطالح     بناي تربيتي بشمار    مي رفته است و همه ميدانيم كـه از      
خشكي     و انعطلف ناپذيري است و هرگونه عقيدة مخـالف، كفـر مطلـق اسـت و اينگونـه طـرز تفكـر در                      

چنين انديشه اي وي را تا بدانجا كشيد كه صحبت از          . برخي از مقاالت و كتاب هاي وي مشاهده مي شود         
 . را مطرح كرد» كتاب سوزاني« 

مفصلي در مورد علت يابي بدبختي ايرانيان چنين نتيجه      مي گيرد كه برخـي              وي پس از بحث      
از آثار و كتاب ها موجب بدآموزي هاي مردم است و لـذا بايسـتي بـا سـوزانيدن اينگونـه منـابع، محـيط               

 : مي نويسد وي . دي ها پاكسازي كردجامعه را از چنين پلي
م به خود بايا شمارده ايم كـه بـراي رهـائي بيسـت مليـون       چون انديشيده ايم به اين نتيجه رسيده اي  …« 

مردم، با همة آن گمراهي ها به نبرد پردازيم و اين كار بسيار بزرگ و دشوار را بگردن گرفتـه ايـم، و در                        
ميان نبرد يكي از كارهاي سودمند و بايا آن را ديده ايم كه  كتـاب هائيكـه ايـن بـد آمـوزي هـا را در بـر                             

بدبختيهاست، همه را نابود گردانيم و در اين زمينه نيز سوزانيدن را بهتـر شـناخته و             ميدارد و سرچشمة    
چنين نهاده ايم كه سالي يك روز جشن برپا گردانيم و فراهم نشينيم و هركسي هرچه از كتاب هاي زيان                    

يـرج و   از كليات سعدي و ديوان حافظ و رباعيات خيام و كتاب هاي فال و جادو و ديـوان هـاي ا           -مند را   
عشقي و رمان ها و مانند اين ها ـ در خانه اش مي دارد  با خود بياورد كه در آن نشست نخست از زيان  

 ») ٢٥ (…هاي آن ها گفتگو رود و سپس همه را به بخاري انداخته بسوزانيم 
عقايـد كسـروي قائـل اسـت،        » اغلـب «با وجود احترامي كه نويسندة اين سـطور بـه مبـارزات و               
ولـو بـه   ( وي را بسيار نكوهيده مي شمارد و معتقد است كه          هـر كتـابي               » كتاب سوزاني « پيشنهاد  

قابل احترام است و سوزاندن كتاب، سوزانيدن قلم و سخن است و سـوزانيدن قلـم و            ) اصطالح زيان مند    
 .سخن، سوزانيدن فرهنگها و تمدن هاست

    منابع و توضيحاتمنابع و توضيحاتمنابع و توضيحاتمنابع و توضيحات 
    

 )١٣٦٥ ـ ١٣٠٨( سال بوده است ٥٧ول زندگاني وي  ـ با احتساب سال هجري قمري ط١
 ١٦ ص ١٣٣٩ ـ كسروي، ما چه ميخواهيم انتشارات پايدار تهران ارديبهشت ٢



۸  

 ص ١٩٨٩ ـ ژانويـه   ١٣٦٧انتشارات نويد آلمان ديماه .  ـ كسروي، بهائي گري، شيعي گري، صوفي گري ٣
٢٨ 
 ٢٨ ـ همان باال ص ٤
 ٩شته ص  ـ كسروي، ما چه ميخواهيم، همان گذ٥
 همان گذشته. … ـ كسروي، بهائي گري ٦
  ـ جعفر مهدي نيا، زندگي سياسي محمد علي فروغي، انتشارات پانوس تهران٧

 ٤١٩ ص ١٣٧١زمستان 
  ـ همان باال٨
  به بعد٨٦ ص ٢٥/١٢/١٣٣٥ ـ احمد كسروي، زندگاني من، انتشارات بنياد ٩
 به نقل از كسروي زندگاني ١٧ارات پازند تهران ص  ـ عبدالعلي دستغيب، نقد آثار كسروي، انتش ١١ و ١٠

 ٢١٢من ص 
  ـ همان باال به نقل از همان١٢
  ـ همان باال١٣
 ٤١٢ به نقل از همان ص ٢٢ ـ٢٣ ـ همان باال ص ١٤
  ـ همان باال١٥
  ـ همان باال١٦
  ـ همان باال١٧
رماجراي رضاشاه نشر گلفام  ـ احمد كسروي، زندگاني من، همان گذشته و نيز دلدم اسكندر، زندگي پ ١٨

 ١٣٣٢ تيرماه ٨١ به بعد به نقل از مجلة خواندنيها شماره ٦٧٥ ص ٢تهران ج 
 ٢٦٩ ص ١٣٤٧ ـ جعفر نيا زندگي سياسي عبدالحسين هژير، انتشارات پانوس تهران چاپ دوم ١٩
گ آرميـدة  كسروي تبريزي مردي كـه پلنـ  «  به نقل از جعفر رائد ٢٦ ـ ناصر پاكدامن همان گذشته ص  ٢٠

 و چنـد منبـع   ٣٩ ـ  ٤٧      ص ١٣٦٥روزگارنو دفتر پنجم سال پـنجم خـرداد مـاه    » مذهب را به شورانيد 
 ديگر
 ١٦٠ ـ پاكدامن همان باال ص ٢١
 )پشت جلد كتاب  ( ١٣٥٣ ـ احمد كسروي در پيرامون روان شركت چاپاك چاپ سوم تهران ٢٢
 ١٥٩ ـ پاكدامن همان گذشته ص ٢٣
 ٥ي، زندگاني من انتشارات بنيان تهران ص  ـ احمد كسرو٢٤
 ١٨ ص ١٣٥٧چاپ چهارم ) انتشارات ؟ (  ـ احمد كسروي دادگاه ٢٥

 
*  
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