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پور يحيي آرين پور يحيي آرين   

  )سيداحمد(آسروي   )سيداحمد(آسروي 
      
      

. در شهر تبريز، در يك خانواده روحاني به دنيا آمد شمسي ١٢٦٩سيداحمد آسروي تبريزي در سال 
اجدادش عنوان ماليي و پيشوايي داشتن؛ اما پدرش حاجي ميرقاسم، از ماليي دوري گزيده و به بازرگاني 

سيداحمد فارسي و قرآن و مقدمات عربي را در مكتب آموخت؛ و دوازده ساله بود آه پدرش به . پرداخته بود
 و او خاه ناخواه مكتب و درس را ترك گفت و چندي به آار قاليبافي پرداخت و  شمسي درگذشت١٢٨١سال 

بعد، از آن آار دست آشيد و باز به مكتب رفت و در مدرسه طالبيه، نخست بار با شيخ محمد خياباني، آه 
  .داد، آشنا شد درس هيئت قديم مي

. در شهر تبريز، در يك خانواده روحاني به دنيا آمد شمسي ١٢٦٩سيداحمد آسروي تبريزي در سال 
اجدادش عنوان ماليي و پيشوايي داشتن؛ اما پدرش حاجي ميرقاسم، از ماليي دوري گزيده و به بازرگاني 

سيداحمد فارسي و قرآن و مقدمات عربي را در مكتب آموخت؛ و دوازده ساله بود آه پدرش به . پرداخته بود
 و او خاه ناخواه مكتب و درس را ترك گفت و چندي به آار قاليبافي پرداخت و  شمسي درگذشت١٢٨١سال 

بعد، از آن آار دست آشيد و باز به مكتب رفت و در مدرسه طالبيه، نخست بار با شيخ محمد خياباني، آه 
  .داد، آشنا شد درس هيئت قديم مي

دلبريهاي ستارخان و ديگر  آه مشروطه پديد آمد، سيداحمد بدان دل بست و شيفته ١٢٨٥در سال 
دوباره . برچيده شد“ انجمن اسالميه”خواهان غالب آمدند و بساط استبداد و  قهرمانان آزادي شد، تا مشروطه

  .١تحصيل را دنبال آرد و به پايگاه ماليي رسيد

دلبريهاي ستارخان و ديگر  آه مشروطه پديد آمد، سيداحمد بدان دل بست و شيفته ١٢٨٥در سال 
دوباره . برچيده شد“ انجمن اسالميه”خواهان غالب آمدند و بساط استبداد و  قهرمانان آزادي شد، تا مشروطه

  .١تحصيل را دنبال آرد و به پايگاه ماليي رسيد
  شمسي به بعد آه محمدعلي ميرزا به ايران بازگشت و بار ديگر در ايران و تبريز جنگها١٢٩٨از سال 

 و آتابهاي المقتطفبرخاست، سيداحمد آه گوشه گرفته و از اين جريانات به دور بود، از راه مطالعه مجله 
در اولتيماتوم روس به ايران و جنگ مجاهدان تبريز با . عربي و تاليفات طالبوف به دانشهاي اروپايي راه يافت

  . ٢ت و از آن ببعد در شمار آزاديخواهان درآمدپرداخ روسهاي تزاري، شبها از باالي منبر به شورانيدن مردم مي

  شمسي به بعد آه محمدعلي ميرزا به ايران بازگشت و بار ديگر در ايران و تبريز جنگها١٢٩٨از سال 
 و آتابهاي المقتطفبرخاست، سيداحمد آه گوشه گرفته و از اين جريانات به دور بود، از راه مطالعه مجله 

در اولتيماتوم روس به ايران و جنگ مجاهدان تبريز با . عربي و تاليفات طالبوف به دانشهاي اروپايي راه يافت
  . ٢ت و از آن ببعد در شمار آزاديخواهان درآمدپرداخ روسهاي تزاري، شبها از باالي منبر به شورانيدن مردم مي

الدوله و روسها هر چند روز يكبار مردم آزاده را  در ايامي آه وحشيگريها به آار افتاده بود و صمدخان شجاع
مخصوصًا سياحتنامه . انديشيد خواند و مي آويختند، سيداحمد آتابي به دست آورده در خانه مي به دار مي

تا رفته رفته با آزاديخواهان آذربايجان آشنا . ٣سختي در او پديد آورد و باد به آتش درونش زدابراهيم بيگ تكان 
  . شد

الدوله و روسها هر چند روز يكبار مردم آزاده را  در ايامي آه وحشيگريها به آار افتاده بود و صمدخان شجاع
مخصوصًا سياحتنامه . انديشيد خواند و مي آويختند، سيداحمد آتابي به دست آورده در خانه مي به دار مي

تا رفته رفته با آزاديخواهان آذربايجان آشنا . ٣سختي در او پديد آورد و باد به آتش درونش زدابراهيم بيگ تكان 
  . شد

سيداحمد براي اينكه زبان . ، جنگ جهانگير اروپا آغاز گرديد و آذربايجان ميدان جنگ شد١٢٩٣در تابستان 
، و در همان مدرسه، براي ياد ٤ شدانگليسي ياد گيرد، سال بعد به آموزگاري زبان عربي وارد مدرسه آمريكايي

 را در دو جلد نوشت آه سالها در دبيرستانهاي تبريز از روي آن الدريه النجمهدادن عربي به شاگردان، آتاب 
  . خواندند و هم در آن مدرسه بود آه زبان انگليسي و اسپرانتو را فراگرفت درس مي

سيداحمد براي اينكه زبان . ، جنگ جهانگير اروپا آغاز گرديد و آذربايجان ميدان جنگ شد١٢٩٣در تابستان 
، و در همان مدرسه، براي ياد ٤ شدانگليسي ياد گيرد، سال بعد به آموزگاري زبان عربي وارد مدرسه آمريكايي

 را در دو جلد نوشت آه سالها در دبيرستانهاي تبريز از روي آن الدريه النجمهدادن عربي به شاگردان، آتاب 
  . خواندند و هم در آن مدرسه بود آه زبان انگليسي و اسپرانتو را فراگرفت درس مي

اندان برهد و در يكي از شهرهاي قفقاز به آار پردازد، ، براي اينكه، به گفته خود، از شر مع١٢٩٥در تيرماه 
آباد به مشهد رفت و از مشهد به باآو و  به روسيه رفت، اما چون در قفقاز آار به دست نياورد از راه عشق

تفليس بازگشت و در تفليس به وسيله اسماعيل حقي با آزاديخواهان قفقاز آشنا شد و بعد به تبريز آمد و باز 
در اين هنگام بود آه خياباني و ساير آزاديخواهان تبريز به آار و . آمريكايي مشغول تعليم و تعلم شددر مدرسه 

يافت؛ و ضمنًا  حضور مي“ تجدد”سيداحمد نيز به جمع دموآراتها پيوسته و در جلسات . آوشش برخاسته بودند
  . ٥داد در مدرسه متوسطه تبريز، آه تازه گشايش يافته بود، درس عربي مي

اندان برهد و در يكي از شهرهاي قفقاز به آار پردازد، ، براي اينكه، به گفته خود، از شر مع١٢٩٥در تيرماه 
آباد به مشهد رفت و از مشهد به باآو و  به روسيه رفت، اما چون در قفقاز آار به دست نياورد از راه عشق

تفليس بازگشت و در تفليس به وسيله اسماعيل حقي با آزاديخواهان قفقاز آشنا شد و بعد به تبريز آمد و باز 
در اين هنگام بود آه خياباني و ساير آزاديخواهان تبريز به آار و . آمريكايي مشغول تعليم و تعلم شددر مدرسه 

يافت؛ و ضمنًا  حضور مي“ تجدد”سيداحمد نيز به جمع دموآراتها پيوسته و در جلسات . آوشش برخاسته بودند
  . ٥داد در مدرسه متوسطه تبريز، آه تازه گشايش يافته بود، درس عربي مي

عثمانيان، آه به تبريز راه يافته بودند، خياباني و نوبري و چند تن ديگر از .  فرا رسيد١٢٩٧سال 
ولي، چون جنگ به . آزاديخواهان تبريز را دستگير و تبعيد آردند و حزب اتحاد اسالم و روزنامه ترآي پديد آوردند

، سيداحمد با سيدجليل اردبيلي حزب شكست آلمان و همدستان او پايان يافت و عثمانيان از تبريز رفتند
در اين ميان، خياباني از تبعيد بازگشت و انتخابات مجلس چهارم آغاز شد . دموآرات و جلسات تجدد را برپا آرد

“  انتقاديون”، و آار آسروي و ياران او با خياباني به دودستگي آشيد و آسروي و همراهان او به )١٢٩٨تيرماه (
. ، دموآراتها در تبريز قيام آردند و سيداحمد ناچار به تهران آمد١٢٩٩ فروردين ١٧نبه روز سه ش. معروف شدند

عثمانيان، آه به تبريز راه يافته بودند، خياباني و نوبري و چند تن ديگر از .  فرا رسيد١٢٩٧سال 
ولي، چون جنگ به . آزاديخواهان تبريز را دستگير و تبعيد آردند و حزب اتحاد اسالم و روزنامه ترآي پديد آوردند

، سيداحمد با سيدجليل اردبيلي حزب شكست آلمان و همدستان او پايان يافت و عثمانيان از تبريز رفتند
در اين ميان، خياباني از تبعيد بازگشت و انتخابات مجلس چهارم آغاز شد . دموآرات و جلسات تجدد را برپا آرد

“  انتقاديون”، و آار آسروي و ياران او با خياباني به دودستگي آشيد و آسروي و همراهان او به )١٢٩٨تيرماه (
. ، دموآراتها در تبريز قيام آردند و سيداحمد ناچار به تهران آمد١٢٩٩ فروردين ١٧نبه روز سه ش. معروف شدند

زندگينامه
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داد، تا قيام تبريز برافتاد و خياباني به دست مخبرالسلطنه  در تهران، چندي در دبيرستان ثروت درس عربي مي
  .هدايت آشته شد

از سوي ديگر با سران بهايي آشنايي ها آشنا درآميخت، و  سيداحمد، در تهران، از يكسو با اسپرانتيست
  .يافت و با آنان به گفتگو پرداخت

اما در عدليه تبريز بيش .  به عضويت استيناف تبريز منصوب و روانه آذربايجان شد١٢٩٩آسروي در دي ماه 
 او  اسفند به دستور٢٣از سه هفته نماند، زيرا در آن روزها آودتاي سيدضياءالدين در تهران پيش آمد، و روز 

السلطنه روي آار آمد؛ ولي درهاي عدليه همچنان  دولت سيدضياء برافتاد و قوام. درهاي عدليه بسته شد
 به تهران حرآت آرد، و ١٣٠٠ شهريور ٢٩پس روز . و چون باز شد، پست او را به ديگري داده بودند. بسته ماند

ر ساري بود آه استيناف آنجا برچيده شد و او  آبان به عنوان عضو استيناف به مازندران رفت، و چهارماه د٢٦در 
امتحان داد و . ، او را براي امتحان به تهران خواستند١٣٠١در مهرماه . به تهران آمد و چندي مامور دماوند شد

در دي ماه مامور عدليه زنجان شد و در آنجا، تاريخ حوادث آذربايجان را، آه در دماوند به زبان . نمره اول گرفت
فرستاد؛ آه بعدها اصل آن از ) از شهرهاي سوريه( صيدا العرفانته بود، اصالح آرد و براي مجله عربي نوش

  ...، چاپ شدپيمان، به ضميمه مهنامه تاريخ هجده سالة آذربايجان، به نام ١٣١٣سال 
 السلطنه افتاد و سردار سپه، وزير جنگ، به نخست وزيري رسيد، سيداحمد به پس از آن آه آابينه قوام

او در شوشتر زبانهاي شوشتري و دزفولي را آموخت و به تحرير تاريخ . رياست عدليه خوزستان مامور شد
برد و چون ) اهواز(خوزستان به دست سردار سپه فتح شد، و آسروي عدليه را به ناصريه . خوزستان پرداخت

 ١٣٠٤و روز سوم فروردين فرماندار نظامي با اين عمل مخالفت آرد و آار به سختي آشيد، مرخصي خواست 
 ارديبهشت به تهران عزيمت ٢٢سفري به عراق آرد و به شوشتر بازگشت، تا او را از مرآز خواستند، و روز 

آسروي چندي در تهران به بيكاري و خواندن و نوشتن گذرانيد و مطالعات خود را راجع به تاريخ خوزستان . آرد
 را به چاپ رسانيد؛ و از اينجا همبستگي او با انجمنهاي دانشي بايجانزبان باستان آذر يا دفتر آذري. دنبال آرد

ابتدا به عضويت انجمن آسيايي همايوني و انجمن جغرافيايي آسيايي و دو انجمن در آمريكا، . جهان آغاز گرديد
به پايان  را پانصدساله خوزستانتاريخ در همان هنگام، . و، پس از همه، به عضويت آآادمي آمريكا برگزيده شد

 نوشت آه اهميت آيندهاي درباره تبار صوفيه در  و مقاله.  چاپ آردآيندهرسانيد و آوتاه شده آن را در مجله 
اش به همه جا رسيد؛ و نيز در اين ايام، تحقيقات خود را درباره نيمزبانها دنبال  العاده داشت و آوازه تاريخي فوق

  . رسيدآرد و به آگاهيهاي ژرفي درباره زبان فارسي
، سمت ١٣٠٥آسروي، در آغاز سال . پادشاهي خاندان قاجار پايان پذيرفت و رضاشاه به روي آار آمد

هاي جديدالتاسيس انتظامي را داشت آه داور وزير عدليه شد و عدليه را  بازرسي و رياست يكي از محكمه
نوشت؛ و   ميآيندهارها در مهنامه در اين هنگام، گفت. باز آسروي بيكار ماند و فرصت مطالعه يافت. منحل آرد

، پروفسور هرتسفلد آالسي ١٣٠٦در اوايل سال . درباره تاريخچه شير و خورشيد آگاهيهايي به دست آورد
براي آموختن خط و زبان پهلوي بنياد آرد و آسروي، آه اندك اطالعي در اين رشته داشت، با دلخوشي به آن 

تشكيالت داور، به سفارش تيمورتاش، وزير دربار، دادستان تهران شد در . آالس رفت و بهره بسيار از آن برد
ولي با روشي آه در آار پيش گرفته بود، نتوانست ديري در آن سمت بماند و بيست روز از گشايش عدليه 

دادند، پنجمين  نگذشته بود آه او را مامور خراسان آردند؛ و چون غرض تبعيد او بود و اجازه مرخصي نمي
  .٦“وزارت جليله عدليه  بي اجازه حرآت آردم”: را چنين نوشتتلگراف 

در آن روزها بود . جويي آرد و پروانه وآالت گرفت پس از ورود به تهران، چون با داور نتوانست آار آند، آناره
 در آسروي براي تحقيق. پرداخت) آشخاپار(و زبان ارمني نو ) گراپار(آه به خواندن و فراگرفتن زبان ارمني آهن 

رشته تاريخ و زبانشناسي، بويژه تاريخ و زبان آذربايجان آه از هر باره بستگي به تاريخ و زبان ارمنستان داشت، 
  .  را از پهلوي به فارسي درآوردآارنامه اردشير بابكان و باز، در همان روزها،  ديد خود را به اين زبان نيازمند مي

 دي ماه همان سال به ٢٩ي دعوت و مشغول آار شد؛  در ، به دادگاه جناي١٣٠٧آسروي در پائيز سال 
 پرداخت و شهرياران گمنامدر همان روزها بود آه به نوشتن آتاب . رياست آل محاآم بدايت منصوب گرديد
 ، جزو هيئت بازرسي آشور به اراك و همدان و ١٣٠٨در زمستان سال . بخش يكم و دوم آن را به چاپ رسانيد

و، در اين سفر، هشت . زيست، آشنا شد و در همدان با عارف قزويني، آه در تبعيدگاه ميپيرامونها سفر آرد؛ 
ها و آباديها را از همدان و آرمانشاهان و ديگر جاها گرد آورد، و از سنجيدن آنها به  هزار نام از نامهاي ديه

  .خدمتش آردندرفت آه منتظر   به پايان مي١٣٠٨سال . هاي سودمندي رسيد و آتابهايي نوشت نتيجه
آسروي در تمام مراحل خدمت خود در عدليه، به واسطه صراحت رأي و بي پروايي و نرفتن زير بار توصيه 

، آه از عدليه پا آشيده و وآالت مي آرد، بر اثر ١٣١١و نفوذ، سختيها و آزارها ديد تا آنجا آه در زمستان سال 
ه شاه نوشته و در آن عدليه را دستگاه بيهوده و دآاني براي اي آه مستقيمًا ب جوييها و بويژه به علت نامه آينه

سودجويي داور و دوستان او خوانده و قانونها را بيخردانه ناميده بود، از دادگاه انتظامي به سه رتبه تنزل 
  .محكوم شد، ولي حكم اجرا نگرديد و با حقوق رتبه هشت بازنشسته شد
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چرا از عدليه  ايراد آرده و به صورت آتاب مستقلي به نام ١٣٢٣آسروي، در يك سخنراني آه در يكم آذر 
خواري و  جاي بسيار خشنودي است آه در اين آشوري آه رشوه”: گويد  چاپ شده است، ميبيرون آمدم؟

ام، خدا مرا از لغزش دور  بوده خواري مي بارد، من، آه در عدليه در آانون رشوه نادرستي از در و ديوارش مي
باشد، من، با همه آميزش آه با   اين آشوري آه چاپلوسي و پستي گريبانگير خرد و بزرگ ميدر. داشته است

  . ٧ ”ام نهادان، آلوده خوي آنان نگرديده چاپلوسان و پست
تا اينجا آار و آوشش آسروي بيشتر تحقيق و مطالعه در تاريخ و زبانشناسي بود، و چنان آه ذآر شد، در 

 به بعد، تغيير آلي در ديد و ١٣١٢اما، از سال . ت بسيار نفيسي به وجود آورداين دورشته، مقاالت و رساال
او ديگر يك مورخ و محقق و دانشمند زبانشناس نبود، بلكه داعيه اصالح جامعه و، به قول . دريافت او پديد آمد

 با انتشار اين آتاب  را منتشر آرد وآييندر همين سال دو جلد آتاب . را در سر داشت“ پندارها”خود، برانداختن 
 را بنياد پيمانو هم در آن سال، ماهنامه . العاده يافت و در تهران و شهرستانها پيرواني پيدا آرد شهرت فوق

هاي خود را در هر رشته از امور ديني و اجتماعي، با بيان خاص خود و از  و در آن ماهنامه، انديشه. ٨نهاد
 را، آه بيشتر پرچم، روزنامه پيمان، به جاي مجله ١٣٢٠ث شهريور بعد از حواد. راههاي گوناگون، روشن آرد

از هر ” يكي از جرايد اصولي آشور و، به نوشته صاحبش، پرچمروزنامه . جنبه سياسي داشت، انتشار داد
 ماهانه را، آه در واقع جانشين پرچم يوميه را هم تعطيل و پرچماما پس از چندي، . “آلودگي و ناپاآي مبرا بود

  . ٩بود، منتشر آردپيمان هنامه ما
پس از رفتن رضاشاه، از ايران، آساني مانند سرپاس مختاري و پزشك احمدي، به جرم اعمالي آه در 

آسروي وآالت تسخيري مختاري را پذيرفت و از عهده آن . گذشته انجام داده بودند به محاآمه آشيده شدند
  .آه بسيار ارزنده و حتي در آن دوره تند و جسورانه بودبه خوبي برآمد، و مطالبي در دادگاه عنوان آرد 

انتقاد بي پرده و بي پرواي آسروي از برخي عقايد سياسي و مذهبي و برخي از رساالت آوبنده او 
بارها . هاي عرفاني، جمعي را در پيرامون او گرد آورد و گروهي را با وي دشمن آرد درباره ادبيات و انديشه
 قصد جانش را آردند ولي او از راهي آه در پيش گرفته بود برنگشت و اگرچه اين ١٣٢٤ تهديد شد، و در سال

  .نمود دفعه از خطر مرگ رست، اما همچنان بي پروا مي
  :توان چنين خالصه آرد ادوار زندگاني و آار و آوشش آسروي را مي

 پرداخته و با مبلغين مسيحي  ـ از جواني تا آمدن تهران ـ در اين دوره به آسب علوم و مطالعه ادب عرب١
فرستد؛ از اسپرانتو  نويسد؛ به مطبوعات عربي مقاله مي آند؛ و در صرف و نحو عربي آتاب مي مباحثه مي
  .گيرد آند و به قيام خياباني خرده مي ترجمه مي

انهاي پردازد؛ آتب عربي و زب  ـ در اين دوره به تحقيق تتبع ميپيمان ـ از آمدن تهران تا تاسيس مجله ٢
راند؛ سه جلد  گيرد؛ از ايران و مفاخر ايراني سخن مي ديگر را مي آاود؛ زبان ارمني و پهلوي را فرامي

 را، آه از بهترين آثار اوست، و نيز رساله بيمانندي درباره زبان باستان آذربايجان به وجود شهرياران گمنام
آند، تا جايي آه توجه علما و فضال و  تحقيق ميها و در تبار سلسله صفوي  آورد؛ در اسامي شهرها و ديه مي

  .نمايد خاورشناسان را به خود جلب مي
 تا پايان زندگي ـ در اين مرحله، به موضوعهاي ديني و اجتماعي و سياسي و پيمان ـ از تاسيس ٣

را پياپي بنياد  پرچم و مجله پرچم و روزنامه پيمانپردازد؛ مجله  مي“ آيين زندگي”اخالقي، و به قول خود او، به 
، به تمدن نوين اروپايي و فلسفه ماديگري و ماشينيسم مي تازد و ورجاوند بنياد و بعد در آييندر آتاب . نهد مي

شمارد؛ بر ضد خرافات و تعصبات بيجا و بيهوده و به اختالفات مذهبي از صوفيگري و  مفاسد آنها را يكايك برمي
گيرد و خود، زبان  سازان ايراد مي تازد؛ بر فرهنگستان و لغت ي ميبهائيگري و همچنين به برخي معتقدات شيع

ورزد،  برد؛ با شعر و شاعري، به معناي متعارف آن، مخالفت مي به آا مي“ زبان پاك”و لغت خاصي به نام 
، و گيرد خواند؛ فلسفه و عرفان را به باد انتقاد مي نويسي و داستانسرايي را آار بيهوده و نابخردانه مي رمان

داند؛ و در همه اين آوششها، آه سرانجام به قيمت جانش تمام شد، آنچه را  اغلب احاديث را مجعول مي
  .دارد گويد و مي آند به راست مي مي

 مملو از يك رشته پرچم و پيمانهاي ماهنامه  دوره. آسروي از پرآارترين دانشمندان ايران در عهد اخير بود
او . نوشت  و طرز معاشرت و آداب اجتماعي، آه همه مطالب آنها را خود او ميانتقاداتي است از اوضاع زندگي

  .آسي است آه خيلي چيزها را نخست بار عنوان آرده و راه تحقيق را براي ديگران گشوده است
آوشش آسروي در نمودن معني درست حكومت مردم بر مردم و زنده آردن نام مجاهدان و فدائيان و 

  .د آوردن آارهاي اين گردان و رادمردان آوششي ارجمند بودشهداي مشروطيت و گر
   

  : نويس و زبانشناس آسروي تاريخ
نويسي آغاز آرد و تا  آسروي چنان آه ديديم، آوشش هنري و دانشي خود را از زبانشناسي و تاريخ

 را خوب وي زبان عربي. العاده خود را بيشتر در اين دو رشته به آار انداخت  استعداد فوق١٣١٢سال 
شد فصحاي  هايش در مطبوعات عربي چاپ مي دانست و در اين زبان، چنان توانايي داشت آه چون نوشته مي
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ها و  او زبان پهلوي و ارمني قديم و جديد را به خوبي فراگرفت و با لهجه. داشت عرب را به تحسين وامي
هاي پهلوي و در آتب مولفين  ستان و نوشتهدر تواريخ ارمن. نيمزبانهاي فارسي نيز آشنا شد، و با اين امادگي

اي  عربي زبان غور و بررسي آرد و در شهرها و دهستانهاي ايران به مسافرت پرداخت و به اسناد و مدارك تازه
  .دست يافت و تاليفاتي پديد آورد آه وي را نزد دانشمندان ايران و خاورشناسان جهان مقامي ارجمند بخشيد

آه در زبان باستان آذربايجان به تحقيق پرداخت و زبان آذري را، آه تا آن روز آسروي نخستين آسي بود 
 به نام يكي زبان باستان آذربايگان يا رسالة آذريناشناخته نبود، با اسناد و مدارك مهمي آه به دست آورد، در 

  .١٠هاي فارسي معرفي آرد از لهجه
اي بود آه از طرف خود   اولين تحقيق عالمانهانهاي اير نامهاي شهرها و ديهدو دفتر بسيار گرانبهاي 

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

  . اران و نواحي مجاور فرمانروايي داشتندسلسله از شهرياران گمنام و ناشناس ايراني بود آه بر آذربايجان و
، آه به پيشاهنگان ايران هديه آرده، از چگونگي پيدايش شير تنها و خورشيد تاريخچه شير و خورشيددر 

هاي ايران، از به هم پيوستن آن دو، و همچنين از اين بابت آه شير و خورشيد از  تنها بر روي درفشها، از سكه
ها و آتابهاي فارسي و عربي و  ها و سكه  شده است، به استناد سنگ نبشتهآي نشان رسمي دولت ايران

  .اشعار شعرا بحث فاضالنه آرده و به نتايج سودمندي رسيده است
 تاريخ وتاريخ هجده ساله آذربايجان  و تاريخ مشروطه ايراناما در رشته تاريخ، بزرگترين تاليف او 

 تاريخ وتاريخ مشروطه ايران ن سه آتاب و بخصوص در تنظيم مولف در تاليف اي.  استپانصدساله خوزستان
بيش از همه به آن ” آه در حقيقت مكمل يكديگرند، رنج بسيار آشيده و به گفته خود هجده ساله آذربايجان

اگر نتوان گفت آه اين تاليفات از هر عيب و نقصي عاري هستند، دست . “آوشيده آه به راستي نزديك باشد
ترين آتابهايي هستند آه، چه در ايران و چه در بيرون از ايران، در تاريخ انقالب  و قابل اطمينانترين  آم درست

  .مشروطه ايران نوشته شده است
   

  :هاي اجتماعي او آسروي و انديشه
 را، آه جامع آييندو جلد . پا به ميدان نهاد) رفرماتور( به نام يك مصلح ١٣١٢گفتيم آه آسروي در سال 

، مقاصد اصالحي خود را نكته به نكته پيمانهاي  هاي اجتماعي او بود، بيرون داد و در شماره ديشهنخستين ان
گذاشت، همه  اين مطالب، با آن آه بسيار واضح و آشكار بود و جايي براي ابهام و تاويل باقي نمي. توضيح داد

اي از سخنان او را  و عبارات جداگانهها به زيان آنان بود، آنها را برنتافتند  آساني آه پيشرفت اين انديشه
  :ها چنين بود پاسخ آسروي به اين گفته. برگرفتند و به دستاويز آنها نسبتهايي به او دادند

آساني چه ... من آفريده خاآساري بيش نيستم و جز آبادي جهان و آسايش جهانيان را نمي خواهم
... يست و چه سود يا زياني بر جهانيان داردپرسند آه من آيستم و چيستم؟ سخنان مرا ببينند آه چ مي

آوشم آه خردها را از سستي و پستي رهانيده فروغ آنها را هرچه بيشتر گردانم آه جهان  من بر آن مي
خوانم و هر آنچه نكوهيده خرد باشد من از  من آدميان را جز به پيروي خرد نمي. از آن فروغ درخشان گردد

  . ١١آن بيزارم
گويم، آساني آنها را دين نويني پنداشته به دشمني  رباره خداشناسي ميسخناني آه من د

دانم و  خدا به من فيروزي داده آه زبان قرآن را مي. ولي اين سخنان همه از اسالم است... اند برخاسته
  .هاي قرآن نيست گويم جز گفته شناسم و هرآنچه درباره خداشناسي مي اسالم را چنان آه هست مي

خدا بر من نبخشد اگر ... من از اين ناداني بيزارم... نوين پس از اسالم جز هوس و ناداني نيستبنياد دين 
  ...سخني به خودخواهي بگويم يا گامي در راه هوس بردارم

اند  ديني را مايه بدبختي مردم دانسته بر آن آساني آه راههاي جدا جدا به روي مردم باز آرده من پراآنده
  .١٢پس چگونه رواست آه خويشتن راه جداي ديگري باز آنم. فرستم نفرينها مي
او در اين مدت، تا دم مرگ، پيوسته .  به بعد را بايد پرثمرترين ادوار زندگي آسروي شمرد١٣٢٠از شهريور 

آرد، و از سوي ديگر، پاسخ  هاي خود را با بياني هر چه نوانو تبليغ مي از يكسو انديشه. در آار و آوشش بود
، ١٣٢٢نوشت، در سال   ميپرچمهاي  داد، و بدين منظور، عالوه بر مقاالتي آه در شماره را ميمخالفان 

هاي او درباره دين و آيين زندگي بود،   و چكيده انديشهآيين را، آه در واقع نسخه تجديدنظر شده ورجاوند بنياد
يم اجتماعي او را از آن آتاب عباراتي از اصول عقايد و تعال. تر و رساتر چاپ آرد با بياني هر چه ساده

  :آوريم مي
چنين دستگاهي نا به آهنگ و بيهوده نتواند بود و . اين جهان يك دستگاه درچيده و نابساماني است

اين . آفريدگار آدميان را آفريده و اين زمين را زيستگاه آنان گردانيده... هرآينه خواستي از آن در ميان است
  ...باشد زيستن خود خواست ارجمندي مي

  . معني راست زندگي را شناسند. مردمان بيش از همه بايد آيين خدا را شناسند
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خدا آدميان را آفريده و اين زمين را به آنان سپرده آه بپيرايند و بيارايند و . آدمي برگزيده آفريدگان است
رازي است آه اين سرفرازي است آه خدا آدمي را به روي زمين جانشين گردانيده، سرف. آبادش دارند

  .بخشي از آارهاي خود را به آدمي واگذارده
دارند و با آن  جان همان است آه زندگان همگي مي. گوهر جان و روان:  خدا آدمي را  از دو گوهر سرشته

دارد و  ولي روان را تنها آدمي مي. باشد اند و سرچشمه آناآها و خواهاآهايش خودخواهي مي زنده
. هاي آن دلسوزي و نيكخواهي به ديگران و راستي پژوهي و دادگري استسرچشمه آناآها و خواهاآ
  .ارج آدمي از اين گوهر است

اين است آه هر آسي . اند و چون يكي نيرو گيرد آن ديگري از نيرو افتد اين دو گوهر با هم در آشاآش
  .ذيردآدمي نيكي نپ: گويند دروغ است آنچه مي. بايد به نيرومندي روان و خرد خود بكوشد

ميرند؟ مگر در روي زمين همگي را جا نيست؟ مگر به همگي خوراك و پوشاك  آدميان بهر چه مي
رسد؟ چرا به جاي آن دست هم نگيرند؟ چرا با يكديگر دلسوزي و نيكخواهي ننمايند؟ آن سگان و  نمي
  ...آدميان را نبرد نا شاياست. اند آه بايد به نبرد زيند گرگان

  . است و خرسندي هر آس جز در خرسندي همگان نتواند بودآرمان زندگي خرسندي
خرد داور راست و آج و شناسندة نيك و بد . ترين چيزي آه خدا به آدميان داده است خرد است گرانمايه

  . بايد زندگي به آيين خرد باشد. باشد مي
 يك توده جز از راه برتري يك مرد و يا. اند و يكي را بر ديگري برتري نيست آدميان همگي از يك ريشه

ها  ها بيش از جدايي ميانة خانواده جدايي ميان توده. درستي روان و خرد و پاآي دين و زندگي نتواند بود
اين بسيار شاياست آه براي سگالش و . زيند ها مي ها نتوانند با هم چنان زيند آه خانواده توده. نيست

هاي  ولي زينهار، اينها افزارهايي در دست توده. رددگفتگو دربارة جهان و آارهايش انجمن بزرگي برپا گ
  !زينهار، نيرنگ و دغل به آنها راه نيابد. آزمند نباشد

بودنيها بوده، دروغ است آنچه : گويند دروغ است آنچه مي. خدا آدميان را آفريده و در آارهاشان آزاد گذارده
آس به هر آاري آوشد هوده خواهد هر . بدبختي يا نيكبختي هر آس به سرش نوشته شده: گويند مي

  .١٣ولي آوشش از راه و با افزارش بايد بود. برداشت
هايش بر اين پايه بود و بر همين انديشه و آيين بود آه در آتابهاي  ها و نوشته آسروي همة گفته

افظ چه  و ح، پندارها، راه رستگاري، دين و جهان، در پيرامون روان، در پيرامون خرد، صوفيگري،بهائيگري
تاخت   و مانند آنها به باطنيان و خراباتيان و بهاييان و به بعضي از شعرا و نويسندگان به سختي ميگويد؟ مي

توانست با  هاي خود ايمان داشت، هرگز نمي آرد؛ و چون به گفته و بدآاريها و بدآموزيهاي آنان را فاش مي
ها بود آه باعث شد   پروايي در بيان انديشهمخالفان خود سازش آند؛ و همين صراحت لهجه و تندي و بي

، آه آوس رسوايي و بدنامي جمعي از مردان سياست و دادگاهآساني آينه او را به دل گرفتند؛ و تنها آتاب 
بر سر آوچه و بازار زد، براي تالش جهت ) آه بعضي از آنان دوستان نزديك او بودند(مدعيان فضل و دانش را 
  .ناپذيري آافي بود م چنان مرد بيباك و آشتيرهايي يافتن از نيش قل

   
  :مخالفت با شعر و شاعري
در سرتاسر تاريخ آساني به مخالفت با شعر برخاسته آن را . مخالفت با شعر و شاعري تازگي ندارد

در قرآن آريم . اند بعضي اديان و بعضي از فالسفه نظر خوبي به شعر نداشته. اند آاري لغو و بيهوده پنداشته
استفن گوسون، از پوريتنهاي انگليسي، چهار قرن پيش، به . ١٤يابيم ياتي درباره اثر شعر و خوصيات شعرا ميآ

آنتوان .  ميالدي، عقيده داشت آه شاعري مكتب بداخالقي است و شعر با خرد سازگار نيست١٥٧٩سال 
ست، شعر را بر ضد عقل و زي هوارد دو المورت فرانسوي، آه در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم مي

اي  آور آساني در شگفتم آه عمدًا دست به شيوه گفت من از آار خنده دانست و مي زحمتي بيهوده مي
  .اند آه نتوانند مقاصد خود را به درستي بيان آنند زده

ه در اوايل قرن نوزدهم ـ آه گروهي از نويسندگان فرانسه از شيوه ادبي معروف به رمانتيسم روگردان شد
و سبك نويني به نام رئاليسم، يعني پيروي از واقع، در ادبيات پديد آوردند ـ آار مخالفت با اين دو گروه باال 
گرفت و به جايي آشيد آه دورانتي، يكي از پيشوايان شيوة جديد، به مزاح پيشنهاد آرد قانوني براي منع 

  :شاعري وضع شود آه مواد نخستين آن چنين بود
شود و هر  دن هر گونه شعر از اين تاريخ ممنوع است و سراينده آن محكوم به اعدام ميماده اول ـ سرو

  .شعري آه به وجود آيد معدوم خواهد شد
  .شود ماده دوم ـ اين قانون عطف به ماسبق نمي

ماده سوم ـ اشعاري آه قبل از اين قانون سروده شده باشد، از جريان خارج و در آشوهاي مقفل مهر و 
  .١٥نگهداري خواهد شدموم شده 
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ملكم، از نويسندگان و . اند خود شاعران نيز آم و بيش از شعر بد گفته و گاهي از آن بيزاري جسته
 عقيده داشت آه شعر از نتايج ايام طفوليت بشر است، و وقتي صنعت خط به حد آمال  متفكران عهد اخير،

  .ناميد را آه لغو و بي معني يافتيد شعر ميشما هم معموًال هر چه . رسيد، شعر نيست بجز تضييع اوقات
سراسر قرآن .  يعني سخن آراسته و آهنگدار نيست اما پيداست آه غالب اين مخالفتها با خود شعر،

درايي و سخنان منظوم  گويي و هرزه ياوه“ شعر”مسلمًا مراد آتاب آسماني از . يكپارچه شعرگونه است
 مقصودي در بر ندارد، وگرنه قرآن، آه سراپا از سخنان سنجيده و ناسنجيده بوده ، سخناني آه هيچ معني و

  .آراسته پر است، چگونه توانستي با شعر مخالفت آند
او شعر را از نظر مضمون و محتوي و نتايجي . مخالفت آسروي هم با شعر و شاعري از همين راه است

  :گويد مي.  استسخنان او در اين باره روشن. آند آه بر آن مترتب است، مطالعه مي
سخني آه از روي نياز . سخن نيز بايد از روي نياز باشد). با وزن و قافيه(شعر سخن است، سخن آراسته 

پس شعر، اگر از روي نايز گفته شود و خواست گوينده فهمانيدن سخن بوده، . گويي است نباشد ياوه
اش درخور  گويي است و گوينده ده، ياوهبافي گفته ش ايرادي به آن نيست؛ اگر بي نياز و تنها براي قافيه

  .١٦باشد نكوهش مي
توان انكار آرد آه  نمي. چنيني پنداري درست نيست... اند آه ما از هرگونه شعر بيزاريم آساني پنداشته

شود آه از نثر ساخته  آارهايي ساخته مي شعرسرايي جربزة خدادادي است، و از شعر، در جاي خود،
د داشت آه، با همة رواج شعر در ايران، در قرنهاي گذشته چندان سودي از آن ولي پوشيده نباي. نشود

اگر روزي به حساب شعرا رسيدگي نمائيم، خواهيم ديد آه زيان آنان بر ايران . بهره اين آشور نگرديده
  .بيش از سودشان بود

 رنگ خود را از دست اينكه زبان پارسي پر از گزافه شده آه يك هزار است و هزار هيچ، اينكه نيك و بد
شود، اينكه زتشي چاپلوسي و بندگي از ميان برخاسته آه آساني  داده آه هر دو به يك ديده ديده مي

گردانند، اينكه پندارهاي پوچ صوفيانه  فرازي خود را زير پاي هر آس و ناآسي پايمال مي آزادي و گردن
. اند ين زشتيها شعراي ايران دست داشتهبازاري گرديده و گوش و دل هر آسي را پر ساخته، در همة ا

هاي زبوني ايران و  يادگار دوره ديوانهاي فراوان بيشماري آه از شعرا، امروز، در دست ماست، بيشتر آنها ،
و از زمانهايي بازمانده آه خردها پستي گرفته و رادي و مردانگي بس آمياب . چيرگي بيگانگان است

  .نها جز زيان بهرة خواننده نخواهد بودپيداست آه از خواندن آ. شده بوده
اند و چاپلوسي را  خوار زورآوران و توانگران بوده اگر خود شعرا را بشناسيم آه چگونه بيشتر ايشان ريزه

هاي ايشان آسوده  سرماية زندگاني خود ساخته بودند، اين شناسايي ما را از زحمت گفتگو از سروده
جوييم؛ بلكه آرزو داريم آه اين جربزة خدادادي از اين   بيزاري نميبا اينهمه ما از شعر... خواهد ساخت

  . ١٧پس در راه پيشرفت و سربلندي ايران به آار رود
داند، سخني آراسته، يعني منظوم و موزون و احيانًا مقفي،  خالصه، آسروي شعر را نوعي از سخن مي

هاي بزرگ و ارجمند را  شد، يعني بايد انديشهو معتقد است آه شعر هم مانند هر سخني، بايد از روي نياز با
بسرايد و خادم صفات عالية بشري، مانند بشردوستي و دينداري و رادمردي و نكوخويي و سرافرازي و 

هاي نيك  انگيزد، از نمونه فرازي و پهلواني برمي شاهنامه فردوسي را آه به دليري و گردن. آزادگي باشد
بازيهاي سخنوراني چون انوري را مايه رسوايي و بي آبرويي  بعيها و دلقكادبيات فارسي مي شمارد، و گداط

گيرند و، چنان آه گويي به عزيزترين مظاهر  و اينجاست آه حضرات ادبا سرگيجه مي. داند ادبيات ايران مي
شود بر گذشته رقم بطالن آشيد،  آورند آه اي واي، مگر مي فرياد و فغان برمي. جامعه توهين شده است

  ! شود ـ العياذباللـه ـ شاعر نامداري مانند انوري را يك مسخره و دلقك درباري ناميد گر ميم
   

  :آتابسوزان
گرفتند و آتابهاي ،  نظر به اين عقايد بود آه آسروي و پيروان او، همه سال، روز يكم دي ماه را جشن مي

 و بي پروايي در اين جهان سخن مي گويند، به گفته خود، زيانمند يا ناسودمند يعني آتابهايي را آه از تنبلي
دهند، مفتخواري و شرابخواري و گدايي و خوشگذراني و  آنند، دروغ و دغل ياد مي با آفريدگار توانا ستيز مي

دهند، به آتش  ها رواج مي آموزند، و گمراهي و پراآندگي را در توده تملق و بلهوسي و پندارهاي ناراست مي
  :گويد  نوشته، در اين باره ميپرچم در گفتاري آه در روزنامة خود آسروي. آشيدند مي

ولي آدام آتاب، ـ آن آتابي آه يك شاعرك بي ارجي، با خدا بي . سوزانيم گويم آري، ما آتاب مي مي
، آن آتابي آه يك جوان بدنامي به آفرينش خرده مي گيرد )در فابريك خدا بسته شود(فرهنگيها مي آند 

گوي مفتخواري دستگاه به اين بزرگي  ، آن آتابي آه يك شاعرك ياوه)يك وصلة ناجور بودخلقت من از ازل (
، آن آتابي آه يك مرد ناپاآي )جهان و هر چه در او هست هيچ در هيچ است(و آراستگي را نمي پسندد 
 در ايم جواني، چنان آه افتد و داني، با نوجوان پسري سر و سري(دهد  به ديگران درس ناپاآي مي

و آان من عند (دهد  بافد و آن را به خداي آفريدگار نسبت مي ، آن آتابي آه عربيهاي مغلوط مي)داشتم
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، آن آتابي آه يك پدر درمانده به يك پسر درمانده نامه مي نويسد و با صد بيشرمي چنين )ربك منزوال
  )...الي اللـه الحميد المجيد العزيزالحكيم  اللـة آتاب من: (عنوان مي آند

  .آنيم زنيم و نابود مي اينگونه آتابهاي ناپاك و مانند اينهاست آه آتش مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Memorial ـ ٤.          ٤٧.  ـ همانجا، ص٣.           ٤٦.  ـ همانجا، ص٢.         ٤٣. ـ زندگاني من، ص١
School .           آه من آسروي را شناختم و يك سال در آالس ششم دبيرستان از او  ـ در اين هنگام بود٥ 

ـ ٨.          ٣٤٢. ـ همانجا، ص٧.          ٢٧١.  ـ زندگاني من، ص٦              .مؤلف. درس عربي خواندم
ـ از ٩.        انتشار يافت١٣٢١ تا نيمة دوم شهريور آن سال تا خرداد ١٣٢٢ روز يكم فروردين پيمانشمارة يكم 

ـ پروفسور ١٠.            تا نيمة دوم شهريور آن سال دوازده شماره انتشار يافت١٣٢٢نيمة يكم فروردين 
نيكالي ماّر، يافثي شناس نامي روس، در آن هنگام، تقريظي بر اين آتاب نوشت آه به قلم حمزه سردادور 

اين ”: شناسي آرده و گفته بود ي ارجماّر، در اين مقاله، از آسرو.  چاپ گرديدارمغانترجمه و در مجلة 
. ، ص٩، سال يكم، شمارة پيمانـ ١١.            ”دانشمند ايراني مكتبي نوين در زبانشناسي باز آرده است

.               ، بخش يكمورجاوند بنيادـ ١٣.            ١٣-١٠. ، ص١٣سال يكم، شمارة پيمان،  ـ ١٢.              ٦-٧
َو الّشعرُا َيتَبُعُهُم ) ٣٦:٦٩يس (َو ما َعلِّمناُه َالَشعَر َو ما َينَبغي ُهَو ِاال ِذآُر َو قرآُن مبيُن :  آياتـ مانند اين١٤

ـ مجلة ١٥).              ٢٢٤: ٢٦شعراء (َو انُهم َيقولوَن ما ال َيفَعلوَن . َاَلم َتَر َانُهم في آّل و اِدَيهيمون. الغاوون
آيا : مجله، پس از ذآر اين مطالب، سئوال آرده است. ١٣٢٢، شهريور و مهر ٤-٥، سال يكم، شمارة سخن

.         ١٢. ، صدر پيرامون خردـ ١٦!              آنيد آه در آشور ما وضع چنين قانوني الزم و مفيد باشد؟ گمان نمي
  .١٠، سال يكم، شمارة پيمانـ ١٧

  
  

   آثار کسروی

 

 مقدمه
وي تاثيري غيرقابل انكار در چند . باشد  قين و نويسندگان پر آار تاريخ معاصر ايران ميآسروي يكي از محق

وي ازنادر  انديشمندان بيباآي بود آه با آگاهي و بينش و بي پروائي بسيار به .  نسل اخير ايران نهاده است 
  . جنگ خرافات و پندارهاي هزار ساله رفت و جان بر سر اين راه نهاد 

هاي بسياري از وي  هاي گوناگون تاريخي، زبانشناسي، اجتماعي و ديني پژوهش آرده و نوشته ينه وي در زم
ولي خوشبختانه محمود . نمود آوري ليست آثار آسروي آار دشواري مي در ابتداء، جمع. به جاي مانده است

ظيم و در نشريه  با آنكاشي در آثار آسروي، طرح مقدماتي آتابشناسي آسروي را تن٤٠آتيرائي در دهه 
طرح ”اين آتابشناسي، آه محمود آتيرائي خود آن را . ، جلد هيجدهم، به چاپ رساند“فرهنگ ايران زمين”

هاي  عالوه بر آن، وي نوشته. گيرد نامد، بسيار آامل است و تقريبًا  آل آثار آسروي را در برمي مي“ مقدماتي
  .آوري آرده است پيرامون آسروي را نيز جمع

ايم تا در حد امكان، اين  گيري از آار با ارزش محمود آتيرائي، تهيه شده و آوشيده سي حاضر با بهرهآتابشنا
  .مجموعه رابه تكميل آنيم 

  .تقاضا داريم تا در تكميل اين آتابشناسي ما را ياري آنند“ سايت آسروي”طبعًا از تمام بازديدآنندگان 
  با تشكر

   

 آتابشناسي آسروي
   
   

وي در زمينه هاي مختلف تاريخي، زبانشناسي و مسايل ديني آتاب و . هاي بسيار دارد آسروي نوشته
  :هاي آسروي، مجموع آثار وي به سه دسته تقسيم شده است براي شناخت نوشته. نوشته دارد

   
  :الف ـ در زمينه تاريخ

  .١٣٠٩، ١٣٠٨، ١٣٠٧، تهران، )سه بخش( ـ شهرياران گمنام ١
  .١٣٠٨، تهران، )متن پهلوي با ترجمه آن به فارسي(كان  ـ آارنامه اردشير باب٢
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  .١٣٠٩، ١٣٠٨، )دو بخش(هاي ايران   ـ نام شهرها و ديه٣
  .١٣٠٩ ـ تاريخچه شير و خورشيد، تهران، ٤
  .١٣١٢، تاريخ پانصد ساله خوزستان ـ ٥
  .١٣١٩ ـ ١٣١٣، بين سالهاي )شش بخش( ـ تاريخ هيجده ساله آذربايجان ٦
  .١٣١٥، )دو جلد( ـ گلچيني از آتاب پلوتارخ ٧
  .١٣٢١، ١٣٢٠، ١٣١٩، )سه بخش( ـ تاريخ مشروطه ايران ٨
  .١٣٢٣ ـ يكم آذر، ٩
  .١٣٢٢ ـ يكم ديماه، ١٠
  .١٣٢٣ ـ افسران ما، ١١
  .١٣٢٣ ـ تاريخ چپق و غليان، ١٢
  .١٣٢٢، )يا بخشي از تاريخ خوزستان( ـ مشعشعيان ١٣
  .١٣٢٢ ـ شيخ صفي و تبارش، ١٤
  .١٣٢٤ ـ پيدايش آمريكا، ١٥
  ١٣٢٤ چند تاريخچه ، تهران -١٦
  ).ناتمام( ـ مردم يهود ١٧
  ).ناتمام( ـ انكيزيسيون در ايران ١٨
  ١٣٠٢/ ام شيخ محمد خياباني قي-١٩

   
   

  :ب ـ در زمينه زبان
  تاريخ؟).                 آتاب درسي است در خواندن عربي(الدريه، تبريز،   ـ النجمه١
  تاريخ؟).                  آتاب درسي در نحو عربي(النحو، تبريز،   ـ خالصه٢
  .١٣٠٣، )آتابي است به زبان عربي( اسپرانتو،   ـ حقايق عن٣
  تاريخ؟).                          آتاب درسي در صرف عربي(الثمينه،   ـ الدره٤
  .١٣٠٤ ـ آذري يا زبان باستان آذربايجان، تهران، ٥
  .١٣٢٢ ـ زبان پاك، ٦
   
   
  :در زمينه مسايل ديني و اجتماعي: ج
   
  . ـ شريعت احمدي ، تبريز ، تاريخ ؟١
  ١٣٠٣ ـ قهوه السوراة ، صيدا ، ٢
  .١٣٠٣ ـ حقايق عين اسپرانتو ، ٣
  .١٣١٢، ١٣١١، )دو بخش( ـ آئين ٤
  .١٣١٢ ـ قانون دادگري، ٥
  .١٣١٣نامه ، تهران،   ـ مقدمه بر عفاف٦
  .١٣١٦ ـ راه رستگاري، ٧
  .١٣٢٠ ـ امروز چه بايد آرد؟، ٨
  .١٣٢١ ـ پيام به دانشمندان اروپا و آمريكا، ٩
  .١٣٢٢گويد؟،   ـ حافظ چه مي١٠
  .١٣٢٣ا با ماست،  ـ خد١١
  .١٣٢٢ در پيرامون روان،  ـ١٢
  ١٣٢٢ ـ در پيرامون رمان، ١٣
  .١٣٢٢در پيرامون اسالم،  ـ ١٤
  .١٣٢٢در پيرامون خرد،  ـ ١٥
  .١٣٢٣ـ١٣٢٢، )سه بخش( ورجاوند بنياد  ـ١٦
   ).golshan.com wwwبرگرفته از سايت .( ١٣٢٢صوفيگري،  ـ ١٧
  .١٣٢٢ ـ فرهنگ چيست؟ ١٨
  .١٣٢٢ ـ پندارها، ١٩
  بخوانند و داوري آنند يا ١٣٢٢شيعيگري،  ـ ٢٠

http://www.kasravi.info/ketabs/moarefi%20ketab/moshashian%20AB.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/khiabani.htm
http://www.kasravi.info/ketabs/ravan/p%20ravan.htm
http://www.kasravi.info/ketabs/piramon%20eslam.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/piramon%20kherad%2022.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/varjavand-boniad.pdf
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab038/p001.html
http://www.kasravi.info/ketabs/sheigari/p%20shiegari.htm
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   ).golshan.com wwwبرگرفته از سايت  .( .١٣٢٢ـ بهائيگري،  ٢١
  .١٣٢٣، در پاسخ بدخواهان ـ ٢٢
  .١٣٢٣ ـ سيزدهم مرداد، ٢٣
  .١٣٢٣ ـ در پيرامون ادبيات، ٢٤
  .١٣٢٣ ـ آار و پيشه و پول، ٢٥
  .١٣٢٣دين و جهان،  ـ ٢٦
  .١٣٢٣گفت و شنيد،  ـ ٢٧
  .١٣٢٣دادگاه،  ـ ٢٨
  .١٣٢٣دولت به ما پاسخ دهد،  ـ ٢٩
  .١٣٢٣ ـ بهمن ماه، ٣٠
  .١٣٢٣، فرهنگ است يا نيرنگ ـ ٣١
  .١٣٢٣تران ما،  ـ خواهران و دخ٣٢
  .١٣٢٣، زندگاني من ـ ٣٣
  .١٣٢٣ ـ ده سال در عدليه، ٣٤
  .١٣٢٣ ـ چرا از عدليه بيرون آمدم، ٣٥
  .١٣٢٤گو،   ـ در پاسخ حقيقت٣٦
  .١٣٢٤ ـ در راه سياست، ٣٧
  .١٣٢٤، )گيرد د رجبعلي دين ياد مياستا( ـ گفت و گو ٣٨
  .١٣٢٤؟، حاجيهاي انباردار چه ديني دارند ـ ٣٩
  .١٣٢٤آيد،   ـ شيخ قربان از نجف مي٤٠
  .١٣٢٤ ـ عطسه به صبر چه ربطي دارد؟، ٤١
  .١٣٢٤ ـ بدارالشريعه شعر سروده، آذر ٤٢
  .١٣٢٤نوشت ايران چه خواهد شد؟،  ـ سر٤٣
  .١٣٢٤ ـ در پيرامون جانوران، ٤٤
  .١٣٢٤ ـ جناب آقا از ميدان در رفت، ٤٥
  .١٣٢٤ ـ امروز چاره چيست؟، ٤٦
  . ١٣٢٤ ـ از سازمان ملل متفق چه نتيجه تواند بود؟، ٤٧

   
  نشريات 

  )نامه هاي پايتخت توقيف شد آه همه روز( ١٣٢١ تا هفدهم آذر ماه ١٣٢٠  ، سوم بهمن روزنامه پرچم-١ 
  .در مجموع دويست و پنجاه و چهار شماره در نزديك به پانصد هزار نسخه چاپ شده است 

   
 هر پانزده روز يكبار ، در چهل و هشت صفحه ،  منتشر مي شد ١٣٢٢ ، از نيمه فروردين پرچم نيمه ماهه-٢
  . ار نسخه چاپ شد برروي هم هژده هز.  شماره توقيف گرديد ١٢پس از انتشار . 
   
از توقيف درآمد ولي پس از انتشار هفت شماره  به شكل » پرچم  « ١٣٢٢  ، در اسفند پرچم هفتگي-٣

  .در اين دوره پرچم برروي هم نزديك به چهارده هزار نسخه چاپ شد . هفتگي ، مجددا توقيف شد 
   
پيمان در ششماه نخست هر پانزده روز يكبار منتشر مي شد و  . ١٣٢١ تا ١٣١٢ ، يكم آذر ماهنامه پيمان -٤

بر رو يهم نود شش شماره در بيش از صد و چهل و چهار هزار . پس از آن هر ماه يك شماره چاپ مي شد 
  . نسخه  چاپ شد 

   
   

  : پيمان و ماهنامه پرچمآتابهاي گردآوري شده از مقاالت آسروي در روزنامه 
  . ١٣٢٦ ـ نوروزنامه، يحيي ذآاء، ١
  ،باهماد ازادگان.١٣٢٦ ـ نيك و بد، ٢
  .١٣٢٧ ـ مقاالت آسروي، يحيي ذآاء،بخش اول ، ٣
  .١٣٣١ ـ آافنامه، يحيي ذآاء، ٤
  .١٣٣٤ ـ مقاالت آسروي، يحيي ذآاء، بخش دوم ، ٥
  .١٣٣٤خوني، ميرمهدي موبد،   ـ پاك٦

http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab036/p001.html
http://www.kasravi.info/ketabs/badkhahan.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/din%20va%20jahan.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/goft&shenid.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/dadgah.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/dowlat.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/farhang.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/zendegani%20man/zendegani-man.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/Hjibazar.pdf
http://www.kasravi.info/ketabs/payman.htm
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  ١٣٣٤ي و راه توانا گردانيدن آن ، يحيي ذآاء ، تهران  زبان فارس-٧
   ١٣٣٥ مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه آدمي است ، باهماد آزادگان ، -٨
  .١٣٣٥تهران ،  چهل مقاله آسروي  ،-٩
  ١٣٣٦انقالب چيست ، باهماد آزادگان ، --١٠
  ١٣٣٦وري ، آتابخانه طه يحيي ذآاء ، تهران ، فرهنگ آسروي ،-١١
   ١٣٣٦ ما از فرهنگ چه مي خواهيم ،محمد علي پايدار ، -١٢
   ١٣٣٩ دين و دانش ، -١٣
   ١٣٣٩ ما چه مي خواهيم ، -١٤
   ١٣٤٣ سخنراني آسروي در انجمن ادبي ، باهماد آزادگان ، -١٥
   ١٣٤٤ پيام من به شرق ، -١٦
  ١٣٤٤ پيرامون فلسفه ، -١٧
   ١٣٤٤تيشه هاي سياست ، -١٨
   ١٣٤٨ ن و سياست ، باهماد آزادگان ،دي-١٩
   ١٣٤٦بررسيهائي در تاريخ ايران ، حسين يزدانيان ، -٢٠
   ١٣٤٨بيماري ها ، -٢١
  ١٣٥٢آتاب هاي جيبي ،   آاروند آسروي  ، يحيي ذآاء ، تهران ،-٢٢
   انتشارات مهر آلمان١٣٧٤چند مقاله  احمد آسروي -٢٣

   
   

  نشريات پيروان آسروي
در ابتدا هفته .  بر روي هم شست و دو شماره چاپ شد ١٣٢٥ تا دهم دي ماه ١٣٢٥ تير ٢٢ ، جهان پاك -١

  .اي دو شماره و سپس هفته اي سه شماره چاپ مي شد 
   ١٣٢٦ ارديبهشت ٢٩ تا ١٣٢٥ بهمن ١٥ ، جهان پاك هفتگي -٢
 ماهانه منتشر مي  هر ماه يك دفتر به نام همان ماه به شكل مجله١٣٢٦ تا ١٣٢٤ ، دفتر هاي ماهانه -٣

  .بر روي هم سي شماره چاپ شد . شد 
 به ١٣٢٨ – ١٣٢٧ – ١٣٢٦ و سالنامه سپهر سالهاي ١٣٢٥ و ١٣٢٤ ، سالنامه پژوهاد اسفند سالنامه -٤

  . چاپ رسيد 
   

و نشريات ديگر ، نامه ماهانه همبستگي ، روزنامه شاهراه ، سخنراني هاي هفتگي ، روزنامه پاآراه ، مهنامه 
  زا بهارنامه ، آغاز پيروزي ، پيام پيروزي و گامهاي پيروزي فرو

  

  

  آشته شدن آسروي

  
  

آيات عظام و . نوشته هاي آسروي بويژه در زمينه مسائل ديني ، خشم مذهبيون را به شدت برمي انگيخت 
توي ، فرمان مراجه تقليد در نجف و قم با خشم بسيار آسروي را زير تيغ حمله خود گرفته و نهايتا با صدور ف

نواب صفوي آه طلبه اي است در نجف و از مراجع تقليد تائيديه الزم را براي آشتن . قتل وي را صادر مي آنند 
در تهران شيخ محمد حسن . آسروي گرفته است ، راهي تهران مي شود تا به وظيفه شرعي خود عمل آند 
  . يار وي قرار ميدهد طالقاني ، امام جمعه مسجد ظهيراالسالم پول الزم را در اخت

  
 ، نواب صفوي به همراه فردي به نام محمد خورشيدي ، در چهار راه ١٣٢٤براي اولين بار درهشتم ارديبهشت 

. در اين حمله موفق به آشتن آسروي نمي شوند . حشمت الدوله به جان آسروي سوءقصد ميكنند 
چند روز بعد نواب با . ستگير مي شود آسروي آه مجروح شده است به بيمارستان ميرود و نواب صفوي د

پس از آزادي از زندان با صدور اعالميه اي تشكيل . ضمانت بازرگاني به نام اسكوئي از زندان آزاد مي شود 
همزمان فشار به دولت وقت براي جلوگيري از انتشار آتاب هاي . جمعيت فدائيان اسالم را اعالم مي آند 
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سالم حاج سراج انصاري ، فقيهي شيرازي و سيد نورالدين شيرازي به حجت اال. آسروي افزايش مي يابد 
در اين سال ها دربار به دنبال حفظ رابطه حسنه با . دادگستري تهران بر عليه آسروي شكايت مي آنند 

 به ١٣٢٤با پشتيباني دربار شكايت پيگيري مي شود و آسروي براي روز بيستم اسفند . مراجع مذهبي است 
فدائيان اسالم از روز دادگاه وي با خبر شده و تصميم مي گيرند تا در اين روز . هران احضار ميشود دادسراي ت

در ساعت نه صبح ، .  نفر براي اين عمليات انتخاب مي شوند ٨. براي بار دوم به جان وي سوءقصد آنند 
 برادران امامي وارد اتاق شده زماني آه تنها چند دقيقه از ورود آسروي به اتاق بازرس نگذشته بود ،مظفري و

و پس از آن آه از آشته شدن آسروي اطمينان . و به سمت آسروي و همراه وي حدادپور تيراندازي مي آنند 
  . يافتند ، اهللا اآبر گويان از اتاق بازرس خارج شده و بهمراه ساير اعضاء گروه از آاخ دادگستري مي گريزند 

  
ولي چندي بعد با فشار روحانيون و حمايت دربار . دستگير مي شوند پس از قتل آسروي برادران امامي 

جنازه آسروي و حدادپور براي دور ماندن از دسترس مرتجعين . قاتالن آسروي از زندان آزاد مي شوند  ،
  . مذهبي ، توسط ياران و دوستانشان در آوه هاي شمال تهران دفن مي شوند 

  
ن چنان با استقبال روبرو شد آه ايت اهللا خوانساري آه مريض بود و خبر آشته شدن آسروي در ميان مذهبيو

  »فدائيان اسالم « آدمكشان . جلسه بحث خود را تعطيل آرده بود ، به وجد آمد و بيماري خود را فراموش آرد 
  . قهرمانان اسالم شدند 

  
 آزاديخواهي ، ترقي آشتن آسروي ، آشتن سمبل. آشتن آسروي ، تنها آشتن يك انديشمند مخالف نبود 

 .طلبي ، دگرانديشي و نوانديشي بود 

 : براي اطالعات بيشتري در باره قتل آسروي به منابع زير مراجعه آنيد 

 ١٣٦٩نامه آانون نويسندگان ايران در تبعيد دفتر دوم / دآتر ناصر پاآدامن  /  درباره قتل آسروي -١

 ١٣٧٥ بهار ١٦نشريه چشم انداز شماره / دآتر ناصر پاآدامن /   قتل آسروي ، چند سند -

 قتل آسروي

 چند سند
   

  ناصر پاآدامن
   

واب صفوي و سوءقصدآنندگان ن. ، به زندگي احمد آسروي سوءقصد شد١٣٢٤در هشت ارديبهشت 
نواب صفوي از پشت سر به آسروي دو بار تيراندازي آرد و سپس با آارد به او حمله . احمد خورشيدي بودند

  .آورد و وي را به سختي زخمي آرد
 اسفند همان سال زماني آه بازپرس شعبه هفت دادسراي تهران، بليغ، آه رسيدگي به شكايت ٢٠در 

به بازپرسي به آاخ دادگستري خواسته بود، گروهي از جمله دو برادر، عليه آسروي را برعهده داشت، وي را 
دربارة قتل (سيدحسين و سيدعلي امامي به دفتر بليغ ريختند و آسروي و منشي وي حدادپور  را آشتند 

، دفتر دوم، مارس نامه آانون نويسندگان ايران در تبعيدآسروي نگاه آنيد به دو نوشته از همين قلم در 
برخي مطالبي آه در اين زمينه در ). ١٠٧-١٢٧. ، ص١٩٩٤، و دفتر چهارم، آوريل ١٧٩-٢١٣. ، ص١٩٩٠
طلب و ترقيخواه و  اي آزادي در آن زمان روزنامه (ايران ما، و )ارگان حزب توده ايران(، رهبر، اطالعاتهاي  روزنامه
، انتشار يافته )عضاي حزب تودهمند از ياري روشنفكران و نويسندگاني با مواضع چپ و همكاراني از ا بهره
  :در اين صفحات آمده است. است

 اطالعات شرح واقعه است در مدرك اول.  ارديبهشت است٨ درباره سوءقصد نافرجام ٥ تا ١مدارك 
 يكي از همكاران خود را به رهبرروزنامه . خوانيم  همين واقعه را به نقل از آسروي ميمدرك دومدر . همانروز

 چاپ شده است، بي آم رهبربه گفته اين همكار، شرحي آه در . فرستد بيمارستان براي ديدار آسروي مي
توان اين دو متن را روايت آسروي  مي. آند و آاست و با الفاظ خود آسروي جريان سوءقصد را بيان مي

رئيس . “ زخم چاقو به تنم خورد٩دو گلولة پياپي و ”: رهبر، نامه آسروي است  به روزنامه ٣مدرك دانست؟ 
اين نامه پس از .  “اند  پرونده را زير نظر گرفتهاز ديروز خود ايشان”گويد آه  رود و مي شهرباني به عيادت مي

 ١٥( به چاپ رسيده است رهبرنوشته شده و احتماًال با تاخير در )  ارديبهشت١٢(انتشار گزارش شهرباني 
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اين روايت بكلي با آن روايت . ند روز تاخير، سوءقصد است به روايت شهرباني با چ٤مدرك ). ارديبهشت
هر . دهند آه اسلحه در دست آقاي آسروي بوده استپيشين مغاير و متضاد است؛ اهل محل شهادت مي

جراحت وارده بر پشت آقاي آسروي در اثر اصابت ] شده[پس از عسكبرداري چنين تشخيص داده ”چند آه 
دادسراي نظامي قرار آزادي همه را به قيد ! ر انداخته استپس آسروي خود بر پشت خود تي. “گلوله است

اي  ، نوشته آسروي است آه در نامه٥مدرك !  “.قضيه تحت تعقيب است”: نويسد آند و مي آفالت صادر مي
  !آند  شهرباني اعتراض مي به تحريف وقايع و قلب حقايق از سوي ايران مابه 

اين . نويسد اي سابقه آار را مي وي خود طي نامه: سه مدرك بعدي درباره سابقه پرونده آسروي است
اي است آه در زمان حيات، از  نوشته دوازده روز پيش از قتل آسروي انتشار يافته و چه بسا آخرين نوشته

گذار اين پرونده محسن صدر است آه در زمان وزارت دادگستري خود  پايه). ٦مدرك (وي به چاپ رسيده است 
همو زماني آه نخست وزير شد . چنين آرد) اللـه قمي در تهران ، همزمان با حضور آيت١٣٢٢خرداد ـ اسفند (
در اواخر آذر، گروهي . ه خارج از نوبت رسيدگي آننددستور داد آه به اين پروند) ١٣٢٤ خرداد ١٥ مهر ـ ٢٩(

آسروي و يارانش، شهرباني  ) ٧مدرك .( سوزي متهم آردند تا مردم را بر ضد او بشورانند آسروي را به قرآن
) ١٣٢٤ بهمن ٧ آبان ـ ١٢(در آابينه حكيمي     . نندآ دهند اما هيچ نمي و فرماندار نظامي را آگاهي مي

  . آنند پرونده را خارج از نوبت رسيدگي مي
 انتشار يافته است و سابقه امر را بيان ايران مادو مدرك بعدي مقاالتي است آه پس از قتل آسروي در 

 چگونگي قتل آسروي و ٩مدرك  خالصه نسبتًا دقيقي است از محتويات پرونده آسروي و ٨ك مدر. آند مي
آند و چه بسا همان محمود   آه هرمز امضاء ميايران مابه قلم يكي از همكاران . دهد حدادپور را شرح مي
( دو مدرك ديگر . ري باشد آه از همكاران روزنامه در آن زمان بود و از اعضاي حزب تودههرمز، وآيل دادگست

آند آه   به ادعاهاي مقامات انتظامي اشاره مي١١مدرك . نيز هر دو از همان روزنامه است ) ١١ و ١٠مدرك 
دانيم آه باالخره بر اساس  مي. اند گويند اين بار نيز آسروي و حدادپور قرباني تيرهاي خطارفته خود شده مي

  .آند اين دروغ ننگين است آه دادگستري قاتالن را تبرئه مي
  . دربارة قتل آسروي انتشار دادسخناي است آه ماهنامه  ، مقالهآخرين مدرك

انگيزي است دربارة قتل و پيگيري آن و نخستين آنگره نويسندگان ايران هم  از آن پس خاموشي شگفت
آه در آمال سكوتي ). ١٣٢٥ تير ٥ تا ٣(آه در خانه فرهنگ شوروي برگزار شد از اين قتل به سكوت گذشت 

نه يادي از مردي آه سر در راه قلم و عقيده گذاشته بود، نه فريادي، . يابد شرمندگي، سالهاست ادامه مي
  .نه دادي و نه دادخواهي

مگر نه . شود اي چون پرونده قتل آسروي هرگز بسته نمي پرونده. زمان دادخواهي، همه زمانهاست
ها و  ، در اين يا آن آشور جهان، آساني را به اتهام آردهاينست آه هم اآنون نيز اين زمان و آن زمان

فرشته عدالت آن دوران نواب صفوي و . خوانند هاشان در دوران جنگ جهاني دوم به ميز محاآمه مي گفته
خورشيدي را به هنگام ضرب و جرح آسروي دنبال نكرد و پس از قتل آسروي نيز برادران امامي و ياران را آزاد 

  .اند هاي خطارفته سالحهاي خويش آشته شده حكم داد آه آسروي و همراهش با گلولهآرد و چنين 
گفتند، بزرگان نظام مستقر به عالنيه  اآنون سالهاست آنچه را آه از همان زمان همه به زمزمه مي

 ، نواب“سوءقصد نافرجام”در آن . قتل آسروي به فتواي بزرگان شرع بوده است: گويند گويند و باز مي مي
. اند صفوي مجري اين فتوا بوده است و پس از آن نيز قاتل يا قاتالن آسروي بر اساس همين فتوا عمل آرده

اگر ادعاهاي . آنند فروشند و نام آمران و عامالن را به بزرگي و نيكي ياد مي اآنون به اين هر دو اقدام فخر مي
حق است پس اين مباهات نواب صفوي و اينان صدق است پس آن رأي دادگاه چيست؟ اگر حكم دادگاه بر 

  ياران و همراهانش از چه روست؟
. الهي نواب و يارانش را ناديده گرفته است“ رسالت”آن حكم دادگاه، : بيش از اين به ظلم تاريخ تن ندهيم

ن آه فخر اين قتل آه راست؟ آمرا: شايسته اين نام، تا بنشيند و اين ننگ را بزدايد. اآنون دادگاهي ديگر بايد
اند؟ عامالن آيستند؟ از آجا آمدند؟ چه آردند؟ به آجا رفتند؟ چه آساني نخواستند آه از همان زمان  بوده

اجر خدمت ايشان به درستي شناخته شود؟ اين پرسشها همچنان امروزي است و همچنان نيز امروزي 
  ماند تا زماني آه ندانيم چه آس يا آساني آسروي را آشتند؟ مي

اي آه احترام و رعايت آنها  اي آه از اين راه به مفاهيم نخستين و پايه رگ است و خدشهاين امري ست
تواند شد مگر با تجديد محكمه قتل  بايد سنگ بناي هر جامعه متمدني باشد وارد آمده است جبران نمي مي

  .آسروي
اجراي حكمي اگر قتل فرهنگ افتخار است و يا گامي است در راه . قتل نويسنده، قتل فرهنگ است

!  اين فخر ايشان را ارزاني باد. آفرين را از عامالن و آمران و حاميان اين قتل نگيريم الهي، پس اين افتخار صواب
  . پس دادرسي بايد تا روشن آند آه آسروي را چه آس و آساني آشتند
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و داد و آزادي اي بر پايه عدل  همه آساني آه استقرار جامعه. پرونده قتل آسروي همچنان گشوده است
تا اين ظلم . بايد رسيدگي مجدد به پرونده قتل آسروي را خواستار شوند و برابري را در ايران خواهانند مي

  !توان از داد و دادگستري سخن گفت بزرگ برجاست آجا مي
 ١٣٧٥، پاريس، بهار ١٦، شماره انداز چشم

  سوئد–ر افسانه  نش١٣٧٧ زمستان  چاپ اول/ دآتر ناصر پاآدامن  / قتل آسروي -

  سوئد– نشر افسانه ١٣٧٧ زمستان  چاپ اول/ دآتر ناصر پاآدامن  / قتل آسروي  

  آلمان– نشر فروغ ١٣٨٠ پائيز  چاپ دوم/ دآتر ناصر پاآدامن  / قتل آسروي -

 

  
خواستار عبدالحسين هژير در جلسه هيئت وزيران  -

از خاطرات ايرج / آزادي قاتل آسروي شد
 اسكندري

   

السلطنه وزارت پيشه و هنر را بر  ايرج اسكندري، يكي از رهبران حزب توده آه در آابينه ائتالفي قوام
  :گويد عهده داشت در خاطرات خود مي

السلطنه آه ما  الفي قوامدر آابينه ائت. قتل آسروي قبل از اينكه ما وارد آابينه شويم انجام گرفته بود”
امامي توقيف بود و شبي در جلسه هيئت وزيران، . شرآت داشتيم قبًال قاتل آسروي را گرفته بودند

 و حاآي از آن بود آه تقاضا  السلطنه به عادت مالوف آاغذي درآورد و نشان داد آه آقايان علماء نوشته قوام
  . پرسيد لذا عقيده آقايان وزراء را مي. مايندباشد مرخص ن اند امامي را آه در توقيف مي آرده

  . هژير بالفاصله گفت به عقيده من صحيح است و بايد موافقت نمود آه اين فرد از زندان آزاد شود

من اجازه صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه و با حضور قاضي و ديگران، يك آدمي را زده و با 
فهمم ما  اند و من نمي حاال حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضي داده. اند شتهآارد شكمش را پاره آرده و آ
وقتي آسي يك همچو جرمي را مرتكب شده، . توانيم در اين مسئله دخالت آنيم در هيئت وزيران چگونه مي
شود و  ميشود آه يا قرار منع تعقيب صادر  شود و در آنجا رسيدگي و محاآمه مي موضوع به دادگاه احاله مي

  . گردد گردد و بكلي از زندان آزاد مي يا اينكه تبرئه مي

بعد هم اللهيار صالح وزير دادگستري را مخاطب قرار داده پرسيدم مگر شما حق داريد قرار مستنطق و يا 
 زندان  تصميم قاضي را آه حكم توقيف آسي را صادر آرده است لغو نمائيد و رأسًا اجازه بدهيد آه او را از

  . رخص آنند؟ وزير دادگستري جواب داد نخير، من همچو حقي را ندارمم

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

اند آار  هژير اظهار داشت آه نخير آقا، بنده عقيده دارم آه اين آدم مهدورالدم بوده و اگر هم او را آشته
  ). بارتييك همچو ع(صحيحي بوده 

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

  !هژير جواب داد با خود شخص
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دهم آه شما مهدورالدم هستيد و همين االن اگر اجازه بدهيد  گفتم اگر اينجوره بنده هم تشخيص مي
  .  با خود من استشكم شما را سفره بكنم چون به قول شما تشخيص آ ن

اي هستيد  شما يك فرد تحصيلكرده. گفتم اينكه قانون نشد، مذهب نشد. السلطنه محكم زد زير خنده قوام
مهدورالدم يعني چه؟ ما قانون جزا، قانون . زنيد  آه در قرن بيستم يك همچو حرفهايي مي و از شما بعيد است

  ...اند براي اينكه ما ديگر از اين حرفها نزنيم مجازات داريم و تمام اصول محاآماتي را معين آرده

و بعد از اينكه ما از آابينه بيرون آمديم و . و قضيه را مسكوت گذاشتند. السلطنه گفت بسيار خوب قوام
و همان موقع من در فرانسه بودم آه خبر . زاده را وزير دادگستري آردند، فوري اينها را مرخص نمودند موسوي

و من پيش خودم . د، آه قاتل، همان امامي بود آه بعد از آزاد شدن از زندان او را آشته بودرسيد هژير را آشتن
 را  گفتم ديدي چگونه خون اين سيد اوالد پيغمبر آردم آه اگر يك فرد مذهبي و معتقدي بودم مي فكر مي

  ! بكشدمور آرد آه او راماهژير لوث آرد و خداوند هم همين شخص را ] منظور سيداحمد آسروي[

 

معرفي آتاب قتل  /  قتل فرهنگ بود قتل آسروي 
 ايرج هاشمي نژاد/ آسروي 

نوشته اند آه در » راه آزادي« ي در نشريه ايرج هاشمي زاده مقاله ا آقاي »قتل آسروي « آتاب  پيرامون
به  نشريه طرحي نيز از آسروي در همراه مقاله ايشان ،. بازديدآنندگان آورده مي شود  مطالعه اينجا براي

 چاپ رسيده بود آه در زير آورده مي شود

PDF    HTML.  

  معرفی کتاب 
   *قتل کسروی ، قتل فرهنگ بود 

  ايرج هاشمی زاده
 ) گرفته شده است ١٣٨١تير / ٨٨شماره /http://www.rahe-azadi.comاين متن از نشريه راه آزادي  (  

  قتل کسروی : نام کتاب 
  ناصر پاکدامن : نويسنده 

  فروغ ، آلمان : ارات انتش
   ١٣٨٠پاييز : چاپ دوم 
   نسخه ١٠٠٠: شمارگان 

 ) صفحه٢٨٠( يورو ١٢: قيمت 

  
کوبيده شده، » تابو«در سرزمينی که بر پيشانی مذهب مهر ! احمد کسروی دست به آهن گداخته ای زد

به آسمان سرکشيده گشت و گذار بر حول و حوش آن و کنجکاوی در امور آيات اعظام و باال رفتن از ديوار 
  . اندرونشان همان و با چماق 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 

ی عبور از جاده ناهموار سنت و قدم گذاردن در جامعه باز، روشنگری و دست زدن به آهن ها. غيرممکن نيست
  ! گداخته است

  
 سال جمهوری ٢٣. به ما تلقين کرده اند و ما به خود تلقين کرده ايم که گداخته است. آهن، گداخته نيست

اسالمی با کارنامه سياه و خونين آقايان آيات اعظام، وقت آن رسيده است که کسروی ها قدم به جلو نهند و 
  . با جهل و نادانی به مبارزه ای بی امان دست زنند

http://www.kasravi.info/gatls/phashemizade.htm
http://www.kasravi.info/gatls/phashemizade.htm
http://www.kasravi.info/gatls/hashemizade.pdf
http://www.kasravi.info/gatls/hashemizadeh.htm
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  ! روانش شاد باد.  سال پيش، پيشاهنگ اين مبارزه شد و جانش را از دست داد٦٠احمد کسروی 

  
 * * *  

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

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

   
 سال ٣٣ ـ يعنی ١٣٥٧ تا بهمن ماه ١٣٢٤ اسفند ٢٠به راستی چرا کسروی را کشتند؟ و چرا پس از قتل او در 

در ذهن هيچ يک از روشنفکران و پژوهشگران و محققين ايران شکل نگرفت؟ پرسش » پرسش ساده«ـ اين 
ايد به خالقيت و سالمتی ذهن روشنفکر ايرانی شک برد؟ پاکدامن از خودش شروع می ساده نيست و يا ب

به آسانی نامهای بسياری از نوشته های او به ذهنم آمد و بعد هم تصوير چهره ای استخوانی با ... «: کند
 کاخ اما از قتل او، به ابهام می دانستم که در. چشمانی نافذ در پس عينکی با قاب گرد و کمی کلفت

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

   
، رضاخان ١٣٢٠ فضای اجتماعی ـ سياسی سالهای پس از شهريور«: و بعد ترسيم فضای سياسی آن دوران

زدايی دولتيان، تجديد قوای روحانيت و بازگشت ايشان به صحنه سياسی، گسترش نقد دينی با توجه به 
، )به کسروی (١٣٢٤ ارديبهشت ٨اسرار هزارساله ـ نوشته حکمی زاده ـ و شيعيگری، سوء قصد نافرجام 

  . »...ت با آن اوجگيری ناشکيبايی مذهبی و رفتار سراسر مجامله و تعلل و قصور دول
 سالگی بر تخت سلطنت نشست، ٢٢ ايران را ترک کرد، پسرش محمدرضا در سن ١٣٢٠رضا شاه در شهريور 

دولت فروغی اولين کابينه پس . ياد می کند» رضاخان زدايی دولتيان«ناصر پاکدامن به درستی از اين زمان، از 
  : بعدی از عمر کوتاهی برخوردار بوداز دوری رضاشاه از قدرت است، کابينه اش چون کابينه های 

  
  )  ماه٧( تا اسفند همان سال ١٣٢٠فروغی از شهريور 
  )  ماه٤ (١٣٢١ تا مرداد ١٣٢٠سهيلی از اسفند 

  )  ماه٧ (١٣٢١ تا بهمن ماه ١٣٢١قوام از مرداد 
  )  ماه١٣ (١٣٢٢ تا اسفند ماه ١٣٢١سهيلی از بهمن ماه 

  )  ماه٨ (١٣٢٣ تا آبان ١٣٢٢ساعد از اسفند 
  )  ماه٦ (١٣٢٤ تا فروردين ١٣٢٣بيات از آبان 

  )  ماه٥ (١٣٢٤ تا مهر ١٣٢٤صدر از فروردين 
  )  ماه٥ (١٣٢٤ تا بهمن ١٣٢٤حکيمی از مهر 

  
 در کابينه جديد ١٣٢٥ مرداد ١٠در .  دوام يافت١٣٢٦ تا آذر ١٣٢٤و دوباره احمد قوام که کابينه اش از بهمن ماه 

عمر کوتاه کابينه ها . مرتضی يزدی و فريدون کشاورز از حزب توده ايران شرکت کردندقوام، ايرج اسکندری، 
  .حکايت از بی ثباتی سياسی آن زمان دارد

   
حکومت او گرچه ظاهر حکومت پارلمانی را حفظ کرده بود، اما روش .  به قدرت رسيد١٢٩٩رضاشاه با کودتای 

تجدد و نوگرايی را ـ که خواست انقالب . او نداشتاستبدادی حکومت او چيزی کمتر از دوران قبل از 
مشروطيت بود ـ در جامعه به پيش برد، از قدرت بی حد و مرز روحانيان کاست، مراکز آموزشی غيرمذهبی، 
شهرنشينی، ارتش و نيروی پليس مدرن، دادگستری، ثبت و اسناد را برپا ساخت، دانشجو به خارج فرستاد، 

، راه آهن و جاده ها ساخت، کارخانه به راه انداخت و )١(امين کرد، حجاب را برچيد نظم و امنيت را در کشور ت
کوتاه سخن پايه ناسيوناليسم ايرانی را تحکيم داد و همه اينها در سايه خودکامگی دربار و اعمال زور و فشار و 

 و در سوراخ خزيده، سر به و چون قدم از مرز ايران به بيرون گذارد، ماليان زخم خورده) ٢(خشونت انجام گرفت 
آخوند بچه «: بيرون آوردند و دوباره علم دار جامعه شدند و دولتيان ميدان را برای جوالن دادن به گفته کسروی

نمونه ای از رفتار آنان را . آماده کردند» ها و سيد بچه ها و زنده کردن سينه زنی و زنجير زنی و چادر و چاقچور
  : داده بخوانيد» سيد گدايی« ای، نخست وزير زمان به در نامه ای که ساعد مراغه
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مردی با تنی توانا و . شما اين را بخوانيد و نيک بينديشيد که چيست«: کسروی درباره اين نامه می گويد
گردنی ستبر به گدايی و مفتخوری پرداخته، شال سبز به سر می پيچد، سوار اسب می گردد، به شهرها 

است پولها از مردم می گيرد، ساعد " شفايافته حضرت عباس"می گردد و به نام آنکه می رود، اداره ها را 
به " فرمان گدايی"نخست وزير به جای آنکه اين مرد را به دادسرا فرستد و به نام ولگردی کيفر برايش خواهد 

ع مساعدت و دست او می دهد و به کارکنان دولت می سپارد که در سفرهای گدايی او در هنگام عبور هر نو
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 برد، پس چرا اين نوشته را 

تان او نقشه بسيار بزرگی درباره اين کشور دارند به دست آن گدا داده؟ شما بيگمان باشيد که ساعد و همدس
و اين يکی از خواستهای ايشانست که اين کشور پر از گدا و روضه خوان و درويش و مفتخورهای پست باشد 
که توده ايران در ديده بيگانگان خوار باشد که آنرا شاينده آزادی ندانند و هميشه اختيارش را به دست ساعدها 

ساعد مراغه ای تنها نيست، هزارها ساعد مراغه ای هست و ما با آنان به نبرد پرداخته ... دو هژيرها بگذارن
کسانيکه با ما . ما بايد از جان خود درگذريم. ايم، خود در ميدان جنگيم و به جانفشانی بسيار نياز داريم

  )٣(» .همگامند بايد از سختی و گزند نترسند
   

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

 در گويی که.  نقل می کند بسيار پر معنی است٢٠محمدعلی فروغی، نخستين نخست وزير پس از شهريور 
آن سالها رهنمود اصلی سياست دولتيان همين جمله است که فروغی در نخستين ديدارش با روزنامه نگاران 

در حکومت سهيلی، حاج آقا حسين قمی از عتبات به ايران ... به دين هم بايد حمايت کرد: به زبان آورده است
است و دو سالی بعد، پس از مرگ سيد او که يکی از بزرگان عالم شيعه . می آيد و به زيارت مشهد می رود

ابوالحسن اصفهانی مرجع تقليد شيعيان می گردد، از دولت می خواهد که چادر زنان را آزاد کند، مدارس 
دولتيان ... مختلط را تعطيل کند، آموزش شرعيات و فقه را در برنامه های درسی ابتدايی و متوسطه بگنجاند و 

حاکمان به رضاخان زدايی می پردازند و فعاالنه به تحبيب قلوب روحانيت . ..هم به اين خواستها تن می دهند
دست می زنند تا با تقويت مذهب مبارزه با افکار آزاديخواهانه و ترقيخواهانه را تسهيل کنند، در اين ميان 

ويش می روحانيت نيز پايان دوران بيست ساله را تولدی ديگر می داند و فعاالنه به تنظيم و تمشيت امور خ
  . »پردازد

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

گرمابه های نمره را بسته خزينه ... د که به آن باز گردندزنها که از چادر بيرون آمده بودند آزادی يافتن. گرديد
شاه بار ديگر در درگذشت بزرگان دين مراسم سوگواری ... های عمومی سراپا کثافت را که بسته بود باز کردند

  . »برگزار می کند و به مسجد می رود و ختم آيت اهللا اصفهانی را می چيند
  

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

به شهربانی سفارش کردم که متعرض کسی ... «: اعتراض می کند و نخست وزير در پاسخ او می نويسد
موردی پيدا می شود که کسی به زنی تعرض کند، به شهربانی يا خود اينجانب اطالع " اگر واقعا... نشوند

  . »بدهند تا اقدام الزم بشود
  

چادر و چاقچور و دعانويسان و رماالن و شفايافتگان امام زاده ها و بهايی کشی و يهودی آزاری دوباره به 
 ـ ١٣٢٣واقعه شاهرود ـ مرداد . ک و همدستی آنانجامعه باز می گردد، آنهم در برابر چشمان دولتيان و با کم

  .در تاريخ ايران نقطه ننگی است، آمدند و کشتند و بردند و غارت کردند
   

کسی معترض حجاب زنان نبايد بشود، تدريس شرعيات و عمل به آداب «به دستور علی سهيلی نخست وزير 
ط اجرا می شود و مکان پسران از دختران در دينی برنامه های آموزشی با نظر يک نفر مجتهد جامع الشراي

سياست رضاخان زدايی، آزادی و . و عقربه های زمان را دوباره به عقب بازگرداندند» مدارس تفکيک می گردد
تجددگرايی نبود، تنها هدفش بازگرداندن قدرت به روحانيت و ميدان دادن به سيدضياها و دخالت آنان در 

  . سياست و حکومت بود
  

همه ديديد ... «: درباره کسروی می نويسد» بخوانيد و به کار بنديد« در ١٣٢٣ ارديبهشت ١٥ جوان در خمينی
کتابهای يک نفر تبريزی بی سر و پا که تمام آيين شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشيع به امام 
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: و اضافه می کند. »صادر نشدصادق و امام غايب روحی له الفدا آنهمه جسارتها کرد و هيچ کلمه از شماها 
همکيشان ديندار ما، برادران پاک ما، دوستان پارسی زبان ما، جوانان غيرتمند ما، هموطنان آبرومند ما، اين «

اوراق ننگين، اين مظاهر جنايت، اين شالوده های نفاق، اين جرثومه های فساد، اين دعوتهای به زردشتی 
با . ناسزاها به مقدسات مذهبی را بخوانيد و در صدد چاره جويی برآييدگری، اين برگرداندن به مجوسيت، اين 

يک جوشش ملی، با يک جنبش دينی، با يک غيرت ناموسی، با يک عصبيت وطنی، با يک اراده قوی، با يک 
نا می اينها يادگارهای باستانی شما را به باد ف. 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 با . دهند
کدام . خونهای پاک شهدای فضيلت به دست شما رسيده آتش می زنند، اينها عيد آتش زدن کتاب دارند

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

  
به راستی چرا کسروی خشم اين مالی جوان و امام آينده ايران را برانگيخته بود؟ گناه کسروی مبارزه بی امان 

 سازش نداشت به زير سئوال برد، به به نقد مذهب شيعه نشست و آنچه را که با خرد. او با خرافات بود
اسالم هيچ زمان توهين نکرد، قرآن کتاب مقدس مسلمانان را به شعله آتش نسپرد ـ آنچه مذهبيون به دروغ 
به او نسبت دادند ـ مراسم کتابسوزی داشت، هر آنچه را که به ديد او با خرد سازگار نبود به شعله آتش می 

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

اتمه پيدا می کند ـ بلکه با ويروس شعر و شاعری که بر تن فرهنگ ما جای خوش کرده و کتب و نشريات ما خ
  ).٤(را به تصرف خويش درآورده است 

   
احمد کسروی با شهامت و شجاعت اخالقی بی نظير در زمانی که قبل از او کسی در برابر خرافات ناشی از 

کرده بود، يک تنه در برابر آنان ايستاد، به نقد صوفيگری، بهاييگری و حاکميت مطلق روحانيان شيعه قد علم ن
شيعيگری نشست، پرده از خرافه های کهن در بطن جامعه و نظريات ضدخرد برداشت و چون روحانيون را با 

شيخ عبدالحسين «خرد و منطق سر سازگاری نيست، کمر به قتل او بستند و با فتوای آخوندی به نام 
ا ياری گروه نواب صفوی و با همکاری مستقيم و غيرمستقيم حاکمان زمان، او را در کاخ و ب» امينی

 دادسرای تهران با منشی و يارش حدادپور به وضع ٧در شعبه !! دادگستری، در زير چشمان فرشته عدالت
وردند، سپس از فجيعی در مقابل ميز بازپرسی به نام بليغ به قتل رسانيدند و حکم الهی را به مرحله اجرا درآ

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

  
آنان تنها نبودند و درجه . ، برادران سيد حسين امامی و سيد علی محمد امامی بودندقاتالن کسروی

تأييد اين نکته که دست حاکمان . ا برای ورود آنان به اتاق بازپرس فراهم کردداری از ارتش، کمکهای الزم ر
پاکدامن در اين باره چنين می . زمان مستقيم و غيرمستقيم در اين قتل فجيع ديده می شود ضروری است

. ..پس از قتل کسروی، برادران امامی و ديگر اعضای تيم حمله فداييان اسالم دستگير شدند ... «: نويسد
هشت ماه پس از قتل کسروی، دادگاه بدوی نظامی برای هر يک از متهمان ده هزار تومان وثيقه صادر می کند 

در منزل آيت اهللا حاج آقا حسين .... پنج نفر از هفت نفر آزاد می شوند و دو برادر امامی در زندان می مانند ... 
ستور کدام مرجع دست به اين عمل زدند؟ آيت اهللا يکی از افراد حاضر سئوال می کند که اينها به د... قمی 

عمل آنها مانند نماز از ضروريات بوده و احتياجی به فتوا نداشته زيرا کسی که به : قمی با صدای بلند فرمودند
بر اثر اين فشارها دادگاه . پيغمبر و ائمه اطهار جسارت و هتاکی کند قتلش واجب و خونش هدر است

است سرتيپ باستی حکم برائت متهمان را صادر کرد و برادران امامی با تجليل و تکريم تجديدنظر نظامی به ري
  . »خاصی آزاد شدند و پرونده افتخارآميز اولين نبرد فداييان اسالم با پيروزی و موفقيت بسته شد

ز همگی در نشريات و احزاب ني. تنها حاکمان زمان نبودند که خفت بار در مقابل فشار روحانيون سر خم کردند
بايد پذيرفت که کسروی با آنچه می نوشت و می گفت و می کرد، در آن «. مقابل اين قتل ننگين سکوت کردند

آنچه می گفت را بسياری می پسنديدند اما کمتر . بدل شده بود" شخصيت مزاحم و تحمل ناپذيری"زمان به 
ای کسروی به انزوای فرهنگی و سياسی وی افراط و تفريطه. کسانی بودند که زبان به حمايت از او بگشايند

نقد "مخالفت می کرد پس متجددان سخنش را نمی پسنديدند و آنگاه که به " اروپاييگری"با . ياری می رساند
همچنان که متّدينان هم آنجا که به بيدينی غرب می تاخت به . دست می زد تنهايش می گذاشتند" دينی

نانی می گفت که نه نوآوران هنر و ادب را خوش می آمد و نه دشمنان در نقد ادبی، سخ. دنبالش نمی رفتند
آنچه در زمينه سياست هم می گفت و می کرد بر اين خصلت يگانگی . رمان و شعر و نويسندگی و شاعری را
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پس از شهريور بيست، به " آزادی"به اين نحو بود که وی در سالهای . و انزواطلبی وی گواه ديگری است
وجدان معذب : بدل شده بود که عيش بسياری از آزادی طلبان را منغص می کرد" ل ناپذيریشخصيت تحم"

با از ميان . جامعه ای بود که از کابوس رضاخانی درآمده بود و صميمانه در جستجوی راهی ديگر تقال می کرد
 سکوتی که از از .بسيار بودند کسانی که نفسی به راحتی برآوردند" حتما" شخصيت تحمل ناپذير"رفتن اين 

احساس "آن پس و در طی سالها، بر قتل کسروی و سرنوشت قاتالن وی سايه انداخت، نشانه ای از همين 
در هر زمان، از هر سو به او که رسيده اند . عنصری سنت شکن، بی هراس و پرتالش است" رهايی از حضور

  . »خير و صالح را در سکوت و خاموشی دانسته اند
  

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

من از ... « : ز ساکت نمی نشيندسعيد نفيسی ني. ی محمود تفضلی است» ايران ما«نگاری است، روزنامه 
سر درس خود از دانشکده ادبيات بيرون می آمدم که در باغ دانشسرای عالی خبر کشته شدن وی را در 

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

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

کاری که با او کردند زشت ... شايد در برابر منطق قوی روزی تسليم می شد . کردن او کار دشواری بودمجاب 
زيرا . تر از کاری بود که با سقراط و حسين بن منصور حالج و ديگران که در راه عقيده شان کشته شدند، کردند

اما . اينک آن مرد نيست. د نمی نازيدندکه در آن زمانها ديگر به قانون و دادگستری آن همه که امروز می نازن
در برابر لغزشهايی که داشته است آثار جاودانی از او مانده، لغزشها و خطاهای . کارهای او در ميان ما هست

و اگر گاهی زياده روی و سرکشی و افراط ... او را بزرگ می داريم . او را به کارهای سودمندش می بخشيم
ر برابر دانش و بينش و پشتکار و جهدی که در راه علم داشته است سر فرود وی ما را متعجب کرده است د

  .با آزادی برادران امامی پرونده قتل کسروی برای هميشه بسته شد. »می آوريم
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 تصاوير

  
  

 
 

  

 

 مراسم خاآسپاري احمد آسروي

  

اين عكس در قوچان و زماني گرفته شده است آه آسروي از سوي وزارت دادگستري به مامورّيت خراسان 
و دخترش فروغ و در دست چپ او ) شهردار قوچان(در دست راست آسروي شادروان آسرائي . رفته بود
 ان ژاندارمري ديده ميشوندافسر
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  در پشت آسروي بر روي ديوار 
  گرفته شده است ١٣١٨اين عكس در تبريز سال      آسروي با براداران و اعضاءخانواده    پرچم باهماد آزادگان قرار دارد

  آه خورشيدي طالئي بر زمينه آبي 
  ترسيم شده است

 

 آسروي در سال هاي خدمت در دادگستري
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  سخاورز از ديد احمد آسروي     اران يآسروي با خانواده و برخی از 
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