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 «سخنان ما بسیار ریشهدار است و هیچ گاه با   طپانچه  از میان نخواهد رفت.ا»

 

 احمد کسروی 

 
در   درست * ا ۷۵ از آستین بیرون آمده و یکی از  سال پیش در چنین روزی دستاِن اهریمِن خونین پنجه  

  احمدکسرویاین فرزنِد نخبه، کسی نبود جز . فرزنداِن روشن بیِن کشور ما، ایران را به خاک و خون کشید 
که با نوشته ها و اندیشه های نوگرانه اش، در راِه آگاه کردِن ایرانیان، که با سخت کوشی همراه بود، به پا  

آخوندی را که در پنهان و پیدا کجی و کاستی و  . ها را دامن گستر کرد خاسته و زبانه ی آتِش خشِم آخوند 
ا. کاهلی را می کاشت و بر می داشت، بیمناک کرده و برایش دردسر ساز شده بود    

 

در هشتم مهرماِه   *  ا ۱۲۶۹ پسری چشم به جهان گشود    سید احمد ُحکم آبادی، در شهر تبریز در خانواده ی 
ا .نامیدند   احمد که او را   

ا .را برای خود برگزید  کسرویین پسر سپس ترها نام خانوادگی ا  
  میراحمد به نام پدربزرگ او    ) مسجدی( مزگتی  حکم آباد در. همگی آخوند و پیش نماز بودند   احمدنیاکان  -ا

  برپا شده بود 
روشن   زنی  خدیجه خانم مادرش . کاِر آخوندی را به کنار گذارده و به بازرگانی پرداخته بود  میرقاسمپدرش 

ا.اندیش بود که خواندن و نوشتن نمی دانست و از یک خانواده ی کشاورز بود   
چشم از جهان فرو بست و او ناچار شد آموزش و آموزشگاه را   میرقاسم دوازده ساله بود که پدرش   احمد  -ا

ا .به کناری بگذارد و برای فراهم کردن هزینه ی زندگی خانواده در کارگاه غالی بافی کار کند   
در سال   احمد  -ا ۱۲۸۹ خانواده پیشه ی آخوندی را پذیرفت ولی   خورشیدی در بیست سالگی و با پافشاریِ  

۱۲۹۱در سال   ا.کناره گیری کرد  ) مسجد ( خورشیدی از مالیی در مزگت     

تا زمانی که هنوز از کار دینی دست نکشیده بود، از سوی دیگِر مالیان که دریافته بودند او از  احمد  -ا

ا: ران جنبش مشروطه است ناسزاها می شنید و به گفته ی خودشهوادا   

ا .زیرا پی به احوال آخوندهای ری  
در سال احمد کسروی  -ا ۱۳۰۶ فرنشین دادگستری عبا و عمامه را  علی اکبر داور خورشیدی به درخواسِت  

ا .کنار گذاشت   

 

ته ای بود که با  یاوه ها  و فرهیخ ) حقوق دان( دات شناس   -تاریخ نگار زبان شناس احمد کسروی  * ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/


ا . می جنگید و آگاهی های بایسته را در دسترس مردم می نهاد  ) خرافات (   

دانش های دینی   - ) ادبیات ( اَدبساری   -زبان شناسی  -در بخش های گوناگونی مانند؛ تاریخ  احمد کسروی  -ا

ا .یاست کوشا بود و س   ) قضاوت ( داتِستانی  -  ) وکالت ( داتگویی  -دادَوری  -وزنامه نگاری    -  

آرماِن  . پاک دینی  را پایه گذاری کرد، به ناِم جنبش   ) اجتماعی( هازمانی  -جنبشی سیاسی  احمد کسروی  -ا

ا.) دولت ( ایرانی بود بر پایه ی جدایی دین از فَرَمداری  ) هویت ( این جنیش پدید آوردِن  شناسه ی   

او با یاوه هایی که جاِی پاِی  . زگاری داشت با واپس ماندگی در همه ی زمینه ها سِر ناسااحمد کسروی  -ا

ا .مردم دیده می شد، می جنگید  ی روزانه و در زندگی کشور( ) جامعه  ( آنها در هازماِن   
به   ) حتی( هاتا . از خرده گیری از نهادهای دینی، از تشیع گرفته تا بهایی گری باکی نداشت  احمد کسروی  -ا

که همین مایه و پایه ی  . گر سرایندگان ایرانی دست می زد و دی  سعدیو   حافظنکوهش از کسانی  مانند 
ا .برانگیختِن دشمنی های بسیاری در برابر او می شد   

ِمهین ترین  .                 پیرامون هفتاد نَسک به زبانهای پارسی و عربی نوشته است  احمد کسروی  -ا

نوشته    تاریخ هجده سالهٌ آذربایجان و  تاریخ مشروطهٌ ایرانکهدرباره ی  هستند   نسک هایی آنها (مهمترین( 

ا.است    
در زمانی که همه ی   ) حتی( از چنان ارزش باالیی برخوردار است که هاتا  تاریخِ مشروطهٌ ایراننسِک    

این   ) اسناد ( بُنچاک های.             بود و اندیشه اش پَس زده می شد  ) ممنوع( نوشته های کسروی نَشاید 

ا.ریخی بود است نسک آبشخور پژوهشگران تا   
ا .یارانییی برند      

بر این نکته انگشت گذارده که   آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار در نسک  احمد کسروی  -ا

زبانی از خانواده ی زبان های   به مردِم آن بخش از ایرانِ  آذربایجانی، ترکی زبان شدنِ  (رایج( پیش از َروا 

ا .یدگاه را همه ی دانشمنداِن زبان شناس پذیرفته اند این د . ایرانی سخن می گفتند   

 

در بیستم اسفند ماه   احمد کسروی *ا ۱۳۲۴ در    ۵۵ سالگی در تاالِر بازپرسِی ساختماِن کاخ دادگستری   

، با گلوله و  فدائیان اسالمتهران، در روِز روشن، پیِش چشماِن دادَوران و تماشاچیان به دست گروهی از   ۲۷  
ا.کشته شد  ) چاقو( اکو چ ) ضربه( کوبه ی    

نیز جان خود    حدادپور در این رخداِد هراس انگیز، که همه ی ارزش های ایرانی را فروریخت، پیشکار او 
ا.را از دست داد   

گفته شده که روز و زمان و جای دادگاه را کسی نمی دانسته و این از سوِی بازپرس به فدائیان درز کرده   -ا

ا.است   
 برخی از آدمُکشان هرگز گناهی نوشته نشد و آنهایی هم که دستگیر شدند، از آن میان  در آن کشتار بر پایِ  -ا

ا.انداختند که نخست او بوده که درگیری را آغازیده کسروی، گناه را به گردن برادران امامی   
  به نخست   نجف ، دومین آخوندی که از گفته های او گریزی و گزینی نبود، از سید حسین طباطبائی قمی   

از اینکه دولت دلیرِی   : تلگرافی زده و خواستاِر آزادی آدمکشان شده و به آشکارایی نوشته  احمد قوام وزیر 

؟! آدمکشان را نستوده نگران است    
پیکر جانباختگان که پوشیده از زخم های ژرفی بود، بی آنکه پزشگ قانونی نگاهی به آنها بیندازد و کالبد  -ا

پیکر درخون غلتیده ی هر دو جانباخته را به گورستان  کسروی  ن روز بستگان شکافی شوند، در شامگاِه هما
ا .در شمیران، نزدیک تهران، بردند  ظهیرالدوله     

به ناچار پیکرها را به  . سرپرست گورستان از ترِس گماردگاِن آدمکشان، پروانه ی خاکسپاری آنها را نداد   
ا.بردند  نامیده شده،  آبک که  پایکوه امامزاده صالحتپه ی   

 

والدیمیر  . از سوِی دیگر دانش پژوهان شناخته شده است  کسروی ارزندگی نوشته های تاریخی  *ا

ا : می نویسد  مینورسکی   
ا ».او در جزئیات دقیق و در ارائه شفاف است . روح یک تاریخ نگار راستگو را داراست   کسروی «ا    

ر دستفروشان ایرانی، به نام نسک های  در بازا احمد کسروی می گوید که نسک های  عرفان کسرائی -ا



ا .خرید و فروش می شوند  شجاع الدین شفا و علی دشتی   به همراه نسک های   ) ممنوعه( نشاید   

 دریغ و سد دریغ 

 

پیوسته با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده که در یک یا دو نوشته نمی   احمدکسروی زندگی  *ا

ا.گنجد    
هم مانند همه ی آدمیان، هم خوبی هایی داشته و هم کارهایی کرده   دکسروی احممی بایستی بپذیریم که  -ا

ا .ناشایست   
انجام می داده و پایه و مایه ی خرده گیری های بجای بسیارانی   احمد کسروی یکی از کارهای ناپسندی که   

فظ، سعدی می  او در این برنامه نسک های سراینده هایی مانند حا. او بوده است  کتاب سوزان شد، برنامه ی 
ا.سوزانده است    

چون در این زمینه نوشته هایی که به جا مانده با دروغ هایی همراه است از بازگفِت آنها خودداری می    
را نه تنها بی زیان   شعرهای وطنی ، تاریخ مشروطهٌ ایران ولی یادآور می شوم که کسروی در نسک.  کنم 

ا .ردن ایرانیان سودمند   می خواند می داند که آنها را برای برانگیختن و بیدار ک  

 

تکه های برگزیده شده از اینجا و آنجا که در  پیشگفتارهای نسک های او و یا در خوِد       نسک هایش   *ا

ا : آمده است   
شیعی گری در برگیرنده ی پرسش ها و ایرادهایی بود که کسروی در نوشتار و گفتارهایش به شیعی گری   -ا

با گردآوردن آن پرسش ها و داوری ها در یکجا، کاِر جنجال برانگیزان و دشنام  شیعی گری . گرفته بود 
افزون بر این، روِش َجدلِی به کار گرفته شده در این کتاب که با منطقی بسیار  . گویان را آسان تر کرد 

استوار و دانش او بر قرآن و چیرگی بر زبان عرب همراه بود، خشم شریعت مداران را بیش از پیش  
انگیخت بر  

درست یا   نادرست، . به هر روی از نواندیشی شیعی به نواندیشی اسالمی یعنی دین های پیرامونش رسید   
بر آن بود که دگرگونی ایران و بهبود زندگی مردم شدنی نیست مگر با پذیرش دگرگونی هایی در باورهای  

ا .دینی فرهنگی فرومایه ی بی بنیاِد آییِن چیره بر ایران می خواند    
 

در این باره که کسروی با پرخاش به شریعت و نوشتِن شیعی گری، بهایی گری و صوفی گری و پایه   *ا

بسیاری هم به این داوری  . نهادِن باهماِد آزادگان و پاکدینی، در سودای آغاِز دینی تازه بوده، بسیار نوشته اند 
ا .ها پاسخ گفته و آن را نادرست دانسته اند   

آنچه امروز  . کسروی را زنده نگذاشتند تا خود در زندگیَش به این داوری ها پاسخ گوید راستی هرچه باشد   
می توان دریافت و پذیرفت، جایگاه بلند او در پرخاش روشنفکرانه به ارزش های چیره بر ایرانیان است که  

امروز را پرسشی  ایرانیاِن . کمتر کسی پس از او، دانش، توانایی و شیردلِی دنبال کردن آن را داشته است 
 درباره ی جایی در زمینه ی تاریخ پژوهی و زبان 

جایگاِه بلنِد او را در اصالح طلبِی دینی و اجتماعی و آشکار ساختن ناراستی هاِی ارزشِی  . شناسی نیست   
چیره بر زندگی و اندیشه ی ایرانیان را نیز بشناسیم و مردی را که ایران و ایرانیان به او وامدارند، ارج  

ا.بداریم    
 

پیشرفت یک بنِد برجسته ای از آییِن جهان       می باشد و  . این جهان همیشه در حال پیشرفت است ...«  -ا

ولی مسلمانان وارونه ی این را     می شناسند و در نزد  . باید هر زمان نیکی های دیگری در آن پیدا شود 
ا».آنان گذشته از اکنون و آینده بهتر می بوده    

 

 بد   و نیک  جهان این در: ایم گفته بارها. بکاهند  جهان این بدیهایِ  از و بکوشند  مردمان که همانست  راه، نهیگا -ا
رشته ی کارهای این جهان را به دست  . فهم و ِخرد داده که نیک را از بد بازشناسیم  ما به خدا ولی. است  توآم

ا.ما سپرده که تا توانیم آن را از بدیها بپیراییم      
ردمی که ِخردها سست گردید یکی از بیماریها و ناتوانی ها آن باشد که سخنی را چون نخست شندیدند م در   

سپس اگر کسی خواست آن را از دلها بیرون کند اگر چه با  . بی هیچ دلیل پذیرند و  در دلهای خود جا دهند 



ا»دلیل های بسیار باشد، با دشواری ها روبرو گردد   

 

ا: بیگانه با فارسی زبانِ  آمیختگیِ  در های زیان -ا  
۱ا   بیرون   یک زبانی گشاده بودِن درهای زبان بر روی واژه های عربی، فارسی را از  و درآمیختگی آن - 

ا .برده بود   
۲ا    ا .زیاِن دوم آنکه این درآمیختگی و بی مرزی، زبان فارسی را از جداسری بی بهره گردانیده بود  -    

۳ا    زیرا فرهنگ را برای زبانی می  . نوشته نمی شد  ) یا کتاب لغت ( ی فرهنگزیان سوم آنکه برای فارس -  

توان نوشت که مرز داشته باشد و کسی بتواند همگی ریشه های واژه ها را ِگردآَورد و  یکایک به هم وصل  
ا .کند   

۴ا    می   زیان چهارم آنکه نام هایی که ما امروز به چیزهایی می گذاریم نام های دوم است که معناهایی  -  

این گونه نامها که از خود زبان برگزیده شود، مردم هم معنایی از آنها       می فهمند و هم نیک یاد  . دارد 
ولی چون از واژه های . گرفته درست به زبان می رانند   

ا .بیگانه برگزیده شود مردم معنایی نفهمند و به سختی یادگرفته و چه بسا به غلط به زبان رانند       

 

ژاله دفتریان  : ه گرد آورند   

۲۱پاریس   اسپند ماه    ۲۵۷۹ ایرانی    
۱۱برابر با  مارس   ۲۰۲۱ میالدی ) ترسایی    ) 

 

 

 

 

 


