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درون . کسروي که بود؟ بايد گفت که به اين پرسش نمي توان به آساني پاسخ درستي داد
مردمان مانند دريائي است که پیوسته بادھاي ھوس ھا و سوداھا، موج ھا و طوفان ھائي 

درآن برمي انگیزند، ولي از ھمه طوفان ھا و جوش و خروش ھا، چیزي جز چند واژه شکسته و 
گفته ھا ونوشته ھا، اشارات نارسائي است که ھرگز ھمه .بسته به بیرون تراوش نمي کند

 . حقیقت انديشه ھا و تأثرات آدمیان را نمي تواند بیان کند
 

کسروي سال ھاست در گذشته، آواي وي و ھمکاران و ھم پیمانان وي خاموش گشته و 
نامش که روزگاري بر سر زبان ھا بود، مانند نام ھاي گروه بیشمار پھلوانان شکست خورده 

تاريخ، در حال فراموش شدن و ازمیان نام ھا گم شدن است، و از آتشي که وي در عالم رؤيا 
در سرتاسر جھان بر اثر کوشش ھا و گسترش انديشه ھاي خود فروزان مي ديد، جز چند 

مسلم اين است که کسروي يکي از فرزندان . اخگر ناچیز در زير خاکستر زمان برجاي نمانده
مردي که توانست از آسمان انديشه ھا و کردار و . نخستین سده چھارده در آذربايجان بوده

رفتار مردم تبريز باالتر بپرد و در جھاني که ھزاران امثال وي بي نام به جھان آمده و بي نشان 
ّ پائي از خود برجاي نمي گذارند، نقشي از خود در خاطره ھا باقي  از جھان مي روند و رد

کسروي آرزو داشت نامش بر اوراق نا پايدار ايام ولو يک روز ھم شده به عنوان مردي . بگذارد
نوآور نقش گردد، و از فرياد وي در راه رھائي آدمیان پژواکي در سده ھاي آينده به گوش 

حال معلوم نیست که روزگار که طومار ھمه افکار و عقائد را درھم مي نوردد و . آيندگان برسد
نام ھارا از يادھا مي برد با نام وي چه معامله اي خواھدکرد و از آن ھمه شور و شیفتگي چه 

 . نقشي براي نسل ھاي آينده به يادگار خواھد گذارد
 

کسروي تا آخر عمر از تأثیر درس ھا و طرز تعلیم دروس مدارس قديم برکنار نمانده بود، يعني 
مانند برخي از کساني که درآن گونه مؤسسات درس خوانده بودند، پرکار و موشکاف و جدي و 

کتاب . دقیق، و با پیروي از طبیعت خشن و بي مدارايش قاطع و متعصب و يک دنده بود
ً دلکش و خواندني است» بیوگرافي«زندگاني من که زندگي نامه  . کسروي است کتابي واقعا

در آنجا مي بینیم که کسروي ھرگز مردي سر به زير و آرام و چاپلوس نبوده و حتي در کار 
قضاوت ھم مانند بسیاري از کساني که از سلک روحانیت دست کشیده و به دادگستري رفته 

 . . . . بودند، متھور، بي باک، و تابع اصول بوده است
 

نفوذ . دستگاه دولت در تبريز و در ھمه شھرستان ھاي ايران دولت نه، بلکه کاريکاتور دولت بود
و قدرت اصلي در دست دولت نبود بلکه در دست مالکان و سرمايه داران و مقامات مذھبي 

مالکان جز حساب غله و بھاي آن دردي نداشتند و سرمايه داران و بازرگانان جز داد و ستد . بود
روحانیون ھم مذھبي را تعلیم مي کردند که به نوبه . و فرع و سود به چیزي نمي انديشیدند

جنبه ھاي تشريفاتي و میان تھي در دستگاه . خود کاريکاتور اوامر پیشوايان بزرگوار دين بود
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دولت، پرشکوه و پر سر و صدا بود آن چنان که در دستگاه کیش و آئین ھم آنچه که جنبه شاخ 
و برگ و فرعیات مشکوک داشت با صرف ھزينه ھاي بي حساب با منتھاي عظمت برگزار مي 

شھر تبريز از آغاز قرن چھارم پیوسته دچار شیوع بیماري ھاي واگیر و بلواھاي داخلي و . شد
جنگ مشروطه خواھان با دولت مستبد روز، و اشغال بیگانگان و دارزدن آزاديخواھان و عواقب 
جنگ میان دولت ھا و سیل ھاي خانمان برانداز، و پس از مدت کوتاھي آرامش گرفتار اشغال 

کمتر شھري در ايران اين ھمه ويراني و آباداني . مجدد بیگانه و حکومت دست نشانده او بود
 . پشت سرھم ديده

کسروي پي برده بود که ايرانیگري يعني مجموع سجايا و سنت ھا و يادگارھائي که در جھان 
پر از آشوب، از دستبرد حوادث در امان مانده، و ايراني را از روس و عثماني و عرب مشخص 

مي سازد، کاالئي شکننده و گرانبھاست که ھمواره در معرض تباھي و خرابي و از میان رفتن 
چند رسم ملي زيبا که نماينده غم ھا و شادي ھاي يک گروه از مردم است، چند نقش . است

بديع بر دامن جامعه ھا يا بر ديوار خانه ھا و چند آھنگ که زائیده ھیجانات و شورھاي ملتي 
کھن سال است در مقابل اراده و ابزارھاي ويرانگر دولتي متجاوز و نیرومند و ديوسرشت و غول 

 . . . . پیکر چه مايه پايداري تواند داشت
 

ّال آن،  م ُ حوادث مشروطه و گرفتاري ھاي ملت ايران و زورگوئي ھاي بي پرده دولت روس و ع
. نسل معاصر احمد کسروي را ايران دوست، و تا حدي آشنا به دردھاي کشور بار آورده بود

درآن دوران جز گروھي که از نفوذ دولت ھاي متجاوز شمالي و جنوبي بھره مند بودند، باقي 
مردم از سرنوشت دردناک کشور رنج مي بردند، و براي مردم ستم ديده کشور آرزوي روزھاي 

کسروي شاھد روزھاي نخستین جنبش مشروطه بود، گفته ھاي سخنوران . خوش تر داشتند
ً از دل برآمده بود، در روح وي تأثیر بخشید وي از . مشروطه که ھم تازگي داشت و ھم غالبا

کسروي ايران دوست بود و ريشه . پیشوايان آزادي خواھي درس وطن دوستي آموخت
میھن پرستي وي از . بسیاري از روش ھا و انديشه ھاي وي را در ھمین صفت بايد جست

در دوران اشغال . حدود انديشه و سخن فراتر رفت، و به مرحله فداکاري و ايثار نفس رسید
ايران که بسیاري از برخورداران از نعمت ھاي کشور، دنبال وسائل بند و بست با اشغالگران 

در . بودند، وي بوسیله نوشته ھاي خود با آنان و دارو دسته ھاي مزدورشان پیکار مي کرد
مسائل ديگر ھم مانند زبان و شعر و تصوف، روش ھائي که پیش گرفته از دلبستگي وي به 

 . . . . ايران و ايرانیان سرچشمه مي گرفته
 

وي مدارج دانشگاھي طي نکرده بود، ولي براثر کنجکاوي و کوشش پي گیر توانسته بود، در 
ونتیجه  Syntheseحدود امکانات آن روز دانش ھائي را فرا گیرد، نیروي دريافت و قدرت ترکیب 

گیري وي بسیار قوي بود و گواه آن کتاب ھائي است که در باره تاريخ مشروطیت ايران و نام 
وي معتقد شده بود که . . . . ھاي ديه ھا و روستاھا و تاريخ شھرياران گمنام نوشته است

اصالح وضع مردم ايران جز با قبول اصالحات در مسائل ديني و مبارزه با جنبه ھاي خرافي و 
ً جنبه  روش ھاي بي بنیاد آن امکان پذير نیست، غافل از اين که ريشه ھاي اديان و مخصوصا

ُرتوان است که دست زدن به اين درخت  ھاي فولکلوريک آن، در دل ھاي مردم آن چنان ژرف و ي
کھن و جنبانیدن آن مرغکاني را که برباالي درخت النه دارند به پر و بال زدن وامي دارد و ھزاران 

 . . . . خطر و ستیزه جوئي به بار مي آورد
 

از رنجاندن نزديک ترين دوستان گرفته تا مأمورين بلند پايه دولت و . کسروي دشمن تراش بود
نويسندگان بزرگ که ھر کدام گروھي ستايشگر و حامي و دار و دسته و پشتیبان و دنباله رو و 

 . . . . شاگردپشت سرخود داشتند مضايقه نداشت
ُرکار و کوشنده بود ً در ھر ماه کتابي و . مرحوم کسروي مردي پ در سال ھاي آخر زندگي تقريبا

يا رساله اي مي نوشت، وي پھلواني بود که در ھمه جبھه ھا مي جنگید، از يک سو در جبھه 
زندگاني روزانه و تالش معاش که ھرگز براي وي به آساني فراھم نمي شد پیکار مي کرد و از 

سوي ديگر با دشمناني که خود فراھم کرده و يا دوستاني که شايد بناحق آزرده بود پیوسته 
 . . . . در نبرد بود، ولي با اين ھمه ھرگز از کار پژوھش و تحقیق باز نمي ماند
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در جھان سیاست تني چند از بزرگان را که از شھرت و نفوذ . مرحوم کسروي بت شکن بود

معنوي برخوردار بودند ولي کسروي به آنان عقیده نداشت، آن چنان که خود مي دانست، و يا 
. تصور مي کرد، معرفي نمود و سیماي آنان را در انظار ايرانیان کريه و زشت جلوه گر ساخت

دالئلي در باب مجعول بودن تبار و نژاد صفويه و نبودن آنان اقامه کرد، صوفیگري را که منشاء آن 
از ھرکجا باشد بھرحال يکي از تجلیات روح ايراني و روشن گر ناامیدي بشر در مقابل فرمان 

ھاي بي منطق سرنوشت بود، محکوم کرد و آنان را در انحطاط کشور و شکست ھاي نظامي 
از دانش ھاي مندرس و بي فايده يا کم فايده مانند علم بديع و معاني و بیان و . مؤثر فرض کرد

 . . . . علم انساب و نظاير آن انتقاد کرد
بت شکني کسروي مانند بت شکني ھاي ديگر، عقائد مردم را به پاره اي از بت ھاي بي 

ً نازيبا و زيانبار سست کرد ولي به برخي از بت ھاي زيباي ديگر مانند شعر و . فايده و احیانا
کسروي مي خواست جامعه ايراني را آن . چیزھاي گرانبھاي ديگر ھم گزندھائي وارد آورد

چنان پي ريزي کند که درآن بیشتر ارزش ھاي کھن بي اعتبار شود، و در آن جامعه جز چند 
متأسفانه آن چنان که ناپلئون به يکي از سرداران . منش راستین ارزش ديگري موجود نباشد

خود که مدادي دست گرفته و با حرکت آن نقشه تصرف کشورھا و چیره شدن بر سپاھیان 
دشمن را مي کشید، پاسخ داد، و گفت که نقشه صحیح است ولي بدبختانه با مداد نمي 

توان جھانگیري کرد، برانداختن جھان کھن و ساختن جھاني نو ھم با چند کتاب و مقاله امکان 
ھمه عواملي که کسروي مرحوم مي خواست ريشه کن کند ريشه ھائي آن . پذير نیست

چنان استوار و ژرف در اعماق ارواح مردم و خود جامعه دوانده است که نمي توان با اراده يک 
ھزاران پیشوا و . تن، ھر چند ھم مانند کسروي از جان گذشته و مصمم باشد، از میان برد

رھبر در طول تاريخ آشفته و خون آلود بشر درفش اصالح طلبي و نوآوري بدست گرفتند، مدتي 
دراز يا کوتاه گروھي را پیرو خود ساختند ولي نتیجه ھمه گفته ھاي زيبا و نیت ھاي پاک ايجاد 

 . چند دستگي و کینه توزي و کشت و کشتار و دشمن و پلید انگاشتن دسته ھاي ديگر شد
 

دالئل دو دستگي يا چند دستگي ارتباط چنداني ھم با نیک انديشي يا بدانديشي پیشوايان 
ممکن است رھبري اساس انديشه اش بردوستي ھمه افراد بشر باشد ولي با دسته . ندارد

ھاي ديگر که ھمان انديشه ھا را با واژه ھاي ديگر يا لھجه ھاي متفاوت بیان مي کنند 
دشمني داشته باشد و خون آنان را ھدر و مالشان را تاراج کردني و فرزندانشان را اسیر 

گفتن اينکه آدمیان پیوسته در راه پارسائي گام بردارند و خرد را رھنمون خود . کردني بداند
ھیچکدام از کساني که مردم را به دنبال خود کشیده اند پلیدي و پتیارگي . سازند تازگي ندارد

ھمه حق کشي ھا و تجاوزھا به نام حق . . . را توصیه نکرده اند و پیوسته از خرد دم زده اند
تصور اينکه کاالي آرامش و دوستي میان افراد بشر به آساني . آغاز شده و پايان پذيرفته است

در دسترس آدمیان باشد، تصوري باطل و در رديف اتوپي ھا است که انديشه ھاي شادروان 
 . کسروي ھم يکي از ھمان اتوپي ھاست

 
. شعر درطول قرن ھا تنھا وسیله گريز از خود و بیگانه، در محیط خفقان بار خاور زمین بود

مردمي که از ترس شحنه و فقیه به زحمت مجاز به نفس کشیدن بودند با غزل و دو بیتي و 
رباعي راھي به جھان آزاد پیدا مي کردند و خواسته ھاي دل ھايشان را به صورت نظم که 

 . رويھمرفته از دسترس عوام نادان يا خواص سختگیر و متعصب دور بود بیان مي کردند
وي عقیده . را که يکي از ارکان مھم ادبیات جھاني است محکوم کرد" رمان"شادروان کسروي

داشت که وقت مردم با خواندن داستان ھاي موھوم نبايد تلف شود، بويژه که در رمان ھاي 
عادي به دستورھاي اخالق ھمیشه توجھي نشده، در رمان ھاي تاريخي ھم حوادث تاريخي 

کسروي مي خواست که مردم ھمه با دانش ھاي جدي مانند . با تحريف و تغییر روايت شده
تاريخ و زبانشناسي و کارھاي سودمند و مسلم ديگر مشغول باشند و افسانه گفتن و شنفتن 

بايد گفت که اين طرز انديشه از يکسو حاکي از روش حقیقت جوئي و . را موقوف کنند
حقپرستي وي بود و از سوي ديگر ناشي از نوعي پوريتانیسم يعني دلبستگي به قواعد 

نگارنده تصور مي کند که آن مرحوم در باره مسائلي که آنرامسائل . اخالقي خشک و بي مدارا
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 . جدي وحقیقي تلقي مي کرد، مانند تاريخ، حسن ظن مفرط داشت
در کتاب ھاي تاريخ راستي و پندار آن چنان به ھم آمیخته شده که به زحمت مي توان راست 

رواياتي که به نام تاريخ به ما عرضه مي شود خود رمان ھائي است . را از دروغ تشخیص داد
ً آنچنان با تعصب ھمراه است که  که تمايالت زورمندان و يااطرافیان آنان به آن شکل داده و غالبا
به دشواري مي توان از خالل آن گفته ھا به چگونگي واقعي حوادث پي برد، و بھرحال اگر ھم 

ھسته حقیقتي درآن نھفته باشد آن حقیقت جز نقل يک رشته کشت و کشتار و تاراج و 
بدبختي و دربدري مردم و گفت و گوھاي موھوم میان قھرمانان و داوري ھاي نادرست چیز 

ً کوششي است براي دريافت چگونگي روح آدمیان و برداشتن ھاله . ديگري نیست رمان غالبا
پیدا کرده  Mathe) میت(جالل و عظمت از قیافه آدمیاني که سرگذشت زندگي آنان صورت 

 . ولي ھمه آدمیاني بوده اند باھمه ضعف ھا وعیب ھا و ھنرھاي انساني
 

شادروان کسروي که زندگي را کاري بس جدي و شوخي ناپذير مي دانست گرايش به 
خواندن زبان ھاي خارجي که درآن دوران نمونه ھاي نه چندان عالي آن، به زبان فارسي 

در حالي که اگر قرار باشد که . و آن را تضییع وقت مي دانست. ترجمه شده بود، نداشت
آدمي جز در راه ھاي کوبیده شده رھروي نکند، و حق نداشته باشد که گاھي بخشي از عمر 

را ضايع بگذراند و ھمه ھوس ھا را فداي کار و کوشش و کسب و کار سودمند بکند، زندگي 
بنده تصور نمي کنم که وظیفه اصلي بشر بر . ھمه افسون و کشش خود را از دست مي دھد

روي اين کره خاکي منحصر به تولید گندم و علوفه و تراکتور و ماشین و ابزار جنگ و فرياد زدن و 
انسان براي رنج بیھوده بردن و . تبلیغات مبالغه آمیز درباره ارزش شخصیت پیشوايان روز باشد

انساني که سراسر . سرانجام بي ھیچگونه تمتع از زيبائي ھاي زندگي، مردن، آفريده نشده
عمر خود را در کارگاه ھا با کوبیدن پتک بر سندان و يا شکستن سنگ براي ساختن راه و يا 

وسائل جنگي بگذراند و ھرگز نتواند گاھي بازيگوشي کند و از مناظر بھار و پائیز بھره بگیرد و با 
عوالم رؤيا و خواب و خیال بکلي بیگانه باشد، و به گفته سعدي از حالت و طرب چیزي درک 

 . نکرده باشد، بايد کج طبع و جانورش خواند
چنین آدمي وضع مسافري را پیدا مي کند که مکلف به راه پیمائي در راه ھاي دشوار و پر پیچ 

مرحوم کسروي قصد داشت . و خم باشد ولي از حق نگاه کردن به چپ و راست محروم گردد
در زندگاني مردم ايران آنچه را که مايه ننگ و کسر شأن بود يکسره از بیخ و بن براندازد و 

ارزش شعر را که از اوج زيبايي . برمبناي اصولي که خود پذيرفته بود، جامعه نوي از سر بسازد
و شیوايي به مرحله مناسب گوئي و اخوانیات و غزل ھاي بي شور و اشعار فرمايشي بي مزه 

فلسفه يونان را که قرن ھا برعقول مردم فرمانروائي کرده . و ھزلیات وقیح افتاده بود منکر شود
بود ولي به عقیده وي نتیجه ملموس و عملي در راه پیشرفت جامعه نداده بود، و عنواني 

بطالن پاره اي از کیش . شده بود براي تفرعن و گردن کشي مدعیان فلسفه، بي اعتبار سازد
ھاي نوبنیاد دوران قاجار را که باعث تفرقه و کینه توزي و کشت و کشتار میان افراد ملت ايران 

 . شده بود ثابت کند
 

عرفان و تصوف را که به نظر وي در گذشته ھرچه بوده اکنون محتواي اصلي خود را ازدست 
داده و تبديل به مشتي واژه ھاي پوچ و عبارات بي مفھوم شده بود آنچنان که خود او تصور 

جھان غرب را که شرق در ھرگامي در زندگاني بر مي دارد خود . مي کرد به مردم معرفي کند
ھوس ھائي که زنان و . را نیازمند آن مي بیند از متن و حاشیه زندگي و اذھان ايرانیان طرد کند

دختران را از وظیفه اصلي خودشان که فرزند زادن وعائله بنیاد نھادن است غافل مي سازد 
صنعت و کشاورزي و آباداني و ھمه کارھاي سودمند را ترويج و تشويق مي . محکوم مي کرد

شادروان کسروي در راه پیکار با پديده ھائي که در نظرش براي جامعه خطرناک مي آمد . نمود
. توصیه کرد که کتاب ھاي گمراه کننده را گرد ھم آورند و ھر سال در روز معیني آتش بزنند

شک نیست که نوشته ھاي بیشماري در جھان وجود دارد که داشتن و خواندن آن نه تنھا 
سودمند نیست بلکه زيان ھاي مسلم نیز به بار مي آورد، ولي گفتگو بر سر اين است که 

 بدانیم خطر سوزاندن کتاب براي جامعه بیشتر است يا خواندن کتاب ھاي زيان بخش؟ 
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بديھي است آسان ترين و مستقیم ترين وسیله جلوگیري از گسترش انديشه ھاي ناروا، پیش 
گرفتن روش ھاي خشونت آمیز و برپا کردن جشن ھاي کتاب سوزان است، که زماني در اروپا 

ولي اشکال کار دراين است که بھیچ وجه نمي توان راھي براي تشخیص . ھم معمول بود
 . اينکه چه کتابي گمراه کننده است و چه کتابي گمراه کننده نیست پیدا کرد

مثالً مي توان داوري ھاي خود کسروي را در اين باب ھمه با اعتماد به حسن نیت وي 
پذيرفتني بدانیم، ولي چه کسي ضامن بقاي مکتب کسروي و دوام دادگاھي خواھد بود که 

بتواند يا بخواھد بد را از خوب بي طرفانه تشخیص بدھد و کتاب ھاو نوشته ھاي خوب را به نام 
کتاب مھمترين ابزار دوام انديشه ھاي انسان . اينکه براي جامعه زيانبار است از میان نبرد

ھاست، کسي که نوشته ھا و کتاب ھا را از میان مي برد ديواري را میان نسل ھاي بشر 
تازه چه کسي مي داند که نوشته ھائي که امروز زيانمند به نظر مي آيد پس . حائل مي سازد

از مدتي سودمند تلقي نخواھد شد؟ حقايق زندگي گاھي مانند برق در مغزھاي کساني 
کتاب تنھا وسیله اي است که به کمک آن مي توان اين . پیدا، و بیدرنگ پنھان مي گردد

 . روشنائي ھاي زودگذررا ثبت کرد و به انديشه ھا و تأثرات گريزان عمر جاوداني داد
 

بر اثر ھمین کتاب سوزان ھاست که آثار انديشه ھاي ايراني در نتیجه حوادث ناگوار تاريخ مانند 
اثر اين حمله ھا آن چنان عمیق . تاخت و تازھاي تازيان و متروک شدن زبان و خط از میان رفته

بوده که در نتیجه آن سرزمین ھاي بزرگ مانند خوارزم بدست قتیبه ويران شد و ايرانیان از 
کشورھائي مانند سند و سمرقند بیرون رانده شدند، سیماي نژادي بسیاري از بخش ھاي 

تاريخي کشور مسخ شد، آن چنان که اکنون ازکتاب ھا و ديوان ھاي بسیاري از شاعران دوره 
ھاي نخستین شعر فارسي در نتیجه آشفتگي ھاي ناشي از ھجوم مغوالن چیز مھمي بر 

 ھم جز آثار شکسته بسته چیزي در  اوستاجاي نمانده، و از کتاب ھاي ساساني حتي
سوزاندن کتاب و از میان بردن نوشته ھاي کساني را که بر اثر مرگ طبیعي و يا . دست نیست

حوادث ديگر آوازھايشان به خاموشي گرائیده و خامه ھايشان از نوشتن باز مانده، مانند دوباره 
 . کشتن مرده ھا بايد تلقي نمود

 
. درباره شعر و شاعري و عرفان مرحوم کسروي عقايدي رويھمرفته قشري و سطحي دارد
شک نیست که شعري که به تقلید گذشتگان و در قالب ھاي معین و با مضامین پیش پا 

ً کشش و ارزشي براي مردم نخواھد داشت ولي محکوم کردن  افتاده عرضه گردد طبعا
شاعراني مانند خیام و حافظ به بھانه اينکه مثالً درباره باده خواري و يا تسلیم و رضا و عرفان 

البته مردم ايران را در باره ارزش سرمايه ھاي معنوي موجود . سخن گفته اند صحیح نیست
کشور نبايد به اشتباه انداخت، و بسا مبالغه و افراط در ارزش يابي آن از توجه به مسائلي 

ديگر مانند لزوم تدوين تاريخ ادبي و سیاسي و اجتماعي ايران که ھنوز فاقد آن ھستیم، و يا 
تنظیم جغرافیاي سیاسي و طبیعي و انساني کشور که با تکیه به آمارھا و اطالعات دقیق 

تألیف بشود، و يا تدوين کتاب ھائي که جريانات دانش ھا و انديشه ھاي بشر را در سده ھاي 
اخیر براي ايرانیان روشن سازد، و يا معرفي آثار ھنر و ذوق مردم باختر زمین و صدھا مطالب 

ولي چگونه مي توان ملتي را از نشئه و تأثیر يک رباغي . مھم و ضروري ديگر، غافل گذاشت
خیام و يا پاره اي از قصائد سعدي و غزل ھاي حافظ که با ھنر بي نظیري يک دنیا مطلب را در 

 قالب تنگ چند بیت کوتاه گنجانده اند محروم کرد؟ 
 

ھنگامي که به خیال . مرحوم کسروي سرمايه کافي از ادبیات و شعر ايران در دست نداشت
افتاد براي جامعه ايراني استخوان بندي نوي طرح کند به ياد قصیده ھاي پر از تملق و 

چاپلوسي کساني که نه کرسي فلک را زير پاي انديشه مي گذاشتند تا بر رکاب قزل ارسالن 
بوسه دھند، و يا سلطان محمود غزنوي را به دلیل تاراج معابد ھندوان، و کشتن شیعیان 

اسماعیلي مذھب در ري و پیرامون آن مجاھد در راه خدا به حساب مي آورند افتاد، و به غزل 
و الزم دانست که در زندگاني نوي . . . ھائي که درآن باده خواري ستايش شده بود توجه کرد

 . که براي ايرانیان مي خواست بسازد با شعر و شاعري به پیکار برخیزد
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چاپلوسي و . در حالي که بايد توجه کرد که شعر و نثر دو قطب اصلي طرز گفتار است
مبالغه در مدح به نثر نه . گدامنشي که روح کسروي را آزرده مي کرد منحصر به شعر نیست

تنھا رواج کمتري ندارد بلکه چون آسان تر و کم زحمت تر است، دامنه شیوع آن به مراتب از 
کافي است به کتاب ھاي تاريخ دوره ھاي پیشین مراجعه کرد تا بتوان به . شعر بیشتر است

گناه رواج . کیفیت تملق ھاي بي حساب و بي مزه نثر نويسان کھن از زورمندان روزگار، پي برد
آيا در میان گروه بیشماري که در . باده خواري را ھم نبايد به گردن شاعران بیچاره انداخت

سراسر کشور عمر در میخانه ھا لب تر مي کنند چند تن رباعیات خیام را خوانده اند؟ آنچه در 
 . . . مجموع آثار کسروي توجه ھر خواننده منصف را جلب مي کند

 
بنده بسیار محتمل مي دانم که در ]. است[به راستي وحقیقت] او[دلبستگي بي قید وشرط 

 کسروي  تاريخ ھجده ساله آذربايجان و تاريخ مشروطهکتاب ھاي گرانقدر و مفصل مانند
ً بزرگ  مانند ھر انساني دربیان وقايع و داوري در باره کسان مرتکب خطاھاي کوچک و يا احیانا

ولي کسروي ھر چه نوشته آنرا درست مي دانست و خواسته ھاي خود را در . شده باشد
 . بیان و يا تغییر و تفسیر وقايع دخالت نداده و يا کم دخالت داده

 
مي توان تصور کرد که ھمه کساني که کسروي از آنان بخوبي ياد کرده، عاري از عیب نبوده 

اند، و بالعکس در میان کساني که از آنان خرده گیري کرده، مردمان بي عیب و يا کم عیب ھم 
با اين ھمه کسروي رويھمرفته دوست يا دشمن کسي نبود، او دوست حقیقت . وجود داشته

بود، ولو اينکه حقیقت يعني آنچه که کسروي آنرا حقیقت مي دانست چھره دوستي 
دلبستگي دروني و ژرف وي نسبت به مردم . . . ازدوستانش را کريه و ناپسند نشان دھد

مي نامد ) زورمندان و توانگران(کسروي به طبقه اي که خود . گمنام محروم توده ايران است
اگر ھم افراد آن طبقه داراي وجھه و شھرت و درب خانه باز و سفره گشاده باشند، نظر خوبي 

ندارد و آنان را مسئول وضع و سرنوشت ايران مغلوب، مغلوب در ھمه جبھه ھاي زندگي، يعني 
او مشروطه ايران را مرھون کوشش ھاي . جبھه تمدن و اقتصاد و فرھنگ و ايدئولوژي مي داند

افراد گمنامي که بدون توقع پاداش مادي در . پابرھنه ھاي مؤمن و غیور توده ملت میداند
سنگرھاي پوشالي جان خود را به کف گرفته و با سپاه زورمندان استبداد مي جنگیدند، و جلو 

ولي نبايد فراموش کرد که نھضت ھاي ملي و مذھبي ھمیشه . پیشرفتشان را مي گرفتند
نتیجه ھمکاري يک پیشوا يا چندين پیشوا و رھنمون است که جرأت کرده اند روشي برخالف 

 .روش معمول پیش بگیرند، و در جھتي معکوس جھت مجاز و يا معمول روز شنا کنند
پیشرفت انديشه ھاي نو البته مرھون کوشش ھاي گروه بي شمار افراد بي نام و نشان  

است که معموالً در کتاب ھاي تاريخ اثري از آنان برجاي نمي ماند ولي اين مطالب نبايد ارزش 
 ھمت  تاريخ مشروطهکسروي در کتاب. کوشش ھاي پیشوايان بزرگوار را ھم از يادھا ببرد

کرده و نام مبارزاني از قبیل حسن خان باغبان شھید و امثال وي را به صورت پايدار ثبت کرده 
 . ولي در مورد تني چند از پیشوايان تراز اول ھم بي مھري ھائي از وي سر زد

 
درباره . بیدار دل و کنجکاو بود. کسروي از راھروي در راه ھاي شناخته شده پرھیز داشت

مسائلي که ديگران به حق يا ناحق مسلم مي دانستند اجازه تفکر و تجسس به خود مي 
شايد در ضمن اين راه پیمائي ھا در راه ھائي که بنا به گفته برزويه طبیب در آن نه راه . داد

پیدا بود و نه رھبر و قافله ساالر معین، راه برگشت را به روي خود بسته مي ديد و يا در دشت 
ولي او به خرد انسان به معناي اعم و . ھائي که خوف و خطر از آن مي زائید گمراه مي گرديد

گرفتاري ھاي خود را گشايش براي ديگران مي دانست . خرد خود به معناي اخص ايمان داشت
و عقیده داشت که انسان براي شقاوت و بدبختي آفريده نشده ولي در زندگاني خود بي سر 

و ساماني ھائي به وجود آورده که بايد از بین ببرد و بايد راه نوي براي تأمین آسايش و رھايش 
 . بشر پیدا کرد

 
ازتم ھاي اصلي مبارزات کسروي يکي ھم مبارزه جھان باغرب بود وپديدھاي که بعدھا 

مبارزه با جھان غرب رويھمرفته . را براي آن علم کرد» غرب زدگي«شادروان جالل آل احمد واژه 
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مردمان خاور زمین که در جبھه ھاي زندگي . از سوژه ھاي پر مشتري در جھان خاوري است
يعني فرھنگ و اخالق و ھنر و صنعت و فلسفه و علم و سیاست شکست خورده اند، ھمه 

درست است که در سه قرن . دنبال اين ھستند که غرب را مسئول ھمه اين پديده ھا بدانند
اخیر قدرت روز افزون جھان غرب در ھمه جا بیش يا کم خرابي ھا و بي ساماني ھائي به 
وجود آورده ولي بايد انصاف داد که اگر غرب از منابع خاور زمین سود برده، در مقابل مقدار 

عظیمي دانش و فرآورده ھاي دانش را به جھان عرضه داشته که بدون ترديد جھان شرق در 
ادعاي اينکه مردم خاور زمین که اکنون در ھمه قلمروھاي . راه نیل به آن راه پیمائي نمي کرده

انديشه و سیاست و اجتماع به درب سراي جھان باختري به در يوزه رفته اند، اگر مداخالت 
اروپائیان نمي بود به منابع علمي و اقتصادي مھم تري دست مي يافتند، و شرق آنچه را که 

خود دارد از بیگانه تمني مي کند بسیار مبالغه آمیز است، بايد ديد پیش از دوران تسلط اروپا، 
 در کشورھاي خاور زمین چه خبر بود؟ 

 
مگر نه اين است که سرتاسر کشورھاي شرق قرن ھا میدان تاخت و تاز قبائل گوناگون و 
آوردگاه افراد قدرت طلب، وصحنه قتل عام ھا و میل کشیدن ھا و دين آوري ھا و تغییرات 

در اين مناطق فقدان امنیت مانع از گسترش بازرگاني و مبادالت . دودمان ھاي پادشاھي بود
بود، کشاورزان مانند برده ھائي بودند که حق ھیچگونه برخورداري از مزاياي زندگي را 

نداشتند، وزيران و امیران و صدور پیوسته در معرض زندان رفتن و کشته شدن و تاراج دارائي و 
اثاث خانھبودند، پیشه اصلي امیران لشکرکشي به کشورھاي ھمسايه به قصد اشغال 

درمسائل معنوي جز درموارد بسیاراستثنائي، بحث منحصر بود . . . سرزمین ھا و يغماگري بود
بر معاني اشعار شعراي دوران جاھلیت، و قواعد مربوط به زبان عرب و نظائر آن، ھر انديشه نو 

براي آورنده و پیروان آن انديشه قتل عام، و ھر سخن حاکي از عصیان بر وضع موجود، قلع و 
 . قمع وانھدام قطعي را براي گويندگان آن درپي داشت

 
توجه به جنبه ھاي ملي نوشته ھا و آثار ھنر و ظھور تعصب نژادي و غرور ملي که ھم اکنون 

شکست ھاي چندين صد سال پیشتر را براي ما غیرقابل تحمل ساخته، و کوشش براي 
ارزيابي مجدد گفته ھا و حتي میل به احیاء آثار گذشته و تدريس تاريخ بر مبناي دالئل باستان 

شناسي و ادبیات مقايسه اي و ريشه شناسي واژه ھا و گاھي ھم مدعي شدن اينکه جھان 
مدني ھرچه دارد مثالً از مصر و عراق و افغانستان و يمن به وام گرفته و ناسیونالیسم افراطي 
که زيبائي ھاي کشورھاي ديگر را در نظر ما ناچیز و حقارت ھاي خودمان را عظیم و پسنديده 

تقلید از ظاھر تمدن فرنگي خود . نشان مي دھد، خود با پیروي از جھان غرب به وجود آمده
ريشه شرقي دارد، زيرا شرقیان شتابزده در ھمه طول تاريخ پرحادثه خود پیوسته از اقوام 

از دوران اشکاني سکه ھائي در دست است که در آن اشکانیان خود . پیروزمند تقلید کرده اند
 . يعني يونان دوست نامیده اند» فیل ھلن«را 
 

ايرانیان شکست خورده دوران پس از تاخت و تاز تازيان نام ھاي عربي برخود مي نھادند و ازراه 
والء خودرا به قبائل بیابان گرد مي بستند، شعر عربي مي گفتند و براي زبان عرب صرفونحو 

ولي ھیچ فرد اشکاني از راه عنوان يونان دوست که بر خود مي بست . تألیف مي کردند
يوناني نگشت و ھیچ ايراني ھم با پذيرفتن نامه ايي مانند ابوحفص و رابعه بنت کعب عرب 

سجاياي يوناني و صفات عربي چیزي در ماوراء الفاظ و اشعار بود که نمي شد به . نشد
 . آساني به آن دست يافت

و فلسفه و حکمت خاور زمین . . . ھم اکنون ھم بحث ھائي که در راه اثبات اصالت دانش ھا
کوتاه . مطرح است، خود تقلید غیرمستقیمي است از غرب و شکل معکوس غرب زدگي است

سخن اين است که ما با دوربین غربي به جھان خود نظر مي کنیم و ديد ما تابع آئین ھاي ديد 
 . آنان است

افراد بشر ھمه دنبال بھانه ھائي ھستند تا با يکديگر خورده حساب پیدا کنند و براي نفرتي 
رنگ پوست چھره، اختالفات مذھبي، و . که براي يکديگر احساس مي کنند دالئلي بتراشند

بستگي به سرزمین ھائي که در فراسوي کرانه ھاي رودي يا کوھي قرار دارند يا ندارند، و يا 
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تملق به گروھي که از نظر طبقه بندي اجتماعي با گروه ديگر متفاوت اند، ھرکدام دلیلي 
 . است براي کینه توزي وگريز ازدوستي باکساني که ازنظرانديشه و ياجغرافیا بامافاصله دارند

نگارنده تصور مي کند که بايد به ھمین مايه بھانه دشمني میان انسان ھا بسنده کرد و تفاوت 
شرق و غرب و شمال و جنوب را نبايد به تفاوت ھاي موجود افزود، به ويژه که محتواي واژه 

فرق منش ھندي و يا ژاپني با ايراني به مراتب از . ھاي شرق و غرب تعريف جامع و مانع ندارد
فرق بین منش ايراني با اروپائي بیشتر است در حالي که کشورھاي ژاپن و ھند و چین و ايران 

ً مي بايستي مردم اين کشور از نظر فرھنگ و  سرزمین ھاي خاوري بشمار مي رود، و قاعدتا
 . زبان نزديکي ھائي با يکديگر داشته باشند

---------- 
 .3-23، صص، 1356، 11-12، شماره 20، سال ضمیمه راھنماي کتاب* 
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