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 زندگينامه ، آثار و تصاوير: ويژه نامهء گسروی 
 

 

 
 با صفحه بندی دوباره و تعويِض قلم 



  
 
 زندگينام

 ر

 )احمد

اجدادش .  به دنيا آمد  ر تبريز، در يك خانواده روحانى           
سيداحمد .  يى دورى گزيده و به بازرگانى پرداخته بود                   

 شمسى درگذشت و او     1281ه بود كه پدرش به سال                    
خت و بعد، از آن كار دست كشيد و باز به مكتب رفت و                    

 .داد، آشنا شد  قديم مى
ل بست و شيفته دلبريهاى ستارخان و ديگر قهرمانان                   

دوباره تحصيل را دنبال كرد و      .  برچيده شد “  ن اسالميه 

بازگشت و بار ديگر در ايران و تبريز جنگها برخاست،                     
 و كتابهاى عربى و تاليفات طالبوف به        المقتطفه مجله           

جاهدان تبريز با روسهاى تزارى، شبها از باالى منبر به                   
 . 2مد

الدوله و روسها هر چند روز يكبار مردم آزاده را به دار             
مخصوصاً سياحتنامه ابراهيم بيگ تكان      .  انديشيد  مى  

 . ديخواهان آذربايجان آشنا شد
سيداحمد براى اينكه زبان    .  ربايجان ميدان جنگ شد            

ن عربى  ، و در همان مدرسه، براى ياد داد       4مريكايى شد            
خواندند و هم در     بيرستانهاى تبريز از روى آن درس مى               

 به كار پردازد، به     ن برهد و در يكى از شهرهاى قفقاز                  
ه مشهد رفت و از مشهد به باكو و تفليس بازگشت و در              
د به تبريز آمد و باز در مدرسه آمريكايى مشغول تعليم                      

سيداحمد نيز به جمع    .   به كار و كوشش برخاسته بودند              
در مدرسه متوسطه تبريز، كه تازه گشايش يافته بود،              

، خيابانى و نوبرى و چند تن ديگر از آزاديخواهان تبريز               
ولى، چون جنگ به شكست آلمان و همدستان        .   آوردند             

در .  وكرات و جلسات تجدد را برپا كرد      ردبيلى حزب دم              
، و كار كسروى و ياران او با         )1298تيرماه  (غاز شد                

، 1299 فروردين   17روز سه شنبه    .  معروف شدند “    
ه
  
پو يحيى آرين

سيد(كسروي 
  
  

 شمسى در شه1269سيداحمد كسروى تبريزى در سال       
عنوان ماليى و پيشوايى داشتن؛ اما پدرش حاجى ميرقاسم، از مال
فارسى و قرآن و مقدمات عربى را در مكتب آموخت؛ و دوازده سال

گفت و چندى به كار قاليبافى پرداخاه ناخواه مكتب و درس را ترك        
در مدرسه طالبيه، نخست بار با شيخ محمد خيابانى، كه درس هيئت

 كه مشروطه پديد آمد، سيداحمد بدان د1285در سال   
انجم”خواهان غالب آمدند و بساط استبداد و         ادى شد، تا مشروطه   آز

 .1به پايگاه ماليى رسيد
 شمسى به بعد كه محمدعلى ميرزا به ايران 1298از سال   

 اين جريانات به دور بود، از راه مطالعسيداحمد كه گوشه گرفته و از     
در اولتيماتوم روس به ايران و جنگ م.  دانشهاى اروپايى راه يافت   

درآپرداخت و از آن ببعد در شمار آزاديخواهان  شورانيدن مردم مى
 در ايامى كه وحشيگريها به كار افتاده بود و صمدخان شجاع           

خواند و آويختند، سيداحمد كتابى به دست آورده در خانه مى           مى
تا رفته رفته با آزا. 3رونش زدسختى در او پديد آورد و باد به آتش د

، جنگ جهانگير اروپا آغاز گرديد و آذ1293در تابستان   
انگليسى ياد گيرد، سال بعد به آموزگارى زبان عربى وارد مدرسه آ

 را در دو جلد نوشت كه سالها در دالدريه النجمهبه شاگردان، كتاب    
 . آن مدرسه بود كه زبان انگليسى و اسپرانتو را فراگرفت

، براى اينكه، به گفته خود، از شر معاندا1295در تيرماه   
آباد ب روسيه رفت، اما چون در قفقاز كار به دست نياورد از راه عشق            

تفليس به وسيله اسماعيل حقى با آزاديخواهان قفقاز آشنا شد و بع
اين هنگام بود كه خيابانى و ساير آزاديخواهان تبريزدر  .  و تعلم شد  

يافت؛ و ضمناً  حضور مى “  تجدد”دموكراتها پيوسته و در جلسات       
 . 5داد درس عربى مى

 تبريز راه يافته بودندعثمانيان، كه به  .   فرا رسيد  1297سال  
را دستگير و تبعيد كردند و حزب اتحاد اسالم و روزنامه تركى پديد
او پايان يافت و عثمانيان از تبريز رفتند، سيداحمد با سيدجليل ا
اين ميان، خيابانى از تبعيد بازگشت و انتخابات مجلس چهارم آ

انتقاديون”خيابانى به دودستگى كشيد و كسروى و همراهان او به            



داد، تا   در تهران، چندى در دبيرستان ثروت درس عربى مى        .  بريز قيام كردند و سيداحمد ناچار به تهران آمد        دموكراتها در ت  
 .قيام تبريز برافتاد و خيابانى به دست مخبرالسلطنه هدايت كشته شد

فت و با   ها آشنا درآميخت، و از سوى ديگر با سران بهايى آشنايى يا             سيداحمد، در تهران، از يكسو با اسپرانتيست      
 .آنان به گفتگو پرداخت

اما در عدليه تبريز بيش از سه       .   به عضويت استيناف تبريز منصوب و روانه آذربايجان شد         1299كسروى در دى ماه     
 اسفند به دستور او درهاى عدليه        23هفته نماند، زيرا در آن روزها كودتاى سيدضياءالدين در تهران پيش آمد، و روز                 

و چون باز شد، پست . السلطنه روى كار آمد؛ ولى درهاى عدليه همچنان بسته ماند اء برافتاد و قوام دولت سيدضي .  بسته شد 
 آبان به عنوان عضو استيناف به       26 به تهران حركت كرد، و در        1300 شهريور   29پس روز   .  او را به ديگرى داده بودند     

در .  د و او به تهران آمد و چندى مامور دماوند شد           مازندران رفت، و چهارماه در سارى بود كه استيناف آنجا برچيده ش             
در دى ماه مامور عدليه زنجان شد و        .  امتحان داد و نمره اول گرفت     .  ، او را براى امتحان به تهران خواستند       1301مهرماه  

از ( صيدا   انالعرفدر آنجا، تاريخ حوادث آذربايجان را، كه در دماوند به زبان عربى نوشته بود، اصالح كرد و براى مجله                        
، پيمان، به ضميمه مهنامه     تاريخ هجده سالة آذربايجان   ، به نام    1313فرستاد؛ كه بعدها اصل آن از سال        )  شهرهاى سوريه 

 ...چاپ شد
السلطنه افتاد و سردار سپه، وزير جنگ، به نخست وزيرى رسيد، سيداحمد به رياست                  پس از آن كه كابينه قوام      

. ر شوشتر زبانهاى شوشترى و دزفولى را آموخت و به تحرير تاريخ خوزستان پرداخت                او د .  عدليه خوزستان مامور شد   
برد و چون فرماندار نظامى با اين عمل         )  اهواز(خوزستان به دست سردار سپه فتح شد، و كسروى عدليه را به ناصريه                 

 كرد و به شوشتر       سفرى به عراق   1304مخالفت كرد و كار به سختى كشيد، مرخصى خواست و روز سوم فروردين                 
كسروى چندى در تهران به بيكارى و        .   ارديبهشت به تهران عزيمت كرد     22بازگشت، تا او را از مركز خواستند، و روز           

 را به زبان باستان آذربايجان يا  دفتر آذرى .  خواندن و نوشتن گذرانيد و مطالعات خود را راجع به تاريخ خوزستان دنبال كرد             
ابتدا به عضويت انجمن آسيايى همايونى و        .   همبستگى او با انجمنهاى دانشى جهان آغاز گرديد         چاپ رسانيد؛ و از اينجا    

در همان هنگام،   .  انجمن جغرافيايى آسيايى و دو انجمن در آمريكا، و، پس از همه، به عضويت آكادمى آمريكا برگزيده شد                  
اى درباره تبار صوفيه در   و مقاله .   چاپ كرد  آيندهر مجله    را به پايان رسانيد و كوتاه شده آن را د          پانصدساله خوزستان تاريخ  
اش به همه جا رسيد؛ و نيز در اين ايام، تحقيقات خود را درباره                العاده داشت و آوازه     نوشت كه اهميت تاريخى فوق     آينده

 .نيمزبانها دنبال كرد و به آگاهيهاى ژرفى درباره زبان فارسى رسيد
، سمت بازرسى و    1305كسروى، در آغاز سال     .  ذيرفت و رضاشاه به روى كار آمد       پادشاهى خاندان قاجار پايان پ    

باز كسروى  .  هاى جديدالتاسيس انتظامى را داشت كه داور وزير عدليه شد و عدليه را منحل كرد                 رياست يكى از محكمه   
اره تاريخچه شير و خورشيد     نوشت؛ و درب    مى آيندهدر اين هنگام، گفتارها در مهنامه        .  بيكار ماند و فرصت مطالعه يافت      

، پروفسور هرتسفلد كالسى براى آموختن خط و زبان پهلوى بنياد كرد و              1306در اوايل سال    .  آگاهيهايى به دست آورد   
در تشكيالت داور، به    .  كسروى، كه اندك اطالعى در اين رشته داشت، با دلخوشى به آن كالس رفت و بهره بسيار از آن برد                   

ير دربار، دادستان تهران شد ولى با روشى كه در كار پيش گرفته بود، نتوانست ديرى در آن سمت                    سفارش تيمورتاش، وز  
بماند و بيست روز از گشايش عدليه نگذشته بود كه او را مامور خراسان كردند؛ و چون غرض تبعيد او بود و اجازه مرخصى                        

 .6“ى اجازه حركت كردموزارت جليله عدليه  ب”: دادند، پنجمين تلگراف را چنين نوشت نمى
در آن روزها بود كه به      .  جويى كرد و پروانه وكالت گرفت      پس از ورود به تهران، چون با داور نتوانست كار كند، كناره           

كسروى براى تحقيق در رشته تاريخ و       .  پرداخت)  آشخاپار(و زبان ارمنى نو     )  گراپار(خواندن و فراگرفتن زبان ارمنى كهن       
اريخ و زبان آذربايجان كه از هر باره بستگى به تاريخ و زبان ارمنستان داشت، خود را به اين زبان                        زبانشناسى، بويژه ت  

 .  را از پهلوى به فارسى درآوردكارنامه اردشير بابكان و باز، در همان روزها،  ديد نيازمند مى
ه همان سال به رياست كل       دى ما  29، به دادگاه جنايى دعوت و مشغول كار شد؛  در            1307كسروى در پائيز سال     
 پرداخت و بخش يكم و دوم آن را به          شهرياران گمنام در همان روزها بود كه به نوشتن كتاب         .  محاكم بدايت منصوب گرديد   



 ، جزو هيئت بازرسى كشور به اراك و همدان و پيرامونها سفر كرد؛ و در همدان با                   1308در زمستان سال    .  چاپ رسانيد 
ها و آباديها را از همدان و        و، در اين سفر، هشت هزار نام از نامهاى ديه         .  زيست، آشنا شد   عيدگاه مى عارف قزوينى، كه در تب    

 به  1308سال  .  هاى سودمندى رسيد و كتابهايى نوشت      كرمانشاهان و ديگر جاها گرد آورد، و از سنجيدن آنها به نتيجه            
 .رفت كه منتظر خدمتش كردند پايان مى

ى و بى پروايى و نرفتن زير بار توصيه و نفوذ،            أمت خود در عدليه، به واسطه صراحت ر        كسروى در تمام مراحل خد    
جوييها و   ، كه از عدليه پا كشيده و وكالت مى كرد، بر اثر كينه             1311سختيها و آزارها ديد تا آنجا كه در زمستان سال            

 بيهوده و دكانى براى سودجويى داور و دوستان         اى كه مستقيماً به شاه نوشته و در آن عدليه را دستگاه            بويژه به علت نامه   
او خوانده و قانونها را بيخردانه ناميده بود، از دادگاه انتظامى به سه رتبه تنزل محكوم شد، ولى حكم اجرا نگرديد و با                           

 .حقوق رتبه هشت بازنشسته شد
چرا از عدليه بيرون    به نام    ايراد كرده و به صورت كتاب مستقلى         1323كسروى، در يك سخنرانى كه در يكم آذر         

خوارى و نادرستى از در و        جاى بسيار خشنودى است كه در اين كشورى كه رشوه           ”:  گويد  چاپ شده است، مى     آمدم؟
در اين كشورى كه    .  ام، خدا مرا از لغزش دور داشته است        بوده خوارى مى  بارد، من، كه در عدليه در كانون رشوه        ديوارش مى 

نهادان، آلوده خوى آنان     باشد، من، با همه آميزش كه با چاپلوسان و پست           گير خرد و بزرگ مى    چاپلوسى و پستى گريبان   
 . 7 ”ام نگرديده

تا اينجا كار و كوشش كسروى بيشتر تحقيق و مطالعه در تاريخ و زبانشناسى بود، و چنان كه ذكر شد، در اين                           
 به بعد، تغيير كلى در ديد و دريافت او پديد            1312 سال   اما، از .  دورشته، مقاالت و رساالت بسيار نفيسى به وجود آورد        

“ پندارها”او ديگر يك مورخ و محقق و دانشمند زبانشناس نبود، بلكه داعيه اصالح جامعه و، به قول خود، برانداختن                     .  آمد
 يافت و در تهران و العاده  را منتشر كرد و با انتشار اين كتاب شهرت فوق آييندر همين سال دو جلد كتاب       .  را در سر داشت   

هاى خود را در هر      و در آن ماهنامه، انديشه    .  8 را بنياد نهاد   پيمانو هم در آن سال، ماهنامه       .  شهرستانها پيروانى پيدا كرد   
، به جاى 1320بعد از حوادث شهريور    .  رشته از امور دينى و اجتماعى، با بيان خاص خود و از راههاى گوناگون، روشن كرد               

 يكى از جرايد اصولى كشور و، به        پرچمروزنامه  .   را، كه بيشتر جنبه سياسى داشت، انتشار داد        پرچموزنامه  ، ر پيمانمجله  
 ماهانه را، كه در     پرچم يوميه را هم تعطيل و       پرچماما پس از چندى،     .  “از هر آلودگى و ناپاكى مبرا بود      ”نوشته صاحبش،   

 . 9بود، منتشر كردپيمان واقع جانشين ماهنامه 
 رفتن رضاشاه، از ايران، كسانى مانند سرپاس مختارى و پزشك احمدى، به جرم اعمالى كه در گذشته انجام                     پس از 

كسروى وكالت تسخيرى مختارى را پذيرفت و از عهده آن به خوبى برآمد، و مطالبى               .  داده بودند به محاكمه كشيده شدند     
 .د و جسورانه بوددر دادگاه عنوان كرد كه بسيار ارزنده و حتى در آن دوره تن

انتقاد بى پرده و بى پرواى كسروى از برخى عقايد سياسى و مذهبى و برخى از رساالت كوبنده او درباره ادبيات و                         
 1324بارها تهديد شد، و در سال       .  هاى عرفانى، جمعى را در پيرامون او گرد آورد و گروهى را با وى دشمن كرد                 انديشه

اهى كه در پيش گرفته بود برنگشت و اگرچه اين دفعه از خطر مرگ رست، اما همچنان بى                  قصد جانش را كردند ولى او از ر       
 .نمود پروا مى

 :توان چنين خالصه كرد ادوار زندگانى و كار و كوشش كسروى را مى
 ـ از جوانى تا آمدن تهران ـ در اين دوره به كسب علوم و مطالعه ادب عرب پرداخته و با مبلغين مسيحى مباحثه                         1

كند و به قيام     فرستد؛ از اسپرانتو ترجمه مى     نويسد؛ به مطبوعات عربى مقاله مى      كند؛ و در صرف و نحو عربى كتاب مى         ىم
 .گيرد خيابانى خرده مى

پردازد؛ كتب عربى و زبانهاى ديگر را         ـ در اين دوره به تحقيق تتبع مى        پيمان ـ از آمدن تهران تا تاسيس مجله          2
 را، كه از    شهرياران گمنام راند؛ سه جلد     گيرد؛ از ايران و مفاخر ايرانى سخن مى          پهلوى را فرامى   مى كاود؛ زبان ارمنى و    

ها و در    آورد؛ در اسامى شهرها و ديه      بهترين آثار اوست، و نيز رساله بيمانندى درباره زبان باستان آذربايجان به وجود مى              
 .نمايد و فضال و خاورشناسان را به خود جلب مىكند، تا جايى كه توجه علما  تبار سلسله صفوى تحقيق مى



 تا پايان زندگى ـ در اين مرحله، به موضوعهاى دينى و اجتماعى و سياسى و اخالقى، و به قول                    پيمان ـ از تاسيس     3
 و بعد   آييندر كتاب   .  نهد  را پياپى بنياد مى    پرچم و مجله    پرچم و روزنامه    پيمانپردازد؛ مجله    مى“  آيين زندگى ”خود او، به    

شمارد؛ بر   ، به تمدن نوين اروپايى و فلسفه ماديگرى و ماشينيسم مى تازد و مفاسد آنها را يكايك برمى                  ورجاوند بنياد در  
ضد خرافات و تعصبات بيجا و بيهوده و به اختالفات مذهبى از صوفيگرى و بهائيگرى و همچنين به برخى معتقدات شيعى                      

برد؛ با شعر و     به كا مى  “  زبان پاك ”گيرد و خود، زبان و لغت خاصى به نام             ايراد مى  سازان تازد؛ بر فرهنگستان و لغت     مى
خواند؛ فلسفه و    نويسى و داستانسرايى را كار بيهوده و نابخردانه مى         ورزد، رمان  شاعرى، به معناى متعارف آن، مخالفت مى      

 در همه اين كوششها، كه سرانجام به قيمت جانش تمام داند؛ و گيرد، و اغلب احاديث را مجعول مى عرفان را به باد انتقاد مى   
 .دارد گويد و مى كند به راست مى شد، آنچه را مى

 مملو از يك رشته      پرچم و   پيمانهاى ماهنامه    دوره.  كسروى از پركارترين دانشمندان ايران در عهد اخير بود           
او كسى است كه    .  نوشت ه مطالب آنها را خود او مى      انتقاداتى است از اوضاع زندگى و طرز معاشرت و آداب اجتماعى، كه هم            

 .خيلى چيزها را نخست بار عنوان كرده و راه تحقيق را براى ديگران گشوده است
كوشش كسروى در نمودن معنى درست حكومت مردم بر مردم و زنده كردن نام مجاهدان و فدائيان و شهداى                        

 . كوششى ارجمند بودمشروطيت و گرد آوردن كارهاى اين گردان و رادمردان
  

 : نويس و زبانشناس كسروى تاريخ
 1312نويسى آغاز كرد و تا سال        كسروى چنان كه ديديم، كوشش هنرى و دانشى خود را از زبانشناسى و تاريخ               

ن دانست و در اين زبان، چنا      وى زبان عربى را خوب مى     .  العاده خود را بيشتر در اين دو رشته به كار انداخت            استعداد فوق 
او زبان پهلوى   .  داشت شد فصحاى عرب را به تحسين وامى       هايش در مطبوعات عربى چاپ مى      توانايى داشت كه چون نوشته    

در تواريخ  .  ها و نيمزبانهاى فارسى نيز آشنا شد، و با اين امادگى             و ارمنى قديم و جديد را به خوبى فراگرفت و با لهجه             
فين عربى زبان غور و بررسى كرد و در شهرها و دهستانهاى ايران به مسافرت               هاى پهلوى و در كتب مول      ارمنستان و نوشته  

اى دست يافت و تاليفاتى پديد آورد كه وى را نزد دانشمندان ايران و خاورشناسان جهان                 پرداخت و به اسناد و مدارك تازه      
 .مقامى ارجمند بخشيد

ق پرداخت و زبان آذرى را، كه تا آن روز ناشناخته           كسروى نخستين كسى بود كه در زبان باستان آذربايجان به تحقي          
هاى فارسى    به نام يكى از لهجه     زبان باستان آذربايگان   يا   رسالة آذرى نبود، با اسناد و مدارك مهمى كه به دست آورد، در            

 .10معرفى كرد
 طرف خود ايرانيان درباره     اى بود كه از     اولين تحقيق عالمانه   هاى ايران  نامهاى شهرها و ديه   دو دفتر بسيار گرانبهاى     

 .تاريخ و جغرافيا و لغت اين سرزمين انجام گرفت
، كه در سه بخش فراهم آورد، عبارت از يك رشته تحقيقات عميق و مستند درباره چند سلسله از                    شهرياران گمنام 

 .ندشهرياران گمنام و ناشناس ايرانى بود كه بر آذربايجان و اران و نواحى مجاور فرمانروايى داشت
، كه به پيشاهنگان ايران هديه كرده، از چگونگى پيدايش شير تنها و خورشيد تنها بر                 تاريخچه شير و خورشيد   در  

هاى ايران، از به هم پيوستن آن دو، و همچنين از اين بابت كه شير و خورشيد از كى نشان رسمى                        روى درفشها، از سكه   
ها و كتابهاى فارسى و عربى و اشعار شعرا بحث فاضالنه كرده و به               سكهها و    دولت ايران شده است، به استناد سنگ نبشته       

 .نتايج سودمندى رسيده است
 تاريخ پانصدساله   وتاريخ هجده ساله آذربايجان       و   تاريخ مشروطه ايران  اما در رشته تاريخ، بزرگترين تاليف او          

 كه   تاريخ هجده ساله آذربايجان    وروطه ايران   تاريخ مش مولف در تاليف اين سه كتاب و بخصوص در تنظيم           .   است خوزستان
اگر . “بيش از همه به آن كوشيده كه به راستى نزديك باشد   ”در حقيقت مكمل يكديگرند، رنج بسيار كشيده و به گفته خود            



ترين كتابهايى هستند    ترين و قابل اطمينان    نتوان گفت كه اين تاليفات از هر عيب و نقصى عارى هستند، دست كم درست              
 .كه، چه در ايران و چه در بيرون از ايران، در تاريخ انقالب مشروطه ايران نوشته شده است

  

 :هاى اجتماعى او كسروى و انديشه
 را، كه جامع نخستين     آييندو جلد   .  پا به ميدان نهاد   )  رفرماتور( به نام يك مصلح      1312گفتيم كه كسروى در سال      

اين .  ، مقاصد اصالحى خود را نكته به نكته توضيح داد           پيمانهاى   و در شماره  هاى اجتماعى او بود، بيرون داد         انديشه
گذاشت، همه كسانى كه پيشرفت اين        مطالب، با آن كه بسيار واضح و آشكار بود و جايى براى ابهام و تاويل باقى نمى                    

برگرفتند و به دستاويز آنها نسبتهايى به       اى از سخنان او را       ها به زيان آنان بود، آنها را برنتافتند و عبارات جداگانه           انديشه
 :ها چنين بود پاسخ كسروى به اين گفته. او دادند

پرسند كه من    كسانى چه مى  ..  من آفريده خاكسارى بيش نيستم و جز آبادى جهان و آسايش جهانيان را نمى خواهم              
ا زيانى بر جهانيان دا                كوشم كه خردها    من بر آن مى   ...  ردكيستم و چيستم؟ سخنان مرا ببينند كه چيست و چه سود 

من آدميان را   .  را از سستى و پستى رهانيده فروغ آنها را هرچه بيشتر گردانم كه جهان از آن فروغ درخشان گردد                   
ز آن بيزارم جز به پيروى خرد نمى خوانم و هر آنچه نكوهيده خرد باشد من 
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11 
ولى اين  ...  اند را دين نوينى پنداشته به دشمنى برخاسته       گويم، كسانى آنها     سخنانى كه من درباره خداشناسى مى      

ز اسالم است     شناسم و   دانم و اسالم را چنان كه هست مى        خدا به من فيروزى داده كه زبان قرآن را مى         .  سخنان همه 
.هاى قرآن نيست گويم جز گفته هرآنچه درباره خداشناسى مى

خدا بر من نبخشد اگر سخنى به       ...  من از اين نادانى بيزارم    ...  ستبنياد دين نوين پس از اسالم جز هوس و نادانى ني           
ا گامى در راه هوس بردارم ...خودخواهى بگويم 

اند نفرينها   دينى را مايه بدبختى مردم دانسته بر آن كسانى كه راههاى جدا جدا به روى مردم باز كرده                    من پراكنده 
 .12يگرى باز كنمپس چگونه رواست كه خويشتن راه جداى فرستم مى

او در اين مدت، تا دم مرگ، پيوسته در كار          .   به بعد را بايد پرثمرترين ادوار زندگى كسروى شمرد         1320از شهريور   
داد، و   كرد، و از سوى ديگر، پاسخ مخالفان را مى         هاى خود را با بيانى هر چه نوانو تبليغ مى          از يكسو انديشه  .  و كوشش بود  

 را، كه در واقع نسخه      ورجاوند بنياد ،  1322نوشت، در سال      مى پرچمهاى   قاالتى كه در شماره   بدين منظور، عالوه بر م    
. تر و رساتر چاپ كرد     هاى او درباره دين و آيين زندگى بود، با بيانى هر چه ساده               و چكيده انديشه   آيينتجديدنظر شده   

 :مآوري عباراتى از اصول عقايد و تعاليم اجتماعى او را از آن كتاب مى
چنين دستگاهى نا به آهنگ و بيهوده نتواند بود و هرآينه خواستى اين جهان يك دستگاه درچيده و نابسامانى است     

اين زيستن خود خواست    .  آفريدگار آدميان را آفريده و اين زمين را زيستگاه آنان گردانيده           ..  از آن در ميان است    
 ...باشد ارجمندى مى

ز همه بايد آيين  معنى راست زندگى را شناسند.  خدا را شناسندمردمان بيش 
خدا آدميان را آفريده و اين زمين را به آنان سپرده كه بپيرايند و بيارايند و آبادش                  .  آدمى برگزيده آفريدگان است   

اين سرفرازى است كه خدا آدمى را به روى زمين جانشين گردانيده، سرفرازى است كه بخشى از كارهاى خود                   .  دارند
.ه آدمى واگذاردهرا ب

اند و   دارند و با آن زنده     جان همان است كه زندگان همگى مى      .  گوهر جان و روان   :    خدا آدمى را  از دو گوهر سرشته       
دارد و سرچشمه كناكها و        ولى روان را تنها آدمى مى       .باشد سرچشمه كناكها و خواهاكهايش خودخواهى مى       

ه ديگران   .ارج آدمى از اين گوهر استو راستى پژوهى و دادگرى استخواهاكهاى آن دلسوزى و نيكخواهى 
ز نيرو افتد             اين دو گوهر با هم در كشاكش        اين است كه هر كسى بايد به        .  اند و چون يكى نيرو گيرد آن ديگرى 

.آدمى نيكى نپذيردگويند دروغ است آنچه مىنيرومندى روان و خرد خود بكوشد



رسد؟ چرا به    ر روى زمين همگى را جا نيست؟ مگر به همگى خوراك و پوشاك نمى              ميرند؟ مگر د   آدميان بهر چه مى   
اند كه بايد به نبرد زيند      جاى آن دست هم نگيرند؟ چرا با يكديگر دلسوزى و نيكخواهى ننمايند؟ آن سگان و گرگان               

...آدميان را نبرد نا شاياست
 .

 
 

 .
 .

ي
ا

 . .

ي
ب

.گان نتواند بودآرمان زندگى خرسندى است و خرسندى هر كس جز در خرسندى هم
باشد خرد داور راست و كج و شناسندة نيك و بد مى           .  ترين چيزى كه خدا به آدميان داده است خرد است           گرانمايه

 بايد زندگى به آيين خرد باشد
ا يك توده جز از راه درستى روان            .  اند و يكى را بر ديگرى برترى نيست        آدميان همگى از يك ريشه     برترى يك مرد و 

ز جدايى ميانة خانواده      جدايى ميان توده  .   و پاكى دين و زندگى نتواند بود       و خرد  ها نتوانند با    توده.  ها نيست  ها بيش 
اين بسيار شاياست كه براى سگالش و گفتگو دربارة جهان و كارهايش انجمن              .  زيند ها مى  هم چنان زيند كه خانواده    

 !زينهار، نيرنگ و دغل به آنها راه نيابدهاى آزمند نباشد  دست تودهولى زينهار، اينها افزارهايى دربزرگى برپا گردد
بودنيها بوده، دروغ است آنچه      :  گويند دروغ است آنچه مى    .  خدا آدميان را آفريده و در كارهاشان آزاد گذارده          

ا نيكبختى هر كس به سرش نوشته شده        :  گويند مى ولى .  تهر كس به هر كارى كوشد هوده خواهد برداش        .  بدبختى 
ا افزارش بايد بود  .13كوشش از راه و 

 ،بهائيگرىهايش بر اين پايه بود و بر همين انديشه و آيين بود كه در كتابهاى                       ها و نوشته   كسروى همة گفته  
 و مانند آنها به     گويد؟  و حافظ چه مى    ، پندارها ، راه رستگارى  ، دين و جهان   ، در پيرامون روان   ، در پيرامون خرد   ،صوفيگرى

تاخت و بدكاريها و بدآموزيهاى آنان را فاش         نيان و خراباتيان و بهاييان و به بعضى از شعرا و نويسندگان به سختى مى              باط
توانست با مخالفان خود سازش كند؛ و همين صراحت لهجه و             هاى خود ايمان داشت، هرگز نمى      كرد؛ و چون به گفته     مى

، كه كوس   دادگاهعث شد كسانى كينه او را به دل گرفتند؛ و تنها كتاب               ها بود كه با    تندى و بى پروايى در بيان انديشه       
بر سر  )  كه بعضى از آنان دوستان نزديك او بودند       (رسوايى و بدنامى جمعى از مردان سياست و مدعيان فضل و دانش را               

 .ى بودناپذيرى كاف كوچه و بازار زد، براى تالش جهت رهايى يافتن از نيش قلم چنان مرد بيباك و آشتى
  

 :مخالفت با شعر و شاعرى
در سرتاسر تاريخ كسانى به مخالفت با شعر برخاسته آن را كارى لغو و بيهوده               .  مخالفت با شعر و شاعرى تازگى ندارد      

در قرآن كريم آياتى درباره اثر شعر و خوصيات         .  اند بعضى اديان و بعضى از فالسفه نظر خوبى به شعر نداشته          .  اند پنداشته
 ميالدى، عقيده داشت كه     1579استفن گوسون، از پوريتنهاى انگليسى، چهار قرن پيش، به سال             .  14يابيم ىشعرا م 

آنتوان هوارد دو المورت فرانسوى، كه در اواخر قرن هفدهم و           .  شاعرى مكتب بداخالقى است و شعر با خرد سازگار نيست         
آور كسانى در    گفت من از كار خنده     دانست و مى    مى زيست، شعر را بر ضد عقل و زحمتى بيهوده          اوايل قرن هجدهم مى   

 .اند كه نتوانند مقاصد خود را به درستى بيان كنند اى زده شگفتم كه عمداً دست به شيوه
در اوايل قرن نوزدهم ـ كه گروهى از نويسندگان فرانسه از شيوه ادبى معروف به رمانتيسم روگردان شده و سبك                      

پيروى از واقع، در ادبيات پديد آوردند ـ كار مخالفت با اين دو گروه باال گرفت و به جايى                     نوينى به نام رئاليسم، يعنى      
كشيد كه دورانتى، يكى از پيشوايان شيوة جديد، به مزاح پيشنهاد كرد قانونى براى منع شاعرى وضع شود كه مواد                        

 :نخستين آن چنين بود
شود و هر شعرى كه به       ست و سراينده آن محكوم به اعدام مى       ماده اول ـ سرودن هر گونه شعر از اين تاريخ ممنوع ا           

 .وجود آيد معدوم خواهد شد
 .شود ماده دوم ـ اين قانون عطف به ماسبق نمى

ماده سوم ـ اشعارى كه قبل از اين قانون سروده شده باشد، از جريان خارج و در كشوهاى مقفل مهر و موم شده                          
 .15نگهدارى خواهد شد



ملكم، از نويسندگان و متفكران عهد      .  اند كم و بيش از شعر بد گفته و گاهى از آن بيزارى جسته              خود شاعران نيز    
 عقيده داشت كه شعر از نتايج ايام طفوليت بشر است، و وقتى صنعت خط به حد كمال رسيد، شعر نيست بجز                           اخير،

 .اميدن شما هم معموالً هر چه را كه لغو و بى معنى يافتيد شعر مى. تضييع اوقات
سراسر قرآن يكپارچه   .   يعنى سخن آراسته و آهنگدار نيست         اما پيداست كه غالب اين مخالفتها با خود شعر،           

درايى و سخنان منظوم ناسنجيده بوده ، سخنانى كه          گويى و هرزه   ياوه“  شعر”مسلماً مراد كتاب آسمانى از      .  شعرگونه است 
 سراپا از سخنان سنجيده و آراسته پر است، چگونه توانستى با شعر              هيچ معنى و مقصودى در بر ندارد، وگرنه قرآن، كه         

 .مخالفت كند
او شعر را از نظر مضمون و محتوى و نتايجى كه بر آن مترتب          .  مخالفت كسروى هم با شعر و شاعرى از همين راه است          

 :گويد مى. سخنان او در اين باره روشن است. كند است، مطالعه مى
ز روى نياز باشد       ).  با وزن و قافيه   (سته  شعر سخن است، سخن آرا      ز روى نياز نباشد       .  سخن نيز بايد  سخنى كه 

پس شعر، اگر از روى نايز گفته شود و خواست گوينده فهمانيدن سخن بوده، ايرادى به آن نيست؛                    .  گويى است  ياوه
باشد  نكوهش مىاش درخور گويى است و گوينده بافى گفته شده، ياوه اگر بى نياز و تنها براى قافيه

اا

.

 
ا

 . 

16. 
توان انكار كرد كه شعرسرايى      نمى.  چنينى پندارى درست نيست   ..  اند كه ما از هرگونه شعر بيزاريم       كسانى پنداشته 

ولى پوشيده نبايد   .  شود كه از نثر ساخته نشود      كارهايى ساخته مى   جربزة خدادادى است، و از شعر، در جاى خود،         
اگر روزى به   .  ، در قرنهاى گذشته چندان سودى از آن بهره اين كشور نگرديده           داشت كه، با همة رواج شعر در ايران       

.حساب شعرا رسيدگى نمائيم، خواهيم ديد كه زيان آنان بر ايران بيش از سودشان بود
ز دست داده كه هر                            اينكه زبان پارسى پر از گزافه شده كه يك هزار است و هزار هيچ، اينكه نيك و بد رنگ خود را 

فرازى خود   شود، اينكه زتشى چاپلوسى و بندگى از ميان برخاسته كه كسانى آزادى و گردن               يك ديده ديده مى    دو به 
گردانند، اينكه پندارهاى پوچ صوفيانه بازارى گرديده و گوش و دل هر كسى              را زير پاى هر كس و ناكسى پايمال مى        

ديوانهاى فراوان بيشمارى كه از شعرا، امروز، در         .  اند را پر ساخته، در همة اين زشتيها شعراى ايران دست داشته            
و از زمانهايى بازمانده كه خردها       .  هاى زبونى ايران و چيرگى بيگانگان است        يادگار دوره  دست ماست، بيشتر آنها ،    

.پيداست كه از خواندن آنها جز زيان بهرة خواننده نخواهد بودپستى گرفته و رادى و مردانگى بس كمياب شده بوده
اند و چاپلوسى را سرماية      خوار زورآوران و توانگران بوده     اگر خود شعرا را بشناسيم كه چگونه بيشتر ايشان ريزه           

با ...  هاى ايشان آسوده خواهد ساخت      زندگانى خود ساخته بودند، اين شناسايى ما را از زحمت گفتگو از سروده               
كه اين جربزة خدادادى از اين پس در راه پيشرفت و سربلندى            جوييم؛ بلكه آرزو داريم      اينهمه ما از شعر بيزارى نمى     

 . 17ايران به كار رود
داند، سخنى آراسته، يعنى منظوم و موزون و احياناً مقفى، و معتقد است               خالصه، كسروى شعر را نوعى از سخن مى       

مند را بسرايد و خادم صفات عالية       هاى بزرگ و ارج    كه شعر هم مانند هر سخنى، بايد از روى نياز باشد، يعنى بايد انديشه             
شاهنامه فردوسى را كه به دليرى . بشرى، مانند بشردوستى و ديندارى و رادمردى و نكوخويى و سرافرازى و آزادگى باشد        

بازيهاى سخنورانى   هاى نيك ادبيات فارسى مى شمارد، و گداطبعيها و دلقك          انگيزد، از نمونه   فرازى و پهلوانى برمى    و گردن 
گيرند و، چنان كه     و اينجاست كه حضرات ادبا سرگيجه مى      .  داند نورى را مايه رسوايى و بى آبرويى ادبيات ايران مى         چون ا 

شود بر گذشته رقم     آورند كه اى واى، مگر مى       فرياد و فغان برمى   .  گويى به عزيزترين مظاهر جامعه توهين شده است        
 ! دارى مانند انورى را يك مسخره و دلقك دربارى ناميدشود ـ العياذباللـه ـ شاعر نام بطالن كشيد، مگر مى

  

 :كتابسوزان
گرفتند و كتابهاى ، به گفته       نظر به اين عقايد بود كه كسروى و پيروان او، همه سال، روز يكم دى ماه را جشن مى                    

ند، با آفريدگار توانا    خود، زيانمند يا ناسودمند يعنى كتابهايى را كه از تنبلى و بى پروايى در اين جهان سخن مى گوي                     



دهند، مفتخوارى و شرابخوارى و گدايى و خوشگذرانى و تملق و بلهوسى و پندارهاى               كنند، دروغ و دغل ياد مى      ستيز مى 
خود كسروى در گفتارى كه     .  كشيدند دهند، به آتش مى    ها رواج مى   آموزند، و گمراهى و پراكندگى را در توده        ناراست مى 
 :گويد ، در اين باره مى نوشتهپرچمدر روزنامة 

ا كتاب مى     مى ولى كدام كتاب، ـ آن كتابى كه يك شاعرك بى ارجى، ب خدا بى فرهنگيها مى                 .  سوزانيم گويم آرى، 
ز ازل يك     (، آن كتابى كه يك جوان بدنامى به آفرينش خرده مى گيرد              )در فابريك خدا بسته شود    (كند   خلقت من 

گوى مفتخوارى دستگاه به اين بزرگى و آراستگى را نمى پسندد             شاعرك ياوه ، آن كتابى كه يك      )وصلة ناجور بود  
در ايم (دهد  ، آن كتابى كه يك مرد ناپاكى به ديگران درس ناپاكى مى)جهان و هر چه در او هست هيچ در هيچ است    (

بافد و آن را به      مى، آن كتابى كه عربيهاى مغلوط       )جوانى، چنان كه افتد و دانى، با نوجوان پسرى سر و سرى داشتم             
، آن كتابى كه يك پدر درمانده به يك پسر درمانده نامه            )و كان من عند ربك منزوال     (دهد   خداى آفريدگار نسبت مى   

)...الى اللـه الحميد المجيد العزيزالحكيم  اللـة كتاب من: (مى نويسد و با صد بيشرمى چنين عنوان مى كند

ام
ا

 
 .كنيم زنيم و نابود مى است كه آتش مىاينگونه كتابهاى ناپاك و مانند اينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           .  Memorial School ـ   4.                    47.   ـ همانجا، ص   3.                      46.   ـ همانجا، ص   2.                  43.  ـ زندگانى من، ص   1
  .لفؤم.  كالس ششم دبيرستان از او درس عربى خواندم        ـ در اين هنگام بود كه من كسروى را شناختم و يك سال در                5

 روز يكم فروردين    پيمانـ شمارة يكم    8.                    342.  ـ همانجا، ص  7.                    271.   ـ زندگانى من، ص    6            
دوم  تا نيمة    1322ـ از نيمة يكم فروردين      9.               انتشار يافت  1321 تا نيمة دوم شهريور آن سال تا خرداد          1322

ـ پروفسور نيكالى مار، يافثى شناس نامى روس، در آن هنگام،           10.                      شهريور آن سال دوازده شماره انتشار يافت      
مار، در اين مقاله، از كسروى      .   چاپ گرديد  ارمغانتقريظى بر اين كتاب نوشت كه به قلم حمزه سردادور ترجمه و در مجلة               

، سال  پيمانـ  11.                        ”انشمند ايرانى مكتبى نوين در زبانشناسى باز كرده است        اين د ”:  شناسى كرده و گفته بود     ارج
، بخش  ورجاوند بنياد ـ  13.                        13-10.  ، ص 13سال يكم، شمارة    پيمان،    ـ  12.                            6-7.  ، ص 9يكم، شمارة   

  الشّعراُ و)  36:69يس    ( مبين  قرآن  و كرال ذِ  اِ وغى ه نب ما ي   و عرلشَ اَ مناهلِّ ما ع  و:  ـ مانند اين آيات   14.                              يكم
يتبعهم تَ لَاَ.   الغاوون ماَ ر م فى كلّ و ادِ    نههيموني  .و انه  م يقولون   ما ال ي فعـ مجلة  15).                            224:  26شعراء    (لون

آيا گمان  :  كر اين مطالب، سئوال كرده است      مجله، پس از ذ   .  1322، شهريور و مهر      4-5، سال يكم، شمارة      سخن
17.                                    12.  ، ص در پيرامون خرد  ـ  16!                            كنيد كه در كشور ما وضع چنين قانونى الزم و مفيد باشد؟            نمى

 .10، سال يكم، شمارة پيمانـ 
 
 

  آثار کسروی
 

 
 مقدمه

وى تاثيرى غيرقابل انكار در چند نسل اخير         .  باشد    ايران مى  كسروى يكى از محققين و نويسندگان پر كار تاريخ معاصر          
وى ازنادر  انديشمندان بيباكى بود كه با آگاهى و بينش و بى پروائى بسيار به جنگ خرافات و پندارهاى                    .    ايران نهاده است    

 . هزار ساله رفت و جان بر سر اين راه نهاد 
هاى بسيارى از وى به جاى مانده         اجتماعى و دينى پژوهش كرده و نوشته       هاى گوناگون تاريخى، زبانشناسى،     وى در زمينه  

 با  40ولى خوشبختانه محمود كتيرائى در دهه        .  نمود آورى ليست آثار كسروى كار دشوارى مى        در ابتداء، جمع  .  است
 جلد هيجدهم، به ،“فرهنگ ايران زمين”كنكاشى در آثار كسروى، طرح مقدماتى كتابشناسى كسروى را تنظيم و در نشريه 



نامد، بسيار كامل است و تقريباً  كل آثار          مى“  طرح مقدماتى ”اين كتابشناسى، كه محمود كتيرائى خود آن را         .  چاپ رساند 
 .آورى كرده است هاى پيرامون كسروى را نيز جمع عالوه بر آن، وى نوشته. گيرد كسروى را در برمى

ايم تا در حد امكان، اين مجموعه رابه         ش محمود كتيرائى، تهيه شده و كوشيده      گيرى از كار با ارز     كتابشناسى حاضر با بهره   
  .تكميل كنيم

 .تقاضا داريم تا در تكميل اين كتابشناسى ما را يارى كنند“ سايت كسروى”طبعاً از تمام بازديدكنندگان 
 با تشكر
  

 كتابشناسى كسروى
  
  

براى .  تلف تاريخى، زبانشناسى و مسايل دينى كتاب و نوشته دارد          وى در زمينه هاى مخ    .  هاى بسيار دارد   كسروى نوشته 
 :هاى كسروى، مجموع آثار وى به سه دسته تقسيم شده است شناخت نوشته

  
 : تاريخزمينهالف ـ در 
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 .1309، 1308، )دو بخش(هاى ايران   ـ نام شهرها و ديه3
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 نشريات 

 )كه همه روزنامه هاى پايتخت توقيف شد ( 1321 تا هفدهم آذر ماه 1320  ، سوم بهمن روزنامه پرچم-1 
 .ع دويست و پنجاه و چهار شماره در نزديك به پانصد هزار نسخه چاپ شده است در مجمو

  
پس از  .   هر پانزده روز يكبار ، در چهل و هشت صفحه ،  منتشر مى شد                   1322 ، از نيمه فروردين      پرچم نيمه ماهه  -2

 . برروى هم هژده هزار نسخه چاپ شد .  شماره توقيف گرديد 12انتشار 
  

از توقيف درآمد ولى پس از انتشار هفت شماره  به شكل هفتگى ، مجددا               »  پرچم    «  1322، در اسفند        پرچم هفتگى -3
 .در اين دوره پرچم برروى هم نزديك به چهارده هزار نسخه چاپ شد . توقيف شد 

  
پيمان در ششماه نخست هر پانزده روز يكبار منتشر مى شد و پس از آن         .  1321 تا   1312 ، يكم آذر     ماهنامه پيمان   -4

 . بر رو يهم نود شش شماره در بيش از صد و چهل و چهار هزار نسخه  چاپ شد . هر ماه يك شماره چاپ مى شد 
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 كشته شدن كسروى
 



آيات عظام و مراجه تقليد در . نوشته هاى كسروى بويژه در زمينه مسائل دينى ، خشم مذهبيون را به شدت برمى انگيخت 
. نجف و قم با خشم بسيار كسروى را زير تيغ حمله خود گرفته و نهايتا با صدور فتوى ، فرمان قتل وى را صادر مى كنند 

واب صفوى كه طلبه اى است در نجف و از مراجع تقليد تائيديه الزم را براى كشتن كسروى گرفته است ، راهى تهران مى ن
در تهران شيخ محمد حسن طالقانى ، امام جمعه مسجد ظهيراالسالم پول الزم را . شود تا به وظيفه شرعى خود عمل كند 

 . در اختيار وى قرار ميدهد 
 

 ، نواب صفوى به همراه فردى به نام محمد خورشيدى ، در چهار راه حشمت 1324رهشتم ارديبهشت براى اولين بار د
كسروى كه مجروح شده است . در اين حمله موفق به كشتن كسروى نمى شوند . الدوله به جان كسروى سوءقصد ميكنند 

نت بازرگانى به نام اسكوئى از زندان آزاد چند روز بعد نواب با ضما. به بيمارستان ميرود و نواب صفوى دستگير مى شود 
همزمان فشار به . پس از آزادى از زندان با صدور اعالميه اى تشكيل جمعيت فدائيان اسالم را اعالم مى كند . مى شود 

حجت االسالم حاج سراج انصارى ، فقيهى . دولت وقت براى جلوگيرى از انتشار كتاب هاى كسروى افزايش مى يابد 
در اين سال ها دربار به دنبال .  سيد نورالدين شيرازى به دادگسترى تهران بر عليه كسروى شكايت مى كنند شيرازى و

با پشتيبانى دربار شكايت پيگيرى مى شود و كسروى براى روز بيستم اسفند . حفظ رابطه حسنه با مراجع مذهبى است 
ز دادگاه وى با خبر شده و تصميم مى گيرند تا در اين روز فدائيان اسالم از رو.  به دادسراى تهران احضار ميشود 1324

در ساعت نه صبح ، زمانى كه تنها چند .  نفر براى اين عمليات انتخاب مى شوند 8. براى بار دوم به جان وى سوءقصد كنند 
كسروى و همراه وى دقيقه از ورود كسروى به اتاق بازرس نگذشته بود ،مظفرى و برادران امامى وارد اتاق شده و به سمت 

و پس از آن كه از كشته شدن كسروى اطمينان يافتند ، اهللا اكبر گويان از اتاق بازرس خارج . حدادپور تيراندازى مى كنند 
 . شده و بهمراه ساير اعضاء گروه از كاخ دادگسترى مى گريزند 

 
 قاتالن كسروى از روحانيون و حمايت دربار ،ولى چندى بعد با فشار . پس از قتل كسروى برادران امامى دستگير مى شوند 

جنازه كسروى و حدادپور براى دور ماندن از دسترس مرتجعين مذهبى ، توسط ياران و دوستانشان . زندان آزاد مى شوند 
 . در كوه هاى شمال تهران دفن مى شوند 

 
 خوانسارى كه مريض بود و جلسه بحث خبر كشته شدن كسروى در ميان مذهبيون چنان با استقبال روبرو شد كه ايت اهللا

 . قهرمانان اسالم شدند »  فدائيان اسالم « آدمكشان . خود را تعطيل كرده بود ، به وجد آمد و بيمارى خود را فراموش كرد 
 

كشتن كسروى ، كشتن سمبل آزاديخواهى ، ترقى طلبى ، . كشتن كسروى ، تنها كشتن يك انديشمند مخالف نبود 
 .نوانديشى بود دگرانديشى و 

 : براى اطالعات بيشترى در باره قتل كسروى به منابع زير مراجعه كنيد 

 1369نامه كانون نويسندگان ايران در تبعيد دفتر دوم / دكتر ناصر پاكدامن  /  درباره قتل كسروى -1

 1375 بهار 16نشريه چشم انداز شماره / دكتر ناصر پاكدامن /   قتل كسروى ، چند سند -

  قتل كسروى

 چند سند
  



 ناصر پاكدامن
  

سوءقصدكنندگان نواب صفوى و احمد      .  ، به زندگى احمد كسروى سوءقصد شد        1324در هشت ارديبهشت     
فوى از پشت سر به كسروى دو بار تيراندازى كرد و سپس با كارد به او حمله آورد و وى را به                        نواب ص .  خورشيدى بودند 
 .سختى زخمى كرد

 اسفند همان سال زمانى كه بازپرس شعبه هفت دادسراى تهران، بليغ، كه رسيدگى به شكايت عليه كسروى                   20در  
، گروهى از جمله دو برادر، سيدحسين و سيدعلى          را برعهده داشت، وى را به بازپرسى به كاخ دادگسترى خواسته بود            

دربارة قتل كسروى نگاه كنيد به دو نوشته از          (امامى به دفتر بليغ ريختند و كسروى و منشى وى حدادپور  را كشتند                 
، و دفتر چهارم، آوريل     179-213.  ، ص 1990، دفتر دوم، مارس     نامه كانون نويسندگان ايران در تبعيد     همين قلم در    

، و  )ارگان حزب توده ايران   (،  رهبر،  اطالعاتهاى   برخى مطالبى كه در اين زمينه در روزنامه       ).  107-127.  ص،  1994
مند از يارى روشنفكران و نويسندگانى با مواضع چپ و            طلب و ترقيخواه و بهره     اى آزادى  در آن زمان روزنامه     (ايران ما 

 :اين صفحات آمده استدر . ، انتشار يافته است)همكارانى از اعضاى حزب توده
در  .   همانروز اطالعات شرح واقعه است در      مدرك اول .   ارديبهشت است  8 درباره سوءقصد نافرجام     5 تا   1مدارك  
 يكى از همكاران خود را به بيمارستان براى ديدار           رهبرروزنامه  .  خوانيم ين واقعه را به نقل از كسروى مى        هم مدرك دوم 

 چاپ شده است، بى كم و كاست و با الفاظ خود كسروى               رهبربه گفته اين همكار، شرحى كه در         .  فرستد كسروى مى 
، نامه كسروى است  به روزنامه       3مدرك  وى دانست؟   توان اين دو متن را روايت كسر       مى.  كند جريان سوءقصد را بيان مى    

از ديروز خود ايشان    ”گويد كه    رود و مى   رئيس شهربانى به عيادت مى    .  “ زخم چاقو به تنم خورد     9دو گلولة پياپى و     ”:  رهبر
نوشته شده و احتماالً با تاخير در       )   ارديبهشت 12(امه پس از انتشار گزارش شهربانى       اين ن .    “اند پرونده را زير نظر گرفته    

اين روايت  .  ، سوءقصد است به روايت شهربانى با چند روز تاخير          4مدرك  ).   ارديبهشت 15( به چاپ رسيده است      رهبر
دهند كه اسلحه در دست آقاى كسروى بوده           ايت پيشين مغاير و متضاد است؛ اهل محل شهادت مى          بكلى با آن رو   

جراحت وارده بر پشت آقاى كسروى در اثر اصابت          ]  شده[پس از عسكبردارى چنين تشخيص داده       ”هر چند كه    .  است
دى همه را به قيد كفالت صادر       دادسراى نظامى قرار آزا   !  پس كسروى خود بر پشت خود تير انداخته است         .  “گلوله است 

 به تحريف    ايران ما  اى به    ، نوشته كسروى است كه در نامه       5مدرك  !    “.قضيه تحت تعقيب است   ”:  نويسد كند و مى   مى
 !كند وقايع و قلب حقايق از سوى شهربانى اعتراض مى

اين نوشته دوازده   .  نويسد اى سابقه كار را مى     وى خود طى نامه   :  درباره سابقه پرونده كسروى است    سه مدرك بعدى    
(اى است كه در زمان حيات، از وى به چاپ رسيده است               روز پيش از قتل كسروى انتشار يافته و چه بسا آخرين نوشته            

، همزمان  1322خرداد ـ اسفند    (گذار اين پرونده محسن صدر است كه در زمان وزارت دادگسترى خود              پايه).  6درك  م
دستور داد ) 1324 خرداد 15 مهر ـ 29(همو زمانى كه نخست وزير شد    .  چنين كرد )  اللـه قمى در تهران    با حضور آيت  

سوزى متهم كردند تا مردم را بر        آذر، گروهى كسروى را به قرآن     در اواخر   .  كه به اين پرونده خارج از نوبت رسيدگى كنند        
در كابينه . كنند دهند اما هيچ نمى كسروى و يارانش، شهربانى و فرماندار نظامى را آگاهى مى      )  7مدرك  .(  ضد او بشورانند  

 . كنند پرونده را خارج از نوبت رسيدگى مى) 1324 بهمن 7 آبان ـ 12(حكيمى     
.  كند  انتشار يافته است و سابقه امر را بيان مى          ايران ما دو مدرك بعدى مقاالتى است كه پس از قتل كسروى در              

 چگونگى قتل كسروى و حدادپور را شرح         9مدرك  ت پرونده كسروى و      خالصه نسبتاً دقيقى است از محتويا      8مدرك  
كند و چه بسا همان محمود هرمز، وكيل دادگسترى باشد كه             كه هرمز امضاء مى    ايران ما به قلم يكى از همكاران      .  دهد مى

نيز هر دو از همان       )  11 و   10مدرك  (  دو مدرك ديگر    .  مان بود و از اعضاى حزب توده       از همكاران روزنامه در آن ز      
گويند اين بار نيز كسروى و حدادپور قربانى         كند كه مى   شاره مى  به ادعاهاى مقامات انتظامى ا     11مدرك  .  روزنامه است 

 .كند دانيم كه باالخره بر اساس اين دروغ ننگين است كه دادگسترى قاتالن را تبرئه مى مى. اند تيرهاى خطارفته خود شده
 . دربارة قتل كسروى انتشار دادسخناست كه ماهنامه اى  ، مقالهآخرين مدرك



انگيزى است دربارة قتل و پيگيرى آن و نخستين كنگره نويسندگان ايران هم كه در خانه                 از آن پس خاموشى شگفت    
سكوتى كه در كمال شرمندگى، سالهاست ). 1325 تير 5 تا 3(فرهنگ شوروى برگزار شد از اين قتل به سكوت گذشت 

 .نه يادى از مردى كه سر در راه قلم و عقيده گذاشته بود، نه فريادى، نه دادى و نه دادخواهى. يابد ادامه مى
مگر نه اينست كه هم     .  شود اى چون پرونده قتل كسروى هرگز بسته نمى         پرونده.  زمان دادخواهى، همه زمانهاست   

هاشان در دوران جنگ جهانى      ها و گفته    اتهام كرده  اكنون نيز اين زمان و آن زمان، در اين يا آن كشور جهان، كسانى را به               
فرشته عدالت آن دوران نواب صفوى و خورشيدى را به هنگام ضرب و جرح كسروى دنبال      .  خوانند دوم به ميز محاكمه مى    

ى ها نكرد و پس از قتل كسروى نيز برادران امامى و ياران را آزاد كرد و چنين حكم داد كه كسروى و همراهش با گلوله                         
 .اند خطارفته سالحهاى خويش كشته شده

گويند و باز    گفتند، بزرگان نظام مستقر به عالنيه مى        اكنون سالهاست آنچه را كه از همان زمان همه به زمزمه مى             
، نواب صفوى مجرى اين فتوا بوده        “سوءقصد نافرجام ”در آن   .  قتل كسروى به فتواى بزرگان شرع بوده است        :  گويند مى

فروشند  اكنون به اين هر دو اقدام فخر مى       .  اند آن نيز قاتل يا قاتالن كسروى بر اساس همين فتوا عمل كرده           است و پس از     
ى دادگاه چيست؟ اگر    أاگر ادعاهاى اينان صدق است پس آن ر        .  كنند و نام آمران و عامالن را به بزرگى و نيكى ياد مى            

 ن و همراهانش از چه روست؟حكم دادگاه بر حق است پس اين مباهات نواب صفوى و يارا
اكنون .  الهى نواب و يارانش را ناديده گرفته است        “  رسالت”آن حكم دادگاه،    :  بيش از اين به ظلم تاريخ تن ندهيم        

اند؟ عامالن   فخر اين قتل كه راست؟ آمران كه بوده       :  شايسته اين نام، تا بنشيند و اين ننگ را بزدايد         .  دادگاهى ديگر بايد  
آمدند؟ چه كردند؟ به كجا رفتند؟ چه كسانى نخواستند كه از همان زمان اجر خدمت ايشان به درستى                   كيستند؟ از كجا    

ماند تا زمانى كه ندانيم چه كس يا كسانى           شناخته شود؟ اين پرسشها همچنان امروزى است و همچنان نيز امروزى مى            
 كسروى را كشتند؟

بايد سنگ   اى كه احترام و رعايت آنها مى       هيم نخستين و پايه   اى كه از اين راه به مفا       اين امرى سترگ است و خدشه     
 .تواند شد مگر با تجديد محكمه قتل كسروى بناى هر جامعه متمدنى باشد وارد آمده است جبران نمى

اگر قتل فرهنگ افتخار است و يا گامى است در راه اجراى حكمى الهى، پس اين                 .  قتل نويسنده، قتل فرهنگ است    
پس دادرسى بايد تا    !    اين فخر ايشان را ارزانى باد     .  فرين را از عامالن و آمران و حاميان اين قتل نگيريم           آ افتخار صواب 

 . روشن كند كه كسروى را چه كس و كسانى كشتند
اى بر پايه عدل و داد و آزادى و برابرى را            همه كسانى كه استقرار جامعه    .  پرونده قتل كسروى همچنان گشوده است     

تا اين ظلم بزرگ برجاست كجا       .  بايد رسيدگى مجدد به پرونده قتل كسروى را خواستار شوند            اهانند مى در ايران خو  
 !توان از داد و دادگسترى سخن گفت مى

 1375، پاريس، بهار 16، شماره انداز چشم
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 هژيـر در جلسـه هيئت وزيران خواستار آزادى          عبدالحسـين  -
 رات ايرج اسكندرىاز خاط/  شدكسروىقاتل 

 

 عبدالحسين هژير در جلسه هيئت وزيران خواستار آزادى قاتل كسروى شد

  

  

  خاطرات ايرج اسكندرىاز

  

السلطنه وزارت پيشه و هنر را بر عهده داشت          ايرج اسكندرى، يكى از رهبران حزب توده كه در كابينه ائتالفى قوام            
 :گويد در خاطرات خود مى

السلطنه كه ما شركت داشتيم       ائتالفى قوام  بينهدر كا .  ينكه ما وارد كابينه شويم انجام گرفته بود       قتل كسروى قبل از ا    ”
لوف كاغذى  ماالسلطنه به عادت      هيئت وزيران، قوام   جلسهامامى توقيف بود و شبى در       .  قبالً قاتل كسروى را گرفته بودند     

باشد مرخص   اند امامى را كه در توقيف مى        د كه تقاضا كرده    و حاكى از آن بو      درآورد و نشان داد كه آقايان علماء نوشته        
 . پرسيد آقايان وزراء را مىعقيده لذا . نمايند

 .  من صحيح است و بايد موافقت نمود كه اين فرد از زندان آزاد شودههژير بالفاصله گفت به عقيد

 ديگران، يك آدمى را زده و با كارد           صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه و با حضور قاضى و                 همن اجاز 
فهمم ما در هيئت وزيران      اند و من نمى    حاال حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضى داده         .  اند شكمش را پاره كرده و كشته     

شود  وقتى كسى يك همچو جرمى را مرتكب شده، موضوع به دادگاه احاله مى  .  توانيم در اين مسئله دخالت كنيم      چگونه مى 
گردد و بكلى از زندان آزاد       شود و يا اينكه تبرئه مى      شود كه يا قرار منع تعقيب صادر مى         آنجا رسيدگى و محاكمه مى     و در 
 . گردد مى

بعد هم اللهيار صالح وزير دادگسترى را مخاطب قرار داده پرسيدم مگر شما حق داريد قرار مستنطق و يا تصميم                        
 زندان مرخص كنند؟ وزير      ساً اجازه بدهيد كه او را از       أاست لغو نمائيد و ر    قاضى را كه حكم توقيف كسى را صادر كرده           

 . دادگسترى جواب داد نخير، من همچو حقى را ندارم

 گفتم بنابراين معلوم نيست چرا يك چنين مطلبى در هيئت وزيران بايد مطرح بشود؟

اند كار صحيحى بوده     بوده و اگر هم او را كشته       هژير اظهار داشت كه نخير آقا، بنده عقيده دارم كه اين آدم مهدورالدم            
 ). يك همچو عبارتى(



 گفتم يعنى چه آقا؟ مهدورالدم يعنى چه؟ و تازه تشخيص آن با چه كسى است؟ . من اوقاتم تلخ شد

 !هژير جواب داد با خود شخص

ازه بدهيد شكم شما را     دهم كه شما مهدورالدم هستيد و همين االن اگر اج           گفتم اگر اينجوره بنده هم تشخيص مى       
 . سفره بكنم چون به قول شما تشخيص آ ن با خود من است

اى هستيد و از شما      شما يك فرد تحصيلكرده   .  گفتم اينكه قانون نشد، مذهب نشد     .  السلطنه محكم زد زير خنده     قوام
، قانون مجازات داريم و تمام      مهدورالدم يعنى چه؟ ما قانون جزا     .  زنيد  كه در قرن بيستم يك همچو حرفهايى مى         بعيد است 

 ...اند براى اينكه ما ديگر از اين حرفها نزنيم اصول محاكماتى را معين كرده

زاده را   و بعد از اينكه ما از كابينه بيرون آمديم و موسوى          .  و قضيه را مسكوت گذاشتند    .  السلطنه گفت بسيار خوب    قوام
 و همان موقع من در فرانسه بودم كه خبر رسيد هژير را كشتند، كه               .وزير دادگسترى كردند، فورى اينها را مرخص نمودند       

كردم كه اگر يك فرد مذهبى       و من پيش خودم فكر مى     .  قاتل، همان امامى بود كه بعد از آزاد شدن از زندان او را كشته بود              
هژير لوث كرد و خداوند     ]  منظور سيداحمد كسروى  [ را    گفتم ديدى چگونه خون اين سيد اوالد پيغمبر        و معتقدى بودم مى   
 !مور كرد كه او را بكشدlhهم همين شخص را 
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کوبيده شده، گشت و گذار بر » تابو«در سرزمينی که بر پيشانی مذهب مهر ! احمد کسروی دست به آهن گداخته ای زد

وش آن و کنجکاوی در امور آيات اعظام و باال رفتن از ديوار به آسمان سرکشيده اندرونشان همان و با چماق حول و ح
 . تکفير و فتوای قتل روبرو شدن همان

. عبور از حصاری که قرنهاست با لشگر جهل و نادانی محافظت می شود، طبيعی است سخت مشگل، اما غيرممکن نيست
 !  و قدم گذاردن در جامعه باز، روشنگری و دست زدن به آهن های گداخته استعبور از جاده ناهموار سنت

 سال جمهوری اسالمی با 23. به ما تلقين کرده اند و ما به خود تلقين کرده ايم که گداخته است. آهن، گداخته نيست
هند و با جهل و نادانی به کارنامه سياه و خونين آقايان آيات اعظام، وقت آن رسيده است که کسروی ها قدم به جلو ن

 . مبارزه ای بی امان دست زنند
 ! روانش شاد باد.  سال پيش، پيشاهنگ اين مبارزه شد و جانش را از دست داد60احمد کسروی 

 * * * 
پس از صدور حکم قتل سلمان رشدی، پرسشی ساده در ذهن . ناصر پاکدامن در فرهنگ معاصر ما نام آشنايی است

در ذهن تنبل و » قتل کسروی«چرا کسروی را کشتند؟ پاسخ را ناصر پاکدامن در کتاب : ی گيردجستجوگر او شکل م
 ! فرسوده ما جای می دهد

 سال ـ اين 33 ـ يعنی 1357 تا بهمن ماه 1324 اسفند 20به راستی چرا کسروی را کشتند؟ و چرا پس از قتل او در 
ان و محققين ايران شکل نگرفت؟ پرسش ساده نيست و يا در ذهن هيچ يک از روشنفکران و پژوهشگر» پرسش ساده«

به آسانی نامهای بسياری ... «: بايد به خالقيت و سالمتی ذهن روشنفکر ايرانی شک برد؟ پاکدامن از خودش شروع می کند
.  کمی کلفتاز نوشته های او به ذهنم آمد و بعد هم تصوير چهره ای استخوانی با چشمانی نافذ در پس عينکی با قاب گرد و

دقيق تر از اين چيزی به . اما از قتل او، به ابهام می دانستم که در کاخ دادگستری صورت گرفت و به دست فداييان اسالم
 . »چرا هيچ به ياد نمی آورم؟ چرا، همه زمان و در هر سالگرد، هيچکس يادآوری نکرده است؟. شرمم آمد. يادم نمانده بود

، رضاخان زدايی 1320فضای اجتماعی ـ سياسی سالهای پس از شهريور «:  دورانو بعد ترسيم فضای سياسی آن
دولتيان، تجديد قوای روحانيت و بازگشت ايشان به صحنه سياسی، گسترش نقد دينی با توجه به اسرار هزارساله ـ نوشته 

بايی مذهبی و رفتار ، اوجگيری ناشکي)به کسروی (1324 ارديبهشت 8حکمی زاده ـ و شيعيگری، سوء قصد نافرجام 
 . »...سراسر مجامله و تعلل و قصور دولت با آن 

 سالگی بر تخت سلطنت نشست، ناصر 22 ايران را ترک کرد، پسرش محمدرضا در سن 1320رضا شاه در شهريور 
وری رضاشاه دولت فروغی اولين کابينه پس از د. ياد می کند» رضاخان زدايی دولتيان«پاکدامن به درستی از اين زمان، از 

 : از قدرت است، کابينه اش چون کابينه های بعدی از عمر کوتاهی برخوردار بود
 )  ماه7( تا اسفند همان سال 1320فروغی از شهريور 
 )  ماه4 (1321 تا مرداد 1320سهيلی از اسفند 

 )  ماه7 (1321 تا بهمن ماه 1321قوام از مرداد 
 )  ماه13 (1322 تا اسفند ماه 1321سهيلی از بهمن ماه 

 )  ماه8 (1323 تا آبان 1322ساعد از اسفند 
 )  ماه6 (1324 تا فروردين 1323بيات از آبان 

 )  ماه5 (1324 تا مهر 1324صدر از فروردين 
 )  ماه5 (1324 تا بهمن 1324حکيمی از مهر 

 در کابينه جديد 1325 مرداد 10در .  دوام يافت1326 تا آذر 1324و دوباره احمد قوام که کابينه اش از بهمن ماه 
عمر کوتاه کابينه ها حکايت از بی . قوام، ايرج اسکندری، مرتضی يزدی و فريدون کشاورز از حزب توده ايران شرکت کردند

 . ثباتی سياسی آن زمان دارد



ش استبدادی حکومت او گرچه ظاهر حکومت پارلمانی را حفظ کرده بود، اما رو.  به قدرت رسيد1299رضاشاه با کودتای 
تجدد و نوگرايی را ـ که خواست انقالب مشروطيت بود ـ در جامعه به . حکومت او چيزی کمتر از دوران قبل از او نداشت

پيش برد، از قدرت بی حد و مرز روحانيان کاست، مراکز آموزشی غيرمذهبی، شهرنشينی، ارتش و نيروی پليس مدرن، 
1(انشجو به خارج فرستاد، نظم و امنيت را در کشور تامين کرد، حجاب را برچيد دادگستری، ثبت و اسناد را برپا ساخت، د

، راه آهن و جاده ها ساخت، کارخانه به راه انداخت و کوتاه سخن پايه ناسيوناليسم ايرانی را تحکيم داد و همه اينها در )
 از مرز ايران به بيرون گذارد، ماليان و چون قدم) 2(سايه خودکامگی دربار و اعمال زور و فشار و خشونت انجام گرفت 

زخم خورده و در سوراخ خزيده، سر به بيرون آوردند و دوباره علم دار جامعه شدند و دولتيان ميدان را برای جوالن دادن 
ه نمون. آماده کردند» آخوند بچه ها و سيد بچه ها و زنده کردن سينه زنی و زنجير زنی و چادر و چاقچور«: به گفته کسروی

 : داده بخوانيد» سيد گدايی«ای از رفتار آنان را در نامه ای که ساعد مراغه ای، نخست وزير زمان به 
 

مردی با تنی توانا و گردنی ستبر به . شما اين را بخوانيد و نيک بينديشيد که چيست«: کسروی درباره اين نامه می گويد
ار اسب می گردد، به شهرها می رود، اداره ها را می گردد و به گدايی و مفتخوری پرداخته، شال سبز به سر می پيچد، سو

است پولها از مردم می گيرد، ساعد نخست وزير به جای آنکه اين مرد را به دادسرا " شفايافته حضرت عباس"نام آنکه 
ارد که در به دست او می دهد و به کارکنان دولت می سپ" فرمان گدايی"فرستد و به نام ولگردی کيفر برايش خواهد 

سفرهای گدايی او در هنگام عبور هر نوع مساعدت و کمک را به او بنمايند، شما نيک انديشيد که آيا ساعد چندان نافهم و 
عاميست که به حضرت عباس و شفا دادن او باور داشته باشد؟ چنين گمانی درباره او توان برد؟ بی گفتگوست که نتوان 

 آن گدا داده؟ شما بيگمان باشيد که ساعد و همدستان او نقشه بسيار بزرگی درباره اين برد، پس چرا اين نوشته را به دست
کشور دارند و اين يکی از خواستهای ايشانست که اين کشور پر از گدا و روضه خوان و درويش و مفتخورهای پست باشد 

ميشه اختيارش را به دست ساعدها و هژيرها که توده ايران در ديده بيگانگان خوار باشد که آنرا شاينده آزادی ندانند و ه
ساعد مراغه ای تنها نيست، هزارها ساعد مراغه ای هست و ما با آنان به نبرد پرداخته ايم، خود در ميدان ... بگذارند

کسانيکه با ما همگامند بايد از سختی و گزند . ما بايد از جان خود درگذريم. جنگيم و به جانفشانی بسيار نياز داريم
 ) 3(» .ترسندن

دولتيان رضاخان زدايی می کردند تا با افراط و تفريط دوران بيست ساله وداع کرده باشند و «: در آن ايام، به قول پاکدامن
جمله ای که کسروی از محمدعلی فروغی، . به اين طريق خاصه کدورت از خاطر و خشم از دل روحانيت شيعه بيرون آورند

گويی که در آن سالها رهنمود اصلی سياست .  نقل می کند بسيار پر معنی است20يور نخستين نخست وزير پس از شهر
به دين هم بايد حمايت : دولتيان همين جمله است که فروغی در نخستين ديدارش با روزنامه نگاران به زبان آورده است

او که يکی از بزرگان .  مشهد می روددر حکومت سهيلی، حاج آقا حسين قمی از عتبات به ايران می آيد و به زيارت... کرد
عالم شيعه است و دو سالی بعد، پس از مرگ سيد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقليد شيعيان می گردد، از دولت می خواهد 

که چادر زنان را آزاد کند، مدارس مختلط را تعطيل کند، آموزش شرعيات و فقه را در برنامه های درسی ابتدايی و متوسطه 
حاکمان به رضاخان زدايی می پردازند و فعاالنه به تحبيب قلوب ... دولتيان هم به اين خواستها تن می دهند... و بگنجاند 

روحانيت دست می زنند تا با تقويت مذهب مبارزه با افکار آزاديخواهانه و ترقيخواهانه را تسهيل کنند، در اين ميان 
 . »گر می داند و فعاالنه به تنظيم و تمشيت امور خويش می پردازدروحانيت نيز پايان دوران بيست ساله را تولدی دي

در اين چهار سال که دوره آزادی و دموکراسی ناميده می شود ايران بطور محسوس و آشکار دچار «: و کسروی می نويسد
زنها که از چادر بيرون . سينه زنی و قمه زنی و اين قبيل اعمال وحشيانه ماه محرم دوباره آزاد گرديد. ارتجاع گرديده است

گرمابه های نمره را بسته خزينه های عمومی سراپا کثافت را که بسته بود ... آمده بودند آزادی يافتند که به آن باز گردند
شاه بار ديگر در درگذشت بزرگان دين مراسم سوگواری برگزار می کند و به مسجد می رود و ختم آيت اهللا ... باز کردند

 . »چينداصفهانی را می 
 



آيت اهللا حاج سيد ابوالقاسم کاشانی طی نامه ای دست به دامن محمد . اولين هدف هجوم ماليان، طبيعی بود که زنان بودند
علی فروغی، نخست وزير می شود و به مزاحمت پاسبانها در کوی و برزن نسبت به زنان اعتراض می کند و نخست وزير در 

موردی پيدا می شود که کسی به " اگر واقعا... ی سفارش کردم که متعرض کسی نشوندبه شهربان... «: پاسخ او می نويسد
 . »زنی تعرض کند، به شهربانی يا خود اينجانب اطالع بدهند تا اقدام الزم بشود

ی چادر و چاقچور و دعانويسان و رماالن و شفايافتگان امام زاده ها و بهايی کشی و يهودی آزاری دوباره به جامعه باز م
 ـ در تاريخ ايران نقطه 1323واقعه شاهرود ـ مرداد . گردد، آنهم در برابر چشمان دولتيان و با کمک و همدستی آنان

 . ننگی است، آمدند و کشتند و بردند و غارت کردند
کسی معترض حجاب زنان نبايد بشود، تدريس شرعيات و عمل به آداب دينی برنامه «به دستور علی سهيلی نخست وزير 

و » های آموزشی با نظر يک نفر مجتهد جامع الشرايط اجرا می شود و مکان پسران از دختران در مدارس تفکيک می گردد
سياست رضاخان زدايی، آزادی و تجددگرايی نبود، تنها هدفش بازگرداندن . عقربه های زمان را دوباره به عقب بازگرداندند

 . و دخالت آنان در سياست و حکومت بودقدرت به روحانيت و ميدان دادن به سيدضياها 
همه ديديد کتابهای ... «: درباره کسروی می نويسد» بخوانيد و به کار بنديد« در 1323 ارديبهشت 15خمينی جوان در 

يک نفر تبريزی بی سر و پا که تمام آيين شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشيع به امام صادق و امام غايب روحی 
همکيشان ديندار ما، برادران پاک ما، «: و اضافه می کند. »دا آنهمه جسارتها کرد و هيچ کلمه از شماها صادر نشدله الف

دوستان پارسی زبان ما، جوانان غيرتمند ما، هموطنان آبرومند ما، اين اوراق ننگين، اين مظاهر جنايت، اين شالوده های 
زردشتی گری، اين برگرداندن به مجوسيت، اين ناسزاها به مقدسات مذهبی نفاق، اين جرثومه های فساد، اين دعوتهای به 

با يک جوشش ملی، با يک جنبش دينی، با يک غيرت ناموسی، با يک عصبيت . را بخوانيد و در صدد چاره جويی برآييد
اينها يادگارهای باستانی . وطنی، با يک اراده قوی، با يک مشت آهنين، بايد تخم اين ناپاکان بی آبرو را از زمين براندازيد

اينها وديعه های خدايی را دستخوش هوی و هوس خود می کنند، اينها کتابهای دينی شما را که . شما را به باد فنا می دهند
کدام کتابها؟ همانها . با خونهای پاک شهدای فضيلت به دست شما رسيده آتش می زنند، اينها عيد آتش زدن کتاب دارند

هان آبرومندانه از جای ... و رنجهای فراوان پيغمبر و پيغمبرزاده ها به دست شما افتاده ) ع( حسين بن علی که از فداکاری
 . »برخيزيد تا ددان بر شما چيره نشوند

به راستی چرا کسروی خشم اين مالی جوان و امام آينده ايران را برانگيخته بود؟ گناه کسروی مبارزه بی امان او با خرافات 
ه نقد مذهب شيعه نشست و آنچه را که با خرد سازش نداشت به زير سئوال برد، به اسالم هيچ زمان توهين نکرد، ب. بود

قرآن کتاب مقدس مسلمانان را به شعله آتش نسپرد ـ آنچه مذهبيون به دروغ به او نسبت دادند ـ مراسم کتابسوزی 
از ياد کتابسوزانش ... «: له آتش می سپرد، به قول ناصر پاکدامنداشت، هر آنچه را که به ديد او با خرد سازگار نبود به شع

کسروی با شعر و شاعری مخالف بود، شکی نيست که در اين راه تندروی کرد . »...دلها چرکين و اگر نه خشمگين می شوند 
 برتولت برشت، کتاب ـ اما در زمينه شعر و شاعری می توان و بايد به گفتگو نشست ـ نه با آتش سوزی کتاب ـ که به قول

سوزی، به انسان سوزی خاتمه پيدا می کند ـ بلکه با ويروس شعر و شاعری که بر تن فرهنگ ما جای خوش کرده و کتب و 
 ). 4(نشريات ما را به تصرف خويش درآورده است 

ی از حاکميت مطلق احمد کسروی با شهامت و شجاعت اخالقی بی نظير در زمانی که قبل از او کسی در برابر خرافات ناش
روحانيان شيعه قد علم نکرده بود، يک تنه در برابر آنان ايستاد، به نقد صوفيگری، بهاييگری و شيعيگری نشست، پرده از 
خرافه های کهن در بطن جامعه و نظريات ضدخرد برداشت و چون روحانيون را با خرد و منطق سر سازگاری نيست، کمر به 

و با ياری گروه نواب صفوی و با همکاری مستقيم و » شيخ عبدالحسين امينی«آخوندی به نام قتل او بستند و با فتوای 
 دادسرای تهران با منشی و 7در شعبه !! غيرمستقيم حاکمان زمان، او را در کاخ دادگستری، در زير چشمان فرشته عدالت

سانيدند و حکم الهی را به مرحله اجرا درآوردند، يارش حدادپور به وضع فجيعی در مقابل ميز بازپرسی به نام بليغ به قتل ر
سپس از کاخ دادگستری بدون هيچ مانعی با فرياد اهللا اکبر بيرون آمدند، سوار درشگه ای شدند و قرآن به دست بيضه 

 . عزيز اسالم را نجات دادند



دند و درجه داری از ارتش، آنان تنها نبو. ، برادران سيد حسين امامی و سيد علی محمد امامی بودندقاتالن کسروی

تأييد اين نکته که دست حاکمان زمان مستقيم و غيرمستقيم . کمکهای الزم را برای ورود آنان به اتاق بازپرس فراهم کرد
پس از قتل کسروی، برادران ... «: پاکدامن در اين باره چنين می نويسد. در اين قتل فجيع ديده می شود ضروری است

هشت ماه پس از قتل کسروی، دادگاه بدوی نظامی برای ...  تيم حمله فداييان اسالم دستگير شدند امامی و ديگر اعضای
پنج نفر از هفت نفر آزاد می شوند و دو برادر امامی در زندان می ... هر يک از متهمان ده هزار تومان وثيقه صادر می کند 

 افراد حاضر سئوال می کند که اينها به دستور کدام مرجع دست يکی از... در منزل آيت اهللا حاج آقا حسين قمی .... مانند 
عمل آنها مانند نماز از ضروريات بوده و احتياجی به فتوا نداشته : به اين عمل زدند؟ آيت اهللا قمی با صدای بلند فرمودند

اين فشارها دادگاه بر اثر . زيرا کسی که به پيغمبر و ائمه اطهار جسارت و هتاکی کند قتلش واجب و خونش هدر است
تجديدنظر نظامی به رياست سرتيپ باستی حکم برائت متهمان را صادر کرد و برادران امامی با تجليل و تکريم خاصی آزاد 

 . »شدند و پرونده افتخارآميز اولين نبرد فداييان اسالم با پيروزی و موفقيت بسته شد
نشريات و احزاب نيز همگی در مقابل اين . وحانيون سر خم کردندتنها حاکمان زمان نبودند که خفت بار در مقابل فشار ر

شخصيت "بايد پذيرفت که کسروی با آنچه می نوشت و می گفت و می کرد، در آن زمان به «. قتل ننگين سکوت کردند
به حمايت از آنچه می گفت را بسياری می پسنديدند اما کمتر کسانی بودند که زبان . بدل شده بود" مزاحم و تحمل ناپذيری

مخالفت می کرد " اروپاييگری"با . افراط و تفريطهای کسروی به انزوای فرهنگی و سياسی وی ياری می رساند. او بگشايند
همچنان که متدينان . دست می زد تنهايش می گذاشتند" نقد دينی"پس متجددان سخنش را نمی پسنديدند و آنگاه که به 

در نقد ادبی، سخنانی می گفت که نه نوآوران هنر و ادب را . ت به دنبالش نمی رفتندهم آنجا که به بيدينی غرب می تاخ
آنچه در زمينه سياست هم می گفت و می کرد بر اين . خوش می آمد و نه دشمنان رمان و شعر و نويسندگی و شاعری را

پس از شهريور بيست، به " زادیآ"به اين نحو بود که وی در سالهای . خصلت يگانگی و انزواطلبی وی گواه ديگری است
وجدان معذب جامعه ای بود : بدل شده بود که عيش بسياری از آزادی طلبان را منغص می کرد" شخصيت تحمل ناپذيری"

شخصيت تحمل "با از ميان رفتن اين . که از کابوس رضاخانی درآمده بود و صميمانه در جستجوی راهی ديگر تقال می کرد
سکوتی که از از آن پس و در طی سالها، بر قتل کسروی و . بودند کسانی که نفسی به راحتی برآوردندبسيار " حتما" ناپذير

عنصری سنت شکن، بی هراس و پرتالش " احساس رهايی از حضور"سرنوشت قاتالن وی سايه انداخت، نشانه ای از همين 
 . »ت و خاموشی دانسته انددر هر زمان، از هر سو به او که رسيده اند خير و صالح را در سکو. است

اطالعات و مجله ترقی ! روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ايران، قاتلين کسروی را در زير عبای سيد ضيا پيدا می کند
تنها به گزارش خبر اکتفا می کنند، تنها روزنامه ای که در آن روزگار تيره و تار صاحب وجدان روزنامه نگاری است، روزنامه 

من از سر درس خود از دانشکده ادبيات بيرون ... « : سعيد نفيسی نيز ساکت نمی نشيند. ی محمود تفضلی است»  ماايران«
 می آمدم که در باغ دانشسرای 

. واقعه ای ناگوارتر از اين به ياد ندارم. جهان پيش چشمم تيره شد. عالی خبر کشته شدن وی را در دادگستری به من دادند
 که همه حتی جانی و آدمکش بايد در آن امان داشته باشند در پای ميز بازپرس با جوانی که همراه وی مردی را در جايی

آن هم چه مردی؟ مرد دانشمندی به تمام معنی اين . زشت تر از اين کاری در جهان ممکن نبود. آمده بود کشته بودند
می بايست با او بحث کنند هر چند مجاب کردن او کار . اگر هم خطايی کرده و نادرستی گفته بود پاسخ او کشتن نبود! کلمه

کاری که با او کردند زشت تر از کاری بود که با سقراط و ... شايد در برابر منطق قوی روزی تسليم می شد . دشواری بود
نون و زيرا که در آن زمانها ديگر به قا. حسين بن منصور حالج و ديگران که در راه عقيده شان کشته شدند، کردند

در برابر . اما کارهای او در ميان ما هست. اينک آن مرد نيست. دادگستری آن همه که امروز می نازند نمی نازيدند
او را بزرگ . لغزشهايی که داشته است آثار جاودانی از او مانده، لغزشها و خطاهای او را به کارهای سودمندش می بخشيم

رکشی و افراط وی ما را متعجب کرده است در برابر دانش و بينش و پشتکار و و اگر گاهی زياده روی و س... می داريم 
 . با آزادی برادران امامی پرونده قتل کسروی برای هميشه بسته شد. »جهدی که در راه علم داشته است سر فرود می آوريم



 2000مسخره نيست؟ !! انهکه خوشبختانه به چاپ دوم رسيد ـ می گويم خوشبخت» قتل کسروی«ناصر پاکدامن با کتاب 
 نسخه تصور کرد، آنهم در ميان لشگری از مهاجرين و 1000نسخه که خوشبينانه رقم فروش را می توان چيزی حدود 

ـ حول و !!  سال56سياسی اند ـ کوشيده سکوت سئوال برانگيزی که در اين سالهای طوالنی ـ " پناهندگانی که اکثرا
بشکند و با توجه به امکانات محدود و فقدان دسترسی به آرشيو کتابخانه ها و حوش قتل کسروی فراگرفته است را 

نشريات آن زمان بايد اعتراف کرد که با وسواس قابل تحسين و دقت و کنجکاوی بی نظيری که نمونه های آن را کمتر در 
 . فرهنگ ايران می توان سراغ گرفت، صفحات ارزشمندی بر اوراق تاريخ کشور ما بيفزايد

. راستی را چرا کسروی را کشتند؟ پرسش همچنان امروزين است«: اين نوشته را با سخنی از ناصر پاکدامن به پايان می برم
مردی . کاخ نيمه تمام دادگستری، دادسرای تهران. حدود ساعت نه صبح. 1324 سال پس از بيستم اسفند 44نزديک 

دندانهای مصنوعی در گوشه ای و عينک . ه بر سطح اطاق، دهان بازکه اکنون نعشی، نقش بر زمين، امعا و احشا بيرون زد
اين آرمانهای آزاديخواهانه و ترقی طلب انقالب مشروطيت ايران . جسدی ديگر هم در آن سوی ديگر. در گوشه ای ديگر

 هنگام مرگ کسروی به! بود که باز هم پايمال می شد تا سياه انديشی و خرافه دوستی و کهنه پرستی کوس پيروزی زند
: چرا کسروی را کشتند؟ در جستجوی چرا و چراها بودن، ذهن را از نکته اصلی دور می کند. پنجاه و چهار ساله بود

سانسور، يعنی کالم را در کام ! هيچ کس را نبايد کشت! هيچ کس را نبايد بکشند. کسروی و کسرويها را نبايد بکشند
کشتن، مرحله عالی سانسور . کشتن يعنی سانسور زندگی و حيات. لمخاموش کردن، يعنی کشتن انديشه و سخن و ق

  s. »1367آذرماه . هيچ کس را نبايد کشت. است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . قتل نويسنده، قتل فرهنگ است: با الهام از ناصر پاکدامن* 
ده بر سکوی قرن بيست و يکم، هنوز بر سر روشنفکران ما ايستا!  حجاب را برچيد1314 ديماه 17 ـ رضا شاه در 1

نيمی آنرا سرآغاز تجدد و مدرنيته در ايران می دانند . ضرورت و عدم ضرورت، درستی و نادرستی آن جر و بحث می کنند
او در يکی از گفتگوهای اخيرش تنها انقالب روی داده در ايران . ـ پر شهامت ترين گفته از خانم شهرنوش پارسی پور است

 دی می خواند ـ و نيمه ديگر لم داده بر صندلی راحتی قرن روشنگری و تکيه بر عصای رنسانس، چيزی جز 17 روز را،
تجاوز به حقوق زن در انتخاب لباس نمی بينند و نمونه ای از منش ديکتاتوری رضا شاه و يا به قول خودشان رضا خان مير 

، راه و روش و برخورد 1314 از رضا شاه در ايران عقب مانده سال پنج می دانند و غرق در رويای هگل و مارکس و پوپر،
 ! دمکرات تری را انتظار دارند

 . فخرالدين عظيمی» بحران دموکراسی در ايران« ـ نگاه کنيد به کتاب 2
  1323» يکم آذر« ـ دفتر 3
 به جای شعر، شير از خودشان تهران وول می خورند گاو بود و" اگر به جای اين همه شاعر که در ايران مخصوصا« ـ 4

از شادروان » بيرون می دادند، ايران بزرگترين کشور لبنياتی دنيا بود و کره و پنيرش تا اسپانيا و پرتغال صادر می شد
 مجتبی مينوی 

 . گرفته شده است» قتل کسروی«تمامی نقل قولها که با خط درشت تر برجسته گرديده، از کتاب 



 

  

 
 

 


