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 )نوشته هاي زير از ويراينده است (  :يادآوري
 
انديشه هاي  » پذيرندگان«يا  » آزادگان«گروه  » ما«خود نويسنده و    » من«؛  شادروان كسروي  در نوشته هاي     ـ١

 . ميباشداو

. نمايش داده شود   »زاء« با    »ذال« )حرف(ة   شده كه بندواژ   ١ در نوشته هاي بازپسين شادروان چنين گُزيريده       ـ٢
 .ديده شود» نوشته هاي كسروي در زمينه زبان فارسي «و ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٨پرچم روزانه شماره هاي 

پايان   ميتوانيد  به      ،  نباشد  برگي  واژه اي  در  پا       ُچِمچنانچه    . ٢ُچميده اند  برگي در پا  دفترواژه هاي ناآشناي    ـ   ٣
 .بازگرديد دفتر

  كسيست كه كار      بهره جسته شده،   دفتر كه در جاهاي بسياري از         »ويراينده« واژه    از )منظور(درديده  ـ   ٤     
اين . ستدفتر ٥ِگُُهراز  نه     شده، ٤بازنمودهاين نام     كه زير  ٣خواستهايي. انجام داده است  دفتر  ويرايش را  بر روي       

 ماهي در قرآن،     )سوره ها ( هاره  نشاني پا ،  سخنان تازي  قرآن يا     )آيات(نشانهاي   واژه ها و      ُچِم ميتوانند   خواستها  
 .باشند...  پيوست و ،)شرح(زند بودن سالها، يادآوري، )قمري(

  

                                                          

 :  را ميتوان سه بخش كردشادروان كسرويزندگاني  ـ  ٥  

  سالگي ٣٠بخش نخست ـ  از كودكي تا 

 )دادگستري( سال بودن در عدليه ١٢ بخش دوم ـ  

 با  ١٣١٢اهي ها و بنيادگزاري آيين نوين پاكديني كه از يكم آذر                   سال نبرد شادروان با گمر       ١٢بخش سوم ـ        
اين روزگار، بزرگترين   .  با كشته شدن وي دنباله يافت       ١٣٢٤مهنامه پيمان آغاز و تا بيستم اسفند         ) انتشار(پراكنيدن  

 . بيشترين نوشته هاي او در اين روزگارست. روزگار  زندگاني كسرويست

بخش دوم زندگاني    . پيرامون بخش نخست زندگاني شادروان كسروي ميباشد          »  من زندگاني«دفتر  ـ    ٦        
، شادروان  »چرا از عدليه بيرون آمدم     «در كتاب    .  است ٦چاپيده» ده سال در عدليه    «شادروان در دفتر      

   .   بيرون آمدن خود را از عدليه باز نموده است)   سبب(شُوند

 
 )ويراينده(تصميم گرفتن                                           = گزيريدن   - ١
 )ويراينده                     (معني شده    = معني           چميده =   چم - ٢
 )ويراينده(مطالب                                                       =   خواستها - ٣
 )ويراينده(بيان كردن                                                 =   بازنمودن - ٤
 )ويراينده                          (اصل                                     =    گُهر - ٥
 )ويراينده(چاپ شده                                                     =   چاپيده - ٦
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 نويسنده كتاب
 

 ) خورشيدي١٣٢٤ ـ ١٢٦٩(
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ولي چون خواه  و ناخواه  افتاده،         . زبانها افتد ه  من هرگز دوست نداشته بودم كه مردي شناخته گردم و نامم ب             
ز راست و   بود كه تاريخ زندگانيم را خودم بنويسم كه نياز نباشد ديگران بپرسند و بجويند و چيزهايي ا                 بسيار بجا  مي   

 .دروغ بدست آورند

ماد ما آغاز كرده ناچار يكدسته را دوستان و             از سويي ديگر كوششهايي كه در اين ده سال و بيشتر، باهُ                 
ميان ه  زندگاني من ب   گاهي سخني از     ديده ميشود     بدخواهان من گردانيده و     و يكدسته را دشمنان و     هواخواهان،  

 .مي افتند آورند و هر دو از راستيها  دور  مي

چند سال پيش  يكي از روزنامه هاي مصر ستايشهايي از من كرده و دانشهاي بسياري را كه من  نمي دانم،                          در
از جمله مرا داننده بيش از ده زبان شناسانيده بود در حاليكه چنان نيست و من جز چند زبان تركي و                          . بنامم نوشته 

 .بوده نه زبانداني» زبانشناسي«دانش من م  و آنگاه فارسي و عربي و انگليسي و ارمني را  نمي دان
ي هاي آزادانه ميبود كه      أكه نتيجه ر  (از آنسو بارها ديده شده دشمنان ما داستان بيرون آمدن مرا از عدليه                   

داستان رنگهاي  ه  دستاويزكرده اند و ب     )ن شكست  آ سر ميدادم و يكبار نيز دربار را محكوم گردانيدم كه كاسه بر             
  .ه شگفتي داده اندنچسبند

از هر باره بجا مي بود كه من تاريخچه زندگاني خود را بنويسم و آن را اكنون كه هزاران كسان از زندگان                           
 .گواه راستي اش  مي باشند بچاپ رسانيده بپراكنم

در  اين بود اين كتاب را آغاز كردم و زندگاني خود را تا سي سالگي رسانيدم، ولي چون دوازده سال بودن من                    
عدليه خود يك دوره برجسته اي مي باشد و من مي خواستم آن را گشاده تر و بهتر نوشته در آنميان بديهاي عدليه را  

 .نوشته بچاپ رسانم» ده سال در عدليه«نيز نشان دهم، از اينرو آنرا جداگانه گرفتم كه در كتابي جداگانه بنام 

                 كسروي١٣٢٣تهران ـ                                                                                                         
 

 
                                          

 



 
 

   
 
 
 
 

 خانواده ما -١

 مكتبي كه من رفتم -٢

 چند سخني از پدرم -٣

 همباز پدرم -٤

 در زندگي من ييك روز دشوار -٥

 ميبايست از درس دست بكشم -٦

 بار ديگر بدرس پرداختم -٧

 دوستاني كه در مدرسه پيدا كردم -٨

 دلبستگي كه بمشروطه پيدا كردم -٩

 چهار ماه خانه نشيني و بيكاري  -١٠

 چگونه از دامهاي منطق و اصول جستم  -١١

 بيماري سختي كه گرفتار شدم  -١٢

 چگونه مرا بمسجد بردند؟  -١٣

 چگونه بدانشهاي نوين راه يافتم؟  -١٤

 چگونه از ماليي رها گرديدم؟  -١٥

 دوستان آزاديخواه كه پيدا كردم  -١٦

 آزارهايي از ماليان ميديدمه چ  -١٧

 فشار زندگي كه گرفتار ميبودم  -١٨

 چگونه حداد از بهاييگري بازگشت  -١٩

 ها رفتم؟ چگونه بمدرسه آمريكايي  -٢٠

 دسته بندي كه در مدرسه رخ داد  -٢١

 گفتگوهايي كه با بهاييان ميداشتم  -٢٢

 چگونه بقفقاز رفتم؟  -٢٣

 كردم؟ چگونه در تفليس درنگ  -٢٤

 بازگشت بتبريز  -٢٥

 چگونه بدموكراتها پيوستم؟  -٢٦

 خشكسالي و گرسنگي  -٢٧

 نمونه اي از رفتار ماليان  -٢٨

 آغاز رنجش با خياباني  -٢٩

 چگونه بعدليه رفتم؟  -٣٠

 چگونه رنجيدگي بدشمني انجاميد؟  -٣١

 خيزش خياباني و آزارهايي كه بمن رسيد  -٣٢

 چگونه از تبريز بيرون آمدم؟  -٣٣

 نخست بار كه بتهران رسيدم  -٣٤

 باز گفتگو با بهاييان  -٣٥
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پدرم حاجي ميرقاسم، پدر    . از نيايانم نامهاي چند تن را مي دانم       . ما در تبريز خانواده ماليي بوده است       خانوادة

 ميرمحمد و ميرمحمدتقي و ميراحمد هر سه عنوان ماليي و         . او ميراحمد، پدر او ميرمحمدتقي، پدر او ميرمحمد بوده        

 مردم همه   ،آن پيرامونها  ملك و  راو قَ  كماواريكي از علماي نام آور مي بوده كه در هْ          آقا ميراحمد .شوايي داشته اند پي
خوانده  بنام او مسجد آقا ميراحمد      مسجدي در هكماور ساخته كه هم اكنون برپاست و           . پيروي ازو مي كرده اند    

. غمخواري بسيار مي نموده     مردم مهرباني و    با  مي بوده و    افتاده مرد بسيار فروتن و     چنانكه شنيده ام او    . ميشود
هميشه  ميان مردم مي بود و     در هنوز ياد او   ،با آنكه سي سال از زمان مرگ او گذشته بود           هنگاميكه من بچه بودم     

 ١٢٨٧ مرگ او در سال    . غمخواري او با مردم گفته مي شد         نام او را از زبانها مي شنيدم و داستانها از مهرباني و               
 .بوده) قمري(

 و سالها   ميرودنجف  ه  ولي براي درس ب   . حسين جاي او را مي گيرد      پس از مرگ او پسر بزرگترش ميرمحمد      
 ،كه در كتابهاي يادش هست     ) مجتهد بنام آنزمان  (در آنجا درس مي خواند و از شاگردان سيد حسين كوكمري                

 . در همان روزها بدرود زندگي مي گويد، باز گردد به تبريزمي خواهدپايان رسانيده ه ميبوده، و چون درس را ب

پردازد و از    بازرگاني مي ه   نخست زماني درس خوانده و سپس در بازار ب          ،پسر كوچكترش كه پدر من بوده     
 پدرم آرزومند مي بود كه فرزندي پيدا كند .تهي مي ماند» مسجد و محكمه موروثي   «از اينرو   . ماليي دوري مي گزيند  

. مينامد و نامزد جانشيني مي گرداند     » ميراحمد«اينست هر پسري كه زاييده ميشود آنرا           و ، گردد كه جانشين پدرش  
چهارم بودم كه   » ميراحمد«ولي اين پسرها يكي پس از ديگري در مي گذشته و مايه دلتنگي خانواده مي گرديده، من                 

جانشيني  آنه   مرا نيز ب   ،ييده شده ام  زا) ١٣٠٨ صفر   ١٤(مهر هزار و دويست و شصت و نه         هشتم  چون روز چهارشنبه    
عمه هايم مرا جانشين    .  بزرگم مي گردانيده اند    ،نامزد گردانيده و اينست با ارجمندي كه كمتر فرزندي را تواند بود            

كوچه و درآميختن به بچگان ديگر بلكه از        ه  مادرم مرا از رفتن ب    .  بسيار پاسدارانه مي كرده اند     ِررفتا پدرشان دانسته   
 .بازي هم باز ميداشتهه تن بپرداخ
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گردنش ه  قي سيمين ب   وط:  از اينگونه   ،زمانها پسري را كه گرامي داشتندي برايش نذرها كردندي             در آن 
له زرد يا حلوا بنام     تنش كردندي، شُ  ه  ب) حسيني(رخت سياه    يا) حسني(انداختندي، در روزهاي محرم رخت سفيد        

 .مرا نيز از اين نذرها بوده است. دنديهمسايگان  و ديگران فرستاه ب نذر او پخته 

ياد ه   ميبردم چيزي ب   هكه از آن را    شش سالگي جز تراشيدن سرم و رنجي       از زمان بچگي تا   
 :كوتاهي در اينجا ياد مي كنمه  اين سرتراشي در ايران تاريخچه اي داشته كه ب.دارم نمي

سپس كه پارسايان و صوفيان     . راشيده اند هاي نخست اسالم در ايران سر نمي ت         در زمان ساسانيان و در صده      
 از جمله سرهاي    .از جهان روگردانيده و از خوشيها و آرايشهاي آن دوري ميجسته اند           ) راست يا دروغ  (پيدا شده اند    

شمرده  پارسايي   ةولي كم كم نشان   . نما گردانيدن خودشان مي بوده     اين سر تراشيدن براي بد    . خود مي تراشيده اند   
 پيش از همه موهاي سرخود        ،گرايدكسي كه مي خواسته توبه كند و به پارسايي             .  خوشنما افتاده  شده و به مردم    

» سر تراشيد «:  مي نويسند  ،در كتابها مي بينيم چون مي خواهند توبه كردن كسي را گويند                از اينجا ما  . ميتراشيده
 ).سه، قص شعرهأحلق ر: بعربي(

شگفتر .  سرتراشيده اند  ،نموده اند  نيكوكاري مي   دينداري و   همه كسانيكه   و سپس اين سرتراشي رواج يافته    
  اينان سر ميتراشيده اند    ،كه مردم گيس ميداشته اند      آنروزي ١.زمان صوفيان بازگشته و گيس فرو هشته اند         آنكه اين 

 .ته اندمايه خود نمايي و شناختگي دانس مردم را رنگي با دو.  اينان گيس داشته اند،و چون مردم سر تراشيده اند

براي  ميتراشيدند و آنرا سيدان و بازرگانان و بيشتر بازاريان وكشاورزان سر آذربايجان ماليان و در در زمان ما  
دانسته » فاسق« نكوهش برخاستندي و ماليان  او را       ه  اگر كسي از اينان سر نتراشيدي همه ب        . ندد مي شمار  ٢خود بايا 

» شديگريُم« بسياري از جوانان كه به        ريان و بيشتر روستائيان و       ولي سپاهيان و دربا     . گواهيش را نپذيرفتندي   
بسياري نيز زلفهاي بيخ گوشي      .  جلو سر خود را تراشيده از پشت سر زلف مي گزاردندي             ،برخاستندي) لوتيگري(

 .ناميده شدي )برجك( »پيچك«مي گزاردندي  كه 

چون رنج   و اين كار   سر مرا تراشيدند،   سيدي مي بودم از پنج سالگي      باري من چون از يك خاندان ماليي و        
 . يادم مانده است از اين رو در ،من دشوار بوديه هر روزي كه سلماني براي تراشيدن سرم آمدي ب مي داشت و

و نامه هايي    كتاب ميخوانند  خويشان ما   من چون ميديدم كساني از     ،سفر رفته بود  ه  شش سالگي كه پدرم ب     در
مكتب بروي و درس    ه  بايد ب :  آرزو ميكردم من نيز توانستمي، و چون مادرم ميگفت            ،كه از پدرم ميرسد ميخوانند     

ولي چون تابستان   . مكتب بردند ه  يكروز مرا ب  . مكتب گزارند ه   خواستار شدم كه مرا ب     ،بخواني تا خواندن اينها تواني    
د خوابيد ديدم شاگردان    آب براي خوردن نيافتم، و پس از نيمروز كه آخون           مي بود و من آنروز تشنگي كشيدم  و         

 .             از اين كارها بدم آمد و از فردا ديگر نرفتم،آزارشان مي رسانند پرهاشان ميكنند و مي گيرند و مگسها را

                                                           
 )ويراينده(گذاشتن ، رها كردن               =   ِهشتن ؛ ِهليدن - ١
 )يندهويرا(وظيفه ، واجب                                        =   بايا - ٢
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سواد ارج ندادندي ه چون انبوه مردمش بيسواد مي بودند ب ) هكماوار يا حكم آباد   (در كويي كه ما مي نشستيم       

 تنها قرآن   ،بخشعلي ناميده شدي   مالكه  اين مكتب كه مرا سپردند آخوند آن           . ي بود و مكتبي نيك در آنجا نم       
دانست، و چون دندانهايش     از زبان فارسي جز اندكي نمي      خود او سواد ديگري نمي داشت و      . خواندن را ياد دادي   

كه نيك   چيزي را . خطش را هم جز خودش كسي خواندن نتوانستي       . گفته هايش با دشواري فهميده شدي      افتاده بود 
 مردم نيز بيش از همه، اينرا خواستندي و       . پاهاي بچگان بودي   دستها و ه   چوب زدن ب   ،شمرده شدي  توانستي و هنر او   

چون پدران خود بيسواد بودندي جز ارج كمي به         . چوب خوردن ندانستندي   جز در سايه   بچه را ) يا تربيت (رهيخت  فَ
ن را  آبيشتر شاگردان شش يا هفت سال آمدندي و تنها قر                . يباسواد شدن پسران نگزاردند      درس خواندن و   

 ولي كمتر فهميدندي و   . اينها گذشتندي  مانند نصاب و  جامع عباسي و   برخي نيز به كتابهاي گلستان و      . خواندندي

 .آخوند با دشواري درس دادن توانستي

با اينحال . ن بدترين همه آنها بود در تبريز اي  . تاريخ مشروطه ياد كرده ام     و بدي آنها را در     چگونگي مكتب ها  
اين بود تند پيش .  هر درسي را تا نمي فهميدم رها نمي كردم، و آرزومند مي بودم١من از روزي كه رفتم چون خواها      

ياوري  درسهاي من مي پرداختند وه گذشته از مكتب در خانه نيز خويشان ب. الفبا را در يك هفته ياد گرفتم   . مي رفتم 
 .خودم ميخواندم  بازمانده را،پرداخته چون چند سوره را درس گرفتم )مُع و زْج(سوره هاي قرآنه بسپس . ميكردند

ولي يكروزي كه   . چند روزي رفتار كرد     من هر روزي دو بار درس گيرم، پذيرفت و          :روزي به آخوند گفتم   
) شرطه  سند بيع ب  (» مسكت« چون براي زني      ،ناهار مي خواستم درس پيش از نيمروز را پس بدهم           ه  هنگام رفتن ب  

 روزي دو بار درس چه معني        ،اشته اي زاين بدعت را تنها تو گ      « : با پرخاش گفت    ،مينوشت و فرصت نمي داشت     
 بسيار دلشكسته   .بار نخست بود كه من تلخي ستم را مي چشيدم         . اينرا گفت و چوبي به دوشم زد       » !.دارد؟
 .پدرم نگفته نهان داشتمه ولي ب. شدم

 با اينحال . ربارة من خوشرفتاري مينمودي و پاس مي داشتي ليكن در اينجا بدرفتاري ازو سر زد                اين آخوند د  

 از هركجاي  آن خواندن ميتوانستم       ،دستم دادند ه  ب چون قرآن را  . چهار هفته به پايان رسانيدم     را در سه يا   » مُع و زْج«
 . پيش رفتم» يس هسور« در زمان كمي تا و

                                                           
 )از ويراينده:               (از مصدر خواستن) اسم فاعل(  سه گونه كننده - ١

 )براي كسيست كه كاري را بسيار كند و يا تواناي آن باشد »   ا+ ريشه «( خواستن بسيار و هميشگي چيزي                  =   خواها 

 )براي كسيست كه كاري را در هنگام كار ديگري كند »  ان+ ريشه «    ( خواستن چيزي در همانزمان                     = خواهان 

 )براي كسيست كه كاري را يكبار كند »  نده+ ريشه «( كسيكه يكبار ميخواهد                               = خواهنده 

 .  ديده شود٥٠٩  و ٣٨٧ شادروان حسين يزدانيان سات هاي بكوشش» نوشته هاي كسروي در زمينه زبان فارسي«براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ، كتاب 
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شيريني براي آخوند بياورد و آنروز        ا كتابي را به پايان رسانيدي بايستي پول و         در مكتب چون كسي قرآن ي      
نخست نپذيرفت و سپس     .  به پايان رسانم    »يس«در   من به آخوند گفتم بهتر است قرآن را         . شاگردان آزاد گردند  

سفيد وكمي  دو قران پول     زرع ماهوت و   و دو  من با پدرم نيز گفتگو كردم و روزي يك كله قند             . خرسندي داد 
 .شيريني در يك سيني گزارده براي آخوند برديم

بقره آغاز خواندن كردي،     سورة جلو خود نشاندي و او از       آخوند او را   ،ن را به پايان مي رساندي     آكسيكه قر 
روي او زدي و شاگردان نيز از پشت سر كتاب يا             ه   آخوند يك سيلي نوازش ب      ،رسيدي» ...ختم اهللا « و چون به آيه   

 .كردند من نيز اين رفتار را با.  بسر او پرانيدنددوشكچه

ابواب الجنان و منشئات ميرزا       و جامع عباسي و نصاب و ترسل       ن بايستي به كتابهاي گلستان و      آپس از قر  
كتاب هاي درسي در مكتب اينها      . مهديخان و تاريخ نادر و تاريخ معجم و تاريخ وصاف و اين گونه كتابها پردازم                

كه هيچ يكي براي درس خواندن بچگان نوشته نشده و برخي از آنها پر از واژه ها و جمله هاي عربي                        اينها  . مي بود 
 .دست بچگان مي دادنديه  ب،بسيار دشوار است

ها افتاده بود، و چون آخوند نيز فارسي نمي دانست             اين كتاب ه  من كه نه فارسي ميدانستم نه عربي، كارم ب         
از خويشانم ياد گيرم و من چون از روي خواهش وآرزو درس مي خواندم                پدرم و يا   مي بايست اين ها را در خانه از       

 اين كتاب ها را خودم خواندم و پيش          مي بردم  آن مكتب بسر   چهار سال كه در   . اين دشواريها را آسان مي شمردم     
اشت كه از آن مكتب     مي توان پند  . آنان نيز پيش رفتند    رفتم، و چون چند تني از شاگردان با من همدرس مي بودند            

 .تنها اين چند تن باسواد درآمده اند

ولي . آخوند ما كه فارسي نمي دانست عربي نيز ندانستي            . رسيد» صرف مير «پس از اين كتاب ها نوبت          
 :من نيز بدانسان ياد داده ب. را ياد گرفته بود» صرف مير«

 »بت  ضربتما  ضربتن  ضربت  ضربناضرب ضربا  ضربوا  ضربت  ضربتا  ضربن  ضربت ضربتما  ضربتم  ضر«

از   الف والم كه عالمت مصدر بود      ، ما خواستيم فعل ماضي بنا كنيم      ،مصدر بود . ضرب در اصل الضرب بود    «
ضربا، در اصل   .  يعني زد يك مرد غايب در زمان گذشته           ُبُرعين الفعل او فتحه داديم شد ضَ        ه  ب. اولش انداختيم 

با يعني زدند دو مرد      ُر خواستيم تثنيه بنا كنيم الفي به آخرش افزوديم شد ضَ              ما ،ضرب بود، مفرد مذكر ماضي بود      
 .زمان ها اينست نمونه اي از درس صرف عربي در آن .»...غايب در زمان گذشته

و اگر  » ُبُرضَ«:  بايد بگوييم  ،»زد«:  اگر خواستيم بگوييم    ،است» زدن«يعني  » الضرب«: بجاي آنكه بگويند  
 آن افسانه دراز را ياد مي دادند كه شنونده يا شاگرد گيج              .»باُرضَ« :بايد بگوييم  )در دو تن  ( »دندز«: خواستيم بگوييم 

 .گرديدي و ندانستي چه مي گويند و چه مي خواهند

هاي ديگر زبانهاست از اين راه ياد گرفت و براي             واژهرشتر از كا  ي هاي عربي را كه ب      ١بايستي همه كارواژه  
 .اي به دل سپردهريكي از آنها افسانه 

                                                           
 )ويراينده)            (اصطالح دستوري(فعل  =   كارواژه - ١
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دو يا سه ماه نيز با اين درس بسر مي بردم كه ناگهان مرگ پدرم رخ داد و خواه ناخواه از مكتب دور                                  
 .گرديدم

  
پارسايي نيز  ه  پرداختي و با آنحال ب     بازرگاني مي ه  چنانكه نوشتم پدر من درس خوانده بود ولي ماليي نكرده ب          

 در   .دييبرخاسته تا دميدن آفتاب با نماز و دعا و خواندن قرآن گذران           شبهاي زمستان پس از نيمه شب       . مي كوشيدي 
 دور و مردمش كشاورزان و ،در آن كوي ما كه از شهر. بسيار كوشيدينيز دستگيري بينوايان و ناتوانان     ه  همان حال ب  

  و زنهاشان كفش و     رنج كشانند و بسياري از خاندان ها كمچيز باشند، به بسياري از آنها پول دادي و براي بچه ها                      

اين باره رفتار    در. رخت بخانه بازگشتي   هر روز هنگام شام با يك دستمالي پر از كفش و           . رخت خريدي و آوردي   
 .در مي گذرم من بيش از اين نستوده  او كم مانند داشته و

خت شيعي بسيار س   در آن زمان كينه سني و      . ولي از بسيار چيزها دوري مي جست       . كيش او شيعي مي بود     
كه  و تاراج هايي   بويژه در آذربايجان كه در سايه جنگ هاي ايران و عثماني در زمان صفويان و كشتارها                   . ميبود

بسيار زشتي نيز     رفتار ،ازكينه هاي سنيان مي بود و از برخي         دلها پر  ،آن پيشامدها ديده بودند    شهرهاي آذربايجان در  
يكرشته ه  ب آنكه روز كشته شدن خليفه دوم بوده جشن گرفتندي و           گمان  ه   ربيع االولي را ب     نهممثالّ روز   . سرزدي

ه ب. و ماليان، لگام گسيختگي كردندي      بيش از همه طلبه هاي مدرسه ها       . كارهاي خنك و سبكمغزانه برخاستندي     
 .»گناهي ننوشتندي  برداشته مي بود و١تا سه روز خامه«نوشته مجلسي 

بردن و   كارشان گرديدن در بازار و نام هاي مردگان هزار ساله را           از آنسوي در تبريز لعنتچيان مي بودند كه          
در . زمان صفوي مي بودند   » تبرائيان«اين لعنتچيان بازماندگان    . از اين راه نان خوردندي      نفرين فرستادن مي بود، و     

 جلو اسب   شده بودندكه  يكدسته از درويشان پيدا   ،  سني فروزان مي بود    ميان شيعي و   زمان صفوي كه آتش كينه در     
 .زشتي بردنديه ديگران را ب اميران و وزيران افتادندي و نام خليفگان سه گانه و

اينست ايرانيان بايد پاس آن       جنبش مشروطه پاك كرده است، و      ،اينگونه نادانيها را از ايران    
 . جنبش را دارند

قضيه شيخ عبيداهللا نتيجه اين كار      «: بارها مي گفتي  . مي بود  بهر حال پدر من از اين رفتار بيخردانه مردم بيزار          
 ارومي تاخت آورده و    ساوجبالغ و مياندوآب و   ه  رد در زمان ناصرالدين شاه برخاسته و ب       شيخ عبيد اهللا كُ   . »زشت بود 

دارم ميمن در ياد     بريده بودند، و   پستانهاي زنان را  .  نگفته بودند  ٣آباديها آنچه مي توانستند دريغ      ها و  ٢ردان در ديه  كُ

                                                           
 )ويراينده(قلم                                                                                   =   خامه - ١
 )ويراينده                                                            (ده ، روستا               =   ديه - ٢
 )ويراينده(مضايقه                                                                            =    دريغ - ٣
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،١دريوزهه   زنان بينوايي ب   ،گاميكه هفت يا هشت ساله مي بودم      كه هن 

                                                          

ده خود را   يپستانهاي بر  درخانه ها آمدندي و   ه   ب 
 .مي گفتي نتيجه كارهاي زشت شيعيان بوده اين داستانست كه پدرم ياد ميكردي و. نشان دادندي

 ديدن  ٢آهنگه  كربال ب ه  كبار ب مشهد براي يك كار بازرگاني و ي       ه  يكبار ب . كربال و مشهد نرفتي   ه  نيز پدرم ب  
 .برادرش و باز آوردن او رفته بود و بس

زيارت  نبايد   ه  همسايگان كس نيازمندي هست ب     ميان خويشان و   تا در : در اين باره نيز مي گفتي     
 .ديگران نيز پندها مي داديه ، در اين باره برفت

  در همان هكماوار   .ن مي بود  مشهد يا كربال رفتن در آن زمان يكي از گرفتاري هاي ايرانيا            ه  ب

پوشاك بخود   خوراك و   با صد سختي پول بدست مي آوردندي و در          ،رنجبر مي باشند   كه بيشتر مردمش برزگر و    
 از با كيسه تهي و دلي پر      پول ها را از دست داده       كربال يا مشهد رفتندي و    ه  سختي دادندي و هر چند سال يكبار ب        

. و بخود مي باليدي    گرد هم نشسته هريكي از سفرهاي خود ميگفتي        تان را شادي بازگشتندي، و شب هاي دراز زمس      
 .اين مي بودي  تنها دلخوشيشان،ناداني ساخته بيچارگان با بيسوادي و

خويشان و  ،  آن پول را به نيازمندان     : بارها شنيده بودم پدرم پندشان مي دادي و چنين مي گفتي                
  گفته هاي  ٤ همه آخشيج  ٣چاووشان زيرا روضه خوانان و   . مي داد كمتر نتيجه     ولي اين سخن او    .دهيد همسايگان

زير ه  بال هاي خود را ب     فرشتگان به پيشواز زوار آيند و      : چنين گفتي  روضه خوان باالي منبر رفتي و      . او راگفتندي 
 ،زيارت رفت ه  هركسي هرگناهي دارد چون ب     .  چشم گردانند  ٥پاي او گسترند، گرد رخت وكفش او را توتياي            

آن  همگي زوار را به بهشت نرسانند خودشان گام در            روز رستاخيز ايستادگي خواهند كرد و تا        . يده گردد آمرز
نيزه بلندي با     يكروز مي ديدي يكي سوار اسبي شده و        ،كه پاييز شدي   از آنسوي چاووشان همين   . نخواهند گزاشت 

بر مشامم مي رسد هر      «: لندي مي خواند  پرچم سبز يا سرخ بدست گرفته و دستار بزرگي بسر بسته و با يك آواز ب                  
آرزو  دل ها پر از   از اشك و   چشم ها پر   لرزه افتاده و  ه  در اين هنگام مي بود كه دل هاي شيعيان ب          ،»لحظه بوي كربال  

 چه بسا كه كساني فرشهاي خانه خود را       .  ديگر نايستادي  ،راه افتد  توانستي پولي بدست آورد و     گرديدي، و هركسي  

و  بارها رخ دادي كه بقالي يا عطاري سرمايه خود را پول گردانيده و خانواده خود را بيسر                . ه افتادندي فروختندي و را  
 سرگردان ماندي و چشم بدست اين و        بيكار و  ،سامان گزارده روانه گرديدي و پس از سه ماهي دست تهي بازگشته           

 ٦.با اينحال پيداست كه گفته هاي پدرم نتيجه نتوانستي داد. آن دوختي

 
 )ويراينده              (گدايي                                                            =   دريوزه - ١
 )ويراينده(قصد ، اراده                                                                   =   آهنگ - ٢
 )ويراينده(رجز خوانان در جلوي كاروان هاي زيارتي كربال        =    چاووشان - ٣
 )ويراينده                                   (ضد ، نقيض                              =    آخشيج - ٤
 )ويراينده(سرمه                                                                                 =   توتيا - ٥
 )ويراينده          (.  ديده شود»  كنندداوريبخوانند و «يا » شيعيگري«  درباره گرفتاريهاي شيعيان و زيانهاي كيش شيعي كتاب - ٦
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ه شش سالش را نيك ب      كه ٢من دوازده سال از زمان او را دريافتم         .١نيز پدرم روضه نخوانانيدي   
را  بهتر است آن پول   :  در اينجا نيز گفتي    .اشتزياد ميدارم، در آن شش سال روضه خواني بخانه ما پا نگ           

 .به نيازمندان داد

 اين  .ي و متشرع مي بود    در آن زمان يكي از گرفتاريها در ايران كشاكش شيخي و كريمخان            
 اناين زمان هر گروهي جدا از ديگر        خونريزي انجاميده و  ه  در تبريز كار ب    كشاكش از زمان فتحعليشاه برخاسته و      

آنان ه  دختر ب . رفت نكردي   شيخي با متشرع يا كريمخاني آمد و       .كتابهاشان جدا مي بود    مسجد و  زيستندي و مال و   
زيرا با آنكه از گروه      . پدرم در اين باره هم رفتار ديگري ميداشت          . شانداديدشمني ن  تا توانستي كينه و     .ندادي

همگي آنان سالم دادي و حال       ه  ب كريمخانيان مهرباني كردي و    متشرعان بلكه پيشواي آنان مي بود، با شيخيان و          
 ده بيست تن     . مي بود  ٣داشتن دوستان پاكدل و نيك نهاد       يكي از خوشبختي هاي پدرم      .پرسيدي

پدرم به  . خوانده پاس بسيار داشتندي    »آقا«را   پدرم دلبستگي بي اندازه نشان دادندي و او        ه  اني مي داشت كه ب    دوست
 پدرم و رفتارشان خود داستان جداييست، و در اينجا خواستم           اين دوستانِ . گفتي و رفتار برادرانه كردي    » داداش«آنها  

 .دوستانش از شيخيان مي بودند آنست كه چند تني از آن

تبريز  ده سال پيش در    فروشي كردي و تا    يكي از آنان حاجي جواد ديزجي مي بودكه همچون پدرم فرش            
باتوم بازرگاني   كه در  ديگري حاجي زين العابدين ديزجي مي بود         . را مي شناسند    تبريزيان او  زنده مي بود و    

اينحال با پدرم    و با   مي بود  ٤ر كينه انباز  ميداشتي و هر چند سال يكبار به تبريز مي آمدي و خود يكي از شيخيان بسيا                
 .برادري مي داشت

پدرم مرد ساده اي    . »اين اختالف را بميان ما ديگران انداخته اند       «: چند بار اينرا از پدرم شنيده بودم      
آن ساليكه آقا   . با آنحال در اين باره اين سخن را گفتي          . از سياست بيگانگان كمترين آگاهي نمي داشت        ميبود و 

يكشب رمضاني در نزد پدرم گفته شد       ،  بجاي پدرش نشسته بود    )آنكه روسيان بدارش زدند   ( االسالمه  رزا علي ثق  مي
علماي نجف عمل   همان مناسك   ه  ب« :خواسته اند، و او گفته است      » مناسك حج «كساني از شيخيان پيش او رفته         

 .االسالم دعا گفته ثق يده و بهاز اين سخن پدرم شادمان گرد. »كنيد، من نيز درس از آنها خوانده ام

ميان گزاردكه مي توانم گفت     ه  متشرع پا ب   با اينحال شنيدنيست كه پدرم ناچار شد در يك كشاكش شيخي و           
پيرمرد  ،چگونگي آنكه در هكماوار سردسته شيخيان حاجي محمود نام          . كه هميشه افسوس آن پيشامد را خوردي       

اين يوسف همانست كه در      . بنام جليل و عباس و يوسف مي بودند         و او را خواهرزادگاني       ريش سفيدي مي بود    
 .گردانيده و داستانش را براون و ديگران نوشته اند» دوشقه«و صمدخان او را  تاريخ مشروطه نيز ديده مي شود

در ،  چون جوان بي باك و دليري مي بود        لوتيگري آغاز كرده و   ه  تازه سر برآورده ب    اين يوسف در آنروزها   
 پيش سالم ،همه ايشانه پدرم با حاجي محمود واين خواهرزادگانش نيز مهرباني كردي و ب  . ماني نام يافته بود   اندك ز 

                                                           
 )ويراينده(خواندن              ) فعل(كارواژه ) متعدي(شكل گذراي =   خوانانيدن - ١
 )ويراينده(درك كردن                                                                  =    دريافتن - ٢
 )ويراينده                             (نيك سرشت ، نجيب                      =    نيك نهاد - ٣
 ) ويراينده(كينه توز                                                                       =    كينه انباز - ٤
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متشرعان اينرا بهانه   .  جلو زني را گرفته بود     ،بازار مي روند  ه  راه هكماوار كه ب     در آن روزها اين يوسف در سر       .شدي
 جلوي او را    ،مي گشت  از بازار باز   حسن آقا مه حاجي مير  دسته بندي پرداخته و شامگاهان كه پدرم همرا        ه  گرفته ب 
عالي قاپو بردند كه از     ه  پدرم را جلو انداخته با خود ب        با زور    و فردا بخانه ما ريخته        دادخواهي پرداختند، ه  گرفته ب 
ه  االسالم پا ب   هقچون ث  االسالم رفتند، و  ه  از آنسو شيخيان دسته بدسته بخانه ثق      . داد خواهند  )محمد علي ميرزا  ( وليعهد

ه اين داستان ب  .  هواداري از متشرعان كرد     ،همچشمي او ه  ب  از اينسو نيز حاجي ميرزا حسن مجتهد          ،ميان گزاشت 
 يوسف را كه در زندان مي بود به اردبيل           ،و سرانجام دو سه ماه كشاكش       درازي افتاد و از تهران تلگراف ها رسيد        

اين پيشامد تخم دشمني را ميانه خاندان ما        . بند كردند ،  اران سخت مي بود   هكاكه جايگاه گن   »نارين قلعه «فرستاده در   
 .يوسف كاشت كه نتيجه اش گزند بسياري در زمان مشروطه گرديد با حاجي محمود و

ه نان ماليي نان شركست، آدم بايد ب      «: هميشه مي گفت   پدرم با آنكه خود از ماليي رو گردانيده بود و         
يك . ماليان دستگيري و پشتيباني دريغ نگفتي       ه   با اينحال ب    »او پول دهند  ه   ب دلخواه مردم رفتار كند تا     

شبي مهماني بزرگي    پدرم به پشتيباني او برخاست و يك       . ماليي در آنزمان بنام مال محمد فاضل تازه پيدا شده بود            
اين ماليان پولي    هب بايد«: مي گفت  . پولي گرد آورد و براي او خانه خريد          ،برپا گردانيده از توانگران كوي     
 .» باك ندارند)حق( از گفتِن رسانيد كه نيازمند نباشند و

حسن آقا كه   مبا حاجي مير     در ميان مردم جايگاه وااليي مي داشتي و          پدرم ،با اين رفتار پارسايانه و فروتنانه     
ه دادخواهي  بيشتر كسانيك .  به بيشتر كارهاي مردم رسيدگي كردندي         ،دو تن در همه كارها همدست مي بودند           

 . بنزد پدرم آمدندي و هر روز چند كاري از اينگونه رخ دادي،خواستندي

هر ه  بيگي سپردندي و او ب     هر شهري به بيگلر    در آن زمان در ايران عدليه اي نمي بود، نگهداري ايمني را در             
پولي از دولت   اين فراشان   . كويي يك كدخدا گماردي، و هر كدخدايي يك فراشباشي و يكدسته فراشان داشتي               

 .مردم در آورنده نگرفتندي و مي بايست روزي خود را از پيچيدگي ب

 دكان  ،زور پولي بگيرد   مردم با  او بجاي آنكه از      مرد با فهمي ميبود و      ،فراشباشي هكماوار محمد قلي نام     
مردان  ها كه بيشترشانولي فراش. بسياري مي جست اجاره گرفته بود و راه مي برد و از آن راه سود      ه  نانوايي كوي را ب   

اين بود مردم   . هركس نامي بسته پول خواستندي    ه  مردم آزار رسانيدندي و ب    ه   ناچار ب  ،نيازمندي مي بودند   خانه دار و  
 .جلوگيري كوشيديه پدرم پناهيدندي و پدرم به ب

 و چاي   نيك بياد مي دارم يكروزي تازه آفتاب دميده بود كه فراشباشي  بديدن پدرم آمده، و چون نشست                     
دانيد كه من نيازي به پول گرفتن از كسي           آقا خودتان مي  «:  چنين آغاز سخن كرد    ،قليان برايش آوردند   خورد و   
دنبال كسي فرستيم   ه  از سوي ديگر ما همينكه مي خواهيم ب       . از مردم گذرد  بايد  ولي اين فراشان زندگيشان     . نمي دارم 

ه احترام آقا ب  . آقا پناهنده شده  ه  مي بينيم آمده ب   ،  هيك بگيرند  دُ هيك و نيم  و دُ  كه بياورند و بكارش رسيدگي كنند     
من خواستم تنها آنست كه     . گفته شما راست است   «: پدرم پاسخ داد  . »ولي فراش ها گرسنه مي مانند     . واجب است  ما
 .» فرستاد خودم پولي براي فراش ها خواهم،مردم بيدادگري نشود و پس از اين درباره هركسي كه پيامي فرستاديه ب

 



  ١٦             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

پس اينها از كجا    . ما مي گوييم پوليكه اين فراشها مي گيرند حرام است           «: يكبار ديدم پدرم چنين مي گفت      
پدرم . يك خاموشي ژرفي فرو رفت     ه  اين را گفت و ب     » ...اگر اينها نباشند مردم بجان يكديگر افتند        ... بخورند؟

ليكن در  .  ازكيش شيعي دلسردي نمايد    يا كنار رود و  ه  كسي نمي بود كه از گفته هاي مجتهدان ب        
يك دشواري  ه   كيش ب  ن درباره آ  ،دلسوزي مي داشت   مردم مهرباني و  ه  همان حال چون ب    

 .برخورده بود و جستجوي پاسخ مي كرد
هر زمان از او پيكره نمانده ولي . خساره گندمي مي داشت پدرم اندامي باريك، بااليي ميانه، ريش كوسج، رْ       

 در  .ياد آورم ه  افتد پدرم را ب   ) واعظ مشروطه ( جمال الدين واعظ اسپهاني       چشمم به پيكره سيد   
 .و دستاري كه بسر ميگذاشت كوچكتر مي بود تنها چشم هاي پدرم درشت تر. رخساره بسيار مانند هم ميبوده اند

 

 
   سيد جمال الدين اسپهاني
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اينمرد كه آن زمان مشهدي مير محسن ناميده        . ديكي از داستان هاي پدرم رفتار او با حاجي مير محسن آقا بو             

ولي  اين را پدرم از     . روضه خواني مي پرداخت   ه  رضا ب  پدرش آقا مير  .  نوه عمه پدرم و شوهرخواهر او مي بود        ،ميشد
د  گردانيده بود كه گذشته از دا      ١با خود همباز   و ستد در بازرگاني واداشته و      داده  بازار برده ب  ه  آغاز جوانيش با خود ب    

 يك كارخانه بزرگ قالي بافي در همان هكماور برپا گردانيده بودند، و چون گذشته از خويشاوندي                 ،ستد در بازار   و
 .بازگشتندي با هم  شامگاهان  بازار رفته ه  بامدادان با هم ب، همسايه نيز مي بودند،و همبازي

 رخت هاي پاكيزه و شيك  پوشيدي،         بلند و روي سفيد و كشيده اي ميداشتي و         ٢ باالي ،حاجي مير محسن آقا   
 با آنكه   . پدرم كه بسيار تند و ناشكيبا مي بود، او خونسردي و شكيب بسيار داشته و دور انديش مي بود                   ٣آخشيجه  ب و

مشهد رفتي و روضه خواني برپا گرداندي ـ با يكديگر            ه  كربال  يا ب   ه  مي داشتند ـ زيرا او بارها ب        با پدرم جدايي ها   
دور انديشي و كارداني او ارج گزارده در بيشتر         ه   ب ،پدرم با آنكه در سال بزرگتر مي بود       . انه راه رفتندي  بسيار پاسدار 

 .پدرم پاس گزارديه ي بتراو نيز همچون برادر كوچك. كارهاي او انديشه او را پرسيدي و بكار بستي

تنها كاري كه   . ان نداده بودند  اين دو تن با يكديگر بيست سال كما بيش راه رفته كمترين رنجشي از خود نش                
ه  برادر كوچكتر خود، و پدرم يكي از خويشان خود را ب             ، او ؛در كارخانه قالي بافي    اين بود كه   ميان ايشان رخ داد   

 پدرم با حاجي مير محسن آقا بهتر دانستند كه              ،مي رفتند نمارده بودند، و اين دو تن چون با هم راه                راهبري گُ 
 .و هريكي كارخانه جدايي دارد ندكارخانه را دو تا گردان

مي بينيم  . از زمان هاي باستان رواج مي داشته      در ايران    اين هنر    ،درباره فرشبافي آنچه در تاريخ ها خوانده ام        
ثميستوكليس سردار بنام يوناني چون . زمان هخامنشيان سخن از قاليهاي خوب ايران و گلهاي قشنگ آنها مي رود    در
 مي بينيم در داستان او مي نويسند كه         ،ار هخامنشي پناهيده و در اينجا يك پذيرايي تاريخي ديد          دربه  ايران آمده ب  ه  ب

او گفته هرچه درباره يونان و كارهاي آنجا مي داند و مي انديشد بگويد، و ثميستوكليس پاسخ                   ه  پادشاه هخامنشي ب  
 نگاره هاي    ،اني را چون باز كني و بگستراني      فرشهاي زيباي  اير   . فرشهاي زيباي ايراني مي ماند    ه  سخن آدمي ب  «: داده

 خواستش اين بوده كه .» آن پيكره ها پديدار نباشد،ني يا پيچاني  قشنگ آن همگي نمايان است، ولي تاكُ      ) نقش هاي (
 . گرداند٤سامانبسخنان خود را  او را مهلت دهند كه انديشه براه اندازد و

                                                           
 )ويراينده(شريك                    =   همباز - ١
 )ويراينده(قامت                          =   باال - ٢
 )ويراينده(بر خالف           = ه آخشيج  ب- ٣
 )ويراينده(منظم                      =   بسامان - ٤
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 روزي در ، كه چون پدرش را كشت و خود بجاي او نشست     همچنين در داستان منتصر پسر متوكل مي خوانيم       
پادشاهان ساساني را مي داشت و در آنجا درباره هرمز كه           ) نقش هاي (يك قالي افتاد كه نگاره هاي       ه  كاخ چشمش ب  

 .بيش از شش ماه نزيست، و اين مايه دلتنگي او گرديد: او نيز پدرش را كشته بود نوشته ميشد

هاي خوب بافته و      قالي ،اريخ فراوانست و مي رساند كه در زمان هاي  باستان در ايران             از اينگونه تكه ها در ت     
آساني مي توان پذيرفت    ه  خته اند ولي پيداست كه هر زمان حال ديگري مي داشته و ب            انداها مي   ه  در آن گلها و نگار    

 .اينگونه فرشبافي پر رنج در زمان ساساني شناخته نبوده است

 . همچون امروز كانون قاليبافي كرمان شمرده مي شد         ،از اينكه ما گفتگو از آن مي داريم        پنجاه سال پيش     در
 .ياد مي دارم كه چند كارخانه بزرگي برپا مي بوده من نيك ب. ليكن در آذربايجان نيز رواج بسيار مي داشت

چندان گرم بودي كه    در آنروزها بيش از همه قالي هاي بسيار بزرگ ابريشمي بافته مي شد و گاهي بازار آن                   
ه كارخانه ها رفتندي و فرش هاي نيمه بافته را خريده  پولش را از پيش دادندي و چون يك قالي ب                          ه  بازرگاناني ب 

استاد كارخانه پاداش هايي دادندي و آنروز        ه  استاد آن قالي و همچنين ب     ه   ب ،پايان رسيدي و براي بردن آن آمدندي       
 .آزاد گردانيدنديشاگردان را   كارخانه را بسته دِر

گر و  زبر م؛ مرد يك نيمِ  ،از آنسوي در هكماوار   . بدينسان فرشبافي يكي از كارهاي بسيار پر سود بشمار رفتي         
ردندي و اين كارگران چون بيمار شدندي و يا مْ         ) وكنون هم مي باشند   ( كارگر روزمزدي مي بودند    ؛ ديگر يك نيمِ 

 زيرا  ، بودي هاين هنگام ها كارخانه قاليبافي يك گشايشي در كار آن           در ا  خانواده هايشان بينوا وگرسنه ماندندي و      
كارخانه ما بيش از همه براي پذيرفتن اينگونه مستمندان         . كار فرستادندي ه  ب بااله  بچه ها را از ده سالگي ب      

 . كرديهاميبود و پدرم سفارشها درباره آن
ه بود كه روزهاي تابستان دو يا يك ساعت پيش           شاگردان ناهار نيز داده شدي و پدرم سپرد       ه  در كارخانه ما ب   

 .بازي پردازنده گردش يا به از فرو رفتن آفتاب آزادشان گردانند كه ب

 دو سه بار شنيده بودم كه با            .پدرم از حال بدبختي شاگردان هميشه اندوه خوردي         با اينحال    
 پنجاه و . بچه هاي بي پدر باز كرده ام        من اين كارخانه را براي اين         «: ديمي گو  گفتگو پرداخته   ه  دوستان خود ب  

ولي اين بچه ها بيسواد مي مانند و چون بزرگ شوند كار ديگري نخواهند                 .شصت خانواده از اينجا نان مي خورند       
اين ه  كه هر روز دو ساعت درس ب         دلم مي خواهد يك ماليي از شهر بياورم         «:  يكروز ديدم مي گفت     .»توانست

درس ه  بدي اين كار اينجاست كه در اين كوي ب        «:  سپس ديدم چنين گفت    . »...نمانند دشاگردان دهد كه اينها بيسوا    
مكتب نمي فرستند، چيزيكه ياد گرفته اند پول گرد آوردن و           ه  توانگران بچه هاي خود را ب     . ارندزو سواد ارج نمي گ    

 .»...كربال رفتن استه ب

و ما بارها مي ديديم       رفت و پدرم تنها ماند     كرباله  حاجي ميرمحسن آقا ب   )  قمري ١٣٢٠ (١٢٨١باري در سال    
ولي سپس كه   . چيزي پي نمي برديم   ه   چون راز خود را بيرون ندادي ما ب        ،بسيار اندوهناك است   رفته   انديشه فرو ه  ب

 دانستيم چگونگي اين بوده كه در اروپا در نتيجه چه پيشآمدي كه نمي دانم بازار فرش بسته                       ،داد مرگ پدرم رخ  

 



  ١٩             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

فروش نمي رفته، و در ه  در آنجا مانده ب١هايي كه پدرم با ديگران به استانبول ميفرستاده اند از يك سال بازبوده و فرش
 .اندوه پدرم از اين راه مي بوده.  سرمايه او را از ميان برده،نتيجه اين زيان بسيار بزرگي به پدرم رسيده

با اين ناتواني دست از كار و        . بار رخدادي يك دلدردي نيز گرفتار گرديدكه هر چند يك        ه  در همان روزها ب   
 پاسخ داده   ،بارها دوستانش خواهش مي كردند كه به آسايش پردازد        . بازار رفتي ه  همچنان روزانه ب   كوشش نكشيده   

اين را  . بخرد و سواره برود و بيايد       ) خر شامي ( سواري گفته شد يك خرِ    » !.پس كارهايم كه كند؟    «: مي گفت 
 .  نداديهيچ كاري فرصته رايش بخرند ولي مرگ بپذيرفت و سپرد يكي ب

با سختي بسيار    در نيمه راه دلدرد    ،ميگشته كه از بازار باز    بهنگامي)  شوال ٥(  شب سه شنبه يازدهم دي ماه        
 ما. او را برداشته بخانه مي رسانند       مي گيرد، چنانكه از راه رفتن باز مي ماند، در آن هنگام فراش ها مي رسند و                      

درمان نبود و   ه  شبانه دسترسي ب  ) اكنون هم نيست   و(وديم كه آوردند، و چون در آن كوي پزشكي نمي بود             نشسته ب 
 تنها اين جمله را در آخرين ساعت        ،يش از نيمه روز درگذشت، و چون از سختي درد سخن نمي توانسته گفت             پفردا  

ولي نان   .نواده ما باشد  بايد هميشه يك عالمي در خا     . پسر من مير احمد درس بخواند     « :گفته است 
 .در جواني چشم از جهان پوشيده است سختي گفته و  اينها را با.»نان ماليي شركست. ماليي نخورد

 

 
 

 اكنون سال من از     .من در زندگي كمتر زماني بي اندوه بوده ام، با اينحال كمتر گريه كرده ام              
كه از روي اندوه خودم گريسته ام ـ بيش از چهار يا پنج             پنجاه مي گذرد، ولي اگر گريه هايم را بشمارم ـ گريه هايي             

 آنروز من چون از     .يكي از اين گريه ها بلكه سخت ترين همه آنها در روز مرگ پدرم بوده               . بار نبوده 
خواب رفته بود، و من چون گمان ديگري نمي بردم روانه               ه  خواب برخاستم حال پدرم اندكي آرامش يافته و ب           

باشد كه   :با خودم گفتم  . »آقا شما را مي خواهد    « :گفتند روز به نيمه نرسيده بود كه آمدند و        ليكن  . مكتب گرديدم 
 ازآنجا آواز   ،رسيدم )مسجد مير احمد  (جلوي مسجد نيايم    ه  ولي چون ب  . مي خواهند مرا پي پزشك يا درمان فرستند       

 :ولي گفتند  تكان آمد ه  من دلم ب    .شنيدم آواز خواهر بزرگم را     در ميان آنها      گوشم خورد و  ه  شيوني ب  گريه و 
شدم  درخانه مان نزديك مي   ه  بدينسان آرامم گردانيدند، ولي چون ب       .»ميخواهند را شفاي آقا  مسجده  آمده اند ب  «

 .بيرون آوردند همان هنگام ديدم جنازه اي را در ديدم مردم درآنجا انبوه شده اند و

 ياد ميدارم كه اندك برفي از     ه   همين اندازه ب   .ادمچه حالي افت  داده ولي ندانستم كه بِ     دانستم چه رخ  

 در ميبودم ه  ب خود از من چنان ميگريستم كه   بردند و    جنازه را مي  . بادي نيز مي وزيد    باريد و  آسمان مي 

                                                           
 )ويراينده)               (از يك سال پيش به اينطرف : از يك سال باز ( به اينطرف =    باز - ١
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بازوي مرا گرفته از افتادنم باز        تن مير حاجي نام كه اكنون در تبريز است              يك. را نمي شناختم   پيرامونيان خود 
 .اپي دلداري مي دادميداشت و پي

جاي  پر شد و   مسجد .گرفتند» شام غريبان «شب در مسجد بزرگ هكماوار      . دانم آنروز چگونه گذشت    نمي
چنين آغاز   منبر رفت و  ه   ب ،ها مي بود   كوي احمد نامي كه روضه خوان بزرگ آن        حاجي مال . گزاردن نمي بود   پا

 : سخن كرد

كه به مسجد وارد     من وقتي  و. امشب اينجا كربالست  !. بگويم؟هاي كربال    منتظريد من براي شما از مصيبت     «
همه . در شده ام كه حال روضه خواندن ندارم        ه  گوشم رسيد چنان از خودم ب      ه  مرحوم ب  آواز گريه پسر اين    شدم و 

گريه پرداخت و از سراسر مسجد شيون بلند          ه  بي اختيار ب   اين را گفت و    . »آوازها بهم انداخته گريه خواهيم كرد      
 .و پيداست كه در اين ميان مرا چه حالي بوده رديدگ

 يكي از دوستان پدرم حاجي گلي نام مي بود كه در نزديكي ما عمارت بزرگ و                         . آنشب نيز گذشت   

نيم ختم   در آنزمان چون در تبريز براي مردگان يك روز و           . كردند فردا در آنجا ختم آغاز     . باشكوهي مي داشت  
و فاتحه يا قرآن خوانده رفتندي، و اگر مرده            ندندي و مردم دسته دسته آمدندي      خوا» عشر«گزاردندي كه مالياني  

ولي درباره پدرم هيچكدام از اينها نبود و نيازي          . روضه خواندي » عشر« جوان مي بوده گاهي نيز عشرخوانان بجاي       
درون در مي آمد    ه   شيون ب  ه و يمي رسيد با گر    زيرا هركدام از دوستان پدرم كه شنيده بود و        . روضه خوانان نيفتاد  ه  ب

 اندام  ١گآواز او مي انداختند، چون اندكي مي گذشت ناگهان همان حاجي گلي كه يكمرد ستر               ه  و ديگران آواز ب   
 اين را ميگفت و    »آهاي حاجي مير قاسم هارداسان؟    «: برمي خاست و بي اختيار فرياد مي زد          بپا   ،تناوري مي بود   و

پدر حاجي مير   (سپس كه اندكي مي گذشت آقا مير رضا         . گريه مي انداخت  ه  بسر و روي خود ميكوفت و همه را ب         
» ...واي جوان باال   «:مي داشت  فرياد بر  برمي خاست و    خود گانبوه و عمامه ستر     با آن ريش دراز    ) محسن آقا   

شت مي گ  سپس پس از چند هفته كه حاجي مير محسن آقا از سفر باز             .بدينسان يك روز و نيم با سوگواري گذشت       
 هركدام كه    ،سپس نيز برخي از دوستان پدرم كه در سفر مي بودند                . داد دور سوگواري در آنزمان رخ       يك

 .و سوگواري ها كرده سپس بخانه خود مي رفتند در خانه ما مي آمدنده پيشوازيان ب بازميگشت نخست با همراهان و

پس از درگذشتن پدرم    .  بوده دانسته گردد   اينها را مي نويسم تا اندازه دلبستگي كه ميانه پدرم با دوستانش              
كربال ه  اينها كساني مي بودندكه هر دو سال و سه سال يكبار ب                 .بسياري از خويشان مادري از ما دوري گزيدند          

با اينحال در اين هنگام . هريكي پشتيباني ها و نيكي هاي بسيار كرده بوده پدرم ب. رفتندي و روضه خواني ها كردندي    
 ليكن اين دوستان پدرم همچنان با ما        ،ريد از ايشان بْ   ٢كار بجايي رسيد كه مادرم بيكبار      بدي آغاز كردند و   با ما رفتار    

ياد پدرم كردي و دلداري      حال پرسيدي و   نمودند و هر زمان كه يكي مرا در كوچه ديدي ايستادي و              مهرباني مي 
من ه  كه چشمش ب   همين نزد خود خواندي و    مرا ب  ،ا مي بود بارها فرستادي     مآن حاجي گلي چون همسايه       . دادي

                                                           
 )ويراينده(جسيم ، آنچه از تنه و كالبد بزرگ باشد         =    سترگ - ١
 )ويراينده(بكلي ، يكدفعه                                   = يكبار ؛ بيكباره   ب- ٢
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 راستي هم دو سال بيشتر نگذشت كه او          ،»من هم بزودي بنزد او خواهم رفت       « :چنين گفتي  افتادي اشك ريختي و   
 .خاكش سپارنده كرده بود كه زير پاي پدرم ب» وصيت«رد و چنين نيز ْم

 

  
ه در درس رسيده بودم ديگر در هكماوار        زيرا تا آنجا ك   . پس از مرگ پدرم مي بايست از درس دست بكشم         

سيزده رسيده بودم   ه   من كه تازه ب     شهر روم و بازگردم و اين با سالِ         ه  آموزگاري نمي داشتم و مي بايست هر روز ب       
از اين گذشته مرگ پدرم مرا افسرده گردانيده و چون دانسته بودم كه چيزي جز همان خانه كه مي نشينيم                      . نساختي

 زندگاني براي مادر و      ١امروز آن بايد كه پي كاري روم و بسيج            مرا: گفتم اهد ماند، با خود مي     براي ما باز نخو    
داشتيم و راهبرش يكي از خويشان پدرم ميبود، در          از اينهم گذشته كارخانه قاليبافي كه مي      . برادران و خواهرانم كنم   

و اين بود من داوطلب شدم خودم كارخانه را          كارخانه نمي پرداخت،   ه  اين هنگام او نيز پي خوشگذراني را گرفته ب         
بازي يا بجاي ديگر نرفته در كارخانه        مكتب مي رفتم، پس از بازگشت بخانه پي       ه  زيرا در آن چند سال كه ب      . راه برم 

رو از چگونگي بافتن و نقشه گفتن و رنگ آميختن و اينگونه چيزها               ايني آنجا پرداختمي، و از       هاياد گرفتن كار  ه  ب
 .بودند مي  من ياوري كنند ه در كارخانه هم شاگردان بزرگي كه ب. بودم ه مي نيك آگا

هاي بزرگ   آن كار پردازم تا قالي    ه  اين بود با حاجي ميرمحسن آقا گفتگو كردم و چنين نهاديم كه چندي ب              
 .كرديمهمين دستور رفتار ه نيم بافته كه مي داشتيم پايان پذيرد، كه پس از آن كارخانه را برچينيم و ب

كاري پردازم  ه  هشت يا نه ماه در اين كار بسر مي بردم تا كارخانه را برچيديم، چون پافشاري مي نمودم كه ب                    
ولي بيشتر كارها را من بدست      . راهبر آنجا برادرش مي بود   . كارخانه خودشان برد  ه   حاجي ميرمحسن آقا مرا ب     راين با 
نهايي آنجا را راه مي بردم، چون آموخته تر شده بودم حاجي              ته  سفر رفت و من ب     ه  پس از يكسال هم او ب      . گرفتم

 .و كوشش را دوست مي داشتم زيرا كار. من نيز خرسند مي بودم. ميرمحسن آقا خشنودي مي نمود

همه ه  وبايي در ايران پيدا شده ب     ) ١٣٢٢ (١٢٨٣سه سال كمتر بدينسان گذشت،  و در اين ميان بود كه در سال               
 .ز نيز كشتار بسيار كرد در تبري،شهرها رسيد

 بسيار مي نمودند،   سآيد و مردم تر    مي شنيده ولي نديده بودم، و چون گفته ميشد وبا          را من پيش از آن وبا    
 پس از مرگ پدرم يكي از        .اين ختم و آن ختم بروم     ه  من اندوه آنرا داشتم كه مرده فراوان خواهد بود و من بايد ب              

بز مهاي شادي يا سوگواري رفتن     ه  دوش انداختن و ب   ه  مامه بسر گزاردن و عبا ب      ع گردنم افتاده بود    ه  كارهايي كه ب  

                                                           
 )ويراينده(تدارك               =   بسيج - ١
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، ١ممادرم باز نمود  ه  هنگام نيز اندوه آنرا مي داشتم، و چون اين اندوه خود را ب            در اين . من دشوار مي افتاد  ه  مي بود كه ب  
 .»غم نخور در وبا براي كسي ختم نگزارند«: با لبخندي گفت 

 كه هركه از زير     ها قرآن آويزان گردانيدند    شيوه آن زمان از كوچه     ه  ردم ب باري وبا آمد و م    
يكروز هم   .برپا گردانيدند  ها   خواني ها و سركوچه ها فرش گسترده روضه        در دربند  آن گذرد در زينهار باشد و      

د كه مردان و زنان      ها گردانيدن  آن كوي آوردند و در كوچه      ه   هاي آقا ميرفتاح را سوار خر گردانيده ب         يكي از نوه  
 .دستش و دامنش را بوسند

را  به    بجلو مردم افتاده و آنان    ) قمري (١٢٤٣آذربايجان در سال    ه   روسها ب  ٢آقا ميرفتاح كه در داستان درآمدن     
مي بود كه مردم نذرها كردندي و       » ٣اجاق«پيشواز روسها برده بود و بدينسان نام او در كتابها مانده، خانه اش در تبريز               

كه ) قمري (١٢٨٤در سال   . ٤دامن بازماندگان او يازيده شدي    ه  ها بردندي، و در وبا  و ديگر پيشامدها دست ب           مغانار
از پسرهاي آقاي ميرفتاح را در كويها گردانيده           آورده و يكي   » اجاق«آن  ه  باز وبا در تبريز مي بوده مردم باز رو ب          

باورشان درباره  ه   ب ،»تن خودش پذيرفت  ه  آقا بال را ب   «:  گفته بودند   مردم ،بودند، و او چون خود وبا گرفته و مرده بود         
 .خاندان افزوده بود آن

بهر حال وبا كار خود را مي كرد و روزانه چند صد تن را مي كشت تا كم كم از سختي كاست و از ميان                              
كه من در   ) قمري (١٣١٠پيش از آن يك بار در سال         . بود آخرين وباي بزرگ در ايران مي      : توان گفت  مي . رفت

 بوده كه    مي ١٢٨٤پيش از آن هم در سال         .  بوده بوده ام پديدار گرديده و بسيار سخت مي         آن زمان سه ساله مي      
 .هاي دانشهاي اروپايي آنست كه جلو وباهاي بزرگ را گرفته است يكي از سود. يادش كردم

 

  
دوستان .  درس نخواندن من در ميان مي بود         سال و كمتر كه من بكار پرداختم هميشه گفتگو از           سه  در آن   

روزي حاجي مير محسن آقا     . پدرم و برخي از خويشان و بسياري از مردم هميشه درس نخواندن مرا ايراد مي گرفتند               
مردم در كوچه و ميدان جلو مرا مي گيرندكه چرا پسر آقا را نمي فرستيد درس                «: مرا پيش خود خواند و چنين گفت      

من گذشته  ماليي پردازم، و      ه   پس از درس خواندن بايد ب           :گفتم. »د برويد درس بخوانيد     شما باي . بخواند

                                                           
 )ويراينده(بيان كردن                                                       =   باز نمودن - ١
 )ويراينده                                    (وارد شدن                      =   درآمدن - ٢
دودمان هايي هستند كه دارنده آتش ميبوده اند و نسل به نسل آن آتش را روشن نگه داشته و ديگران از آن آتش براي روشن كردن اجاق » اجاق« منظور از - ٣

 )يندهويرا.       (خود  مي برده اند و اين از زمان زردشتيگري به يادگار مانده
 )ويراينده(دست دراز كردن                                        =   دست يازيدن - ٤
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مال محمد فاضل   . ماليان سخت مي گذرد  ه   آنگاه در اين كوي ب      .پدرم خودم از ماليي بيزارم    » وصيت«از
 فاضل يا   ماليي شما جز از داستان مال محمد       «: گفت. ناله وگله است   مالي اين كويست و از گرسنگي هميشه در         

 .»اين خاندان باز شده استه ما خود خاندان بزرگي هستيم و از نخست مردم چشمشان ب. ديگران خواهد بود

 هاي بزرگي در شهرهاي     در آنزمان مدرسه  . درس پردازم ه  با اين گفته ها مرا ناچار گردانيد كه بار ديگر ب             
ولي من چون سالم كم مي بود       . آنجاها رفتندي ه   ب ،ايران ساخته شده بود كه كسانيكه خواستندي درس ماليي خوانند         

مال حسن نامي مكتب     در مدرسه طالبيه    . مكتب برد ه  آن مدرسه ها روم و باز مرا ب       ه  قا نگذاشت ب  آحاجي مير محسن    
ه شاگردان بزرگي در آنجا عربي خواندندي و من چون ب          ،و درس خوانده مي بود     مي داشت كه چون خود او با سواد      

 .پيش رفته بودند» النموذج« يكدسته تا  آنجا رفتم

ارج بسيار  ) ياد گرفتن صرف ونحو آن     ه  ب :يا بهتر گويم  (ياد گرفتن زبان عربي      ه  در آنزمانها بيش از همه ب      
عوامل جرجاني، النموذج،    ،)در صرف (صرف مير، تصريف،     . سرچشمه دانشها شمرده گرديدي     گزارده شدي و  
كتابهايي مي بود   ) در نحو (، مغني اللبيب  )شرح جامي بكافيه  (، جامي )بن مالك شرح سيوطي بالفيه ا   (صمديه، سيوطي 

 .كه يكي پس از ديگري درس خوانده شدي و ماليي بيش از همه اينها بودي

مكه رفت ه يك داستان شيرين اين بود كه در همان روزها مال حسن ب من بار ديگر از صرف مير آغاز كردم و   
 من صرف مير و تصريف و عوامل را خوانده و به                ،چهار ماه ديگر كه او بازگشت       تا   ديگري سپرد و  ه  و ما را ب    

چه زود به   «: حسن در شگفت شده چند بار پرسيد        حاجي مال . رسيده بودم كه با ديگران همدرس شدم       » النموذج  «
يان درس گفتن   در درس دادن اين ميبود كه كتاب يكي از شاگردان را گرفتي و در م                شيوه او   »!..النموذج رسيديد؟ 

 .غلط نخواننده كردي تا شاگردان كلمه را ب روي كلمه ها گذاشتي، و اين راه ب) پيش و زبر و زير(» اعراب«

 من كتاب   ،چون بهنگام درس دادن او خواست كتابي را بگيرد          گزاردم، و » اعراب«كتاب خود   ه  من يكروز ب  
پس شما  «: گفت. »من خودم گزارده ام  «:  گفتم .»ست؟اين اعراب ها را كه گزارده ا        « :پرسيد. خود را پيش داشتم    

: گفتم» !.گزاريد؟) اعراب(پس چگونه مي توانيد       «: گفت. »نخوانده بودم «: گفتم » !.اينجاها را خوانده بوديد؟     
پس شما  !. چطور؟«:  گفت .»را كه خوانده ام از روي آن مي دانم كه هركلمه اي را چگونه بايد خواند                 ) عوامل(من«

روزي هم  . ولي مي ديدم از آنروز رفتارش با من بد شد          . من ديگر پاسخي ندادم    …» !خوانيد مي فهميد؟ هرچه مي  
مشق . خط نپرداخته بودم  ه  من در مكتب مال بخشعلي درس خوانده ولي ب         . دستم زد ه  بدخطي را بهانه گرفته چوبي ب     

من زد كه بسيار افسرده گرديدم، و ديري        ه  ي ب آن بهانه چوب  ه  ب.  بايستي نوشت من نمي توانستم    ٢ ستبر ١كه با خامه هاي  
مكتب پا كشيدم، كه چند گاهي در مدرسه صادقيه در            من از   هاي ديگري رخ داد، و     نگذشت كه برخي بدرفتاري   

 .مي ديدم ها   بدرفتاري نيز درس مي پرداختم ولي در آنجا ه حجره يكي از طلبه ها ب

» النموذج«سال وبيست سال، بلكه بيشتر در مدرسه ماندندي و مثالً تا            ها هريكي ده     اين را بايد بنويسم كه طلبه      
كه درس خواندن من با آن       اين بود و   كه من در چهار يا پنج ماه رسيده بودم آنان در دو سال رسيدندي،                

                                                           
 )ويراينده(قلم                        =   خامه - ١
 )ويراينده(كلفت ، بزرگ       =   ستبر - ٢
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اين  ، چندان كه ماندن نتوانستم، و     تندي به بسياري از ايشان گران مي افتاد و بارها ريشخند مي كردند             
 .مدرسه طالبيه رفتمه بود ب

 روستاها يا از     مدرسه طلبه هايي كه از       ولي در خودِ    طالبيه بزرگترين مدرسه تبريز شمرده مي شد       
 يكدسته نيز طلبه هاي ايرواني مي بودند كه چون از بستگان روس شمرده                .شهرهاي ديگر آمده بودند جا مي گرفتند     

اين .  مدرسه ها داستانهايي داشته اند كه اينجا جاي نوشتن نيست           اين. اختيار مدرسه را در دست مي داشتند      مي شدند
مدرسه كشيده بسيار   ه  مي بودندي كه اگر كسي را مست يافتندي ب          » حاميان شريعت «طلبه ها   
 همين بس   ،زني نگاه كرده يا دست يازيده و يك طلبه او را ديده بودي             ه  اگر جواني ب  . زدندي

 گاهي نيز در ميان اين مدرسه با آن           .بزنند تا مي توانند  را بگيرند و  و او    بودي كه طلبه ها بيرون ريزند    
از اينرو كساني كه    . طلبه ها دگنگ ها را برداشته بهم تاختندي و بسرهاي يكديگر كوفتندي           . مدرسه پيكار درگرفتي  

و در آن نزديكي    مدرسه رفتندي با اين طلبه ها در نياميخته در مسجد هاي بزرگي كه در خود مدرسه                 ه  خود شهر ب   از
 .هاست، هريكي پشت ستوني يا گوشه اي را گرفته درس خواندندي يا گفتندي

برپاست لذت ميبردم و به بيشتر      » حوزه درس «گوشه اي يك    هر اينكه در  روزهاي نخست كه من رفته بودم از      
.  شناختم در همانجا بود كه نخست بار شادروان خياباني را ديدم و           و آنها نزديك شده گوش مي دادم،     

درس » تشريح االفالك « و از كتاب  » هيئت بطلميوسي «حوزه درس مي داشت و از         » خاله اغلي « او نيز در مسجد    
 .گردانيد سخن ميراند وآن را روشن مي» جوزهره« ياد دارم روز نخست كه ديدم از. ميگفت

 

  
ن، با چشم و ابروي      جواني مي بود با رخت بازرگانا       .مدرسه طالبيه يك دوست نيكي پيدا كردم       در

ميانه مهر بسياري    در روزهاي نخست با وي دوست گرديدم و        همان. شيخ حسن حداد  دماغ كشيده بنام     سياه و 
گرديده  برادران جدا  شيخ حسن از  .  بازرگان مي باشند   كسان هنرمند و   تبريز بنام است و    خانواده حداد در  . پديدآمد

از آن   ن دوستي يافت روزها با هم در مسجد نشسته از اين كتاب و               چون با م   و درس پرداخته بود،  ه  مدرسه ب  در
 .با هم از مدرسه بيرون آمديمي هم خورده  با را ناهار .مي پرداختيمي) مباحثهه ب :گفته طلبه هاه ب( گفتگوه كتاب ب

ل اند سا  پس از سي و   . هر باره بجا افتاد    براي من از   جوان كه در سال هم بزرگتر مي بود          دوستي اين 
بارها رخدادي كه ماهانه را كه گرفته       .  حداد از برادرانش ماهانه گرفتي     .من نرفته  روزها از ياد   لذت آن  هنوز

من نيز هر زمان پول مي داشتم همان رفتار را             و ،»دارهرچه الزم داري بر    « من گزاردي كه   بودي آوردي و بجلو    
را دور گردانيده تا نزديكيهاي كوي ما آمدي         ه خود را  او ،بارها رخدادي كه هنگام غروب كه بازگشتيمي      . ميكردم

آقا يكي   :ما پيوست ه   ب دو جوان ستوده ديگري    پس از زماني       .برخاستمي همان كار ه  فردا نيز من ب      و
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كه  آقا ميرجواد  ديگري. درس مي پرداخت  ه  خاندان بازرگاني مي بود و با دستور پدرش ب         يك  كه از  ميرمهدي
 .رومندي مي بودخاندان كمچيز ولي آب يك از

. گفتگو برخاستيمي ه  ها ب  با هم مي نشستيمي و از كتاب         و برادري پيداكرده   يچهار تن با هم دوست    
قصيده سيد حميري را     مثالً  .  مي پرداختيمي ،نمي بايست پردازيم كه هنوز   كتابهايي  ه  پروازي نموده ب   گاهي نيز بلند  
 : گفتگو گزارديميه نه نيز با شرحي بچاپ رسيده بجداگا هاي شيعي بسيار شناخته است و كه در كتاب 

  اعالمه بلقعهطامسـ    الم عمر و با للوي مربع 

كه در فقه   » تبصره عالمه «همچنين  . عربي پرداخته و بسيار زود مي بود كه اين شعرها را بفهميم           ه  با آنكه تازه ب   
 .نيز از آن نمي داشتيمفقه نپرداخته آگاهي كمي ه حاليكه هنوز ب در. است با هم خوانديمي

 چهار تني ما شناخته گرديد و هوش و فهم و            ١در اندك زماني اين باهماد    . روزهاي خوشي را بسر مي برديم     
برخي . نددهاي خشم آلود مي كر      طلبه ها برخي با ديده رشك مي نگريستند و نگاه            . زبان ها افتاد  ه  كوشش ما ب  

 .آفرين مي گشادنده خشنودي نموده زبان ب

  و آواز بلند نكنند    ٢ندخَُچگفتگو نشستندي كم رخدادي كه با هم نَ       ه  طلبه ها چون ب    نيكه ديده اند مي دانند   كسا

ميان ما   ولي در . خفش كتاب بسر هم كوبند     هاي سيبويه و اَ    و همديگر را نرنجانند، و بسيار رخدادي كه برسر گفته          
شادروان حداد  .  همه با خوشرويي و لبخند پايان يافتي       ها ٤دو سخني . آوازي برنخاستي  هرگز.  نرفتي ٣شِخهيچگاه چُ 

با اينحال هيچگاه كار    . روي سخن خود ايستادگي نمودي و تا توانستي شكست بخود راه ندادي            ه  كسي مي بود كه ب    
 .در جاييكه درماندي با شوخيها از آن بيرون آمدي. رنجش نرسانيديه را ب

 ها را   ما كتاب . بود كه گردشگاه مي   » باغ ميرزا يوسف آقا   «بنام   بود   باغي مي . گردش رفتيمي ه  گاهي با هم ب   
 از  يگفتگو پرداختيمي، نكته سنجي ها كرديمي، جمله هاي عرب        ه   ها و گل ها ب    آنجا رفته در ميان سبزه    ه  برداشته و ب  
 . نادرست ساختيمي درست و
 

 
  

روزي كه در   . بش مشروطه برخاست  مي بود و در همان سال در ايران جن         )  قمري ١٣٢٤ (١٢٨٥اين در سال     
 . بودند مسجد صمصام خان آورده    و   كنسولگري انگليس ه  ب تبريز جنبش آغازيده مردم بازارها را بسته رو         

                                                           
 )ويراينده(جمعيت ، حزب                      =   باهماد - ١
 )ويراينده( كردن                       مجادله=   چخيدن - ٢
 )ويراينده(مجادله         ) = بر وزن جهش(  چخش - ٣
 )ويراينده(اختالف                            =   دو سخني - ٤
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نخست بار بود   . شنيدم» مشروطه«آنروز يا فردايش، من چون از هكماوار مي آمدم در ويجويه نام             
 من  ،كنسولگري مي رفتند  ه  دسته بدسته ب  مردم   چون   .پيداست كه معنايش نمي دانستم     و مي خورد گوشمه  كه ب 

بايد قانوني  «: و مشروطه را معني مي كنند       مردم گفتار مي رانند   ه  نيز پيروي نمودم در آنجا كساني را ديدم كه ب           
 با مجلسي برپا گردد كه كارها را     . خود نباشد  پادشاه بسر . باشد كه مردم از روي آن زندگي كنند       

ه ب را پسنديدم و   من اينها . مشروطه مي دادند ه  اينها مي بود معنايي كه ب       .…»انندانجام رس ه   ب ١كالشْس
آينده روشن كشور داده مي شد بسيار       از نويدهايي كه درباره پيشرفت توده و       .دل بستم   مشروطه

چون آن جوش و جنب مردم را مي ديدم از شادي گردن مي كشيدم و                   . شادمان گرديدم 
 .س مي گزاردمخدا را سپا مي باليدم و

شيخ سليمان و حاجي محمد     (حداد چون عموهايش    . از آنهنگام هر روز در باهماد ما سخن از مشروطه رفتي           
در خاندان ايشان مشروطه خواهي ريشه دوانيده بود هواداري بسيار               از هواداران پافشار مشروطه مي بودند و       ) باال

 .تماشا ايستاديميه كه انبوهي بودي يا شور وخروش برخاستي بهر كجا  انجمن رفتيمي، وه من با او بارها ب. نمودي

چنانكه در تاريخ مشروطه نوشته ام چند ماهي از آغاز جنبش نگذشت كه ماليان دشمني آغاز               
كردند و دو تيرگي در ميان مردم پديد آمد كه يكدسته نيكخواه مشروطه و يكدسته بدخواه آن                   

ولي آن دو تن      .  مشروطه مي بوديم   ٣من خواهاي  چه حداد و   . ٢ناييدُه اين دو تيرگي در باهماد ما نيز              .شدند
ميان ه  هر زمان كه گفتگو ب     .  ما بهم نخورد و دوستيمان سستي نپذيرفت          ٤اينحال باهمش  با. خواهايش نمي بودند  

ردي و  هاي شيرين از رفتار خام مجاهدان ياد مي ك           آقا ميرمهدي داستان   . آمدي پاسدارانه و دوستانه پايان يافتي       
 .حداد نيز از پاسخ باز نماندي. ك ها مي گفتيلَتَُم

چگونگي آنكه ماليي در هكماوار كه از يك خاندان بي چيزي               . در اين ميان مرا يك گرفتاري رخ داد          
 گرديد و او خانه اي برايش خريد و           )م ما يِقَ( داماد حاجي مير محسن آقا          ،ماليي پرداخته بود   ه  برخاسته و تازه ب    

من در آغاز روز درسي از      . آنگاه مرا ناچار گردانيد كه از وي درس گيرم        . او واگزاشت ه  سجد نياي مرا ب   محكمه و م  
. رفتمي طالبيه مي  ه  بود كه ب   ازو مي گرفتمي و پس از اين درس مي         ) و سپس از شرح الفيه سيوطي      (كتاب صمديه   

ز اين رو بدزباني ها مي كردي و بهانه ها جسته          ا. ليكن اين مال درس خواندن مرا نمي خواست و با من كينه مي ورزيد            
 . بودم و نمي دانستم چه كنم از رفتار او بسيار دلشكسته مي . تلخ مي گفتي

 ما بدخواه   ديگر مردان خانواده   و محسن آقا  تاريخ مشروطه نوشته ام حاجي مير     چنانكه در 
 روزنامه  ،اين مشروطه چي شده   «: مي گفتآنان  ه   بود ب  و اين مال كه در پي آزار من مي         بودند   مشروطه مي 

. »انجمن مي رود ه  درس هم نمي كوشد و هميشه ب     ه  ب«:  ميگفت .»مي ترسم مذهبش خراب شود    .هم مي خواند 
سپس چون چند ماهي     . انجمن و از خواندن روزنامه بازداشتند       ه  اين گفته ها نتيجه اش آن بود كه مرا از رفتن ب                

                                                           
 )ويراينده(مشورت    ) = بر وزن گشايش(  سكالش - ١
 )يندهويرا(اثر كردن                             =    ُهناييدن - ٢
 )ويراينده(خواستن براي هميشه                =   خواها - ٣
 )ويراينده(با هم بودن ، اتحاد                  =   باهمش - ٤
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اي آن مال تاب نياورده از درس گرفتن از او سر باز زدم، حاجي مير محسن آقا                    تلخ زباني ه  ه  گذشت و من ديگر ب    
 .دشمنيهاي بسياري برخاسته رنجيده رفتارش را با من ديگر گردانيد آن مال نيز فرصت يافته ب

 پرداختم و با    درس مي ه   ننموده همچنان ب    ١ ليكن پروايي  .اينها در آن كمسالي گرفتاري برايم بود       
هاي  بيش در مدرسه طالبيه بسر بردم و كتاب            بدينسان دو سال كما    . انه كوشش را دنبال مي كردم     دوستان سه گ  

ها تنها   از اين كتاب   . شرح لمعه را درس خواندم     صمديه و سيوطي و شرح جامي و مغني اللبيب و مطول و معالم و               
ندكي با درس خوانده بازمانده را خود        از آن ديگرها از هريكي ا      . پايان رسانيدم ه  صمديه و سيوطي را با درس تا ب        

 .فهميدم
 

  
در تبريز حاجي ميرزا     توپ بست و  ه  كه محمد علي ميرزا در تهران مجلس را ب         )  قمري ١٣٢٦ (١٢٨٧در سال   

و از اين سوي     در دوچي در انجمن اسالميه گرد آمده آماده جنگ شدند            برخاستند و  كارحسن مجتهد با ديگران ب    
 . افراز كردند، اين پيشامد باهماد چهارتني ما را نيز بهم زد٢ايستادگي برخاسته بسيجه ان بمجاهدان و آزاديخواه

انجمن و ديگر   ه   من با حداد ب     ،و رفت مي بود    تا چند روزي كه هنوز خونريزي آغاز نيافته و در ميانه آمد              
. نش را در تاريخ مشروطه ياد كرده ام      روزي هم بديدن اسالميه رفتيم كه داستا      . تماشا مي ايستاديم  ه  جاها مي رفتيم و ب   

ديگري .  يكي از ايشان آيه مي خواند        .ماليان در اطاق بزرگي نشسته پياپي مشروطه را مي نكوهيدند           
 ٣چهارمي سوگند ياد مي كرد كه مشروطه خواهان بابيند. مي گفت سومي خوابي كه ديده بود باز . حديث ياد مي كرد  

و اين آيه     گرفتند» استخاره  «از قرآن    سپس  . خود نمي دارند آرزويي جز آشكار گردانيدن كيش           و
و بخود مژده     از اين آيه بسيار خوشنود گرديدند      ٤»يرِدقَ لَ  مِهِرصْلي نَ  عُ  اهللاَ ُن اِ ا وُ مْوِلم ظُ ْهنَّاَ بِ ُنلْوقاِت يْ ذيُنلَّ لِ ُنِذاُ«:درآمد

 .پيروزي مي دادند

در سنگرها آماده    يان دوچي و ديگر تفنگچيان را در سر راهها و         مي گشتيم در ميان راه لوت     چون از اسالميه باز   
 بود، و با    بيش برپا مي   جنگ يافتيم و همان روز رشته گسيخته گرديده خونريزي آغاز يافت كه تا چهار ماه كما                   

 .شكست ماليان و دوچيان پايان پذيرفت و اسالميه از ميان برخاست

                                                           
 )دهويراين(توجه ، اعتنا                                                                                                     =    پروا - ١
 )ويراينده(تدارك                                                                                                           =   بسيج - ٢
 )ويراينده.       (نوشته شادروان كسروي ديده شود» بهاييگري«  در زمينه بابيگري و بهاييگري كتاب - ٣
دستور جهاد داده شد آنانرا كه كفار با ايشان جنگ ميكنند بشُوند آنكه ايشان ستمديده «: پارسي سخن . ٣٩) آيه( قرآن نشانه ٢٢ج شماره الح) سوره (  پاره - ٤

 )ويراينده.                                                           (»گرديدند و هرآينه خدا بر ياري دادن آنان تواناست
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) كه كم مي داشتم  ( هايي    نشينم و با خواندن كتاب     در اين چهار ماه من ناچار بودم در خانه        
 يك چيزي كه مايه دل آزردگي مي شد اين مي بود كه چنانكه نوشته ام مردان خانواده ما بدخواه                         .روز گزارم 

اينان گرد مي آمدندي و بسخن مي پرداختندي و         . مردم كوي نيز بيشتر همين حال را مي داشتند         . مشروطه مي بودند 
كوي پراكنده    هاي بسياري درباره شكست آزاديخواهان در آن         طه را مي گفتندي و هر روز دروغ        همه بد مشرو  

 .هاي خود را پنهان داشتمي ١شِهمن از كمسالي كه هفده ساله مي بودم بسخني نپرداختمي و ُس. گرديدي

نيكي گزارده و در سايه مردانگيهاي ستارخان       ه  ب چون كار مشروطه خواهان پس از بدي رو       
من رسيدي بسيار   ه   ها كه ب    اين آگاهي  ،نيرو مي افزود ه   ديگران روزبروز مشروطه خواهي ب      و

 هاي ستارخان و حسين باغبان و ديگران        از شنيدن نام   مي دارم كه  ياده  نيك ب . خشنود گردانيدي 
 .يافتمي دلخوشي بسيار مي 

 

 
 ستارخان ـ گُرد آزادي

 )اين پيكره را ويراينده افزوده(
 

هفت سال ياد آن در دل من زنده است روز پر              روزهايي كه هنوز پس از سي و        يكي از 
شهر هجوم مي شد و از سوي غرب       ه   در اين روز از هر سو ب        .مي باشد ) ١٣٢٦ ( ١٢٨٧آشوب آدينه شهريور    

ا بايد  آنچه در اينج  . نوشته ام ) بخش سوم (چگونگي را در تاريخ مشروطه      . كه ما مي بوديم سپاه ماكو تاخت مي آورد       
 در ميدان هكماوار ايستاده  حال       ،كه جنگ تازه آغاز شده بود      در آغاز روز  : بنويسم سرگذشتيست كه خود مرا بوده     

                                                           
 )ويراينده(احساس دروني            ) = وزن جهشبر (  سهش - ١
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ولي . در اين كوي هنوز سنگر بسته نشده و امروز در اينجا جنگي در ميان نمي بود              . هراسناكي مردم را تماشا مي كردم    
 آوايش چنان در همه جا مي پيچيد كه مردم مي پنداشتند             ؛ي تركيدهاي سپاه ماكو كه باال سر گاوميشاوان م           توپ

 مي بود  اناين بود گروه انبوهي كه حاجي مير محسن آقا پيشرو آن              . ردان نزديك شده اند و اينك فرا مي رسند         كُ
ر خواهند،  ردان رسانند و از براي كوي زينها      كُه   شدند و چنين خواستند كه از راه باغ ها پيش روند وخود را ب               ١فراهم

ها رسيديم چندي نرفته بوديم كه        باغ ه  ولي چون ب  . هايهوي شگفتي مي بود  . ومرا نيز با خود گردانيده راه افتادند        
 آواِزه  ب. شليك پرداختند ه  و ناگهان ب    با تفنگچيان خود كه آگاهي يافته بودند از پشت سر رسيدند              نايب يوسف 

 تنها  ،بوديم حاجي مير محسن آقا با من كه در جلو مي          . يي گريختند سوه  و هر چند تني ب     شليك مردم پراكنده شدند   
 .كوي بازگشتيمه مانده از راه ديگري ب

 

 
   نايب يوسف

 
اين پيشامدها با آنكه با ترس و بيم بلكه         . نوشته ام ) بخش سوم   (پيشامدهاي جنگي را در تاريخ مشروطه       

 .ردمي من از تماشاي آنها لذت مي ب،م مي بوديأبا هراس تو
 مي رفت و مجاهدان از هكماوار گذشته مي رفتند،          گملك جن  راكه با كوي قَ    اينرا هم نوشته ام كه روزهايي     

مرا از چهره   . حسين باغبان با دسته خود آمد وگذشت      . تماشا مي پرداختم ه  ب در يكي از آنروزها من ايستاده بودم و       
ياد مي دارم يكي از     ه   ب .دلي بسيار رخ داد   مردانه او و از آن گام هاي استواري كه برمي داشت خوش          

مگر من  «: و او با يك سنگيني پاسخ داد      . »!ه فشنگ در كمر مي داريد    شما همه اش نُ   : خان«: مجاهدانش چنين گفت  
روي  اسب سفيدي گذشت كه از همان         ه   دلير، ب  پس از وي اسدآقا خان آن جوانِ       . »!بيش از نه تن خواهم كشت؟      

 . من نشستهنگام مهري ازو در دل

                                                           
 )ويراينده(اجتماع كردن                                =    فراهميدن - ١
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اين بار  .  من نيز دوباره درس را دنبال كردم       ،پس از بهم خوردن اسالميه كه شهر ايمني يافت و بازارها باز شد             
و پس   درس فيزيك و دانشهاي نوين پرداخت     ه  كشيده ب  زيرا حداد از مدرسه پا    . بهم خورده بود   باهماد چهار تني ما   

آموزگاري پرداخت و   ه  مير جواد در يكي از دبستانها ب        آقا.  گرديد از چندي به بهاييان پيوسته در همه شهر شناخته         
 .مير مهدي مانديم تنها من و آقا. ردكربال رفته در راه ْمه سپس ب

 

  
چند رشته  ه  هاي كهن خواندندي ب      درسهاي ماليي كه در مدرسه       ،نمودم  هاي گذشته باز   چنانكه در گفته  

ديگري منطق كه از يادگارهاي يونان      . ان و بديع براي دانستن زبان عربي      يكي صرف و نحو عربي و معاني و بي        : بودي
 ).فلسفه( ديگر حكمت. ديگر فقه. ديگري اصول. باستانست

. از اين پنج رشته دانستن زبان عربي و ياد گرفتن فقه سودمند مي بود، و از رنجها نتيجه اي بدست توانستي آمد                    
بيهوده اي نمي بود و بجاي سود جز زيان نتوانستي          اصول و حكمت جز بافندگيهاي       منطق و ولي  
 .داد

دليل «ولي  . هر كسي ياد دهد   ه  را ب » دليل آوردن «منطق را يونانيان بنياد گزارده اند و چنين مي گويند كه راه            
 هركسي با نيروهاي ساده خدادادي      .ياد گرفتن آن از ديگري دارد     ه   كه آدمي نياز ب    ١نچيزيست» آوردن

مثالً مردي  . مردم عامي در گفتگوهاي خود پياپي دليل آورند بي آنكه منطق خوانده باشند                .  داند خود راه آن را    
در اين  . » همسايه ماست  ،اين آقا پارچه بهتري بده    ه  ب«: شاگرد خود مي گويد  ه  ميخواهد از بزاز پارچه اي بخرد، بزاز ب      

 . دليل ياد گرديده و لغزش نيز رخ نداده،جمله كوتاه

 ،منطق مي پردازند و ديرگاهي آنرا دنبال مي كنند       ه  ستي را بخواهيم كسانيكه ب     رابلكه اگر   
 .دريافتهاي ساده شان از ميان رفته راه دليل آوردن راست و درست را گم مي كنند

هايي مي بوده كه در آغاز فقه ياد داده  زير اصول در نخست يكرشته قاعده    . اما اصول، داستان آن شگفتر است     
ولي . و مانند اينها، و اينها چيزهاييست كه در دو يا سه درس توان آموخت              » اصل برائت «و  » استصحاب«مي شده، از   

 بافندگي را پيش گرفته كار را بجايي رسانيده اند كه مي بايستي           ه   را گاهآنها افزوده و آن   ه  رفته رفته چيزهاي ديگري ب    
 .ده سال و بيست سال درس اصول خواند

 
 
 
 

                                                           
 )ويراينده(چيزي نيست                =    نچيزيست - ١
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:  خودشان مثل زده چنين مي گويند     .»آيا مقدمه واجب واجبست؟   «:  بدين عنوانست  ١تارهاشانسمثالً يكي از جْ   
ولي آيا نردبان گزاردن كه      . رفتن باالي بام واجبست و جاي سخن نيست         . غالمش فرموده برو باالي بام     ه  آقايي ب «

 .»مقدمه آنست نيز واجبست؟
 

 
  سالگي٣١نويسنده كتاب در 

 ) در تهران برداشته شده١٢٩٩اين پيكره در سال (

 
 كسيكه باالي بام خواهد رفت ناچار است كه نردبان گزارد و            . چنانكه مي بينيد اين گفتار بسيار بيهوده است       

مقصود آنست كه مقدمه آيا اصالتاً واجبست يا من           «: اينست برخي آمده چنين گفته اند     . باشد جاي گفتگو هم نمي    
 .كار بافندگي نتواند خورده داست كه اين نيز بيهوده است و جز ب پي.»...باب المقدمه واجب مي باشد؟

من . ها كردندي ٢شِخ و در پيرامونش چُ     ها بلكه ماهها  درس گفتندي      ستار بيهوده را هفته   همين جْ 
 .ماه درس گفته است ستار را ششبارها شنيده بودم يكي از ماليان نجف اين ْج

) هاي او  دريافته ه  ب: يا بهتر گويم  (سته هاي آدمي   دانه  اين اصول نيز گذشته از آنكه چيزي ب       
كه ده سال و بيست سال با اين بافندگيهاي          نيفزايد نيروهاي ساده اش را نيز از كار اندازد و كسي         

از حكمت يا   .  ناچاريست كه مغز او فرسوده گردد و فهم و خردش بيكاره شود             ،هوا بسر برد   در پا
 .يك نشانداده ايم كه سراپا پندار بافيستفلسفه در جاهاي ديگري سخن رانده ن

                                                           
 )ويراينده(مبحث                               =   جستار - ١
 )ويراينده(ه     مجادل) = بر وزن جهش(  چخش - ٢
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ه من با آن پژوهش ب     .  بود منطق و اصول و حكمت دامهايي در سر راه من مي              : از سخن خود دور نيفتيم     
ها پردازم و    اين درس ه  رويم باز مي بود كه همچون هزارها ديگران سالها ب          ه   راه ب  ،درسخواندن و چيز ياد گرفتن     
در . ستمآن راهها نيفتادم و اگر افتادم زود جُ        ه  خدا را سپاس كه ب    . ه و بيكاره گردانم   نيروهاي مغزي خود را فرسود    

من تنها حاشيه را خوانده     . منطق طلبه ها كتابهاي حاشيه مال عبداهللا و شرح شمسيه و شرح مطالع را درس خواندندي                 
ه من ب  اشان درس مي گفتندي و   يكي دو تن در خانه ه     . حكمت را در تبريز آشكاره درس نگفتندي      . آن بس كردم  ه  ب

ه  از آن نيز ب    ،اصول كه گودال بس ژرف و بزرگي در سر راهم مي بود             اما. يكي از آنها دو روز رفتم و رها كردم          
 .ستمآساني ُج

 راهي براي اصول باز كرده بود كه          ، بوده چگونگي آنكه شيخ هادي تهراني كه يكي از ماليان نجف مي              
اين شيخ  . ( ديگران را  تا چهار سال پايين آورده بود          بيست سالِ . پايان مي رسانيده ه  ل ب درس آنرا در سه يا چهار سا       

فهم و زيركيش رشك برده تكفيرش كرده بودند كه با گرسنگي و سختي زيسته               ه  هادي همانست كه ماليان ديگر ب     
 .فقه ميگفت ه درس اصول وزاده ميبود به تبريز آمد يكي از شاگردان او كه آقا شيخ حسين توتونچي). مرده است و

 دانسته شد كه او در هنگام جنگ از ،هاي دوچي كه من باز در پي درس خواندن مي بودم      پس از پايان جنگ    
) پدر آقاي ميرمهدي ما    (كوي نوبر آمده و در خانه بيروني حاجي ميرآقا             ه   كوچيده ب  ،دوچي كه در آنجا نشستي     

 اين خورسند گرديده با يكي بديدن او رفتيم و چنين نهاديم كه از                 من از . درس گفتنست ه  نشيمن گرفته و آماده ب     
 .قوانين كه در اصولست درس گويد

روز پيش از روشنايي از هكماوار راه افتاده يكساعت و نيم راه  هر.  رفتم مي درس اوبه سال من  دوه  نزديك ب 
جا خودم چند دوره درسهايي مي گفتم كه         مدرسه باز مي گشتم و در اين      ه  نوبر مي رفتم و درس خوانده ب      ه  پيموده ب 

ه در اين دو سال قوانين و رسائل و مكاسب را درس خواندم كه مي بايد گفت ب               . طلبه ها گرد آمدندي  
 .رسيدم» ماليي«پايگاه 

مگر كسي كه مي خواستي مجتهد گردد      . در تبريز درس باالتر از اينها نبودي و ماليان بيش از اين نخواندندي            
 .نجف رفته درس خوانديه مجتهدي شود كه به بو يا نزديك 

 

  
ماليي ه  كه سالم بيست شده و چنانكه گفتم پس از چهار سال درس خواندن ب                   ) ١٣٢٨ (١٢٨٩در تابستان   

گاهي پندم دادندي كه همچون     .  در ميان خويشان و آشنايان خانواده اي گفتگوها از ماليي من مي رفتي            ،رسيده بودم 
 و شلوار سفيد پوشيده كفشهاي زرد يا سبز آخوندي بپا كنم،            ١هلم تر گردانم و ريش را فرو      گماليان عمامه را ستر   

                                                           
 )ويراينده(گذاشتن ، رها كردن           =   ِهليدن ؛ ِهشتن - ١
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پيداست كه اينها از دست     . رويشان خندم و دلشان جويم    ه  سالم مي دهند ب  » مريدانه«كه   راه را تند نروم، كساني    
 .من بر نيامدي

ما  بارها ديده بوديم بنزد   .  كردندي ،اري مريد نگهد  مدرسه آمدندي از همان نخست مشقِ      ه  مالزادگاني كه ب  
همان اعيان آمدندي و نشستندي و بجاي درس، گفتگو از آن كردندي كه فالن حاجي بمن امروز سالم غرايي داد و بُ        

در آن روزها يك سالوسكاري شگفتي در ميان ماليان          . مهماني خواند بود  ه  كه مريد من شده مرا ديشب ب       
كمر ه  شال را ب  .  بدينسان كه عمامه را هرچه شول و ويل گردانيدندي           .افته بود رواج ي ) ويژه جوانان ايشان  (

ه جوراب را چنان پوشيدندي كه جاي پاشنه اش ب        . زمين كشيدي ه  چنان بستندي كه در راه رفتن باز شدي و سرش ب           
گان ورزش اين   مالزاد. است، از خود ناآگاه است    » القيد«اينها براي آن بودي كه گفته شود آقا          . نيمه پا آمدي  

 توانستي  ٢مي كردم و از هرچه كه رنگ رويه كاري         آنها را  ١ ولي من يكباره آخشيج     .سالوسكاريها را كردندي  
 .داشت دوري مي جستم و اين بود از خويشان ايراد مي شنيدم

. درس خواندن من پايان پذيرفته     : گفتم. گفتگو نشسته بوديم  ه  ب) حاجي ميرمحسن آقا  (روزي با وصي پدرم      
ه زيرا مرا بايد كه برادران كوچكم را ب       . نجف روم و آن چيزيست كه نمي خواهم      ه  چه اگر بيش از اين بخوانم بايد ب       

من باز است   ه  مادرم را كه چشم اميدش ب     . شوهري دهم ه  خواهر كوچكم را ب   . دبستان فرستم و آنان را بزرگ گردانم      
 .دكاري گماريه اينست خواستارم مرا در بازار ب. راه ببرم

پايان رسانيد و مسجد و محكمه نياي         ه   كه شما درسهاتان ب     ٣چهارسالست بيوسيده ام : اندكي انديشيده گفت  
 پس چرا درس     ،بازار خواستيدي رفت  ه  اگر ب !. بازار رويد؟ ه  شما اكنون مي خواهيد كه ب     . خود را بدست گيريد    

 .مار خوانيد و موعظه كنيدمسجد رويد و نه شما بايد از اين رمضان كه در پيش است ب!. خواندي؟

هست كه آنكه    گذشته از آنكه در اين كوي سه تن مال         .  و سالم نيز كمست    نيايد ماليي از من بر   : گفتم
 .ساده است گرسنگي مي كشد و آنكه زيركست با فريبكاري وسالوسي ناني مي خورد

ز كويهاي ديگر نيز مردم رو      ماليي پردازيد ا  ه  مسجد رويد و ب   ه  شما چون ب  . كار شما جز كار آنهاست    : گفت
 .بسوي شما خواهند آورد

ولي چند  . بايد خودم در انديشه كاري باشم      : در دل مي گفتم  . بيش از اين نتوانستم سخني گويم و برخاستم        
 .روزي نگذشت كه گرفتار تيفوس گرديدم كه همه اين انديشه ها در كنار ماند

باالي ه  ب) بود كه از دوستان پدرم مي     ( كه ميرزا ابوالفتح حكيم      ياد مي دارم ه  تا چند روزي از آغاز بيماري را ب       
اري م پس از آنكه بي    .»دانم محرقه يا مطبقه    حصبه است، نمي  «: مادرم مي گفت ه   بود و با چهره اندوهناكي ب      هسرم آمد 

 روز هفدهم بود    تنها. يادم نمانده است  ه  هاي توانفرسا ب   هاي جانگداز و شكنجه      چيزي را جز رنج    ،سختي يافته بوده  

                                                           
 )ويراينده(ضد ، نقيض                                                                                                     =    آخشيج - ١
 )ويراينده(شكل ، صورت ، ظاهر               ) = بر وزن مويه(ويه ظاهر سازي                ر=   رويه كاري - ٢
 )ويراينده(انتظار داشتن                                                                                                    =   بيوسيدن - ٣
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 هاي اشكبار باال سرم     آمدم و چشم باز كردم و مادرم را ديدم كه با ديده             بخود  پايان يافته بوده  و من        » بحران«كه  
 . مادرم بي تابي بسيار مي نموده است،در آن ده روز سختي بيماري. اردزآسمان سپاس مي گه ايستاده و رو ب

پزشك . ولي خون بسرم زده بود و بسيار سنگين مي نمود          . رخاستمپا ب ه  كم كم بيماري از ميان رفت و من ب         
بيش با آن سختي مي گذرانيدم تا روزي        يكماه كما . ميگفت بايد خون از بينيت روان گردد تا از اين رنج  رها گردي             

يد تا آنجا   بهنگامي كه در خانه تنها مي بودم از بينيم خون چكيدن آغازيد، و چون جلو نگرفتم رفته رفته تندتر گرد                     
 . خون بي اندازه بيرون ريخت،جلوگيري كوشده كه بيحال شدم  و افتادم و تا مادرم از خانه همسايه بيايد و ب

 
 

ه زيرا ب .  در زندگاني من بوده    ١ناينده هاي هُ  اين خون ريختن بي اندازه يكي از رخداده       
 .تا امروز با من همراه است      بسيار كمخون و ناتوان گرديدم و اين كمخوني و ناتواني             ، آن ٢وندشُ

ندي دندانهايم خورد   چپس از   . ايم تاريك شد كه كسي را از ده گام دوري نمي شناختم           هاز فرداي همان روز چشم    
اگر سفرهاي پياپي كه چند      . پديد آمد ) سوء هاضمه ( سختي   ٣واريبدگُ. بر سرم موي سفيد پيدا شد      . شدن آ غازيد 

 .كجا انجاميديه  دانسته نيست حال تندرستي من ب،اني بسيار كاست نبوديسال پس از آن پيش آمد و از آن ناتو
 

  
روزي ديده شد كساني در حياط      . هيده ولي هنوز از ناتواني بيرون نيامده بودم       روزها كه از تيفوس رُ     در همان 

منبر رفته  ه  خوانم و ب  مسجد نيايم ببرند كه نماز ب     ه  خواهند مرا ب   بود مي   بيرون گردآمده، و چون روز يكم رمضان مي        
 حاجي ميرمحسن   ٤ةولي چون مي دانستم درچيد   . دلخواه من نمي بود و بسيار دشوار مي افتاد      ه  اين كار ب  . كنم» موعظه«

 .منبر رومه سپس محرم رسيد كه باز بايستي ب.  ناچاري پذيرفتم و نماز مي خواندم،آقاست

گذشته از  .  ولي خود در رنج سختي مي بودم      .ودند مال گردانيده ب   ،زور  و فشار    مرا با كوتاه سخن آنكه    
از اين كار   : بارها با خود انديشيده مي گفتم      . آنكه بسيار شرمنده مي شدم و گاهي باالي منبر خود را مي باختم               

شماردم   مي ٥ بخود بايا  .  ديگر چيستند كه من باشم؟      ماليانِ .چسودي مرا يا مردم را خواهد بود؟      
 .مكه انديشه كار ديگري كن

                                                           
 )ويراينده          (موثر                 )  =  بر وزن پناهنده(  هناينده - ١
 )ويراينده(دليل ، موجب                       ) = بر وزن بلند(  شوند - ٢
 )ويراينده(سوء هاضمه                                       =   بد گواري - ٣
 )ويراينده(مرتب ، مرتب شده     )  =  بر وزن برچيده(  درچيده - ٤
 )ويراينده                                            (وظيفه ، واجب  =   بايا - ٥
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ه  اين بار ب   ، از آنسوي ماليي كه داماد حاجي ميرمحسن آقا گرديده بود و گفتم كه با من رشك مي ورزيد                    
خوانده  » مشروطه چي «مرا  . دشمني آشكار برخاسته از سخناني كه مايه شكست ماليي من باشد باز نمي ايستاد             

 .مي كوشيد دلسردي مردم ه ب

 بود   بودند و چون در هكماوار مكتبي يا دبستاني نمي            كوچكتر مي   دو برادرم را كه     ،روزها آنگاه در همان  
اينان كه همچون ديگر سيد بچه ها عمامه بسر            . در درون شهر فرستادم     » نجات«دبستان  ه   ب ،بيدرس مانده بودند   

زه دبستان مي رفتند و درسهاي تا      ه  آنكه ب ه   بود چه رسد ب      خود گناهي مي    ، بستند نمي گزاردند و شال سبز نمي      
 .بود مي  مال  اينها عنوان نيكي در دست آن . مي خواندند

 شول و ويل بسر نمي گزاردم،      ِگچنانكه گفتم عمامه ستر   . شيوه ماليان رفتار نمي كردم   ه  از آنسوي من خود ب    
اي كفش هاي پاشنه بلند و جورابه    . ١هليدم پا نمي كردم، شلوار سفيد نمي پوشيدم، ريش فرو نمي        ه  كفش زرد يا سبز ب    

اينها بجاي خود كه چون چشمهايم ناتوان گرديده بود با            . شال كمرم را سفت مي بستم     . پا مي كردم ه  بافت ماشين ب  
من شمرده مي شد،   » فرنگي مآبي «به  چشم مي زدم، و اين عينك زدن دليل ديگري         ه  ب) عينك(دستور پزشك آيينك    

 .ساخت نمي   بود كه شرط پيشنمازي و ماليي مي» عدالت«اينها با 
هاي روضه خوانان ايراد     دروغگوييه  بارها در مسجد و در جاهاي ديگري ب        از اينهم گذشته    

خود نيز باالي منبر در پايان        .»دستگاه سيدالشهداء برميخوردم  «به  گفته آن مال    ه  مي گرفتم كه ب  
 .نمي گريانيدم مردم را  موعظه روضه نخوانده 

 بودم كه دير يا زود آن طوق از گردنم باز           گرديد، و من خشنود مي     مايه دلسردي مردم مي     ؛اينها رويهم آمده  
براي خواندن  (بزمهاي عقد   ه   تنها ب  .كنار مي گرفتم ه  اينست تا توانستم خود را از كارهاي ماليي ب         . شود
 راه بردن    ٣ نموده ٢ماليي جداسري ه  از درآمدن ب    خودداري مي نمودم، با آنكه پس        كارهاي ديگر  رفته از ) عقد
ه نمي توانستم خود را ب    بي پولي و تنگدستي فشار سختي مي داد،           ؛گردن گرفته بودم و با اينحال      ه  نواده را ب  خا

 .ياد مي آوردمه  بويژه كه هميشه وصيت پدرم را ب .كه ماليان كردندي وادارم كارهايي
دم و هميشه بازشدن    يكسال و نيم بدينسان گذشت كه مي بايد گفت من در هكماوار زنداني و خانه نشين مي بو               

 ٤.راهي را براي رهايي از آن زندان مي بيوسيدم

 قرآن را بسيار خوانده بودم كه        .سال و نيم كاري كه كردم قرآن را از بر گردانيدم            در اين يك  
را ها   گردانم و آن تكه     رتنها آن مي خواست كه جاهاي ديگر را از بُ        . رم گرديده بود  تكه از اينجا و از آنجا از بُ        تكه

 .اين كار پرداختمه ب روزهاي خانه نشيني  در آن. ٥بهم پيوندانم
                                                           

 )ويراينده(گذاشتن ، رها كردن                                                                                           =   ِهليدن - ١
 )ويراينده                                                   (استقالل ، سركشي                                      =    جداسري - ٢
 )ويراينده(نشان دادن                                                                                                         =    نمودن - ٣
 )ويراينده                                                                        (انتظار داشتن                            =   بيوسيدن - ٤
 پيوند دادن         =   پيوندانيدن - ٥

 خوابيدن و خوابانيدن: مانند . به آن افزود» ان«، بايد  )الزم(كردن يك كارواژه ناگذرا ) متعدي(براي گذرا 

 )ويراينده.           ( نوشته شادروان كسروي ديده شود»زبان پاك« براي آگاهي بيشتر در اين زمينه كتاب
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ولي براي آنكه فراموش نكنم بايستي معني آيه را            . بود  از برگردانيدن قرآن سخت نمي      
 . ياد سپارمه نيك دانم و بهمبستگي آنها را با همديگر ب
) آيد يه ها در مي  معنايي كه از خود آ     (معني قرآن   ه  اين كار مرا واداشت كه زماني ب        

ها و   معني آنها خود داستاني گرديد و نخست تكاني كه در انديشه              ه  و اين پرداختن ب   . پردازم
 .باورهاي من پديد آمد از اين راه بود

 
 

  
 ايران جنگها برخاست و هواداران محمد      كه محمد علي ميرزا بازگشت و بار ديگر در        ) ١٣٢٩ (١٢٩٠در سال   

  و جنگها  ١رد فرا گرفت  اره تبريز را گِ   بباسمنج آمده دو  ه   تكان آمدند، و از آنسو صمد خان ب        علي در همه جا بشور و     

ميانه او با مشروطه خواهان رفت، و سپس نيز داستان التماتوم دولت روس پيش آمد و در همه شهرهاي ايران بويژه                        
دم و از بس كه دل آزردگي از كار          من در همه اينها در هكماوار مي بو       . در تبريز شور و خروش بسياري پديد آمد        

 .از بس از كار خود شرمنده مي بودم بديدن دوستان و آشنايان كمتر مي رفتم. اينها مي پرداختمه خود مي داشتم كمتر ب

 ، شناسي بسيار بنامست    كه در كتابهاي ستاره    » هالي«مدار  در آنسال در تابستان ستاره دْ       
ز بازگشت محمد علي ميرزا مي رفتي و هر كس بيم جنگ و خونريزي              در هنگاميكه سخن ا    .پديدار گرديده بود  

 .ميان آمده بوده ن و نابودي جهان بيزمه مدار پديد آمده يكرشته گفتگوها نيز از برخوردن آن بمي داشتي، اين ْد

اين ستاره و   تماشايش مي پرداختم، و     ه  شبها به پشت بام رفته ب       .  بودم ولي من از آن ستاره خشنود مي         
چگونگي آنكه صرف و نحو     .  و از آنها آگاهم گردانيد     ٢ نمود هدانشهاي اروپايي را  ه  بود كه مرا ب    استانشد

مي خواندمي و گاهي مشق     هاي عربي بدست آورده       كتاب ،عربي كه خوانده بودم  پس از دست كشيدن از درس           
ن ياد گرفتن زبان     خواستشا ،هاي كهن درس خواندندي    ها كه در مدرسه     طلبه . عربي نويسي كردمي  

از اينجاست كه پس از      .آن بس كردندي  ه  نحو را دانشي دانسته تنها ب      خود صرف و   .عربي نبودي 
اينها ه  ولي من ب  . كتاب عربي نتوانستندي خواند، يك نامه عربي نتوانستندي نوشت         ،سالها صرف و نحو   

 روزي يك شماره     .ي خواندميهر كتاب عربي بدستم افتادي با خشنودي م         از اينرو   . نيز پرداخته بودم  
 نوشت كه   داستانش را مي   . بود مدار هالي مي    گفتاري در آن درباره دْ      .  بدستم افتاد   مصر» المقتطف«مهنامه  
آخرين بار در سال    .  سال يكبار باز مي گردد    ٧٥مدار هر   مدار است كه حساب گردشش را دانسته اند و اين دْ         نخست دْ 

                                                           
 ) ويراينده(محاصره كردن               =    گرد فرا گرفتن - ١
 ) ويراينده(راهنمايي كردن                      =   راه نمودن - ٢
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  نشان ،هاي گذشته او سخن رانده      سپس از پيدايش  .  نيز بازگشته است   ١٩١١ل   آمده بود و اينك در اين سا         ١٨٣٥

 .كه پيدا شده مايه بيم و ترس مردم بوده داده بود كه هر باري

از يكسو دانستم در مصر     . من دانسته گردانيد  ه  هاي چندي را ب    خواندن اين گفتار نادانسته    
» ستاره شناسي «دانستم كه    نيز.  بخوانم هاي ارجداري هست كه بايد بدست آورم و        چنين مهنامه  

 .در نزد اروپاييان جز آنست كه در دست ماست
آن گوش داده و خود به      ه  من نيز گاهي ب   . گفته شدي » هيئت بطلميوسي «در مدرسه طالبيه گاهي درسي نيز از        

زمينه اي كه ستاره شناسي    چنين   ،ولي در آن  . شيخ بهايي و شرح چغميني و مانند اينها پرداخته بودم         » تشريح االفالك «
جستجوي دانشهاي اروپايي   ه  همين مرا واداشت كه ب    . مداران پردازد سراغ نمي داشتم   حساب گردش دْ  ه  ب

آرزوي ه  گاهي نام فيزيك و شيمي شنيده بودم و اين بار ب             . هايي بدست آورم   كتاب روم و 
 .دانستن آنها افتادم

شناخته » هيئت طالبوف «ت كه بنام     نخست كتابي را كه بدست آوردم و خواندم كتابيس           
 نوشته  فالماريون دانشمند بنام فرانسه اي    ،فرانسهه   اين كتاب را ب    .و تاكنون چند بار چاپ يافته      گرديده

روسي ترجمه كرده اند و ه سپس آنرا ب . ١را با زبان ساده و شيريني كه بي آموزگار توان فهميد باز نموده           » ستاره شناسي«
من  .چنانكه كتاب استادانه نوشته شده ترجمه اش نيز استادانه بوده         ،رسي كرده فاه  طالبوف ترجمه ب  

ه  ها را ب   از خواندن آن لذت بسيار بردم و  بارها آنرا از آغاز تا انجام خواندم و يكايك زمينه                     
 .چنان راه روشني افتاده خشنود و شادمان گرديدمه انديشه سپردم و از اينكه در اروپا دانش ب

 

  
. اي نديد پس گرديده گمنام شد      ٢ميرزا پس از كوششهايي كه هوده      محمد علي . پايان رسيد ه  تان و پاييز ب   تابس

صمدخان به تبريز   .  از راهي كه آمده بود بازگشت و ناپيدا شد            ، ما گرد خورشيدِ ه  مدار هالي پس از چرخيدن ب      ْد
 .خاموشي نشسته دست يافتن نتوانسته در باسمنج ب

ها با مجاهدان    ٣ه سالدات نايروسها دادند دنباله پيدا كرد و در آخرهاي آذرماه در تبريز م             ولي التماتومي كه    
 .جنگ برخاست

هاي بسياري از    نامردي. ها در زندگاني من بوده       ترين پيشآمد  ١دهنناياين داستان از هُ    
 آهنين  از آنسوي ايستادگي يكدسته از ايرانيان در برابر دولتِ         . وزيران و ديگران پديدار گرديد    

                                                           
 )ويراينده(بيان كردن                              =   باز نمودن - ١
 )ويراينده(نتيجه                                            =   هوده - ٢
 )ويراينده(سرباز به زبان روسي                  =   سالدات - ٣
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اين خود نمونه ايست كه     . هاستستان يكي از شگفت ترين دا      ، تزاري روس  مشتي همچون دولتِ  
 بسيار  ةهاي مردان  ٢شِهچه اندازه باال برده و داراي چه سُ        جنبش مشروطه خواهي يكدسته را تا بِ       

 .گرانبها گردانيده بود
در اينجا همين اندازه مي گويم     . ه آن نمي پردازم  و در اينجا ب    ٣هاي خود نوشته     ام   را در كتاب   من داستان اين  

 .اين پيشامد در من تكان سختي پديد آوردكه 

 با ،بودم  من در هكماوار از جنگ بسيار دور مي   ، آذر كه جنگ آغاز يافت و چگونگي دانسته گرديد         ٢٩روز  
يز با دولتي همچون دولت تزاري      نيك مي دانستم كه چند هزار تن از مجاهدان تبر         . اينحال نمي توانستم آسوده باشم   

مرا بحال خود    هاي مرا نمي گرفت و     شِهولي اينها جلو سُ    . جنگ نتوانند كرد و پايان آن جز نابودي نتواند بود             
شور و تكانم   ه   ب ،چون داستان دليري مجاهدان را مي شنيدم      فردا نيز همچنان مي بودم، و      . بازنمي گردانيد

ه  خودداري نتوانسته ب   ،منبر مي رفتم ه  ود و شبها در چند مسجد ب      چون محرم فرا رسيده ب     .مي افزود 
 .شورانيدن مردم مي پرداختم

حاجي عباس نامي كه يكي از كشاورزان توانگر هكماوار كه خود مرد بسيار نيكي مي بود، و من در آن كوي                    
ه م كه ب  يردانيديم، چنين مي خواست   گ ٤خود همداستان  با او گفتگو كرده چند تني را با       . را همراه خود مي داشتم    تنها او 

روز بيشتر نكشيد كه چنانكه در كتابهايم         ولي جنگ چهار  .  ما نيز در جنگ همراهي نماييم       ،شهر رفته تفنگ گرفته   
از  و سپاه ديگري از روسها از تفليس رسيد و         . نوشته ام مجاهدان با همه فيروزي ناچار گرديده از شهر بيرون رفتند             

ر مي داشتند   دل از كينه آزاديخواهان پْ     ٦ها آغاز گرديد و دشمنان مشروطه كه از چند سال باز           ٥يژخويفرداي آنروز دْ  
يادگار ه  تبريز اگر در تاريخ مشروطه نام نيكي از خود ب         . هاي وحشيانه پرداختند   كينه جويي ه  فرصت يافته ب  

 تبريز  .ار گردانيد ن نام نيك را لكه د     آ ،گزارده است اين وحشيگري هاي ماليان و پيروان ايشان         
 گلستان  ،ردميان بْ از   بسوزاند و  و سبزي ها را    و گلها  نددآن ز ه   بود كه ناگهان سرماي سختي ب      اني مي تهمچون گلس 

ناچار مي بودم آن وحشيگري ها را از       . براي من روزهاي سختي مي بود    . را جايگاه زاغان شوم گرداند    
ه و ب  جلو خود انداختند  ه  مرا نيز ب   حاجي مير محسن آقا      فشار ريان با ا روزي هم هكماو   .نزديك تماشا كنم  

باغ امير كه نشيمنگاه صمدخان ميبود بردندكه روي ناپاك و سبيل هاي وحشيانه آنمرد خونخوار                
 .اينها رادر تاريخ نوشته ام. را از نزديك ديدم

 
                                                                                                                                                                                           

 )ويراينده(مؤثر                                                              ) = بر وزن پناهنده(  هناينده - ١
 )ويراينده(احساس دروني                                                 ) =  جهشبر وزن(  سهش - ٢
 .ديده شود» تاريخ هجده ساله آذربايجان«براي داستان جنگ و ديگر آگاهي ها بخش چهارم   - ٣
 )ويراينده           (موافق                                                                       =   همداستان - ٤
 )از ويراينده( بد خويي                                                                               =   ْدژخويي - ٥

 .ام و دشوار باز مانده بوده كه هنوز در دشمن و دشن» دش«اين پيشوند نخست . ميدهد» بدي كه با درشتي توأم باشد«پيشونديست كه معني ) =  بر وزن لژ(دژ 

 .»با او مي زيست و خويهاي بد او را ياد گرفته است«. عادت) اعمال اكتسابي(آنچه كسي از سرشت خود نداشته و سپس ياد گرفته و پذيرفته = خوي 

 .غ پژوهي و مانند اينهاهمچون خشم و آز و رشك و سركسي و ستمگري و نيكخواهي و آمي. آنچه آدمي از سرشت خود دارد. خُلق ، خصلت = خيم 
 )ويراينده)                (از صد سال پيش به اينطرف : از صد سال باز ( به اينطرف =    باز - ٦
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 صمدخان

 
سختي افتاد من بودم، زيرا     ه  كه زندگانيش ب   يكي از كساني  در اينجا آنچه بايد بنويسم اينست كه         

هاي آن چند روزه در شمار آزاديخواهان درآمده بودم، و اين بود ماليان               شِهدر سايه شور و سُ    
 در  .مي داشتند بدگويي باز ه  روگرداني از من بلكه ب     ه  تكفيرم مي گشادند و مردم را ب       ه  زبان ب 

اوار و  م آن مالي بدخواه مي كوشيد اوباش هك       بلكه. هرنشستي نيش هاي زباني مي زدند، تلخگويي دريغ نمي گفتند       
 .وا دارد گزند رسانيدن ه ملك را ب راقَ

 هاي آنروزها از چيزهاييست كه من فراموش نكرده ام و          ١دلخستگي. اينها داستان درازي مي دارد   
 همين  ٢وندشُه  ولي در برابر همه اين بديها يك نيكي در ميان بود و آن اينكه ب                   .نخواهم كرد 

ها از يكسو مردم نيز از من نوميد شده دست از گريبانم برداشتند و بدينسان زنجير ماليي از                  پيشامد
 .گردنم برداشته شد

  
 بود و   پس از دست كشيدن از ماليي چون در بيرون جز وحشيگريهاي بدخواهان مشروطه چيزي نمي                       

 من از خانه كم بيرون      ،ستندان را مي خَ  دلهاي آزاديخواه  صمدخان و روسيان هر چند روز يكبار آدم دار مي زدند و           
                                                           

 ) ويراينده(دل آزردگي ، زخم دل     = زخمي كردن ، آزردن   ـ       دلخستگي =     خَستن - ١
 )ويراينده                                               (سبب ،  موجب               )  = بر وزن بلند(  شوند - ٢
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 بردم، و اين فرصتي بود كه دانشهاي نوين را            در خانه نشسته با كتاب خواندن بسر مي         . مي رفتم
اين بود كتابهايي در حساب و هندسه و جبر و مقابله و ستاره شناسي و فيزيك بدست                  . دنبال كنم 
از يكسو نيز    . آموزگار نمي داشتم پيش مي رفتم    خواندن و انديشيدن پرداختم و با آنكه      ه  آوردم و ب  

دكان يا حجره برخي آشنايان مي گذرانيدم، و در اينجاها بود           بازار رفته چند ساعتي در    ه  گاهي ب 
يخواهاني كه در شهر مانده و گاهي نيمه نهاني به بيرون مي آمدند آشنايي پيدا                     زادكه با آ   
 .مي كردم

 )پسرحاجي صفر عليخان  (حاجي آقا خان   لكه دوستي پيدا كردم      كه در آنروزها آشنايي، ب      از كساني 
زبان فرانسه را نيك مي دانست و از        .  بود جواني دانشمند و ستوده خوي و آراسته اي مي         .  بود

درآمد آن زيستي و چون      جوان ملكي از پدرش ارث برده با         اين .كتابهاي اروپايي آگاهي بسيار مي داشت    
روزي او را در نشستي ديدم و بنام همسالي و همدردي با هم دوست              .  خانه كم بيرون آمدي     از ،بود شرم مي   بسيار با 

نخست بار كه من معني درست مشروطه را فهميدم از سخنان اين جوان دانشمند بود كه                 . گرديديم
 از جمله كتاب  . هايي از او گرفتم كه بسيار سودمند بود          يكرشته كتاب . آگاهي نيكي مي داشت  

سياحتنامه ابراهيم   .و كتاب احمد را ازو گرفته خواندم       » جلد يكم «نامه ابراهيم بيك    هاي سياحت 
 .آتش درون من زده بيك تكان سختي در من پديد آورد و باد ب

مي بود كه كتابهاي مصري و اروپايي        » آذربايجان«هاي مجيدالملك بنام      در آنهنگام كتابخانه اي در مغازه      
از كتاب  «: روزي ديدم دارندة كتابخانه آهسته بمن گفت        . م و ازو كتاب مي خريدم     من بارها مي رفت  . مي فروختي

دوتن ديگري هستند   «:  گفت .»آري من از آزاديخواهانم   «: گفتم. »خريدنتان پيداست كه شما از مشروطه خواهانيد        
چرا « : گفتم .»!...رديد؟مي خواهيد كه با آنان آشنا گ      . گفتگو نشينند ه  رند و گاهي نيز ب     اينجا آيند وكتاب خَ    ه  كه ب 

 .»نخواهم

چند روزي پس از آن از جلو مغازه او مي گذشتم، ديدم بيرون شتافت و مرا خواند، و چون به بخش دروني                        
آقاي . سيد را در مدرسه ديده مي شناختم        .  نشسته اند يكي سيد و ديگري مال     كتابخانه رفتيم ديدم دو تن،         

من چون رسيدم، و     .  است )طليعه(باقر   آقا ميرزا ز سپس شناختم كه      مال را ني  .  مي بود ميرعبدالحميد غياثي 
 بسيار شاد گرديدند و همچون كساني كه ساليان دراز با هم دوستي                   ،سالم گفتم و دانستند كه از آزاديخواهانم         

گردان  است كه از شا آقا ميرزاعلي هيئت  وست ديگري بنام    دما را   «: گفتند. سخن پرداختيم ه   نشستيم و ب   ،داشته اند
 . » بايد شما را با او نيز آشنا گردانيم،آخوند بوده و از نجف آمده

آنروز هر سه آمدند و با هم       . علي را نيز برداشته به هكماوار بخانه ما بيايند         ميرزا چنين نهاديم كه پس فردا آقا     
آنروز را با   .  خوانده شد  كتابهاي من بازرسي كردند و از برخي كتابها       ه  سپس ب . درد دل گفتن آغاز كرديم    ه  نشسته ب 

 .شب با هم باشيم صد خوشي بسر برديم و چنين نهاديم كه هفته اي دو روز يا دو
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 بار اندوه را سبك      ،گفتگو پرداخته درد دل گفته     ه  نخست ب . نشستيمي بار باهم مي    هفته اي دو  ،پس از آن  
باقر با آواز    ميرزا سپس آقا . ي خوانديميم )الهالل و المقتطف  (سپس از كتابها و مهنامه هاي مصري        . مي گردانيديم

 .بدينسان روز يا شب را با خوشي بسر داديميخوش شعرهاي عربي خواندي و شوخيها كردي 

 اين بار ياراني    ، آمده ناز يكسو از تنهايي بيرو    . اين پيشآمد براي من از هر بار نيك مي بود         
يگريهاي ماليان و پيروانشان پديد     مي داشتم و آن اندوه و دلسوختگي كه از ديدن و شنيدن وحش            

 .هايي بدست مي توانستم آورد    از يكسو از حال تهران و ديگر جاها آگاهي         . مي آمد كمتر مي شد  
كوششي ه  كه در آن دانشها ب      رياضيات و ستاره شناسي را نيك دانستي و من          ،ميرزا علي  آقا آنگاه

 . هاي خود را ازو پرسيدمي پرداخته بودم برخي نادانسته
ولي اينها مرا   . امروز اين سه تن از بدخواهان منند و تا مي توانند دشمني دريغ نمي گويند             

 دوم نيز   ة چهارگان ١ماِدروزهاي خوش باز نمي دارد و بار ديگر مي گويم كه اين باهُ              از ياد آن  
 .بود براي من بسيار ارجدار مي 

 شده بودم و گاهي كه در نشستي        من چون با آزاديخواهي شناخته    . ماهها بدينسان مي گذرانيديم  
 ،سخنان آنان نمي داشتم  ه   خودداري از گفتن پاسخ ب     ،با يكي از بدخواهان مشروطه بر مي خوردم      

 يكي از دوستاني كه پيدا      .از اينرو هر زمان دوست تازه ديگري پيدا مي كردم         .زبانها افتاده بود  ه  نامم ب 
 جعفر آقا  ميرزا، ديگري    ابوالقاسم فيوضات  اميرز، و ديگري     )صفوت(ميرزا محمد علي     قاي  آكردم  

ه روزها شادروان خياباني كه پس از بهم خوردن دارالشوري از تهران ب            در همان .  مي بود اي خامنه
 . آقايان صفوت و خامنه اي با او نيز آشنايي يافتم            ٢ميانجيگريه  ب .قفقاز رفته بود به تبريز درآمد      

پدر ميرزا جعفر   ( حاجي شيخ علي اكبر آقا      بسيار شبها نيز در خانه      . ينشست هاي ما آمدند   ه  اينان نيز گاهي ب   
 .يمفراهم آمدي) آقا

 
در پهلوي راست او . در اين پيكره آنكه در ميانه نشسته خياباني است

شادروان حاجي شيخ ) چون يكي را بگذريم(آقاي صفوت و پس از او 
 .علي اكبر است

                                                           
 )ويراينده(جمعيت ، حزب                   =   باهماد - ١
 )ويراينده(شفاعت ، وساطت        =   ميانجيگري - ٢
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 در تاريخ مشروطه ياد او كرده         .ر نيكوكار تبريز مي بود    اين حاجي شيخ يكي از بازرگانان بسيا       

 .بود كه شعر نيز مي سرود دانش مي  ميرزا جعفرآقا جواني با. شده

كربال رفته سالها در آنجا      ه  اين با پدرش ب     .دوست ديگري آقاي رضا سلطانزاده بود       يك
ولي . ما مي داشت  باخويشي دوري   . پس از مرگ پدرش با خانواده به تبريز بازگشت         . زيسته بود 

ديدم و  ،  بازديد آمده بود  ه  نخست بار در خانه حاجي مير محسن آقا كه ب          . من او را نديده بودم    
كناري ه  از آنجا برخاسته خود را ب        ، سخن پي به آزاديخواهي يكديگر برديم         چون در ميانِ   

همديگر يافتيم  ه  در يكي دو ساعت چنان دلبستگي ب      . درد دل گفتن پرداختيم   ه  هم ب  كشيديم و با  
 .اينست من مانده و امروز تنها كسي كه از دوستان آنروزي با كه از فردا او نيز از باهماد گرديد

 
 آقاي سلطانزاده

 

  
 بودم   ولي من آسوده نمي    .بدين سان دسته اي از آزاديخواهان پديد آورده خوشيها مي داشتيم         

ابوالحسن  حاجي مير . ي كردند و دست از آزارم برنمي داشتند      زيرا ماليان رهايم نم   . و از چند راه فشار مي ديدم      
ـ انگجي  آن مالي نامردي كه زماني خود را بجلو مشروطه خواهان انداخته در سايه پشتيباني                    

 نامردي دريغ نگفته و     ،در توده باز كرده بود و سپس در پيشآمد جنگ روس            آنان جا براي خود   
مشروطه شنيده بود   ه  هاي مرا ب    چون دلبستگي  ـ ه بود د دا تاراجه  بجلو اوباش افتاده انجمن را ب     

آن مالي هكماواري كه گفتم داماد حاجي ميرمحسن آقا و دشمن ويژه من                 .مي كرد» تكفيرم«
عينك به چشم زدن و      .٢من مي آغاالنيد ه  ملك را ب   را هكماوار و قَ   ١ژخوِي پياپي مردم دْ   ،مي بود
دبستان ه   من، و ب   ٣شتنِهچك بسر گزاردن و ريش فرو نَ       ماشين پوشيدن و عمامه كو      بافتِ جوراِب

                                                           
 )ايندهوير(داراي خوي هاي بد و ناتراشيده                                                =   ْدژخوي - ١
 )ويراينده(شورانيدن ، تحريك كردن                                                     =   آغاالنيدن - ٢
 )ويراينده(نگذاشتن                    = گذاشتن ، رها كردن        نَِهشتن =    ِهشتن ؛ ِهليدن - ٣
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 آن  ،يك چيز ديگركه بيشتر بكار مي خورد      . بود  نيكي براي او مي      ١ دستاويزهاي ،رفتن برادرانم 
توهين «هاي روضه خوانان ايراد مي گرفتم كه در پيش مردم            دروغگوييه  مي بود كه من بارها ب    

 .بشمار مي رفت» دستگاه سيدالشهداءه ب
 و اين مايه دلتنگي او ميبود       ر اينزمان حاجي مير محسن آقا نيز رنجش بسياري از من مي داشت           د

گردم و مسجد و محكمه        بوده كه مال   كه پس از آنكه سالها چشم براه درس خواندن من دوخته و آرزومند مي                 
با  آنكه در     .  كرده ام  رها ٢ اكنون بدينسان مشروطه خواه درآمده و ماليي را بيكبار               ،موروثي را بدست گيرم     

در برابر   ،هاي ديگر افزوده بوديم    خويشيه   بودم و خويشي تازه اي ب      اينهنگام داماد او نيز مي     
چون اين مرد كه    . آمد ها سودي بدست نمي     از اين خويشي   ، كه او را از مشروطه مي بود      ٣شيِمُر

ه از هيچ آزاري دربارة من       آن مال فرصت يافت    ،بزرگ خانواده ما مي بود از من دلتنگي مي داشت       
 اينك چند داستاني را براي       ،را با من بدانند    نا اين مال و ديگر     ٤ژرفتاري براي آنكه خوانندگان دْ     .باز نمي ايستاد 

 :نمونه در اينجا ياد مي كنم

 انگجي را   ، روزي يكي از مالزادگان مي خواست عمامه بسر گزارد و براي اين كار بزمي برپا گردانيده                  ـ ١
انگجي و   چون رفتيم و نشستيم و     . نيز در كوچه گرفته با خواهش بسيار همراه برد           مرا.  ديگر ماليان خوانده بود     با

 :انگجي گردانيده چنين گفته  يكي از طلبه ها رو ب،ديگران آمدند و نشستند و گفتگو آغاز گرديد

درباره او  . رده بود و ميخواند   آو مسجده   ديدم كتابش را ب    وزآنر. آقا، كسي هست كه درس فرنگي ميخواند      «
ه فرانسه در دستم ب   » النگاژ«زيرا چند روز پيش يك كتاب        .  بودم كس من مي  نخواستش از آ   »!...تكليف چيست؟ 

 آن طلبه و برخي از ماليان       .»!زد ٥دُح او بايد دو  ه  ب«: انگجي گفت . مسجد ميرزا مهدي رفته بودم و آن طلبه ديده بود         
 ٦.خاموشي گراييدمه  ولي من بخود نگرفته ب.روي من نگاهي كردنده ب

: مردم گفته ه   روزي شنيدم آن مالي هكماوار ب       ،مي فرستادم) مدرسه هاي نو (دبستان  ه   برادرانم را كه ب      ـ ٢
  اينسخن را در ميان مردم        .» حرام نيست  ٨سكراترب مْ نوشته است شُ  .  كتابشان من ديدم   ، ميخوانند ٧اينها درس بابي  «

شما «: در ميان گفتگوها من پرسيدم    .  آن مال نيز آمد    ،ن روزها يكي از خويشان، ميهماني برپا كرده بود        در هما . پراكند
:  گفت .».!چنان سخن در كدام كتابست؟    «: گفتم. » راست هم گفته ام   ،آري«: گفت   .».!مردم گفته ايد؟ ه  چنين سخني ب  

م نوشته  دخودم دي «: گفت. »ن جمله اي نيست  در نخست نامه چنا   «: گفتم. »آنجاست  در ،كتابيست بنام نخست نامه   «
من ديدم با   . »مكروه است يعني حرام نيست    . شايسته نيست يعني مكروه است    . شرب مسكرات شايسته نيست   : است

                                                           
 )ويراينده                                                         (بهانه                               =   دستاويز - ١
 )ويراينده(بكلي ، يكدفعه                                                            =    بيكبار ؛ بيكباره  - ٢
 )ويراينده                      (رميدن ، دوري                                                       =   رمش - ٣
 )ويراينده(بدرفتاري همراه با درشتي                                                       =   ْدژرفتاري - ٤
 )ويراينده.                                                                       (تازيانه است» حد«  منظور از - ٥
 .اروپا فرستاد كه درس خوانده همان انگجي پس از چند سال پسر خود را با پول دولت ب  - ٦
 )ويراينده.      (ديده شود» بهاييگري«  براي آگاهي در زمينه بابيگري و بهاييگري كتاب - ٧
 )يرايندهو(نوشيدن مست كننده ها                                                  =    شُرب مسكرات - ٨
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 جاي گفتگو نيست و خشنود گرديدم كه آخوندك ندانسته كه               ،آن بيسوادي و ناداني مردم     
ياد آوردم اين مردم    ه  ب .تاويزي مي گردانيد نخست نامه را يك ارمني نوشته، وگرنه آنرا هم دس           

همانند كه بادمجان فرنگي را كه تازه آمده بود تا ساليان دراز نخريدندي و نخوردندي، بلكه                    
 .مي بود) بادمجان ارمني(» ارمني بادمجاني«وند كه نامش درتبريز اين شُه دست نزدندي، ب

 زن او   .ميخوانديم » عمو« كه ما نيز     حاجي محمد جعفر نام يكي از دوستان پدرم ميبود          ـ ٣
 هاشان سه   چند تني از بزرگان ما جنازه     «: و  روضه اي خواند در اين زمينه       شب چهلمش روضه خواني آمد    . مرده بود 

رد امت بيوفا در سقيفه گرد       پيغمبر چون مْ   ،يكي از آنها صاحب شريعت ما بوده       . روز و سه شب بر روي زمين ماند        
فاطمه . جنازه سه شب و سه روز ماند روي زمين         . ا خليفه گردانند و حق علي را پايمال گردانند         آمدند كه ابوبكر ر   

 »...جنازه نگاه مي كند و مي گريد و به سر و روي خود مي زنده زهرا ب

اينها راست  «:  پرسيد ،روضه خوانان ايراد گيرم   ه  روضه پايان يافت و حاجي محمد جعفر كه ميدانست من ب             
عباس و   سپس داستان را گفتم كه پيغمبر روز دوشنبه درگذشت و همانروز علي و            . »پا دروغ بود   سرتا «:گفتم» .بود؟

رون فراهم شده    يياران پيغمبر در ب    . ديگران به شستن و آماده گردانيدن آن پرداختند و اين كار تا شب كشيد                     
 نهادند كه ده تن و ده تن بيايند و نماز            ولي چون خانه كوچك مي بود چنين     .  شان به آن نماز خوانند     ميخواستند همه 

 ،شب سه شنبه و روز سه شنبه و كمي از شب چهارشنبه اين كار ميرفت كه چون پايان يافت                     . خوانند و بيرون روند   
! اين داستان كجا و آن گفته هاي روضه خوان كجاست؟          . شب چهارشنبه با همراهي همه مسلمانان بخاك سپاردند         

 .يزي افزار گريه سازدخواهد از هر چ مردك مي
سقيفه ه   علي و عباس و بسياري از بني هاشم كه ب          ،»...امت بيوفا در سقيفه گرد آمدند     «: اين دروغگو مي گويد  

جنازه نگاه  ه  فاطمه زهرا ب  «:  مي گويد .! آنگاه مگر كار سقيفه سه روز كشيد؟        .! آنان در كجا مي بودند؟     ،نرفته بودند 
 بوده فاطمه بايستي بجاي گريه برخيزد و جنازه پدرش را بشويد و             اگر راست  ،»...ميكرد و ميگريست  

 .مي بوده» واجب«او ه اين ب. بخاك سپارد
چند شب ديگر در خانه     . آن مال رسانيده بودند   ه  را ب  سخنان  رفته اين  ،چون در آنجا كسان بسياري مي بودند     

دستگاه امام حسين برنخوريد،    ه  شما ب «: مال سر سخن را باز كرد       . مي بود» عقد كنان «يكي از خويشان بزم      
ولي من  . مرا با امام حسين كاري نيست      «:  گفتم .»...شويد، امام حسين ميگيردت     مي گجوانمر

 همان داستان جنازه پيغمبر و سه       ،اينها دروغ نيست  «:  گفت .»را بشنوم و خاموش باشم     نمي توانم دروغهايي  
االن آنچه ياد دارم كتاب محرق       « :گفت. !در كدام كتاب؟  :  گفتم ».روز و سه شب ماندن آنرا در كتابها نوشته اند          

 چون  ،ميزبان كه از هواداران او مي بود       . »گمان نمي كنم چنين سخني در آن باشد        «: گفتم. »القلوب مجلسي است  
ست و پيدا كرد و خواند جز         پيدا كرد و آورد، ولي چون جْ        »  محرق القلوبي «پنداشت راست گفته برخاست و        

امام حسين توهين مي شود من ه  كه ب  در مجلسي «: مال از اين برآشفت و چنين گفت      . بود هاي من نمي   گفته 
 . بيرون رفت١نانند كُلَ ند اين را گفت و عصاي خود را برداشت و لَ.»نمي توانم نشست

                                                           
 )  ويراينده(غُرغُركُنان ، با خود سخن گفتن از روي خشم و اوقات تلخي                 =    لند لند كُنان - ١
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شتم پولي  چون كاري نمي دا  . اين گرفتاريها يكسو، يكسو نيز تهيدستي و بي پولي مرا فشار سختي مي داد           

سختي ا   با اينحال ما در تنگي افتاده ب          ، در هكماوار زندگي آسان مي بود       .دستم نمي رسيد ه  ب
 .مي گذرانيديم

 .در اين هنگام آنها را مي فروختم        . در آن چند سال كتابهاي بسيار گرد آورده بودم            
دو تن از دوستان پدرم،     . داد ميفروخت و پولش مي      ،كتابها را مي فرستادم  . كتابفروشي از راز ما آگاه مي بود      

 چند بار پول براي من      ، بودند ، كه آزاديخواه نيز مي    حاجي محمد جعفر بادامچي و حاجي حسين بادامچي       
 . وام گرفته بودم ازو بارها   كه در پيش نامش برده ام حاجي عباس ،فرستادند

در  .از خويشان مادرم مي بود   اين مرد   :  بايد در اينجا ياد كنم     اين حاجي عباس داستاني داشت كه مي      
از هنگاميكه با من آشنا      . مكتب مال بخشعلي رفته و چيزي ياد نگرفته بود           ه  بچگي هفت سال ب    

خواندن الفبا پرداخت و كم كم كتاب       ه  سي و چند سالگي ب      گرديد تكان سختي خورد و در       
آنان گرفتي و ه دها بگفتگو پرداختي و ايراه  ماليان ب  كارش بجايي رسيد كه با    . خواندن آغاز كرد  

 بازي  ةولي چون مردي مي بود دارا و سفر       . رنجيدند ماليان سخت مي   .از قرآن دليل آوردي   
مي داشت تكفيرش نكردندي، و گاهي كه رشته پاره شدي با دادن يك ميهماني رشته پاره شده را                 

واد، دبستان  اين حاجي عباس همانست كه در سالهاي آخر براي هكماوار، آن كوي بيس             .بهم بستي 
 .يادگار او برپاسته برپا گردانيده كه هم اكنون ب

را از بچگان بيكار همسايه و خويش        كاري از بافندگي و مانند آن پردازم كه بتوانم كساني         ه  من مي خواستم ب   
سياري رنج ب  را در  شاگردان سخت گذشتي و آنان    ه  ولي از يادم نرفته بود كه ب      . فرشبافي را مي شناختم  . بكار وادارم 

اينرا .  درآمد نيكي تواند داشت    ،و راه اندازيد    اگر دو ماشين بخريد    ،بافي آسان است   جوراب: كساني گفتند . داشتي
چون . نخست يكي خريده آوردم و پس از آزمايشها دانسته شد نادرست است                . سراغ ماشين رفتم  ه  پسنديدم و ب  

يكي ديگر پيدا   . طلب بازمانده نيز فرستادي    ه   و بارها ب    بازگردانيدم فروشنده بيست توماني كه گرفته بود پس نداد          
بافي گزاردم كه چندي     و در يك كارخانه جوراب     كرديم و بازمانده كتابهاي خود را در يكجا فروخته آنرا خريدم           

ناچار گرديده در   . ولي افسوس كه آن نيز سوزنش در تبريز پيدا نمي شد           . ياد گرفتن مي پرداختم  ه  خودم مي رفتم و ب   
   از آلمان سوزن برايش خواستيم، و پس از چند ماه كه سوزن رسيد دانسته شد دارنده كارخانه                     آنجا گزارديم و  
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من چون بسيار افسرده شده بودم بهتر       گرو مزد استادي و كرايه جا نگه داشته و نخواهد داد، و               ه  ماشين را ب  
 .جستجويش نرومه  و ب١دانستم آنرا ناديده انگارم

شكستگي مادرم كه چون از پيشامدها سر در         يكي دل : سيار افسرده مي گردانيد  دو چيز مرا ب   
ديگري از دست   . پولي مي ديد سخت اندوه مي خورد     نمي آورد و از آنكه مرا هميشه در فشار بي         

زيرا با آن همه گرفتاريها رشته دانشها را از دست           . رفتن كتابهايم كه مايه سرگرمي من مي بودند       
يكي در رشته رياضيات نيك پيش رفته بودم، ديگري تاريخ را              .ان دنبال مي كردم   همچن ٢شتهِهنَ

 خواندن عربي را دنبال     ويكي هم نوشتن    . دوست مي داشتم و كتابهاي تاريخي بسيار خريده بودم       
 .مي كردم

 پس   خود آنها را دانشي پنداشتندي، و اين بود         ،نحو عربي خواندندي   چنانكه گفته ام در مدرسه كه صرف و       
من نيز درس را همچنان خوانده و اين زمان ناچار شده بودم كه . از سالها درس، خواندن و نوشتن عربي را نتوانستندي        

 .زبان را ياد گيرم نوشتن آن بكوشم وخواندن و

ساعتهاي بيكاري خود را در اين چند رشته بكار مي بردم و داستانهايي رخ مي داد كه                      
ه يكي از آن داستانها اين بود كه گفتاري ب           .روشن مي گردانيد فيروزي مرا در اين كوشش ها        

نوشته و فرستاده بودم كه پس از چندي        ،  كه در صيدا بچاپ مي رسيد    » العرفان«عربي براي مجله    
 ديگري اين   . نويسم كه عربي را نيك مي     اين مي فهمانيد  بيش بچاپ رسانيده و    بي كم و   ديدم آنرا   

 دانشكده بيروت درس مي گفته و       كه يكي از دانشمندان بنام مي بوده و سالها در          ييدكتر وانديك امريكا  بود كه   

روزي در نشستي كه آقاي     .  داشتم و مي خواندم   در رشته هاي بسياري كتاب نوشته بود من كتابهاي اورا دوست مي            
ست كه در كتاب    جاي شگفت « : مي گفتم ،سخني از كتابهاي آن دانشمند مي رفت      فيوضات و ديگران مي بودند و     

 در فالن قاعده اشتباهي آشكار ازو رخ داده و آن كتاب كه در مدرسه هاي مصر و                      ٣جبر خود 
 فيوضات كه از     .»...ن غلط پي نبرده   ه آ و سه بار چاپ شده كسي ب        سوريا درس خوانده مي شود   

وانديك اشتباه  « :فت با تندي گ    ،خود را استاد آن دانشها مي شناخت        رياضيات آگاه نمي بود و      ه  پرداختن من ب   
آزمايش پرداختم  ه  بار كه ب   ولي چند . نخست خود من نيز چنين پنداشتم      «: گفتم. »اشتباه را شما كرده ايد   . نمي كند

شما ثابت خواهم كرد كه اشتباه از شماست و شما بايد يك ميهماني                ه  من ب «: گفت. »ديدم اشتباه را او كرده است      
ولي اگر دانسته شد اشتباه از من نبوده بايد شما ميهماني ديگري            . بسيار نيك «: مگفت. »جريمه اين سخن خود را بدهيد     

 و ديگران بخانه ما آمدند، و چون پس از            رضا قلي رشديه  شب فيوضات با آقاي       او هم پذيرفت، و فردا     . »دهيد
 نام همانه  چند مهماني ب  داد كه لغزش از وانديك بوده         آزمايش نشان ايستادگيهاي بسيار آقاي فيوضات،      

 .داده شد

                                                           
 )ويراينده(فرض كردن                         =   انگاريدن - ١
 )ويراينده(رها كردن ، گذاشتن      =   ِهشتن ؛ ِهليدن - ٢
الروضه الزهريه في «يكي از كتابهاي او . بسيار ديگران در ايران از كتابهاي او سود برده ايم دانشها كتاب در زبان عربي نوشته ومن ووانديك در هر رشته از   - ٣

 .است كه كتاب بسيار سودمند و بناميست و اين لغزش در آنجا رخ داده»  االصول الجبريه 
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 بيجا نمي بود كه از      ،با اين كوششها كه پيش گرفته بودم و با آن دلبستگي كه مي داشتم                
 .دست دادن كتابها مرا بيكبار افسرده گرداند

 

  
آن ( بازگشتن شيخ حسن حداد      ،داد و مي بايد در اينجا ياد كنم       يك داستان شيريني كه در همان روزها رخ        

بهاييگري ه  چنانكه گفتم حداد هنگاميكه در مدرسه درس مي خواند، كم كم ب            . از بهاييگري بود  ) يار مدرسه اي من  
 ،بود آن كيش گرديد، و چون در فرشبافي بسيار استاد مي               » مبلغان«گراييد و از درس دست كشيده يكي از              

اييگري كوشش بسيار   به» تبليغ«چون از يكسو در     . كارخانه اي نيز بنياد گزارد كه زندگاني خود را راه برد           
مي كرد و خود مرد زبانداري مي بود و از يكسو قاليچه هاي گرانبهاي استادانه مي بافت، در هر دو                 

 .دهانها افتاده رشته شناخته گرديد و نامش ب
» شريعت« گرديده بنام    ١ماليان در تبريز چيره   ليكن در اين هنگام كه      .  بود اين در سالهاي پيشتر مي    

ه ب» فتوي«ابوالحسن انگجي     شنيده شد حاجي ميرزا    ،زار اين و آن مي كوشيدند    آه  ب»  مذهب«و  
انگجي نوشته در اين زمينه كه      ه  باكي درآمده و نامه اي ب     حداد نيز از راه بي     .كشتن حداد داده  

 دهيد كه بيايم و با شما       ٢من زينهار ه   شما اگر راست مي گوييد ب     .فتواي شما از روي درماندگي و ناتوانيست      
اين نامه را نوشته    .  كيش بهايي را بپذيريد    ،شديد» مغلوب«شدم مرا بكشيد و اگر شما       » مغلوب«كنم كه اگر    » مباحثه«

 .و فرستاده ولي حاجي ميرزا ابوالحسن پاسخي نفرستاده و همان فتوا را دنبال كرده

كاش او را    «: ت گفت ميان آمد و هيئ    ه  اين داستان ب    ،در آن نشستهايي كه هفته اي دو شب ما مي داشتيم            
اين بود  . »من نامه اي نوشته ازو ديدار خواهم      . حداد در مدرسه با من دوستي داشته است         «: من گفتم . »مي ديديمي

كوچه و خيابان بيايم، كارخانه     ه  من چون نمي توانم ب   «: پاسخ داده بود  . زبان عربي نوشته ازو ديدار خواستم     ه  نامه اي ب 
 .»بياييد همديگر را ببينيم من در سراي كشمشچي است، شما

يك . روزي من رفتم و چون فرارسيدم از ديدار يكديگر كه پس از چند  سال رخداده بود شادمان گرديديم                    
ميدانم شما آمده بوديد درباره بهاييگري با من گفتگو          «: سخنان دوستانه گذرانديم و بهنگام جدايي گفت        ساعت با 

ا مي دهم ببريد و بخوانيد و اندكي آگاه گرديد و هفته ديگر همين روز بياييد              من كتابهايي ر  . امروز فرصت نشد  . كنيد
. اين گفت و چند كتابي را از فرائد ميرزا ابوالفضل و مقاله سياح بابي و مانند آنها بجلو گزاشت                    . »با هم گفتگو كنيم   

 .من برداشتم و بازگشتم

                                                           
 )ويراينده(غالب ، مسلط        =   چيره - ١
 )ويراينده(پناه ، امان            = ار   زينه- ٢
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سخن پردازيد كه اگر توانيد از         ه  د با من ب    شما آمده اي «: گفتگو نشستيم گفت   ه  هفته ديگر كه رفتم و ب        
را ديده ام كه    من از بهاييان چيزهايي   . سخن نيست ه  شما آگاهي دهم كه نيازي ب     ه  ب. بهاييگري بيرونم آوريد  

دانيد انگجي فتواي كشتن      چيزي كه هست شما مي     .من ديگر بهايي نيستم   . شما باز گويم  ه  آيد ب  شرمم مي 
. گرمابه راه نمي دهند  ه  زن مرا ب  . همه خويشان از من رو گردانيده اند      . زندگي مي كنم مرا داده و من اكنون قاچاق         

مي دانيد كه من ديگر    .  ناچار شديم حمالي بگيريم كه شبانه ببرد و نهاني بخاك سپارد           ،ردچندي پيش بچه اي از من مْ     
دانسته از كشتنم   » فطري مرتد«اگر هم مسلمان شوم مرا       . ميان مسلمانان بازگشت نخواهم توانست      ه  ب

من نگهداري مي نمايند و منهم از ناچاري با آنان راه مي روم و             ه    امروز تنها بهاييانند كه ب       .پوشيد چشم نخواهند 
شما بازگفتم كه خواهشمندم پوشيده داريد      ه  ون منست كه ب   راين راز د  . در برابر انگجي و ديگران خود را نمي شكنم       

 .»ساعتي با هم باشيم و درد دل گوييموگاهي بديدن من بياييدكه باري 

.  همان شب نشست داشتيم    .از اين سخنان دلم بحالش سوخت و با افسردگي برخاستم و باز گشتم            
مجتهد با انگجي    . چاره اين كار آسانست     «: او كمي انديشيده گفت     . علي گفتم  ميرزا آقاه  چگونگي را ب   

ه من چگونگي را با حاجي ميرزا مصطفي ب       . رش برخاسته  خوشبختي حداد در آن بوده كه انگجي به تكفي         .دشمنست
 .»كند» تطهير«ميان گزارم و مجتهد را واداريم كه او را 

 گذشته از   .از پسران حاجي ميرزا حسن و خود مردي دانشمند مي بود           حاجي ميرزا مصطفي  
. مي شد در رياضيات و ستاره شناسي يكي از استادان شمرده          ،درس ماليي كه در نجف خوانده بود      

پسران مجتهد كه بي ارج و بي دانش، بلكه برخي در            .من كم كسي را با آن دانشمندي ديده ام         
چون با آقا ميرزا     .مي بودند، اين در ميان ايشان همچون گلي در خارستان مي بود          » الواد«شمار  
و گاهي در رياضيات چيزهاي دشوار را از          با من نيز آشنا گرديده بود كه         ،ورزيدي مهر علي

 .پرسيدمي، گاهي نيز به نشست ما آمدي
ه  مجتهد را ديدند و چگونگي را گفتند و او خشنود گرديده، چون ماه رمضان مي بود و ب                   ،علي با او   آقا ميرزا 

مسجد من برسانيد و بمن آگاهي دهيد و من خودم مي دانم چكار             ه  شما روزي حداد را ب    «: مسجد مي رفتي گفته بود   
 .»كنم

 ها كمتر   داد آگاهي فرستاده چنين نهاديم كه روز بيست و يكم رمضان كه مردم در كوچه               حه  چگونگي را ب  
حداد . آنروز اين كار را كرديم    . مسجد مجتهد رويم  ه  مراه گردانيده ب  ه من حداد را     ،و در مسجد انبوه تر خواهند بود     

ما ه  پسران مجتهد در پهلوي خود ب     . مسجد رسانيديم ه  ها خود را ب    را بسر كشيد  كه كسي نشناسد و از پس كوچه            عبا
سخن پرداخته  ه  باالي منبر رفت و از كيش بهايي ب        ه  نماز خوانده شد و مجتهد ب      . جا دادند كه مردم سخني نگويند      

كس بهايي گرديده    من گاهي كه شنوم فالن    «: دليلهايي از قرآن و حديث به بيپايي آن ياد كرد و سپس چنين گفت              
زيرا كسي با   . خرد مي بود، بهايي بودن او را باور نكنم          با:  اگر گويند  . !خرد مي بود؟  آيا مردي با  : چنين پرسم 

ميان بهاييان رود براي آنكه رازهاي       ه  خردي ب   آري گاهي تواند بود كه مرد با        .داشتن خرد بهايي نتواند بود    
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شان رفته بود و اكنون كه        ميان اي ه  چنانكه يك طلبه فاضلي از چندي پيش با اجازه من، ب              . ايشان را بدست آورد    
 .»... ايشان خواهد نوشت كه بسيار ارج خواهد داشتبازگشته رازهاي بسياري از ايشان بدست آورده و كتابي در رِد

آقا، شيخ  «: چون ياد داده بودند از پايين گفت       . مي داشت كه در پاي منبر نشستي       » ذنيؤم«مير علي اكبر نام     
خاموش باش، جناب مستطاب عمده االفاضل و العلماء آقا شيخ            «: شفت و گفت   مجتهد برآ   ».حسن را مي فرمائيد؟  

 .سخنان ديگري پرداخته اين را گفت و پس از چند ستايش از حداد ب . »حسن را مي گويم

 مردم از هر    ،پايان يافت و مجتهد پايين آمد      » موعظه و مرثيه  «نگريستند، و چون     حداد مي ه  مردم از هر سو ب    
 آمرزش  ،ت سر بد گفته بودند     شآوردند و دست او را گرفتند و از آنكه او را بهايي شناخته در پ                  حداد  ه  سو رو ب  
ما نيز راهمان بخانه او      .شد و از فردا آزادانه بزندگاني پرداخت      » تطهير«بدينسان حداد   . خواستند

 .ديمرفتيم و اين داستانها را باز گفته دل خوش مي گرداني ميهماني ميه باز شد كه بارها ب
 

  
 آغاز يافت كه از يكسو آلمان       ١روزها جنگ جهانگير اروپا    در همان .  بود) ١٣٣٢ (١٢٩٣اين در تابستان سال     

اين پيشآمد در   . جنگ و خونريزي برخاستند   ه  و اتريش و عثماني و از يكسو فرانسه و انگليس و روس و ايتاليا ب                 
ه خواهان اميدهايي پديد آمد و ما ب        در آذربايجان در دلهاي آزادي     . همه جا تكان پديد آورد     
 .كوششهاي خود افزوديم

 ،سال و نيم كه از داستان التماتوم و بهم خوردن دستگاه مشروطه مي گذشت                 در آن دو  
هاي خود را نشان داده و اينزمان هر دوي           ژخوييصمدخان آدمكشيهايش را كرده و ماليان دْ       

 دشواريها را ديده و آن      ، آن يخواهان مي بوديم ولي ماها كه آزاد    .آرامش گراييده بودند  ه  آنها ب 
 دسته بزرگي   نكوشش افزوده بوديم، و اينزما    ه  هراسها را كشيده و در سايه پافشاري روز بروز ب          

 .بشمار مي رفتيمي كه بارها از كساني از بدخواهان چاپلوسي مي شنيديمي
 بويژه در سايه آنكه     .نيدشور ما افزوده و جوش و جنب را بيشتر گردا         ه  بهر حال پيشآمد جنگ ب    

دولت از تهران فشار آورده صمد خان را برداشت و نقيخان رشيد الملك را فرمانرواي آذربايجان                
را پس رانده تا     آوردند و روسيان   آذربايجان رو ه  در همان هنگامها بود كه عثمانيان ب        .گردانيد

تانها را در جاي ديگري      ولي دوباره شكست خورده بازگشتند كه اين داس          . تبريز پيش آمدند  
 .نوشته ام

                                                           
 )ويراينده(  جنگ اول جهاني                        - ١
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اينجا ه   روسيان پياپي سپاه و افزار جنگ ب        . شده بود  گبا اين پيشآمدها آذربايجان از ميدانهاي جن      
مدرسه آمريكاييان  ه  من خواستم ب  ) ١٣٣٣ (١٢٩٤در سال   . ولي فشار آزاديخواهان بسيار كم شده بود        . وردندآمي 

 كه دنبال مي كردم خود را نيازمند دانستن يكي از زبانهاي            دانشها را زيرا   . روم )مموريال اسكول (
شنايان چيزهايي را پرسيده خود     آفرانسه پرداخته بودم كه  از برخي        ه  نخست ب . اروپايي مي ديدم 

با .  آموخت ١موزگار نتوان آموخت و نشايد     آ را بي  ولي از آزمايش دانستم زبان     . ياد مي گرفتم 
ليسي آسانتر است ولي بايد از آموزگار خواند و از همه بهتر               كساني گفتگو كرديم و گفتند انگ      

 .موريال اسكول است كه از دانشها نيز بهره توانيد يافتم
چون «:  گفت ،آن مدرسه رفتم و چون خواهش خود باز نمودم         ) مدير( رهبر   پچس اين بود روزي بنزد مستر    

 روزي يكي دو     ،اين عنوان بياييد  ه  را پذيريد و ب    ولي اگر آموزگاري مدرسه      . سالتان فزونتر است نتوانيم پذيرفت     
اين بود  . از بيكاري نيز تواند رهانيد      من ديدم اين كاريست و مرا      .»٢ساعت نيز براي درس خواندن شما بديده گيريم       

 نوشته شد   ٣ولي چون پروگرام  . ساعت هم درس خوانم     چنين نهاديم كه درس عربي گويم و روزي دو           . پذيرفتم
 . ناچار بودم بپذيرم. راي درس خواندن بديده گرفته بودندروزي يكساعت ب

 از كالس پنجم آغاز كرده روزي           .ياد گرفتن زبان پردازم    ه  چنين نهادم كه آنسال را تنها ب        
 ميرزا جليل خان مرندي   بدينسان كه   . ولي يكساعت نيز در بيرون درست كردم       . يكساعت انگليسي مي خواندم  

ه كرده بود با او نهاديم كه ناهار را با هم خوريم،            ر بود و اطاقي در آن نزديكي اجا       كه از شاگردان بزرگ مدرسه مي     
 يكروز او از من درس عربي گيرد و يكروز من ازو درس                ،و يكساعت كه براي ناهار خوردن در اختيار مي داشتيم          

 .انگليس گيرم

 انگليسي زبان و      با آمريكاييانِ   از آنسو چون روزانه چند ساعتي        . ياد گرفتن زبان مي كوشيدم    ه  بدينسان ب 
 هر فرصتي كه پيدا مي كردم از دست نهليده با سخن گفتن و يا كتاب خواندن                  ، انگليسي دان مي گذرانيدم   شاگرداِن

 .به پيشرفت مي كوشيدم

ميده و بريده بامداد از خواب برخاسته پيش از دميدن آفتاب از آنكوي                 از ديربازي از هكماواريان بيكبار رُ      
ركردن واژه هاي   بُ  دور را با از    هرا ن مي آمدمي و شبها پس از شامگاه رفتمي و چه در رفتن و چه در برگشتن آن                بيرو

نتيجه اين كوشش بودكه همان سال در زمينه زبان از كالس پنج تا                در. پايان رسانيدمي ه  انگليسي ب 
 .پيش رفتم كالس يازده را پيمودم و

 كه براي ياد دادن زباني به بيگانگان شيوه هاي             داز چيزهايي كه دريافتم اين بو        نيز
شاگردان مدرسه شيوه اي را      ه  بود كه براي ياد دادن عربي ب        از اينجا  داشت، و  بايد )متودي(

از روي همان   » النجمه الدريه « سپس كتابي در دو بخش بنام     ( .برگزيدم كه بسيار سودمند درآمد    
 ).ان هاي تبريز درس خوانده شديدبيرست شيوه نوشتم كه بچاپ رسيد و سالها در

                                                           
 )ويراينده(شايسته نيست                                                =    نشايد - ١
 )ويراينده(در نظر گرفتن                                    =    بديده گرفتن - ٢
 )ويراينده(برنامه                                                        =    پروگرام - ٣
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كرده از بودن چنان     پيدا) ١سلف تات  (اسپرانتوهاي نخست بود كه خودآموزي درباره        نيز در مدرسه در ماه     
از يكسو ميدان تازه اي در برابر         .من لذت مي داد  ه  آن از يكسو ب   ه  پرداختن ب . زباني آگاه گرديدم  

 آسانست كه در يك     چندان ساده و   ،سامان و آراستگي  انديشه ام باز شده مي ديدم زباني در سايه        
زبانهاي  را تا اندازه خواندن و نوشتن ياد گرفت و از يكسو چندان تواناست كه با                 ماه توان آن  

 .فرانسه و عربي همگامي تواند كرد انگليسي و
 

  
چند صد  ه  آنجا كه ب  شاگردان  .  با داستانهاي ديگري برخورد پيدا كردم      ،در مدرسه آمريكايي گذشته از درس     

 بودند  مسيحيان ارمنيان وآسوريان مي   . بودند تن مي رسيدند يكدسته مسلمان و يكدسته مسيحي و يكدسته گوران مي           
انگليس و عثماني در عراق      بويژه در آنهنگام كه جنگهاي    .  بود و در ميان آنان با مسلمانان همچشمي و دو تيرگي مي          

كه در تبريز كويي مي دارند و در اينجا        ) يا علي اللهيان  (گورانان  .  يكسو مي نمودند  مي رفت و هر دسته اي هواداري از     
و مسلمانان از    مسيحيان در پيرامون سر آموزگاران ارمني مي بودند          .  نشان مي دادند   ٢ بي يكسويي   ،كم نمي بودند 

  اين آموزشگاه مي بوده     در سيد حسن شريفزاده  يك زمان شادروان     .گزاردند بيسري پراكنده و نابسامان روز مي     

گرفته  را جاي او  )دكترشفق( رضازاده حاجي آقا  ميرزاسپس كه كشته شده     . پيشرو اين شاگردان مي بوده     و
تن  آموزگاران مسلمان كه چند    . از آموزشگاه بيرون رفته كسي آن جايگاه را نداشته             سپس چون اين نيز    . بوده

  ٣ شاينده،ميبودند

                                                          

 . نمي بودند اينكار

 كه از من دربارة درس خواندن و درس گفتن مي ديدند             ٤يشِها كه من تازه رفته بودم از جوش و سُ           آنروزه
و بيش از ده روز نگذشت كه با من همبستگي يافتند و به پيرامونم گرد آمدند،                  شاگردان چشم بسوي من باز كردند     

 را همچشمي افزودند و خود   ه  با مسيحيان ب   پيدا كرده    يو برخي از گورانان نيز گرايشي نشان دادند، و بدينسان نيروي           
با  من از دشمني با كساني و از بودن دو تيرگي در ميانه گريزان مي بودم و آنرا                  . ٥آنان نمودند ه  ب

 چه بايستي كردكه رفتار جوانان ارمني و بدزباني يكي دو تن از             .پيشرفت خود در درس ناسازگار مي شناختم     
 . جاي شكيب و بردباري باشدآموزگاران ايشان نچنان مي بود كه

 
 )ويراينده(خودآموز              =   (self  taught)       سلف تات- ١
 )ويراينده(بيطرفي                                                 =   بي يكسويي - ٢
 )ويراينده(شايسته ، اليق                                       =   شاينده ؛ شايا- ٣
 )ويراينده(احساس دروني                      ) = بر وزن جهش(  سهش - ٤
 )ويراينده(نشان دادن                                                     =   نمودن - ٥
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ژخويانه نكوال و    سياست دْ . سالها اين گروه در بيرون نيز با مسلمانان ايران رفتار بدي مي داشتند                   در آن 
آن . ژرفتاري هاي فرماندهان سپاهي روس را پشتيبان خود گرفته با همشهريان خود از كينه ورزي باز نمي ايستادند                 ْد

ه خواهي در ميان مجاهدان مسلمان و فداييان ارمني در كار           همدستي ها كه در جنگهاي مشروط     
 در  ،پتروسخان و ديگران در راه آزادي ايران كرده بودند          بوده و آن جانبازيها كه يفرمخان و       

 .زمان كمي فراموش شده از ميان رفته بود
 ران و تاريخ خود از اي     بيشتر ارمنيان توگويي ستمهايي را كه در        اين يكي از دانستنيهاست كه     

عرب را نيز از ايرانيان         همه آنها را از ايران مي دانند و كينه روم و               ،روم و عرب ديده اند    
 آنان از اين     خودِ  اين داستان مايه شگفت هركسي تواند بود و آنچه ما دانسته ايم بسياري از خردمندانِ                 .مي جويند
 .رفتار بيزارند

  بود كه جدايي ميانه مسلمان و       خود مسيحي راستي مي     مرد ساده درون و    ،چسپ در مدرسه رييس آنجا مستر    

ولي دو تن از آموزگاران ارمني رفتار دلخراش         . ديگر آموزگاران مسيحي نيز نيك مي بودند       . مسيحي نمي گزاردي 
 .من هم كينه مي ورزيدند با. مي داشتند

ي رگرديده خود را هن   يك شاگرد مسلمان مسيحي     «: همان روزهاي نخست بود كه شاگردان گله كرده گفتند        
. خوييست چون جستجو كردم دانسته شد آن شاگرد پسر ميرزا حسين طبيب             من. »مي خورد ما بر ه  مي نامد و اين ب   

يخواهان مي بوده و چون در جنگهاي مشروطه خواهي خوي             دشادروان ميرزا حسين از آزا      
 آن. هان توپ گزارند   ده  زندان سپرده اندكه فردا ب    ه  بدست سپاه ماكو افتاده او را گرفته ب          

شادروان شبانه خود را كشته و از چنان مرگ هراسگين آسوده گردانيده و ما داستان او را در                      
 . تاريخ مشروطه نوشته ايم

مدرسه ه  عمويش به تبريز آورده ب    .  بي نگهدار مانده بوده    ،پس از مرگ او اين پسر كه نامش ادريس مي بود          
و در نتيجه اين بوده كه اين بچه ساده دل مسيحيگري نموده و              باني نشان داده اند  كه نگهداشته مهر  ،  آمريكاييان سپرده 

 .خود را هنري ناميده

سپس در درس نيز او را يكي از باهوشترين و          . بحال خود گزاريم   چون داستان را دانستم گفتم بهتر است او را        
و  درسهايم دلبستگي بسيار مي نمود    ن و مه  شگفت اين بود كه از همان روزهاي نخست ب        . كوشاترين شاگردان ديدم  

ما پيوست و تا روزهاي آخر دلبستگي با        ه  ب  خود  و باشد كه دو هفته نگذشت كه مسيحيگري و هنريگري را رها كرد           
كه باشد خوانندگان   (اروپا رفته و در آلمان بازرگاني آغاز كرده بود            ه  ب سپس نيز كه بزرگ گرديد    . من مي داشت 

ه با من نامه نويسي مي داشت و يكباركه ب         )  خوانده اند ادريس حسين زاده  وزنامه ها بنام     هاي او را در ر      آگهي
 . بارها بديدن من آمد و با هم نشستها داشتيم،تهران آمد

ميرزا جليل  از شاگرداني كه آنروزها در مدرسه آمريكاييان بوده اند و اكنون هريكي مردي مي باشد يكي                  
ابوالفتح خان نوة رفيع    ، ديگري   )پيش رييس كشاورزي ارومي  مي بود     كه چندي   هاشمزاده   (مرندي خان

 حسين خان مراغه اي نوه سردار مؤيد      ، ديگري   )در دارايي تبريز يكي از كاركنان ارجمند است          ( الدوله
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 ميرزا لطفعلي خواهرزاده حاجي ذكاء الدوله     ، ديگري   ) در ارتش آذربايجان است    سروان حسين مقدم  (
تا چند سال پيش بازپرس سياسي       (جعفر قلي خان جوانشير   ، ديگري   )ست و وكالت مي كند    اكنون در آمريكا  (

اينها . مي باشند ) كه در حسابداري ارتش تبريز است        آقاي حيرت (ميرزا اسماعيلخان ، ديگري   )شهرباني مي بود 
يخواهانه بيروني نيز با من     برخي از اينان در كوششهاي آزاد     . از كالسهاي باالتر مي بودند كه نامهاشان در يادم مانده         

 .همگام مي بودند

، با من مهرباني مي نمودندي و پيروي نشان        ١گذشته از شاگردان آموزگاران مسلمان نيز، از كالهي و دستاري          
و از بدگوييها    تنها ناظم آموزشگاه كه از مسلمانان مي بود از رشك خودداري نمي توانست          . دادندي

هفت سال در اين آموزشگاه بسر برده و با اينحال يك جمله                 واينمرد بيست    .نمي ايستاد  باز
شور و سرگرمي   ه  او پيش افتاده ب   گيرم  كودني او خرده    ه  ، و اين شگفتر كه بجاي آنكه من ب        انگليسي نمي دانست 

 در همان روزهاي نخست كه  من با        . خواندن انگليسي در نزد او گناهي مي بود       ه  كوشش من ب  . من ايراد مي گرفت  

مي خورد و چنين    او بر ه   ب ،گفتگو مي پرداختم و جمله هايي را راست يا غلط مي گفتم         ه  انگليسي ب ه  دان گاهي ب  شاگر
 با من   ٢ونديدر نشستها نيز گاهي بي هيچ شُ      . »نرسيده مي خواهي زبان ياد بگيري     …!چه خبر است مگر؟   «: مي گفت

 .پرخاش مي كردي و ايراد گرفتي
 

  
بهايي از تهران    » مبلغ« دو تن     شنيدم    بود كه   )١٣٣٤ (١٢٩٥ر آغازهاي سال     يا د  ١٢٩٤در آخرهاي سال    

چون اينان جوانان با    . خود شاگردان اينرا گفتند   . مي كنند» تبليغها«شاگردان مدرسه راه پيدا كرده      ه  آمده اند و اينها ب    
بيشتر اينان  ه  اين رو مبلغان ب     از    ،يك مبلغ بهايي يا مسيحي بجاي پاسخ دشنام نگفتندي            ه  فرهنگ مي بودند كه ب    

يك . نشيمنگاه ميرزا جليل خان بيايند    ه  چنين نهاديم ب  . نشست من نيز باشم    بهتر است يكي دو   : من گفتم . گراييدندي
، و ديگري كه نامش از ياد من رفته بود چون چند سال  پيش                   ميرزا مهدي يكي از ايشان نامش      . عصري آمدند 

 .همين صبحي مي بوده دانستيم ، بيرون آمدصبحيكتاب 

چون چندتن از ايشان به       و ، نشستيم هم بهاييان و هم ازليان مي بودند          در هكماوار كه ما مي     
بارها ما بخانه آنان     پدرم با آنان مهرباني نمودي و     . فرش فروشي پرداختندي با پدرم آشنايي داشتندي       ه  فرشبافي يا ب  

ديگر كتابها   و او فرائد  و داد سپس نيز كه داستان حداد رخ     . ه بودم از اينرو من سخنان ايشان را بسيار شنيد        . رفتيمي

                                                           
 )ويراينده                                   (عمامه                   =   دستار - ١
 ) ويراينده(سبب ، موجب                   ) =   بر وزن بلند(  شوند - ٢
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ازل را نيك شناخته ولي در ميان دو         بها و  تاريخ باب و   :بايد بگويم  مي. همه را نيك خواندم    ،من داد ه  ب را
 حسين بشرويه اي  و     مال  از  ـ  نخست از يكسو جانفشانيهاي بسيار مردانه بابيانِ       :چيز سازش نيافته بودم   

 كه جاي   ـ  العين و حاجي سليمان خان و ديگران        هحاجي مال محمد علي بار فروش و مال محمد علي زنجاني و قر              
از يكسو  چنان جانبازيهاي مردانه مي كوشيده اند، و       ه  ديده و در راه آنها مي بوده كه ب          هايي را  ١كه آميغ  گمانست

 اين يك    .ته گويي ماننده تر مي بوده   آشفه  نوشته هاي باب كه هيچ معنايي نداشته و رويهمرفته ب           
همه جا مي روند     ه  مي دارند، كه ب   » مبلغان«شنيدم بهاييان     با اين حال چون مي      . در دل من شده بود       ٢چيستاني

در شگفت شدم هنگاميكه ديدم اين مبلغان بجاي دليل         خود    سخنان گيرايي مي دارند، و    ٣مي پنداشتم باري 
 :يا شعر حافظ مي خوانند. ٤» و كتاب جديديأتي بشرع جديد«: حديث مي آورند

 .»شود  پيدا لبي شكر                         شود غوغا پر  شيراز «
 .سخن ديگري مي پردازنده انجام گزارده ب  نا مي مانند آنرا نيز در گفتگو در هر كجا كه در

تنها نتيجه اين شد كه      . پايان رسيد ه  چند روز ديگر نشستي ديگر برپا شد و آن نيز بي هيچ نتيجه ب                     
 .سراغ آنان نرفتنده شاگردان ديگر ب

 

 
 نويسنده كتاب

  برداشته شده١٣٠٨اين پيكره در سال 
 

اين مبلغان سخني با دليل ندارند و اگر گفتگو از راهش              از آن نشستها من مي دانستم كه       
من  گاهي نمي داشت روزي با    آن  نشستها  آ       چندي پس از آن ميرزا اسماعيل خان كه از            .پيش رود درمانند  

                                                           
 )ويراينده(حقيقت                                                  =    آميغ - ١
 )ويراينده       (معما                                            =   چيستان - ٢
 )ويراينده(الاقل ، اقال                                            =    باري - ٣
 )ويراينده(»      مي آيد با راه تازه و نامه تازه«:   پارسي سخن - ٤
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سخن به  چون رفتيم چنين    . ١گفتم برويم در باغ گام زنيم     . »شما بگويم ه  سخني هست مي خواهم در تنهايي ب     «: گفت
بهتر است يكروز با هم      . يك نشست بهايي هست كه من چند بار رفته ام، سخنان بسيار شيرين مي گويند               « :پرداخت
 .من آگاهي دهيده روزي را برگزينيد و ب: گفتم. ايش پيدا كردهبهاييان گره دانستيم كه ب. »برويم

 يكي از مي بوده كه   منير ديوان   سپس دانستم كه خانه     . يكروز يكشنبه كه مدرسه بسته مي بود با هم رفتيم          
ماست  اين استاد   : ميرزا اسماعيل خان گفت   .  شمرده مي شد و ما چون رسيديم تنها مي نشست          مبلغان بنام بهايي  

من تاريخ دين شما    : گفتم ،سخني پردازد ه  منير ديوان خشنودي نموده خواست ب     . واهد با شما گفتگو كند    مي خ 
 من تنها برخي پرسشها مي دارم كه مي خواهم شما         .سخن ازآن باره ها نيست    ه  را بسيار خوانده ام و نيازي ب     

 : با شما كنمدو شرطيآنها پاسخ دهيد و من مي خواهم ه ب

 .نخواهد» مقدمه شرح و« سش من و هم پاسخ شما ساده باشد كهنخست آنكه هم پر
 .هم پاسخ نوشته شود  هم پرسش و،دوم

 .و كاغذ بدست گرفت كه پرسش و پاسخ را بنويسد همه اينها را پذيرفت و ميرزا اسماعيل خان مداد
 .».! بيايد؟يك پيغمبر كه آمده چرا دوباره ديگري.  !علت تجديد نبوت چيست؟: نخست مي پرسم«: گفتم
و سپس كه زمان تغيير مي يابد بايد يكي           چون يك نبي كه مي آيد شريعتي موافق آنزمان مي گزارد           «:گفت

 .»ديگر برخيزد و شريعتي نوين مطابق اقتضاي زمان بگزارد

 .»عقيده شما هر شريعتي بايد مطابق زمان باشده پس ب« :گفتم
 .»البته«: گفت
 .».!ده يا امام؟ نبي بو٢آيا نقطه اولي« :گفتم 

خدا همه مظاهر     در نزد  ،اينها اصطالحات مردم است   « يك پاسخ درازي پرداخت در اين زمينه كه       ه  در اينجا ب  
 .»يكي هستند
 .».مقصودم آنست كه نقطه اولي شريعتي آورده يا نه؟. از زمينه سخن بيرون نرويد« :گفتم
 .»آري« :گفت
 .».ه آيا مطابق زمان بوده يا نه؟پس بهتر است شريعت او را بسنجيم ك« :گفتم
 .»بسنجيد« :گفت
 .»كتابش را بدهيد تا كمي بخوانيم و آگاه گرديم و بسنجيم« :گفتم
 .»را نمي داريم ماكتاب او« :گفت
 .»بياورند ٣»احباب« بفرست از خانه« :گفتم
 .»هيچكس نمي دارد«  :گفت

                                                           
 )رايندهوي(قدم زدن                                                                   =   گام زدن - ١
 )ويراينده.                         (است» سيد محمد علي باب«منظور =    نقطه اولي - ٢
 )ويراينده(دوستان                                                                       =    احباب - ٣
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 .».چرا؟« :گفتم
 .»چون نسخ شده« :گفت
 پهلوي  ،عقيده تان  هم نسخ شده     ه  آنست و ب   را كه جلوتر از    تان توريت و انجيل و قرآن     شما باال سر  « :گفتم
 .»!. را نمي داريد؟١بيانپس چرا تنها . هم چيده ايد
 .»موالي ما نگهداشتن آنرا نهي كرده« :گفت
 .».بهر حال آيا شريعت او مطابق زمان بوده؟« :گفتم
 .» بوده٢البته«  :گفت

و شريعت   وندي داشته كه سيزده سال ديگر بهاءاهللا برخيزد         چه شُ پس در آنحال     « :گفتم
  .»!. مگر در سيزده سال خواهشهاي زمان ديگر گردد؟ !.كه با آن بيكبار ناسازگار است بياورد؟ نوي

 .»خدا ايراد گيريمه كه نمي توانيم ب ما« :گفت
 .ه از خدا بوده يا نه؟     هنوز مي خواهيم بدانيم ك    ما. هنوز دانسته نيست كه از خداست     « :گفتم

اكنون چرا  . »هر شريعتي بايد مطابق زمان باشد     «خودت گفتي كه    . »علت تجديد تغيير زمانست   « تو خودت گفتي كه   
 .»!از سخن خود باز مي گردي؟

 .»ما اجازه نداده اند كه در چنين مباحثي وارد گفتگو شويمه ب«: گفت
 .».اين پرسش من كه پاسخ خواهد داد؟ه پس ب« :گفتم
 .».مركز امر، خودشان پاسخ دهنده من مي نويسم ب. من كه نمي دانم كه پاسخ خواهد داد« :گفت
 .».چند گاه پاسخ آيد؟ ولي تا. بنويسيد« :گفتم
شما ه  نشاني خود را بدهيد تا هر پاسخي آمد ب          شما. ماه  خواهد كشيد     شش ،چون زمان جنگ است   « :گفت

اگر از پيش شناخته بودمي     . اكنون دانستم شما كيستيد   « :گفت ،من چون نشاني خودم را گفتم       .»برسانم
در هر ظهوري كساني همچون     : ميرزا مهدي نيز گفتگو كرده ايد     آقا شما با . يمگفتگو درنيامد ه  ب

 .» عقب مانند و قابل هدايت نباشند،دانش خود مغرورنده شما كه ب
ش، از خودتان يا از ديگري پاسخي دهيد           اين يك پرس   ه  اگر ب  شما. اين سخنتان نيز راست نيست      : گفتم

 .خواهيد ديد كه من خواهم پذيرفت
ميرزا اسماعيل خان كه از خنده خودداري نمي توانست و همه           . با اين سخن نشست پايان يافت و ما برخاستيم         

مايه بيداري او   و از اين نشست و گفتگو كه         . گفته هاي بهاييان گراييده بود    ه   مي بود كه ب   ٣ستوانخَ راه را مي خنديد  
 .هنوز ياداشتهاي آنروز در ميان كاغذهاي من باز مي ماند. شده بود خرسندي مي نمود

 

                                                           
 )ويراينده  (كتاب شريعت محمد علي باب كه ناتمام مانده       =   كتاب بيان - ١
 )ويراينده(هر آينه                                                                           =   البته - ٢
 )ويراينده(معترف                                                                     =    خَستوان - ٣
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. بدينسان سال نخست آموزشگاه با خوشي مي گذشت، و چون شاگردان آزمايش دادند درسها پايان پذيرفت               

مدرسه آمريكايي  ه   ب رفتن من  .را براي من بسيار تنگ گردانيده بودند       ماليان در بيرون ميدان   ولي  
رفته در  «:  و با بيشرمي چنين مي گفتند      و زبان انگليسي خواندنم دستاويز ديگري در دست آنان شده بود          

 .»آنجا درس بابي مي خواند

مادر من، خديجه خانم، زني بيسواد و از         : چون تا اينجا از مادرم چيزي نگفته ام چند جمله مي نويسم           
سخن كم گفتي و كار بسيار        .فهم بسيار مي داشت    ولي هوش و   . بود خانواده كشاورزي مي   يك

در رخت دوختن و دستكش و عرقچين بافتن و             در همه هكماوار دو تن زن مي بودندكه                 .كردي
، يكي مادر من، يكي زن      گلدوزي كردن، و همچنين در پختن خوراكهاي بسيار ستوده بنام مي بودند          

ه  ب ،مادرش هر دو سال يكبار     پدر و .  داري ماننده مادرم را تا كنون نديده ام       در خانه  .حاجي گلي كه نامش را برده ايم     
ارج  آن كارها ه   پدر مرا آموخته و ب      مادرم سخنان ولي  . كربال رفتندي و آنرا كاري بسيار نيك شمردندي       

تان دبسه  كه برادرانم را ب     از هنگامي  .از پدر و مادر و برادر و خواهرانش نيز جدايي نمودي            .نگزاردي
ولي گرفتاريها  . ده بود كه در چهل و چند سالگي الفبا خواند           ااين آرزو افت  ه  ب او هم     ،مي فرستادم

كه از ماليان و ديگران مي ديدم براي او اندوه بزرگي            سرگذشت من و آزارهايي    .نمي گزاشت
 ،الي هكماواري آن م . و مانند اينها را مي شنيدي بسيار افسرده مي گرديدي            » بابي«، و چون نام        شده بود 

 .كشتن من نيز بر مي انگيخته بدخواهي را از اندازه گذرانيده كساني را ب
مادرم خرسندي نمي داد و     . بارها خواسته بودم كه از هكماوار بيرون آمده در كوي ديگري نشيمن گيرم                  

 .نادان آنكوي نگه ميداشت  مردم نافهم وزاربدينسان هم مرا و هم خود را دستخوش آ

ولي . درس و ديدار شاگردان مايه دلداري براي من مي بود         ه  ه مي بود سرگرمي ب   مدرس تا
، و چون روس ها راه      چون مدرسه بسته گرديد سختي جايگاه خود را دريافته بهتر دانستم سفري كنم            

جا قفقاز روم و در يكي از شهرهاي آن        ه  گفتم ب ،قفقاز را تا تبريز رسانيده بودند كه همانسال پايان يافته بود             
آنچه مرا در اين انديشه استوار      .  و چون پايدار گرديدم خانواده خود را نيز بخواهم           پرداخته بمانم  بكاري

بيماري و رفتن خون از دماغم بسيار بي خون و ناتوان            گردانيد آن بود كه در نتيجه آن پيشامد        
 . ها مي ستودند مي بودم و پزشكان سفر را بهترين چاره

در آن  . گرفتم ا خرسند گردانيدم، و چون پول نمي داشتم از شادروان حاجي عباس وامي            ر بهمين عنوان مادرم  
اينهنگام ناچار شدم و دوباره وامي گرفتم       . يكسال از پوليكه از مدرسه مي گرفتم بسياري از وامهايم را پرداخته بودم             
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ه رادرانم و ديگران بدرود گفته و ب       بود كه در ايستگاه به ب      ) ١٣٣٤يكم رمضان    (١٢٩٥و گويا روز يازدهم تير ماه         
 . راه آهن نشسته روانه گرديدم

آبهاي ه  حاجي ميرزا مصطفي پسر مجتهد كه براي درمان رماتيسم ب         : در اين واگون دو تن از آشنايان مي بودند       
در اتاقي   من نزد آنان نرفته   . مشهد مي رفتند ه  ماليان ب   باكو مي رفت، آقا ميرزا علي هيئت كه با چند تن از             ١كاني

گفتگو پردازيم  ه   كم كم با او آشنا گرديده خواستيم با هم ب             .تنها نشستم و يك افسر روسي با من نشست          
فرانسه «: پرسيد. او نيز تركي يا فارسي نمي دانست        . چه من از روسي بيش از چند جمله نمي دانستم             . نتوانستيم
 .با همديگر خنديديم . »نه« :گفت. انگليسي مي داني؟:  من پرسيدم .»نه« :گفتم. »مي داني؟

من بهتر  . جلفا برسيم ه  چون واگن آهسته مي رفت ما مي بايست شش ساعت با هم باشيم تا ب             
ياد گرفتن روسي ازو پردازم كه هم بيكار نباشيم و هم من سود                 ه  دانستم آن چند ساعت را ب      

مثالً دستش را   . نامش را مي پرسيدم و مي نوشتم    او نشان داده    ه  دفتر درآوردم و چيزهايي را ب       اين بود مداد و    .جويم
 برخي  .بدينسان تا جلفا صد واژه بيشتر ياد گرفتم         . و او پاسخ مي گفت    . »ايتواچتو؟«: گرفته، مي گفتم 

 .جمله ها نيز يادداشت كردم
دند و   مردم انبوه مي بو   ، فردا كه تا الكساندراپول مي بايست رفت       در واگونِ . جلفا رسيده خوابيدم  ه  شب را ب  

دلخوشي من از جمله هاي      .  سخن گفته مي شد     ـاز تركي و ارمني و گرجي و روسي            ـ   زبانهاي گوناگون 
با يك زن و    . درآنجا نيز آموزگاري پيدا كردم      .ياد مي سپاردم ه  بود كه مي شنيدم و ب     ميروسي  

ي دانستند و سالها در پتروگراد زيسته روسي را نيك م           شوهر آمريكايي كه از مسيونرها مي بودند      
و چون دانستند من از       . تبريز آمده بوده اند و باز مي گردند       ه  ب» كنفرانس« دانسته شد كه براي        .آشنا گرديديم 

خواهشمندم پرسشهايي كه درباره زبان      : گفتم. ايشان بوده ام مهرباني كردند     ٢آموزگاران مدرسه باهماد   
 .هاي بسياري از ايشان ياد گرفتممن تا شب چيز پذيرفتند، و. روسي مي دارم بمن پاسخ دهيد

در همان ساعت واگون ديگري از مرز خواستي رسيد كه ما مي بايست            . الكساندراپول رسيديم ه  شب نيمشب ب  
يك بازرگان  . من با گروهي بازمانديم   .  همه نتوانستند سوار شوند    ، آمد ٣سوار آن شويم، و چون واگون پر از سالدات        

من او را   . ين گزارده خود سوار شده بود و آن پسر مي گريست و فرياد مي كشيد              تبريزي پسر هشت ساله خود را زم       
. چند تن از ماليان و ديگران نيز كه مي بودند بسر من گرد آمدند            . پدرت رسانم ه  را برده ب    گفتم تو  ،بنزد خود آورده  

هنگام بامداد اين   . يمرا سوار آن كن      شما ،نزديك بامداد واگن ديگر خواهد آمد       : گفتند. من رفته گفتگو كردم    
هاي دلكش مي پرداختم    تماشاي آن كوهها و دره    ه  واگون آهسته مي رفت و من ب     . واگون آمد و ما همه سوار شديم      

در هر ايستگاهي مرا براي پرسش درباره آن پسر بازرگان كه بليط و گذرنامه                ولي  . و لذت مي بردم  
 بودم  كه جمله هاي روسي را كه ياد گرفته       گردانيدند و اين مرا فرصتي بود        نمي داشت پياده مي  

 . مايه خنده و شوخي مي شد، ها را عوضي مي گفتم بكار برم، و چون گاهي نيز واژه
                                                           

 )ويراينده                         (معدني                  =    كاني - ١
 )ويراينده(جمعيت                                        =   باهماد - ٢
 )ويراينده(سرباز به زبان روسي                   =   سالدات - ٣
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خريده ) ١ساما اوچيتل (من در آنجا خودآموزي     . تفليس رسيديم ه  آن شب يا شب فردايش ب     
اكو آشنايان بسيار داشتم، ولي     در ب . باكو رفتيم ه   در اينجا دو روز مانده ب        .درس روسي را دنبال كردم    

جاي : سرخس بروم كساني گفتند   ه  مي خواستم ب . عشق آباد رفتم  ه  كشتي نشسته ب  ه   از آنجا ب   .كاري پيدا نكردم  
از راه  با آقا ميرزا علي همراهي نموده          . مشهد روم و آنجا را نيز ديده بازگردم          ه  بهتر دانستم ب   . كوچكي است 

مشهد يكماه مانده    در. استر از جنگلها و كوه ها مي گذشتيم          روز با  چهار. روانه مشهد شديم  » خاكستر«
 .ولي فيروز نگرديده آهنگ تفليس كردم. اين بار نيز در باكو چند روزي جستجو كاركردم. بازگشتم
 

  
چگونگي آنكه اسماعيل حقي كه از آزاديخواهان بسيار تندرو             . در تفليس اين بار زمينه نيكي پيش آمد          

چون از سخنان   . مغازه اش رفتم ه   من يكي دو بار براي كتاب خريدن ب         .ازه اي براي كتابفروشي مي داشت    مغ ،مي بود
در قفقاز  . زمان كمي مرا با آزاديخواهان آنجا آشنا گردانيد          از در دوستي درآمد و در       ،من مرا آزاديخواه شناخت   

مان و گرجي و روس با      هاي دولت تزاري، آزاديخواهان از مسل      در آن هنگام با همه سختگيري     
اينان كه  .  در تفليس مي زيستند    ٢ درآنروزها يكدسته از خانهاي اوجارا      .يكديگر همدست و همراز مي بودند    

روسيان جنگيده و كاري نتوانسته دستگير       دولت برخاسته با   ياري آن ه   ب ،حد عثماني مي بود   سره  خاكشان نزديك ب  
كساني از اينها نيز با من همبستگي       . آزاد و برخي هنوز دربند مي زيستند     افتاده به تفليس آورده شده بودند كه برخي          

 .يافتند و همه گونه دلبستگي نشان مي دادند

هاي روسي يا    آن شدم كه در تفليس بمانم و در يكي از آموزشگاه            ه  ها ب  با اين همبستگي  
از تفليس و    . كنم  در آنميان كوششهاي آزاديخواهانه را دنبال      ،ايراني درس گفته زندگاني كرده    

از آنسو از رشته      .از مردم مهرباني و خونگرمي بسيار مي ديدم        . از مردمش بسيار خوشم مي آمد     
باغ گياه شناسي   ه  دانشها باز نايستاده گذشته از زبان روسي كه دنبال مي كردم روزي چند ساعت ب             

ش و جستجو درباره    رفته با گرد   كه جايي بسيار بزرگ و بسيار دلكش مي بود        ) ژاردن بوتانيك (
شبها نيز به نشستهاي آزاديخواهان رفته براي شام خوردن و               . درختها و گياهها بسر مي بردم      

ديد از   در تندرستي نيز بسيار پيش رفته بودم كه هر كسي مي           .ميهمانخانه باز مي گشتم  ه  خوابيدن ب 
 . خشنودي باز نمي ايستاد

                                                           
 )ويراينده(خودآموز به زبان روسي        =   ساما اوچيتل- ١
 )                    ويراينده                           (  اوجارا  نام مكانيست       - ٢
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 نويسم آنست كه روزي در مغازه اسماعيل حقي نشسته بودم              از داستانهايي كه در آنجا رخ داده و مي بايد           
محمد افندي خواهر زاده    «: را چنين شناسانيد   اسماعيل او .  از در درآمد   ،تنه  و رخت پاكيزه ب    جواني شاپو بسر  

 در استانبول فقه خوانده، از قضات        ).عمر فائق از نويسندگان بنام مال نصرالدين مي بود       (فائق است    عمر
مرا با او آشنا گردانيد، و چون نشيمنگاه من در            اينها را گفت و    .…»، همچون شما قرآن را از بر مي دارد       عدليه است 

سه ساعت بيشتر با هم نشسته سخن از        . آنجا رفتيم كه بنشينيم و گفتگو كنيم      ه   هر دو ب   ،ميهمانخانه نزديك بود  
چون برخاستيم محمد   .  ها همداستان مي بوديم    در همه زمينه   .اسالم و از تاريخ و از بدبختي مسلمانان رانديم        

:  گفتم .»!...سيدافندي پس من شنيده بودم ايرانيان رافضي هستند؟       «: افندي با يك شگفتي چنين پرسيد     
براي كسانيست  . رافضي و ناصبي براي من و شما نيست       . ناصبي هستيد  من نيز شنيده بودم شماها    «

 . را گفته از هم جدا شديم اين.»كه خردهاي خود را داور نمي گردانند

ها گشاده شد و من كاري براي خود         جاي افسوس بود كه شهريور پايان يافت و آموزشگاه        
. »گردن گيريم ه  را ب   تو ١دررفت ما«: ن از بازرگانان مي گفتند    ت چند .اين مرا سخت مي آزرد   . پيدا نكردم 

 .مي گفتم من از مفتخوري گريخته ام و هميشه خواهم گريخت
س مدرسه آمريكايي از تبريز رسيد كه         يگذشت و در همان روزها نامه اي از مسترچسپ ري           نيمه  از مهرماه

 آموزشگاه از شما ارجشناسي مي كند و        ،مي نوشت چون شاگردان پارسال در درسهاي شما خوب پيش رفته بودند             
 يا  ،جايتان گزارده نشده  ه  بماهانه شما افزوده خواهد شد، و چون شاگردان شما را مي خواهند كسي               ه  چهارم ب  يك

 .زود باز گرديد يا با تلگراف آگاهي دهيد

نه مي توانستم از تفليس دل بركنم و نه مي توانستم تبريز را              . ياد تبريز انداخت   ه  اين نامه مرا ب    
مادرم . دلي بيرون آورد   ولي روز سوم تلگرافي از مادرم مرا از دو         . مددلي گذراني  دو  دو روز با   .فراموش كنم 

اگر «:  در اين تلگراف مي گفت    .پس از من بيتابي بسيار مي نموده و كم كم كارش به بيماري كشيده بود            
 را چون باز كردم و در پاي آن نام مادرم را خواندم چندان بي              تلگراف .»زود نياييد مرا نخواهيد ديد    

قا نام از جوانان درس       ميرزا آ  .تاب شدم كه تلگراف از دستم افتاد، و چون برداشتم خواندن نتوانستم            
 كه از   ٢هانيدآن مرا چندان سُ    هاي جمله. خوانده و نيك تبريز كه با من مي بود آنرا گرفته برايم خواند                

 .انديشه بازگشت افتادمه همان ساعت ب
 همان. تفليس رسيده بودم پول كمي مي داشتم كه پايان پذيرفته بود           ه  كه ب  روزي. ولي هيچ پول نمي داشتم    

ست كه تهيدستي آينده خود را پيش بيني مي كردم به ميرزا جعفر آقا خامنه اي كه اينزمان در قفقاز                          روزهاي نخ 
اكنون . ولي يكماه بيشتر گذشت و پاسخ نرسيده و من نوميد شده بودم            .  خواسته بودم  ٣ناتمي بود نامه نوشته بيست مُ    

ولي سزا نمي شماردم از آنان     .  و ديگران مي داشتم   صدها آشنا از بازرگانان   . مي انديشيدم چه كنم و از كه وام خواهم       

                                                           
 )ويراينده(هزينه ، خرج                                                           =   دررفت - ١
 )ويراينده(متأثر گردانيدن ، برانگيختن احساسات دروني         =   ُسهانيدن - ٢
 )                               ويراينده(شوروي                                           واحد پول روسيه =   ُمنات - ٣
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: با اين انديشه از پله ها پايين مي رفتم ديدم مردي باال مي آيد و نام مرا مي پرسد و چون رسيد چنين گفت                    . وام خواهم 
از » ... بنام شما رسيده    ١منات برات  از قفقاز صد  .  ها را گرديده ام   همه مهمانخانه . هفته است پي شما مي گردم      دو«

 . در من پديد آورد٢شيِهگفتن بي نياز است كه اين سخن چه ُس
ر و چاي خورده    ا روز در آنجا بوده و شام و ناه        ٤٥مهمانخانه بازگشتم و چون     ه  نات را گرفتم و دوباره ب     صد مُ 

ه سپس ب . ود زندگانيم شده ب   نات دررفتِ رويهمرفته روزي نيم مُ   .  نخست حساب آنجا را پرداختم     ،پولي نپرداخته بودم  
از جمله ده جلد    . (مغازه اسماعيل رفته مقداري كتاب خريدم     ه  از آنجا ب  . ايستگاه شتافته با هر سختي بود بليتي خريدم       

 ).دوستان در تبريز ارمغان گردانمه  خريدم كه بهوپ هوپ نامه
 

  
دو روز  . تاده مي شدند واگون پر از سالدات مي بود كه به آذربايجان فرس         . شب از تفليس روانه گرديدم     همان
دو سه روز با ديدار دوستان و كارهاي         . ش كرده بوده است   بار غَ  شب مادرم دو   همان. تبريز رسيدم ه  ديگر شبانه ب  

مدرسه ماهانه هاي ماههاي گذشته    . شاگردان با شادي و خرمي پذيرايي نمودند      . مدرسه رفتم ه  سپس ب . رانيدمذخود گ 
 .ن كردرا پرداخت و ارجشناسي بسيار از م

ليكن در  .  دهم ٣ سال آزمايش  دانشها پردازم و درسهاي كالس دوازده را آماده گردانم و سرِ           ه  بايستي امسال ب  
 .مي داشت خود خواهش چنان كاري نمي ديديم، و تو گويي چيزي مرا از آن باز

 آزاديخواهان  ه   در تفليس و آن كوششهاي جانبازان       گ روز درن  ٤٥راستي هم آن بود كه       
تو گفتيي از آمدن پشيمان شده بودم و         .گرجي و مسلمان آنجا تكان سختي بمن داده بود        روس و   

 آزاديخواهان دسته   ،در تبريز چون فشار كم شده بيم از ميان رفته بود               .مي خواستم بازگردم 
درس ه  هر چه بود امسال ب     . بنديهايي آغاز كرده بودند و اين بيشتر مرا ناآسوده مي گردانيد             

 .نستم پرداختخواندن نتوا
معنايي بعنوان    سختي بخود گرفته يك كشاكش بي      ٤در اين ميان در مدرسه دو تيرگي مسلمان و ارمني رويه           

همه زمستان با اين كينه ورزيهاي      . در ميان ايشان مي رفت   ) كه در عراق مي جنگيدند   (هواداري از انگليس يا عثماني      
 يكي از آموزگاران ارمني در ميان درس          ، بودم س مي روزي من در كال     در آخرهاي اسفند  . گذشت بيهوده مي 

فردا كه روز آخر    . من خاموش ننشسته پاسخ گفتم و با خشم و رنجش بيرون آمدم           . جمله هاي ريشخند آميزي گفت    
                                                           

 )ويراينده(سفته                               =    برات - ١
 )ويراينده(احساس دروني               =   سهش - ٢
 )ويراينده(امتحان                       =   آزمايش - ٣
 )ويراينده(صورت ، ظاهر                 = رويه   - ٤
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من آگاهي داد كه چند تن از        ه  سال هم  مي بود يكي از شاگردان گوران بنام علي اكبر كه زبان ارمني مي دانست ب                  
 .شما آسيبي رساننده مني مي خواهند هنگام بيرون آمدن از آموزشگاه بجوانان ار

 بهتر دانستم آهسته خود را      ،زد و خورد رسانم   ه  شاگردان مسلمان گويم و كار را ب      ه  من بي آنكه چگونگي را ب     
يده دنبالم  ارمنيان فهم .  من از در ديگر آموزشگاه بيرون رفتم        ،هنگام عصر چون درسها پايان پذيرفت      . بيرون اندازم 
من در  . و بيش از اين گستاخي نتوانستند و بازگشتند           در بازار كه رسيدم عبايم را از دوشم ربودند           . كرده بودند 

پيش از رسيدن من در آنجا غوغايي        . آموزشگاه بازگشتم ه  همراه برداشته ب    كالنتر را   خودِ ،كالنتري رفته ه  همانجا ب 
من چون  .  بيم داده بود    را  تپانچه درآورده ارمنيان    ،انه روزي مي بود  برخاسته حسين خان مقدم كه از شاگردان شب         

از آنسوي مستر چسپ آگاهي يافته از در پوزش درآمد و فرستاد عباي مرا                    . جلوگيري كوشيدم ه  رسيدم خود ب   
 .بازگرفت

ها  وردخ و زده  چه مي دانستم كه اگر بروم كار با ارمنيان ب           . آموزشگاه نروم ه  آن بودم كه ديگر ب     ه  من ب 
هيچ يكي  ه  در روزهاي نوروز دو نامه از مستر چسپ رسيد كه ب           . خواهد انجاميد و در آن هنگام اينرا نمي پسنديدم         

 هم شاگردان بزرگ و هم آموزگاران مسلمان از درس خواندن           ،چون نوروز گذشت و مدرسه باز شد      . پاسخي ندادم 
آن مدرسه  ه   ما چون دانسته بوديم مسلمانان ب       ،يار درازاست داستان بس . و گفتن باز ايستادند و از مدرسه پا كشيدند          

آيند، با نداشتن سرمايه و پشتيبان چنين مي خواستيم كه بكوشيم كه مدرسه اي براي                   براي ياد گرفتن انگليسي مي     
ه در  يكماه بيشتر مدرس  . در اين زمينه مي كوشيديم   . آموختن انگليسي برپا و مردم را بي نياز از آن مدرسه گردانيم              

من مي نوشت و ناظم مدرسه را بنزد       ه  مستر چسپ نامه ها ب    . آنجا نمي رفت  ه  ما ب  مي بود و كسي از   » نيمه بستگي «حال  
تا روزي كه در ششكالن در خانه حاجي نظام الدوله نشستي           . و ما پروا نمي نموديم    شاگردان و آموزگاران مي فرستاد   

مستر چسپ بودن اين نشست را      . آن چند جوان ارمني از در درآمدند       ناگهان ديديم مستر چسپ با       ،برپا كرده بوديم  
 .دانسته و آنها را برداشته براي پوزش آمده بود
را دوست مي داشتم و اين بود نتوانستم كه در اينجا نيز خواهش او را                 مستر چسپ مرد نيكي مي بود و من او        

. »…!ناه مدرسه ما چيست كه اينهمه نابساماني مي بيند؟         ولي گ . اينها بد كرده اند  « :من گفت  انگليسي با ه  ب. نپذيرم
چنين گفتم كه شاگردان و آموزگاران از فردا بروند ولي من            . من آمرزش خواستند   سپس ارمنيان را واداشت كه از     

 .تنها يكروز آمده ديگر نيايم    :  خورده اند كه اگر شما نياييد درس نخوانند، گفتم        سوگندشاگردان  : گفت. ديگر نباشم 
 .دلشكسته گرديده ام: گفتم. …»!درسهاتان دريغتان نمي آيد؟ه ب«: گفت

بدينسان . از فرداي آنروز شاگردان رفتند و من نيز يك روز را رفته از فردايش پا كشيدم                  
 .انجام ماند درس خواندنم در زمينه دانشها نا
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براي » متودي«شيوه اي درسهدر آن م  پس از بيرون آمدن از مدرسه آمريكايي بيكار مي بودم، و چون            

روزهاي بيكاري كتاب كوچكي      برگزيده و آنرا آزموده بودم، در اين         ايرانيانه  آموختن زبان عربي ب   
نخست بار بود كه     كه مي بايد گفت     بخش پرداختم  از روي همان شيوه در دو     » النجمه الدريه « بنام
نم براي ديدن اداره     استم آنرا بچاپ رس    ، و چون مي خوا    ايران كتابي از روي شيوه اي نوشته مي شد         در

 بود و خود مرد با نوازش و مهربانيست، آنرا           كه رييس فرهنگ آذربايجان مي     دكتر اعلم الملك  . فرهنگ فرستادم 
 مي دانم خشنود شده پيام مهر و نوازش فرستاده بود، و چون آنرا                 ناندازه نوشت ه  پسنديده و از اينكه من عربي را ب         

) و اكنون در تبريز يكي از پزشكانست       (دانشي مي بود     كه جوان با   ميرزا نصراهللا خان  يار او   چاپ مي كردم دست  
 .آشنايي من با ادارة فرهنگ آذربايجان از اينجا آغاز يافت. آن افزوده ب) تقريظي(ستايشي 

رش شوبود كه   ) ١٣٣٥ (١٢٩٦زيرا در همانسال     .  رخ مي داد  يميان در تبريز ديگرگونيهاي بسيار      در اين 
چيده برامپراتور نكوال از تخت برافتاده دستگاه خودكامي و ستمگري او             . بزرگ روسيه رخ داد   

شد، و اين يك تكان بزرگي در همه جاي ايران، بويژه در آذربايجان و بويژه در تبريز، پديد                      
سو  از يك  ، و جهانگيري تزار افتاده    ١زير فشار خودكامگي  ه  شش سال پيش ب   از  زيرا تبريز كه    . آورد

 از صمدخان آن ستمها را ديده و از يكسو از ماليان مردم آزار آن همه                  و دولت كاركنان آن از  
همان سالداتها و قزاقها كه     .  خود را آزاد مي يافت    ٢اكنون ناگهان و نابيوسان   . رنجها كشيده بود  

: فتند مي گ  امروز دست بسوي آزاديخواهان دراز كرده       ،ديروز افزار فشار دولت تزاري مي بودند      
اين يك پيشامد بسيار بزرگ و براي آزاديخواهان تبريز           . »!بياييد دست بهم دهيم    ! بياييد برادري كنيم  «

 .آنها نمي پردازمه  من چون اينها رادر تاريخ هجده ساله آذربايجان نوشته ام در اينجا ب.مژده بسيار گرانبها مي بود

همدستي   شادروان خياباني با   ،ست آزادي از همان روزهاي نخ   اينرا هم در تاريخ نوشته ام كه         
ه  دوباره آندسته را برپا گردانيدند و يك شكوهي ب               ، دسته دموكرات   كساني از بازماندگانِ   

» دموكرات قانوني «از آنسو كساني در برابر او ايستاده و دسته ديگري بنام              . آزاديخواهان دادند 
انبوهي از  . برد و كشاكش برخاستند    نه  ميان افتاده با هم ب      ه  هايهوي بزرگي ب   . پديد آوردند 

. آتش كشاكش مي زدند  ه  باد ب  اين سو و آنسو پيوسته      ه  سودجويان بلكه از بدخواهان مشروطه نيز ب      
 .دو سه ماهي اين رسوايي در ميان مي بود

                                                           
  )ويراينده(استبداد                      =    خودكامگي -١
 )ويراينده(بر خالف انتظار              =    نابيوسان - ٢
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با آنكه در شش سال دوره      . كنار گرفته بودم  ه  من در اين پيشامد خاموشي گزيده خود را ب        
ان زيان ديده و سختي كشيده و در ميان آزاديخواهان از همه بنامتر مي بودم و               فشار بيشتر از ديگر   

دموكراتها نپيوسته  ه  با خياباني و همراهانش دوستي نزديك مي داشتم، چون در دوره گذشته ب              
بهره مندي من از آن پيشامدها آن شده بود كه از زبان              .بودم اكنون نيز خود را دور مي داشتم      

همان خرسند مي بودم و خدا را      ه  جان خود نترسم، و ب    ه  شان آسوده گردم و ديگر ب     ماليان و پيروان  
از آنسوي چون دوره برگشته براي من كار تازه اي پيدا شده بود، و آن اينكه                . سپاس مي گزاردم 

 .جلوگيري از زورگويي و كينه جويي مشروطه خواهان بكوشمه اين بار ب
ه سياري از مشروطه خواهان و بازماندگان مجاهدان ب       همينكه فشار خودكامگي برخاسته بود ب     

من . دنديانسكساني آزار مي ر  ه  ان كوششهايي مي كردند و ب    هميان افتاده بنام كينه جويي از بدخو      
اين بود بسياري از كسانيكه در آن       . بايد از كينه جويي چشم پوشيد     . گذشته گذشته است  : مي گفتم

 .و من نگهداري مي نمودم من مي پناهيدنده ين بار ب ا،من آزار رسانيده بودنده شش سال ب
زير پاي من انداخته    ه   اين هنگام خود را ب     ،همان هكماوار كه من از آنجا گريزان مي بودم       

آزار ه   سر برآورده ب    انشيخيان كه مشروطه خواه مي بودند كساني از آن          . ياوري مي خواست 
 .م من مي بايست از آنان جلوگير.متشرعان مي كوشيدند

 از سوي اداره فرهنگ مرا براي        ،از اينها گذشته در همان روزها چون دبستانها باز مي شد           
و ماهانه  . خواندند) كه يگانه دبيرستان آذربايجان مي بود    (آموزگاري عربي در دبيرستان دولتي       

در اين كار دست فيوضات در      . ١كمتر آموزگاري دادندي برايم بديده گرفتند     ه  آبرومندي كه ب  
فيوضات در دوستي بسيار نيك و در        . ن مي بود كه اين هنگام دستياري فرهنگ را مي داشت         ميا

 .دشمني بسيار بد مي بود
دموكراتهاي «چون كشاكش در ميان خياباني و همراهان او با             چندي بدينسان مي گذشت، و       

 خود خياباني اين را    .  گردند ٢آن شدند كه ميانجي    ه  سخت گرديده بود كساني ب      » قانوني
چنين نهاديم كه دو دسته بهم خورد و دسته            .گرديدم از اينرو من نيز از ميانجيان       .مي خواست

در اين ميان بود كه من نيز خواه و          . نو برگزيده شود   و يك كميته از سر     تازه ديگري پديد آيد   
 دموكراتها پيوستم كه در نشستهايي كه روزهاي پنجشنبه در حياط تجدد برپا گرديدي              ه  ناخواه ب 
 .ولي بيش از اين نزديكي نمي داشتم. مي بودم
 

                                                           
 )ويراينده(در نظر گرفتن               =    بديده گرفتن - ١
 )ويراينده            (شفيع ، واسطه             =   ميانجي - ٢
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من ناچار شده بودم پس از       . مادرم خرسندي نمي داد كه از آنجا بيرون آييم        . ما هنوز در هكماوار مي نشستيم    

آزار شيخيان بيش از    . آسايش ايشان كوشم  ه  كارهاشان پردازم و ب    ه  آنهمه بديها كه از مردم آنجا ديده بودم ب          
يكي از ايشان چند تن تفنگچي بسر خود گرد آورده كينه هاي گذشته را                    . وداندازه شده ب  

ه  سپس نيز ب    .روزي ناچار شدم يكي از تفنگچيان را در ميدان با دست خود كتك زنم                . مي جست
او پيام مرا پذيرفت و يكشب       .  پيام فرستادم كه جلو پيروان خود را گيرد           االسالم ه برادر ثق  ،ميرزا محمود آقا  

 .ميهماني آمده نيز بخانه ما برمضان 

اين . يادش مي پردازم ه   و من چون گرفتار شدم در اينجا ب        روزها در تبريز وبايي نيز رخ داد       در همان 
 .، و چون از راه دوري رسيده بود بيش از يكماه نكشيد و از ميان رفتتبريز سپاهيان روس آوردنده وبا را ب

. مش برده ام رفته بودم، و چون از وبا مي ترسيدم ازو پرسشهايي كردم            روزي من بخانه ميرزا نصراهللا خان كه نا       
. »ليكن اگر تشنج آمد جاي بيم است      . تا تشنج نيامده نبايد ترسيد    «: او نشانه هاي بيماري را مي شمرد، ولي چنين گفت        

 پس از شام خوابيدم نيمه شب بيدار شده ديدم حالم سخت بهم خورده             شبانه چون بخانه بازگشتم و       
دل شب خود را در چنگال آن بيماري هراسگين           در آن .  و ديگر نشانيها آغاز يافت      ١ قي .وباي سختي گرفته ام  

بهتر : مي گفتم نخواهد بود، ولي      ـ بويژه در هكماوار    ـپزشك و دارو     ه  مي دانستم در آن ساعت دسترس ب      . ديدم
. نيامده و جاي بيم نيست    » تشنج« هنوز:  باز مي گفتم  .كنم» وصيت«را بيدار گردانم و    است مادرم و ديگران   

سرانجام قي و اسهال    . رانيدمذسه ساعت با حال سخت مي گ      ه  بدينسان نزديك ب  . ترس نيندازم ه  را ب  بهتر است آنان  
ه هنگام بامداد ب  . كنار رختخواب رسانيده افتادم   ه  كمي بريده شد و من كه بسيار ناتوان شده بودم با سختي خود را ب                

. ار شدم كه باال سرم نشسته مرا مي خواند و چون چشم باز كردم دانستم كه از چنگال مرگ رهيده ام                     آواز مادرم بيد  
با آنكه سه ساعت بيشتر گرفتار بيماري نبودم تا يكماه در تن خود                 . مادرم دلداري دادم  ه  خدا را سپاس گزارده ب     

 .اين دوم بيماري من بود. ناتواني آشكار درمي يافتم
كه در تاريخ هجده ساله      چنان. شد آغاز مي  ) ١٣٣٦ (١٢٩٦ تاريخي سال    سالي و نايابي  خشكميان   در اين 

ه در اين هنگام در تبريز دموكراتها شايندگي از خود نشان دادند و با همدستي دولت ب                  نوشته ام   
بينوايان و  در كويها   . مي گرفتند) اعانه(دموكراتها از توانگران پول      .  دولت غله مي داد    .ياوري مردم برخاستند  

در هر كويي كميسيوني از خود مردم       . نانواييها مي دادند ه  اندازه نياز آنها آرد ب    ه  ب. را سرشماري كرده بودند    كمچيزان
 . بدست بينوايان داده بودند كه از روي آن نان گيرند٢برپا گرديده پته

                                                           
 )                      ويراينده(استفراغ  ، باال آوردن                    =    قي - ١
 )ويراينده(كاغذي مانند كوپن                      =    پته - ٢

 



  ٦٦             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

در كوي  تنها   .سامان نيكي داده شده از درماندگان و كمچيزان نگهداري نيكي مي رفت             
مردمي بي سواد و نادان اين      .هكماوار اين سامان سر نگرفته بينوايان بهره ازآن ياوريها نمي يافتند          

كوي كه اختيارشان در دست ماليان مي بود در ميانشان كسيكه بچنان كارهايي تواند برخاست                 
ند از ديگران   ماليان كه نان دولت را حرام مي دانستند و خود را كنار كشيده بود               .يافت نمي شد 

از اينرو آردي كه دولت مي داد چون ساماني درميان نمي بود زورمندان              . نيز جلو مي گرفتند  
 .و مي بردند و ديگران گرسنه مي ماندند مي گرفتند

 ،سرشماري بينوايان آمده بودند   ه  يك بدي ديگر در آنجا اين مي بود كه چون بازرسان ب            
 هر خانه اي   ١ستشان ماليات بستن است از شماره باشندگان       گمان آنكه خوا  ه  مردم نافهم و نادان ب    

 .چگونگي مي بردند چاره جز ناليدن و زاريدن نمي يافتنده بسيار كاسته بودند، و اكنون كه پي ب
يكشب كه من بخانه بازمي گشتم ديدم در ميدان كوي گروه انبوهي از بينوايان، از زن و مرد، گرد آمده اند و                      

چون سر راهم . گله و ناله پرداختند كه ما گرسنه مانده ايم، ما سرپرست نمي داريم       ه  ز بهم انداخته ب   چون مرا ديدند آوا   
اگر آن زنده بودي خرسندي دادي      «: گرفته بودند ناچار شدم بايستم و گوش دهم، و چون نام پدرم را برده مي گفتند              

چون بخانه  آسوده گردانيدن شما كوشم، و      ه   فردا ب  از: گفتم. اين سخنان مرا تكان داد    » !.كه مارا با اين حال بيند؟     
اينان : مي گفتم .رفتم تا يكساعت در انديشه مي بودم و بحال بدبختي مردم افسوس مي خوردم              

 . ماليان مرا بيدين دانسته هرگونه آزارم مي رسانيدند         ٢كساني مي باشند كه تا ديروز با انگيزش        
ه اكنون كه درمانده شده اند رو ب. و آنها را گرفته بدگوييها مي كردنددبستان مي روند هر روز جل ه  برادرانم كه ب  

كجا ه  ولي مردمي با اينحال كارشان ب      .آنان نيكي دريغ ندارم   ه  من بايد پذيرم و ب    . من مي آورند 
آنان نيكي خواهم كرد ولي چون گرسنگي بگذرد باز مرا بيدين دانسته آن              ه  من ب   .!تواند رسيد؟ 

. آنان نمي نمايند ديندار خواهند شناخت     ه  چنين روزي كمترين دستگيري ب     ماليان را كه در      
 .اين انديشه ها بسر مي بردما  آنشب را ب. !؟٣چه چيزي سزنده اندچنين مردمي جز نابودي ِب

رفته چگونگي را گفتم و چنين نهاديم كه دكان نانوايي را بخود من سپارند و                » كميسيون ارزاق «فرداي آن به    
از آنسوي من در هكماوار حاجي محمد جعفر         . همين كارها را هم كردند    . اري دوباره بازرسان فرستند   براي سرشم 

بادامچي و حاجي عباس و ديگران را بخانه خود خواندم، و كميسيوني برپا گردانيديم و پته ها چاپ كرده بدست                         
 يكهفته بيشتر رنجها برديم تا كار       ،اردند ها داديم و چون زورمندان، از قزاق و لوطي وديگران گردن نمي گز             خانواده

دوش خود كشيده از در خانه ها به بينوايان مي دادند و             ه  شادروان حاج عباس و ديگران نان را ب          . را براه انداختيم  
 خود فريفته و به پشتيباني       زور قمه و تپانچه   ه  قزاقان ب .  از كيسه خود زيان مي كشيدند      ،آنانكه پول نمي داشتند  

سايه   و در  دكان نانوايي را تاراج مي كردند    فرصت يافته   گاهي   پشت گرم مي بودند، و از اينرو         اداره شان
 .دادخواهي و ناله پردازنده و شب هنگام سر راه مرا گرفته ب  آنشب مي بايست دويست خانه گرسنه بمانند،اين كار

                                                           
 )ويراينده(حاضران                    =    باشندگان - ١
 )ويراينده         (تحريك              =   انگيزش - ٢
 )ويراينده(جايز                     =    سزنده ؛ سزا - ٣

 



  ٦٧             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

ه  رفته چگونگي را ب     شهربانيه  روز ب   و همان  يكروز ناچار شدم قزاقي را جلو نانوايي كتك زدم          
در ميان آن گرفتاريها يكي از        در آنسال    . گفتمميرزا عبداهللا خان بهرامي رييس شهرباني          آقاي  

مرد بسيار كاردان و توانايي همچون آقاي بهرامي رييس شهرباني           خوشبختيهاي تبريز اين بود كه    
 دستور  ١اره همان كه سخن مرا شنيد درزمان       در اين ب  .  كارهاي اين مرد در تبريز هر كدام داستاني مي دارد          .مي بود

ولي در سايه پافشاري آقاي بهرامي ناچار       . قزاقخانه ايستادگي مي داشت  . داد قزاقهاي تاراجگر را از قزاقخانه بخواهند      
با دوستي من   . سه پايه تازيانه بسته زدند    ه  اينجا آنان را ب    در. شهرباني فرستاد ه  ند و همه را ب    شده رختهاي آنها را كَ    

 .آقاي بهرامي از همانجا آغاز يافته است
 

 
 آقاي بهرامي با سران شهرباني تبريز و افسران

 )از دست چپ كس سوم آقاي بهرامي هستند(
 

ولي قزاقان كه در آنكوي دسته اي مي بودند سخت بدشمني           .  پيش رفت  ما بدينسان كار 
شبي ديگر بخانه حاجي محمد جعفر       . بازگشته بودند  شبي بخانه ما آمده و پيش از آنكه ما بيدار شويم               .برخاستند

 . تپانچه انداختن و هايهوي كشيده بوده رفته بودند كه كار ب

شگفت است كه ماليان كه نان دولت را حرام دانسته چند ماه پيش مردم را از نزديك شدن                  
 اين بود اندازه    .باز مي داشتند اكنون آنان هم فشار آورده پته مي طلبيدند كه از نان دولت بخرند             

 .دينداري ايشان
 

 

 
  
               

                                                          

 ،در آغاز سال   . سال پر پيشامدي مي بود    ) ١٣٣٥ (١٢٩٦چنانكه در تاريخ هجده ساله نيز نوشته شده سال
در پي آن در تبريز از يكسو قزاقها و         . شورش روسستان رخ داد و تزار برافتاد و در ايران و همه جا تكاني پديد آورد                

 
 )ويراينده(فورا                =    درزمان - ١
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 ديگر كشتگان راهِ   االسالم و ه  نمايشهاي آزاديخواهانه برخاستند و بر سر خاك ثق       ه  ديد آورده ب   كميته ها پ   ،سالداتها
در پي اينها گرسنگي    . جنبش درآمده رشته كارها را بدست گرفتند       ه  آزادي رفتند و از يكسو آزاديخواهان ايران ب        

نوبري و خياباني و    : ر گوييم يا بهت (در همان هنگام دموكراتها     . آغاز گرديد و آن سختيها را پديد آورد        
آدمكشيهايي برخاستند و فخرالمعالي و كسان ديگري را كه در          ه  كميته اي برپا گردانيده ب   ) حريري

 ،هر چند روز  . كشتن دادند ه  سياهكاريهاي آشكار برخاسته بودند، يكايك ب      ه  شش سال گذشته، ب   
ه راتها از كار افتاده كمونيستها ب     در همان هنگام در روسستان دسته دموك       .يكي از آنان كشته مي شد    

و اينان با آلمان و عثماني آشتي خواسته پيمان بستند و اين بود كه قزاقها و                     .روي كار آمدند  
 آتش زنان و    ،١سالداتها بايستي از ميدانهاي جنگ بازگردند، و اينان كه لگام گسيخته و نابسامان               

. خوي و ديگر شهرها آسيب بسيار ديدند      . اريهايي پديد آمد   در آذربايجان يكرشته گرفت    .كشتاركنان باز ميگشتند  
ه داد كه داغي ب     در ارومي و سلماس داستان خيزش آسوريها و كشتارهاي آنان رخ             درآن ميان    

 .دلهاي ايرانيان بود

 
 ثقه االسالم

 
انبارها گندم در   نان مي داد، چون زمستان فرا رسيد و         )  تن ١٨٠٠٠٠به  (بينوايان و كمچيزان    به  دولت كه   

بينوايان از نيمه گردانيدند، و اين چون كسي را سير نمي كرد          )  مثقال ٦٢ ر   ٥( آنچه را كه روزانه مي دادند       ،كم شد 
وا هستي بينوا و بانَ   ه  از آنسوي تيفوس و تيفوئيد با سختي رو نموده آتش ب             . گرسنگي مي مردند 

 .مي زد
 در هكماوار روزانه ده تن يا بيشتر            .ندروي زمين مي ما  ه   هاشان ب  بيچيزان كه مي مردند مرده    

. ني آنها را دهند    كفن و گوركَ   ٢ تا كساني پيدا شوند و دررفت      ، شور خانه مي ماند    هاي آنها در مرده    مي مردند و مرده  
كسي پيدا نشدي و من شبانه هنگام بازگشت بخانه مي بايست در آنجا بايستم و بفرستم از                         بارها رخ دادي كه       

                                                           
 )ويراينده(نا منظم                   =    نابسامان - ١
 )ويراينده(هزينه ، خرج            =   دررفت - ٢
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رفتيم فالن حاجي   «: بازگشتندي و چنين گفتندي   بارها رخ دادي كه       . گيرند و آنها را از ميان بردارند       توانگران پول   
 .»روضه خواني مي داشت و پولي نداد

و در پي     ماليان و پيروانشان كمترين پروايي بحال مردم نمي داشتند           ، سختي در آنسالِ 
 خواروبار كه گندم خرواري به سيصد       بيشتر حاجيها و مشهديها از گراني     . كارهاي خود مي بودند  

فرصت جسته گندم يا چيزهاي ديگري كه مي داشتند        ) سي برابر بهاي هميشگي   ( تومان رسيده بود  
آرزوي كربال رفتن پول مي اندوختند، و چون راه عراق         ه  بهاي بسيار گران فروخته ب    ه  نيمه نهاني ب  

ود چون در آغاز بهار راه عراق باز شد          بسته مي بود چشم براه باز شدن آن  مي دوختند، و اين ب             
ماليان نيز  . راه افتادند » صلوات«و كاروانهاي بزرگي با چاووش و        شور و تكان برخاستند   ه  بيكبار ب 

 چون مرا در آنروزها داستاني رخداده مي خواهم دراينجا ياد           .ها پرداختند  خودنماييه  بال باز كرده ب    و پر
 :كنم

روزهاي  در همان . دوستي اين جوان با من همچنان پايدار مي بود       . اين برده ام را پيش از     حاجي آقاخان نام  
خانه ه   بازديد ب  نام راه در تكاپو مي بودند، من ب      ١ميان افتاده و كربالييان بنام بسيج     ه  نوروز كه آواز باز شدن راه عراق ب       

بريز و خود در فريبكاري     يكي از ماليان بنام ت     كه   ميرزا حسن علياري  چون نشسته بوديم    . آن جوان رفتم  
برخي . آنجا درآمد و چون نشست و مرا نمي شناخت گفتگويي نرفت          ه   ب و مريد بازي يكي از استادان مي بود      

 در اين ميان هفت و هشت تن از حاجيان و توانگران درآمدند و دانسته شد از مريدان آن                      . ميزبان گفت ه  سخنان ب 

اين بود نشستند و چنين     .  سراغ آقا را در اينجا گرفته اندآمده اند او را ببينند         كربال بروند و چون   ه  و مي خواهند ب   ماليند
علياري . …»اجازه گيريم  ما عازم زيارت حضرت سيدالشهداييم، آمديم دست آقا را ببوسيم و           «: آغاز سخن كردند  

شما اجر  ه  ب«:  بسخن پرداخت  با يك شيوه فريبكارانه كه ويژه ماليان است       از اين سخن چون گل بشكفت و         
بدينسان . …»فرشتگان چشمهاشان براه است   . شما اول زواري هستيد كه مي رويد     . بن عبداهللا داده خواهد شد     جابر

آخوند « :٢سرگرم خودفروشي و مردم فريبي مي بود كه من تاب نياورده ناگهان خروش برآوردم            
گان و خويشان خود را از       اينها كسانيند كه همساي    !.چرا اينها را فريب مي دهي؟    !. چه مي گويي؟ 

از . جابربن عبداهللا هزار و سيصد سال پيش بود       . خدا روسياه خواهند بود    و نزد  گرسنگي كشته اند 
سينه مي چسبانيدند و هر دو در      ه  ديروز گفتگو كن كه زنهاي بيوه سر فرزند نيمه جان خود را ب              

 .».يكجا از گرسنگي جان مي دادند
ولي يكبار ديدم   .  نخست گوش مي دادند    ان را خيره گردانيده    من آخوند و كرباليي     اين خروشِ 

نان برخاست و با    من گمان كردم براي زدن منست، ولي ديدم عصا را برداشت و لند لند كُ               . عصا برد ه  آخوند دست ب  
ي حاجه   از يكي دو دقيقه بود كه من بخود آمده نگاهي ب               سپ. كربالييان نيز دنبال او را گرفتند       . شتاب راه افتاد  

من دانستم كه   . ولي رخساره گلنارش زرد گرديده لبهايش مي لرزد       .  نيكنهاد سر پا ايستاده    آقاخان كردم ديدم جوانِ   
                                                           

 )ويراينده       (تدارك                =   بسيج - ١
چاپ لوس آنجلس منتشر شد » عصر امروز«آقاي حبشي در روزنامه ) قلم(به خامه » خروش آن خردمند فرزانه« گفتاري زيرعنوان ١٣٧٩  در ديماه سال - ٢

 )ويراينده(ويسندگان  نيكخواه ايراني      با سپاس از آقاي حبشي و همگي ن. كه با ياد از كوششهاي شادروان كسروي ، اين تكه را نيز از اين دفتر آورده است 
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او پاس مرا نگه داشته     . او آزاري نرساند  ه  او را به بيم انداخته ام و علياري كسي نيست كه كينه اين نشست را نكشد و ب                
. برادر دوستي با من اين زيانها را دارد       «: گفتممن برخاسته   . دولي پيدا مي بود كه مي ترسي    . چيزي نمي گفت 

 .روي خود نياورد و مرا پاسدارانه راه انداخته  ولي او ب.»مي خواستي با من دوستي نكني

را نيز بي آسيب     كار خود را مي كرد و خانه ما         ) بلكه پس از آن نيز      ( تا پايان سال       تيفوس و تيفوئيد  
 با يكي از خواهر زادگانم با برخي از خويشان گرفتار بيماري شدند و                 يكي از برادرانم  . نگذاشت

 در آن هنگام كه پزشكان سرگرم مي بودند كار             .بدي اين بود كه در آن كوي پزشك يافت نمي شد           
 جوانمردي  دكتر سيد محمد خان    و   فخراالطباءولي دو تن از ايشان       . دشواري مي بود كه به هكماوار بيايند      

پس . اينها برخي بهبود يافتند   . اه دور را آمدند كه نه تنها مزدي نگرفتند پول درشكه را نيز خود دادند               نمودند و آن ر   
 .از آنها مادرم تيفوس گرفت و او چاره نپذيرفته بدرود زندگي گفت كه مرا بسيار افسرده گردانيد                

برابر  اه او را در   آنگ.  بود  رنجهاي بسيار كشيده   پس از مرگ پدرم اين مادر ما را بزرگ گردانيده         
زمان رنجهاي   آنهمه آزارها كه از ماليان و ديگران ديده بودم هر           . سختيها پشتييبان من بودي   

بسيار كشيده كه با حال افسرده بخانه بازگشتمي او حال مرا دريافته با زبان مادري دلداريها                      
 .در مرگ او نيز اشكها از ديده هاي من روان گرديد. مي دادي

 

  
سپس گرفتاري ديگري آغاز    .  در آغازهاي بهار همچنان گرسنگي و بيماري در ميان مي بود           ١٢٩٧ چون سال 

روسيان كه اينجا را تهي گزارده بودند آنان         . آذربايجان آوردند ه  عثمانيان رو ب  يافت، و آن اينكه      
ند و  يكدسته از سپاه ايشان بر سر ارومي و سلماس رفت كه با آسوريان جنگ ك               .خواستند پر كنند  

دموكراتها بدبين مي بودند و از روز نخست بدبيني و           ه  اينان ب . تبريز آمد ه  دسته ديگر يكسره ب    
 .دشمني نشان دادند

ولي بدخواهان ايشان كه      .خياباني و نوبري چاره را در خاموشي و كناره گيري ديدند             
بيش نگذشت كه    عثمانيان پيوسته بودند خاموش ننشستند و اين بود يكماه كما            ه  فرصت يافته ب  

عثمانيان خياباني و نوبري را با حاجي محمد علي بادامچي دستگير گردانيده از تبريز بيرون                     
 . فرستادند

» اتحاد اسالم «عثمانيان هر كجا مي رسيدند       .از اين پيشامد نيروي دموكراتها ازميان رفت       
نوبت خود اسالم را    ه  ب او نيز    ،دولت عثماني كه افزاري در دست آلمان مي بود        .پديد مي آوردند 

بسياري از  . در تبريز هم كسان بسياري را خواندند و حزبي پديد آوردند              .افزار گردانيده بود  
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 روزي  .ولي من كناره جستم   . ميرزا علي هيئت، در آن حزب جا گرفتند       آقا  آشنايان من، از جمله     
 .ته برخاستيمرفتيم و سخناني شنيديم و پاسخي نگف. نيز مرا با ديگران خوانده بودند

هكماوار بنزد عثمانيان رفته جاسوسي مرا كرده بودند كه از          همان  شنيدني بود كه كساني از      
من چون اينرا شنيدم بهتر دانستم خانه مان را از آنكوي بيرون آورم و چون                .همراهان خيابانيست 

ست اجاره كرده از     خانه اي در ليالوا كه از بهترين كويهاي تبريز ا          ،مادرم نمي بود كه جلو گيرد    
 .هكماوار بيرون آمديم

اين بود رشته كارها را بدست       . عثمانيان اميدمند مي بودند كه در آذربايجان خواهند بود        
از جمله ميرزا تقي خان كه يكي از رازداران خياباني           . كوششهاي ديگري هم پرداختند   ه  گرفته ب 

نماينده سياسي ايشان شده بود، روزنامه اي      عثمانيان پيوسته منشي يوسف ضياء،      ه  مي بود و اينزمان ب   
بنياد گزاشت كه از شماره نخست آن از ترك بودن                 » آذرآبادگان«زبان تركي بنام      ه  ب

 .آذربايجانيان و اينكه آذربايجان از نخست سرزمين تركان بوده سخن راند
و ولي با همه اينها، چون جنگ جهانگير با شكست آلمان و همدستان او پايان پذيرفت                      

كه » اتحاد اسالم «.  در مهرماه آنان نيزتبريز را رها كرده بيرون رفتند          ،گفتگوي آشتي آغاز يافت   
 .ها بيرون مي داد نيز نابود شد» بيانيه«پياپي 

شد، و اين مرد از     » نايب االياله «پس از رفتن ايشان مكرم الملك نامي از اعيانزادگان تبريز            
ولي در بيرون آدمكشي هاي خياباني     . يخواهان مي گشت دشمنان آزادي مي بود و پي آزار آزاد       

رخ ه  همچنان كارهاي بد برخي از دموكراتها را ب       . و نوبري و ديگر كارهاي ايشانرا بهانه مي گرفت       
 .ما مي كشيد

 
 سيد جليل اردبيلي

 
 بوده و اين زمان از        از پيشگامان آزاديخواهان تهران     كه    آقا سيد جليل اردبيلي    در اين هنگام     

من با او و با كساني از شناختگان دموكراتها با هم نشسته چنين نهاديم              . تبريز آمد ه  ستانبول بازمي گشت ب  ا
آزار مردم برخاسته يا در     ه  كه بكار پرداخته برخي كساني را كه در زمان نيرومندي دموكراتها ب             

دينسان دسته  آنان پيوسته اند بيرون گردانيم و ب         ه  هنگام بودن عثمانيان دورويي نموده و ب         
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آقا سيد جليل و ديگران بهتر مي دانستند كه         . را ببنديم   گيران ١ردهدموكراتها را پيراسته زبان خُ    
زيرا كه در گذشته بكاري برنخاسته در نزد بدخواهان نيز نيكنام              . در اين كار پيشگام من باشم      

 .مي بودم
تر دموكراتهاي بنام   اين بود روزي نشست بزرگي در حياط تجدد برپا گردانيديم كه بيش              

يكي آنكه با پيشنهاد آقا      : گرديد ٢زيريدهچيز گُ  و پس از گفتارهايي كه رانده شد دو         مي بودند
زبان تركي نوشته و در      ه   ميرزا تقيخان كه بنزد عثمانيان رفته و براي آنها روزنامه ب              ،سيد جليل 

گناه ه  تگاه سروده بود، ب   س در اي  تبريزه  ستايش خليل پاشا شعر تركي گفته و آنرا روز درآمدن پاشا ب           
ديگري آنكه نهاده شدكه در نشستهاي حزبي گفتارها با فارسي           . دورويي از دسته بيرون رانده شد     

 .باشد و اين حزب يكي از خواستهاي خود رواج دادن زبان فارسي در آذربايجان را شناسد
 ٣هيده كه از دستگيري رُ    چون پس از چند روز خياباني و نوبري        بدينسان نشست پايان يافت، و       

ها و گفت و شنيدها دانسته شد خياباني از كارهاي           تبريز بازگشتند، در ميان آمد و رفت      ه  بودند ب 
سپس دانسته شد . را همچنان از رازداران خود مي شناسد     ست ميرزاتقيخان نما رنجيده مي باشد و اي    

را دستاويز   ام جمعه و ديگران   ميدگي هست، كه چون مكرم الملك كشتن ام        ميانه او با نوبري رُ    
ه را در آن دانسته كه همه آن كارها را ب             خياباني سود خود   ،گرفته كشندگان را دنبال مي كند     

شد كه نوبري در تبريز ماندن       نتيجه اين رفتار او آن    . گردن نوبري بيندازد و خود را كنار گيرد        
 آنكه امام جمعه و ديگران را        مكرم الملك نيز چند كس را بنام       . همدان گريخت ه  نتوانست و ب  

 .خانواده هاشان ياوري نكرده آنان يا به كشته اند گرفت و بدار زد و كسي ب
 

 
 ميرزا تقيخان رفعت

 
                                                           

 )ويراينده(ايراد                            ) = بر وزن مرده(  خرده - ١
 )ويراينده(    تصويب كردن، تصميم گرفتن = گزيريدن   - ٢
 )ويراينده(رها شده ، آزاد شده                          =   ُرهيده - ٣
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 با   ميانه او  رفت كه    گمان مي  . خياباني گرديد   از ها مايه رنجيدگي كسان بسياري      اين
بهر . رداند و خود تنها باشد     مكرم الملك سازش هست و خياباني مي خواسته نوبري را بيرون گ             

. من نيز بيكبار پا كشيدم و بكارهاي خود پرداختم         . حال حزب بهم خورد و رشته از هم گسيخت         
سپس نيز در تير     .واليگري آمد او افتاد   ه  بيش مي بود و چون سپه ساالر ب       مكرم الملك ششماه كما   

 .براي دوره چهارم آغاز يافت» انتخابات «١٢٩٨ماه 
خياباني و همدستان او را بكار برانگيخت و اين بود همه دموكراتها             » انتخابات« اين پيشامدِ 

 ،براي گفتگو خواندند، و چون آنروز رسيد      ) ١٣٣٨ شوال   ١٣(را براي روز يكشنبه بيست و يكم تير         
 امروز ميدان مبارزه  «: گفتار آغاز كرد بدينسان   ه   نخست خياباني ب   .گروه انبوهي در حياط تجدد گرد آمدند      

ولي من  «: گفتدر اين زمينه سخناني رانده سپس        . »روي ما باز شده و ما مي بايد تا مي توانيم بكوشيم           ه  خوبي ب 
اينجا ه   پا از حزب كشيده ب      ١ از دو سال باز      مي بينم بسياري از شناختگان و بزرگان همراهان ما        

  .»نيامده اند

                                                          

 .پايان رسانيده با اين كلمه گفتار خود را ب

رخشان كشم، و شگفت    ه  تم پاسخي دهم و بديهاي خياباني و همدستانش را ب          من مي خواس 
و با  ) كه سپس دانستم دكتر زين العابدين خانست       (پا برخاست   ه  بود كه ديدم يكي پيش از من ب        

اين : يكي از كسانيكه از حزب پا كشيده اند منم، من فاش مي گويم             «: يك دليري چنين گفت    
 آن چند تن است كه بنام پيشواي حزب از هيچ بدي باز                    كناره گيري نتيجه غلطكاريهاي    

 .شمردن بديهاي خياباني و همدستانشه ب اينرا گفته آغاز كرد. »نمي ايستند
همين .  مي خواستم دكتر گفت   نآنچه را كه من گفت    «: وي من برخاسته چنين گفتم     پس از 

مايه رنجش نيكان و     گفته هاي او همه راست و اين كارهاي چند تنست كه               : اندازه مي گويم 
 . »مي دارد وگرداني واه ررا ب پاكدامنان ميگردد و آنان

پا ه  خود زيركانه ب   ولي او  .از اين گفته ها همراهان خياباني رنجيدند و آزردگي نمودند           
پاكي و نيكي همراهان ما اينست كه آنچه ايراد در دل               ه  دليل ب  يك«: برخاسته چنين گفت  

اكنون . ليكن اينها درباره گذشته است كه گذشته          . ر مي گويند مي دارند نهان نداشته آشكا     
براي نمايندگي دارالشوري از ميان حزب          آينده پرداخت، ما چون كساني را        ه  مي بايست ب 

خواهيم برگزيد مي بايد كميسيوني برپا گردانيم، و من براي آنكه خشنودي خود را از اين ايرادها                
 .»آن كميسيون برگزيده شونده راه ارجمند بدهم پيشنهاد مي كنم اين دو هم نشان

همان روز كميسيوني برگزيده شد كه دكتر        در. ها را گرفت    ها جلو ايرادگيري   با اين گفته  
هاي حزب را كه يكي از آنان خياباني و           و من هم بوديم، و اين كميسيون در چند هفته كانديد           

 .ديگري نوبري مي بودند پديد آورد
فته هاي خياباني پنداشته مي شد كه او از گذشته پشيمانست و رفتار خود           از اين نشست و از گ     
ه اين بود كسانيكه رنجيده بودند گذشته را فراموش كرده پاكدالنه ب             . را ديگر خواهد گردانيد   

 
 )ويراينده(سال پيش به اينطرف              دو =    دو سال باز - ١
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يكي  .داد باز رنجشهايي رخ   ليكن چندي نگذشت كه كارهايي پيش آمد و       . رفت پرداختند  آمد و 
ار ديگر پراكنده مي شد خياباني ميرزا تقيخان را آورده نويسنده آن               آنكه روز نامه تجدد كه ب      

ه كه پايان يافته بود خياباني و همدستانش بنام آن ب          » كميته ايالتي « گردانيد، ديگري آنكه زمان   
تا كميته تازه برگزيده نشود اين       « :ميگفت،  چون ايراد گرفته ميشد     هركاري برمي خاستند، و    

 .»اكنون صالح نيست  «:داد   پاسخ مي » پس كميته تازه برگزينيم   « :ه ميشد گفت. »كميته خواهد بود  
، شد چون گفته مي   پيش مي كشيد و    آورد و  حزب مي ه  نام را ب   ديگري آنكه كسان نادرست و بد     

 .   گي كندررويهمرفته ميخواست چي. »من اينها را دوست ميدارم« :داد پاسخ مي
 ،چون آزادانه ايراد ميگرفتم    ه يكي نيز من بودم و     از اين رفتار او كسان بسياري رنجيدند ك       

 .افتاد زبانهاه نامم ب
  

  
سداري او را   اخياباني پاس مرا بسيار داشتي و در همان روزها داستاني رخداده بودكه پ                

 بودند  ١ميان كانديدها بديده گرفته    آن اينكه گروهي از دموكراتها  مرا در         و بيشتر مي گردانيد، 
من «: آنان چنين گفتم  ه  من چون شنيدم خودم رفته ب     . بي نشستي برپا كرده بودند    و ش  كه بنويسند 

خواهشمندم نامي از من    . سالم بيست و نه است و يكسال كم مي دارم تا نماينده مجلس توانم بود              
بار در گفتارهايش ياد آن كرد و        اينرو چند  از. خياباني رسانيده بودند  ه  را ب  آگاهي اين . »نبريد

 .يد و با من پاسداري فزونتر گردانيدبخود بال
من نيز او را دوست مي داشتم و مردي جانفشان و توانا مي شناختم و با آن رنجشها در دل                     

چنين مردي نيازمنديم و    ه  اگر خواست ما از اين حزب سازي كاري كردنست ب          «: خود مي گفتم 
ز خياباني و دشمني با او       آنچه هيچ گاه از انديشه من نمي گذشت جدايي ا         . »بايد ارجش دانيم  

هنوز فراموش نكرده بودم كه سه سال و چهار سال پيش از آن نيمه نهان نشستها برپا                      . مي بود
و  كرديمي و درد دل با هم گفته آرزوي روزي را مي كشيديم كه آزاد باشيم و در راه كشور                     

بوديم و سخن از     مي  فراموش نكرده بودم كه روزي در خانه فيوضات          . توده به كوشش پردازيم   
هاي صمد خان و بدنهادي ماليان مي رفت و من بيشتر از ديگران بي تابي              ٢ژخوييفشار روسها و دْ   

عربي را شتري گم شده بود و در بيابانها و كوهها پي آن مي گشت              «:  خياباني بسخن پرداخته چنين گفت     .مي نمودم
هيچ : يكي خرده گرفته  گفت  . بسياري از خود مي نمود   و با آنكه دار و ندارش همان شتر مي بود شكيب و خونسردي             

                                                           
 )ويراينده(در نظر گرفتن                =    بديده گرفتن  - ١
 )ويراينده(بد خويي                             =   ْدژ  خويي - ٢

 



  ٧٥             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

آنجا خواهم رفت كه اگر پيدا نكردم        ه   مي دارم و ب   يپشت اين كوه نيز اميد    ه  ب« : عرب گفت !. اندوه نمي خوري؟  
دشمني همچون دولت روس     . ما در بدبختي بزرگي افتاده ايم     «: ، گفت »نشسته و بيكبارگي گريه را سر خواهم داد         

روي ما باز شود كه اگر آن هم نبود بايد بنشينيم و                ه  ست كه راهي ب    هپايان اين جنگ اميدي      ه  ولي ب . مي داريم
كنار ه  سخنان ما دهد و با هم ب      ه  من مي خواستم خياباني گوش ب    . »يكبارگي هر چه خواهيم كرد بكنيم      

 يك ايرادي   آقا شيخ، «: اين بود روزي در حياط تجدد با او فراهم نشستيم و من چنين گفتم             . آييم
شما مي گيرند و من نيز آنرا بد مي شمارم آنست كه مرداني را كه از آغاز جنبش مشروطه در                  ه  كه ب 

اين راه كوشيده اند شما دور مي رانيد و بجاي آنان كسان بدنام و دشمنان ديروزي آزادي را                    
انديشه خود را    مي آيند و در جلوي آدم ايستاده         ،آن كسانيكه شما مي گوييد   «: گفت. »مي آوريد

: گفتم. » بي چون و چرا پيروي خواهند كرد        ،ليكن اين كسان هرچه ما بگوييم      . پيش مي كشند 
جان  ولي اگر روز سختي برسد آنكسان چون خود انديشه و باور مي دارند ايستادگي نمايند و                 «

سوي او  بند هيچي نيستند و همانكه دشمن را تواناتر از شما ديدند ب               فشانند ولي اين كسان در     
 .سخني نگفته برخاستم من ديگر. »شما هنوز جوانيد و ناآموزده مي باشيد«: گفت. »شتابند

 ١يكسو چون مرا بي    . يكروز ديگري كساني از شناختگان دموكراتها بنزد من آمدند              
آقا ه  شما ايرادهاتان بنويسيد كه من ب     : گفتم. مي شناختند از خياباني و همراهانش گله بسيار كردند       

 .آنان اين كار را كردند و يكرشته ايرادهايي نوشتند.  بدهم و پاسخ خواهمشيخ
آن ه  ولي خياباني بجاي آنكه از ميانجيگري من خشنودي نمايد آزردگي نشان داد و ب                  

 .من مي بودند خود را كنار گرفتم از اينجا من نوميد شده با كسانيكه با. پاسخي نداد
فته شد اين بود كه دو سال پيش دموكراتها دشمني            خياباني گر ه  كه ب  يكي از ايرادهايي  

ولي اكنون كه   . آشكاري با وثوق الدوله نموده و بودن او را در كابينه عين الدوله نپذيرفته بودند              
 خياباني خاموش   ، را با انگليسيان بسته بود     ١٩١٩باكي پيمان    خود او نخست وزير شده و با يك بي        

 آزاديخواهان با آن پيمان دشمني آشكار مي نمودند و           در تهران . سخني نمي پرداخت ه  شده ب 
دموكراتها در آذربايجان بيكبار خاموش مي نشستند و روزنامه تجدد             . بود هياهو در ميان مي     

 .آن پيمان نمي گرفته كمترين ايرادي ب
شناختن «: يارانش چنين مي گفتند  . خود خياباني پاسخ نمي داد    اين ايرادكه گرفته مي شد   

 .»ن پيمان بسود يا بزيان ماست كار آساني نيستآنكه اي
ها مي دادند و مرا مي خواندند و         روزها كساني از هواداران خياباني ميهماني        در همان 

ها پا در ميان      از كساني كه در اين ميانجيگري       . خواستشان برداشتن رنجش از ميان مي بود       
 گرديده و در    ٢ردانه يكي از گُ   اين جوان در جنگهاي مشروط     . مي داشت اسد آقا خان مي بود     

تبريز بازگشته و در ميان     ه  استانبول رفته اينزمان ب   ه  جنگ روس دليريهاي بنام كرده و با ديگران ب        

                                                           
 )ويراينده(بيطرف              =    بي يكسو - ١
 )ندهويراي(دلير ، پهلوان            =    گُرد - ٢
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 با من دوستي بسيار نزديك مي داشت و چون از هواداران خياباني مي بود                 .دموكراتها مي بود 
 . بودمي كوشيد رنجش مرا از ميان برد و در مهمانيها او نيز مي

 
 

 
 اسدآقاخان و مشهدي محمدعليخان

 ) قمري برداشته شده١٣٢٦اين پيكره در سال (

 
آنشب . شكوهي داده بود    مهماني با  شادروان آقا ميرآقا رابط كه مرد ساده و نيكي مي بود          شبي را   

حاجي بود كه   يكي از شوخيها كه رفت اين        . ميان آمد ه  پس از شام تا پس از نيمه شب نشستيم و شوخيهايي نيز ب              
يكي از همراهان خياباني مي بود و ما يكي از ايرادها همراهي            ، نامي كه اكنون در تبريز زنده است       ناظم

 از  ،سياهكاريهايي برخاسته بود  ه  او بسته ب  ه  اين مرد در زمان صمد خان خود را ب        . او را مي شمرديم  
وزنامه تجدد نامش را وارونه      ها مي شناخت و در ر      شتنياينرو كميته دموكرات او را يكي از كُ         

 چون با   .او زيركي نموده خود را نگه داشته بود         ولي. و بارها براي كشتنش رفته بودند      مي نوشتند
رفتم ديدم در يك اطاقي زندگي مي كند و چند تن          . سلطان زاده  آشنايي مي داشت روزي مرا بخانه خود خوانده بود          

ما را  . خود نيز تفنگي در پهلويش گزارده       .  در حياط رها كرده     سگي بزرگ . تفنگچي در پيرامون خود گمارده     
ه ما نيز چون بيرون آمديم من ب        . خوانده بود كه در نزد خياباني و نوبري ميانجي باشيم كه از كشتن او درگذرند                   

خياباني همراهان   بهرحال او را نكشتند و او اينزمان يكي از          . شادروان خياباني فرستادم  ه  دستياري فيوضات پيامي ب    
 .ما زباندرازي مي كرده گرديده بود و ب
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آقاشيخ، من آن باغچه اي كه      «: خياباني گفت ه  ازجمله ب . آنشب نيز سخناني مي گفت و شوخيهايي مي كرد        
خودم نيز يك صندلي پهلوي درگزارده      . گردانم» باغ ملت «خيابان باز كنند كه آنجا را       ه  مي دارم گفته ام دري از آن ب     

اينجا «: سينه اش بزنم و بگويم   ه  درون بيايد ب  ه  خواست ب ) بدخواه مشروطه ( م نشست كه اگر مستبدي    رويش خواه ه  ب
او . »آقاي حاجي ناظم، كار خوبيست، ولي بايد صندلي خودتان را از بيرون در بگزاريد              «: من گفتم . »جاي تو نيست  

 .ولي خياباني و ديگران خنديدند. نفهميد

از . ان، برخي از ياران خياباني كينه ما را در دل مي داشتند            با اين ميانجيگريهاي نيكخواه   
 رفتار دشمنانه   ،جمله فيوضات كه هم رييس مدرسه متوسطه و هم دستيار رييس فرهنگ مي بود               

رييس فرهنگ دكتر   . مدرسه خودداري كنم  ه  آنحال بايد از رفتن ب     من ديدم با  . آغاز كرده بود  
ولي نيكي و مهرباني    . وكار و خود از دوستان من مي بود      نيك صحت السلطنه مردي بسيار مهربان و     

آن شدم    چون بيكاريهاي تابستان پايان مي يافت من بر       .او در اينهنگام كاري از پيش نتوانستي برد       
چه كار  ولي در انديشه مي بودم كه بِ     .  نويسم و ديگر نروم    ١كه چون درسها آغاز يابد كناره جويي      

 .ديگري پردازم
تبريز رسيد و چون    ه  ب،   شده بود  »رييس استيناف آذربايجان  «كه   ٢ركن الملك  آقاي   در همان روزها  

 ميزبان مرا به ناهار    . ديدنش رفتم ه   من نيز ب    ،درآمده بود  ٣»مدعي العموم استيناف  «مصدق الملك   بخانه  

خود نيز عربي را خوب     . از سران حزبست  «ركن الملك مي شناسانيد كه     ه  مرا ب سر ناهار    نگهداشت و 
عدليه ه  پس بهتر است ب   «: ركن الملك گفت  .  اينگونه ستايشها مي كرد     ز ا …»و فقه خوانده   ي داندم

. »ولي قانون نمي دانم كه بعدليه توانم آمد       . راست است من فقه خوانده ام     «: من گفتم  .»بيايند
است » تعارف « چون چنان مي دانستم كه از راه       .» خوانديم و دانستيم   ،قانون را ما نيز نمي دانستيم    «: گفت

در شگفت شدم كه ديدم دو روز ديگر پاكتي از عدليه آوردند كه چون باز                  ديگر پاسخي ندادم و      
ولي طليعه و ديگر آشنايان     . مي خواستم نپذيرم . است» ابالغ عضويت من در عدليه    «كردم ديدم   

. عدليه رفتم ه   ب ١٢٩٨ شهريور ٢٤كه در عدليه مي بودند مرا واداشتند كه پذيرفتم و از روز سه شنبه              
 .ولي كينه آنرا افزونتر گردانيد. اين پيشامد مرا از برخورد با فيوضات و ديگران بازداشت

 

                                                           
 )ويراينده(استعفا                                    =   كناره جويي - ١
 آقاي صدر ريس شعبه ديوان كشور   - ٢
 .مصدق جهانشاهي كه وكيل مجلس شده بود  - ٣
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 و  ،ه نتوانستم كافسوس  . كنار گيرم ه  آن بودم كه توانم خود را ب          با اين رنجيدگيها مي گذشت و من بر         

ه ب» كميته ايالتي « برگزيده شدن    در همان روزها گفتگوي   چگونگي آنكه   . دشمني انجاميد ه  رنجيدگيها ب 
خياباني و يارانش    . از همه شهرهاي آذربايجان نمايندگان خواسته شده بود             ميان آمده و   

يكسو چنان كنند كه جز خودشان       مي خواستند از يكسو با اين كار زبان خرده گيران را بندند و از            
 خياباني  ،ياري مي داشت دسته دموكرات آذربايجان از اين زمان نيروي بس           . برگزيده نشوند 

 .مي خواست خودش آنرا تنها بدست گيرد
من نيز از نمايندگان    . بهر حال يكروز آدينه نشست بسيار بزرگي در حياط تجدد برپا گرديد            

چند صد تن فراهم آمده مي نشستيم و مي بايست نشست در           . مي بودم كه مي بايست در آنجا باشم     
ولي خياباني و همراهانش در حياط ديگر        . تگو آغاز گردد  گردد و گف  گشاده   ،چهار بغروب مانده  
كه برخي  (در اين ميان ديده مي شد زيردستان خياباني        . ميان ما نمي آمدند  ه  در باال خانه نشسته ب    

گوشها سخناني  ه   مي گردند و ب    ٢ هاي باشندگان  ١در ميان رده   ) كمر مي داشتند ه  هم تپانچه ب   
ولي دانسته شد برخي از همچشمان خياباني       . پاسخ نگفتند . !من پرسيدم چه رخ داده؟    . مي گويند

از رنجيدگي دموكراتها از خياباني فرصت يافته گروهي را بسوي          ) كه يكي ازايشان هيئت مي بود    (
را دانسته خشمناك گرديده و اينست پايين نمي آيد و نشست             خود كشيده اند، و خياباني كه اين     
 .اين وآن مي آورنده اي بيم آميز برا نمي گشايد و زيردستان او پيامه

 نخست خود او    ،يكساعت بغروب خياباني با يارانش آمدند     . همه از اين رفتار آزرده گرديديم     
جمله هاي كوتاهي را    » رابط كميته «پس ازو آقا مير آقا      . برخاسته گفتار كوتاهي راند و فرونشست     

كسانيكه ه  گفتاري تندي پرداخت و ب     هسپس فيوضات برخاسته ب   . زبان راند ه  بنام گزارش دوساله ب   
اينها  دشنامها شمرد و بيمها داد، و پس از          ،  مي ناميد و نمي گفت كيانند    » دشمنان دموكراسي «

مرام مقدس  «پيشنهاد كرد كه نشست چند آدينه پي هم برپا گردد و سخنرانيها در پيرامون                      
 .رود و پس از آنها باشد كه كميته تازه برگزيده شود» دموكراسي

، و  زادهپايان آمد من جاي نشستن نديده با دو تن از ياران خود، سلطان               ه  چون گفتار او ب   
مديم در همان   آكسان بسياري پيروي از ما كرده برخاستند، و چون بيرون           . زاده برخاستيم  خازن

 ما  شما پيش افتيد   !. ؟٣تا كي بايد بشكيبيم   «: گله پرداخته چنين گفتند   ه  كوچه گرد ما را گرفته و ب      

                                                           
 )ويراينده(صف                         =   رده - ١
 )ويراينده(حاضران          =    باشندگان - ٢
 )ويراينده(صبر كردن        = ن   شكيبيد- ٣
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نمي دانم . گفتگو پردازيم ه  بخانه نزديكي رفته ب     اينرا گفته خواستار شدند كه      .…»همه با شماييم  
و آبرومنديست به    دكتر را كه مرد سالمند     «: ولي چون نشستيم من چنين گفتم      . رفتيم بخانه كه 

 .» آنچه توانم همراهي خواهم كرد،من نيز با شمايم. پيشوايي برگزينيد
 ديگري  ،يكي دسته خياباني  : دودسته شدند ه   پذيرفتند و از همانجا دموكراتها ب      اين پيشنهاد را  

از كسانيكه  . كوشش پرداختيم ه  ما نيز خانه اي گرفتيم و ب     ). مي خواندند كه بنام تنقيديون  (دسته ما   
با ما مي بودند و اكنون مي باشند نامهاي آقايان سلطانزاده و خازنزاده و ميرزا علي اكبر حريري و                  

بسياري از سران   . ياد مي دارم ه  سيد محمد شفيع زاده و معين لشگر و رسولي و رضواني را ب                 
 همان ميرزا تقيخان    ١روزنامه تجدد كه با خامه    . دموكرات نيمه نهاني با ما همراهي نشان مي دادند       

وديم ب خياباني و همراهانش گرفته   ه  نيز ايرادهايي را كه ب     مي نوشت و ما   ما بد   از ،نوشته مي شد 
يكسو پيامهاي بيم آميز بنام     در آنروزها از  . كوتاهيش مي كوشم ه   سخن دراز است و ب     .نوشته مي پراكنديم 

از جمله روزي آقاي ميرزا علي اصغر سرتيپ زاده پيامي آورد و             . من فرستاده مي شد  ه  ب» كميته«
 .ميانجيگري مي كوشيدنده از يكسو نيز كساني ب. پاسخ گرفت

گفته بوديم  ما پرسشهايي      . تي در خانه حاج معين الرعايا خواستي بود        از جمله روزي نشس   
اري بس كرده  از در آشتي        زهمان گله گ  ه  آنها پاسخ دهد و ما نيز ب       ه  مي داريم كه آقا شيخ ب     

چنين نهاديم كه در آن نشست جز       . از سوي ما چند تن برگزيده شدند كه يكي من بودم          : درآييم
حاجي اسماعيل آقا   . بدينسان رفتيم . ود بردبار مي بود سخن نگويد    دكتر كه مردي سالمندتر و خ     

خود خياباني   .اميرخيزي و حاجي محمد علي آقا بادامچي و آقا ميرزا علي هيئت نيز مي بودند                
آقا شيخ، چرا سخن    «: حاجي محمد علي گفت   . سخن نپرداخته خاموش نشست   ه  دير آمد و آنگاه ب    

اين همراهان دلهاشان   «: خياباني گفت . »!. پرسشهايي مي دارند؟  همراهان آمده اند و  !. نمي گوييد؟
 . »پرسشهاشان دهمه نخست دلهاشان صاف كنند و پس از آن من توانم پاسخي ب. صاف نيست

دكتر كه مي بايست از سوي ما سخن       . همه خاموش شدند   اين را گفت و باز خاموش شد و       
ريشخند ه  من ديدم اين ب   . مه را گرفته بود    خياباني ه  ٢راستش اينست كه سهم   . گويد چيزي نگفت  

ديدم ما بايد از اين نشست      . دست انداختن ماننده تر است تا نشست آشتي برپا گردانيدن          كردن و 
 :خاموش نمانده گفتم   اين بود . بايد با خواري بازگرديم   . برخيزيم بي آنكه پاسخي شنيده باشيم      

: ه روسها در ايران مي بودند چون مي گفتند       چند سال پيش ك   . داستان روزنامه مال نصرالدين شد    
مال . ايمني برپا مي گردانيدند   از آنسو خودشان هميشه نا     » ايران امن نشود نخواهيم رفت      تا«

 :نصرالدين چنين پرسيده بود
 .»!.روسها از ايران كي خواهند رفت؟«

 .»دهنگامي كه ايران امن شو«: خودش پاسخ داده بود
 .»كي امن خواهد شد؟ايران «: سپس پرسيده بود

                                                           
 )ويراينده(قلم                                           =   خامه - ١
 )ويراينده(»           ترس و هراس«در اينجا =    سهم - ٢
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 .»هنگاميكه روسها بيرون روند«: باز خودش پاسخ داده بود
همراهان هم دلهاشان   . آقا شيخ مي گويد تا همراهان دلهاشان صاف نشود پاسخ نخواهم داد          

 .ايرادهاي آنان پاسخ دهده هنگاميكه آقا شيخ ب!. كي صاف خواهد شد؟
 چندان بدم نيايد    ١من از مرتجع  «: ن گفت اين سخن من خياباني برآشفت و با خشم چني         از

 من هم از     :من چون خشمناك مي بودم خودداري نتوانسته پاسخ دادم         . »كه از جوان فضول    
ها نشست بهم خورد و ما ديگر ننشسته         از اين جمله    .»٢مرتجع چندان بدم نيايد كه از شيخ متعدي       

 .برخاستيم و اين آخرين ديدار من و خياباني بود
خياباني هجده و هفده سال      .  كه بد كردم و اين جمله آخري را گفتم          ٣ستوانممن اينك خَ  

ولي جواني  . بزرگتر از من ميبود و من را آن شايستي كه در برابر جمله زننده او خاموشي گرايم                 
 .گرفت  رشته را از دست من،٤شهاِهو تندي ُس

 
 

 
 شادروان خياباني با حاجي محمدعلي بادامچي و حاجي علي نقي

 

                                                           
 )ويراينده(پس گرا                                                      =   مرتجع - ١
 )ويراينده(وز ، شخصي كه از حد خود مي گذرد   متجا=   متعدي - ٢
 )ويراينده(معترف                                                      =   خَستوان - ٣
 )ويراينده(احساس دروني                     ) = بر وزن جهش(  سهش - ٤
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مي خواستيم . نيز پي كارهاي خود را گرفتيم      ما. پس از آن نشست اميد آشتي از ميان رفت        

خياباني آماده خيزش   . كوششهايي پردازيم ه  با نيك و بد خياباني و يارانش كاري نداشته خود ب            
 .آن برخاسته  ب١٢٩٨ روز سه شنبه هفدهم فروردين ،مي شد و چون زمينه را آماده گردانيد

در اينجا آنچه بايد    . آن نمي پردازم ه  خياباني را با همه پيرامونش در جاي ديگري نوشته ام و در اينجا ب             خيزش  
ه همان روز كه خيزش خياباني رخ داد ما در كانون خودمان گرد آمده ب                  بنويسيم آن است كه       

د داد   نشستيم و چون مي ديديم كه اگر دسته ما برپا باشد در ميانه برخورد رخ خواه                    ١الشكْس
  .دارنده اش سپرديمه  را بهم زديم و آگهي نوشته پراكنديم و خانه كه اجاره كرده بوديم ب٢مادباُه

ماشت هريكي از دكتر و من و ديگران بازجويي گُ         ه  ولي خياباني ما را فراموش نگردانيده ب      
ه ز اوباش ب  آنگاه روز پنجشنبه مرا آگاهي رسيد كه روز شنبه كساني ا           . كه هميشه در دنبالش باشد    

از اين  . من فرستاد ه  اين آگاهي را ركن الملك ب      .آزارم خواهند برخاست  ه  آنجا ب  عدليه آمده در  
ه عدليه رفته ب  ه  ولي اوباش ب  . بهتردانستم زماني در خانه نشينم     عدليه نرفتم و  ه  رو روز شنبه من ب    

 .     اداره بيرون رانده بودند او را از خازن زاده آزار رسانيده و
ه اوباش ب  برخي شبها كساني از   . ديدن دكتر رفتم  ه  تنها يكبار ب    روزي در خانه نشستم و     چند

 دموكراتها كه با من نيز       ٣باز كساني از سرجنبانان    . مي رفتند خانه آمده بيمهايي مي دادند و      در
ه يادآوري مي كرد كه يكي از پيشگامان         تكمي .آوردند  پيامي از سوي كميته     ،دوستي ميداشتند 

را خورده و ارج خود      »مرتجعين«ولي فريب   . يخواهان و از سران نيكنام دموكراسي بوده ام      آزاد
ه گفتگوهاي دوستانه ب  ه  من بجاي پاسخ ب    . پرداخته ام» ٤خارج از ديسپلين  «را نشناخته بكارهاي     

 .آنان پرداخته پاسدارانه بازگردانيدم
فخر آباد كه ديهي در دو فرسخي تبريز است برد،          ه   ما را ب   ، خازن زاده   خويشِ ،زا علي آقا  رپس از چند روز مي    

. و چون طليعه نيز مي بود و چند تن از افسران قزاقخانه آمدند، يك هفته كه در آنجا مانديم بسيار خوش گذشت                          
هم مدير روزنامه تبريز و هم        كه   كرباليي حسين آقا فشنگچي   كه از آنجا بازگشته بوديم ديدم          روزي

ديه ه   ب ،آمدم«: كارتي بخانه ما داده و چنين نوشته       ،  بود  مي  در تبريز ) ٥سر وزير (وله  نماينده ويژه وثوق الد   

                                                           
 )ويراينده     (مشورت                           ) = بر وزن گشايش(  سكالش - ١
 )ويراينده(جمعيت                                                              =   باهماد - ٢
 )ويراينده(افراد داراي ادعا و بي ارج در گروه                =   سرجنبانان - ٣
 )ويراينده       (نظم و انضباط                                            =   ديسپلين - ٤
 )ويراينده(نخست وزير  ، رييس كابينه                              =   سر وزير - ٥
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من بيرون آمده تلفوني    . »من سخن رانيد    با تلفن با   ،بمحض مراجعت . با شما گفتگوي بسيار الزم دارم      . رفته بوديد 
 .» آنجا منتظر شمايم٢فروشط قَ دكان فالن ُس١ پستو،بياييد در بازار« :پيدا كرده با او سخن راندم، گفت

ه ادموند رييس اداره سياسي انگليس از قزوين ب        ميجر«: گفتمن چون رفتم و در آنجا او را ديدم          
همين اكنون برويد او را ببينيد و چون بيرون آمديد باز بياييد            . تبريز آمده مي خواهد شما را ببيند     

ار درآمده و براي آنكه بازجويان را از         چون پافشاري مي نمود من از باز      . »تا با هم گفتگو كنيم     
ادموند  درآنجا ميجر . كنسولخانه انگليس رفتم  ه  درشكه اي نشستم و ب   ه  پشت سر خود دور گردانم ب     

. مرا پذيرفتند و گفتگو آغاز گرديد      ) كه او نيز از كاركنان سياسي انگليس مي بود        ( و كپتن گرد  
 تا قفقاز پيش آمده و از آنسوي در            ٣كهادانسته شد داستان اينست كه چون نيروي سرخ بلشوي           

 انگليسيان درباره خياباني بدگمان شده اند       ،گيالن ميرزا كوچك خان با آنان همدست شده بود         
 ، بلشويكي افرازد، و چون خياباني خواست خود را آشكار نمي گفت           ٤كه مباد آنكه اين نيز درفش     

 ببيند و بسنجد، و خواست او كه از            جا را از نزديك    نتبريز آمده كه حال اي     ه  ادموند ب  ميجر
زيان خياباني برانگيزد و او را      ه  فهميدم اين مي بود كه اگر تواند ما يا دسته ديگري را ب             سخنانش

. پديد آورد پيماني  گفتگو پردازد و با او      ه   با خود خياباني ب    ٥براندازد، و اگر چنان كاري نشدنيست     
من «: و چنين گفت   تبريز با زبان ساده اي باز نمود      هخود را ب    آمدن ٦ونداين بود پس از آنكه شُ     

آيا شما  : مي خواهم بپرسم . شنيده ام شما داراي دسته اي هستيد كه با خياباني دشمني مي نماييد            
شما :  گفتم .».خياباني به نبرد برخيزيد و او را براندازيد؟          توانيد، اگر كمكي هم دولت كند، با       

. ما چنان كاري نتوانيم   . من نيز با زبان بسيار ساده پاسخ مي دهم       زبان بسيار ساده پرسيديد      چون با 
دوم ما دسته   . و خورد و پيكار نمي باشند     ناي زد ازيرا نخست همراهان ما بيشتر شان بازاريند و تو        

در همان مي بوده سوم چون خياباني       خود را همانروز نخست خيزش خياباني پراكنديم و سود ما         
 .نبرد پردازيمه  ما دوست نمي داريم در اين خيزش با او ببنام آذربايجان برخاسته

: سپس چيزهايي نيز من ازو پرسيدم و همه را پاسخ گفت          . سخنان مرا شنيد   با خشنودي اين  
سراغ كرباليي حسين آقا رفتم و چگونگي را         ه  از همانجا دوباره ب   . خشنودي از هم جدا شديم     با

من رسيده كه اگر    ه  از رئيس الوزراء تلگراف رمزي ب     «: از گفته من ناخشنودي نموده گفت     . گفتم
ه  دولت هر اندازه پول بخواهيد ب      ،نبرد برخيزيد و جنبشي از خود نماييد      ه  شما بتوانيد با خياباني ب    

ه چنانكه ب : گفتم. »ياري شما خواهد آمد   ه  سواره ب  آنگاه از بيرون دسته هاي   . شما خواهد رسانيد  
 .اري نتوانيمادموند گفته ام ما چنان ك ميجر

                                                           
 )ويراينده(اتاق تو در تو ، انباري                                            =   پستو - ١
 )ويراينده(خرده فروش ، فروشنده كاالهاي پست        =    سقط فروش - ٢
 )ويراينده(رژيم كمونيستي شوروي سابق          =    حكومت بلشويكي - ٣
 )ويراينده(بيرق ، پرچم                                                      =    درفش - ٤
 )ويراينده(غير ممكن ، محال                                              =    نشدني - ٥
 )ويراينده(يل ، موجب                                                      دل=    شُوند - ٦
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دكتر بسيار  . آگاهي دادم  اوه  ديدن دكتر رفته هر آنچه شنيده و گفته بودم ب          ه  روز ب  همان
  .»گزندهايي را از ما دور گردانيده ايد«: خشنود گرديده گفت

ه ادموند پس از نوميدي از ما با خود خياباني ب          چنانكه در تاريخ هيجده ساله نوشته ام ميجر       
يك نقشه بسيار خامي    ه  اما نماينده وثوق الدوله ب    .  خود را بكار بست    و خواست  سازش پرداخت 

 .داستان پي برديمه ولي سپس ب. ما آنروزها ندانستيم. ما نيز رسيده برخاست كه زيان آن ب
علي هيئت گفتگو كرده و با او        ميرزا من با آقا   چگونگي آن بوده كه آقاي فشنگچي پس از      

زيان خياباني پديد آورد و عين الدوله كه بنام          ه  نبشي در شهر ب   چنين نهاده بوده اند كه هيئت ج     
آنان پشتيباني نمايد، و چون محمد حسينخان        ه  والي آذربايجان آمده ولي خاموش مي نشست ب        

 ،شهر آمده بود  ه  سردار عشاير كه از سران سواره هاي قره داغ بشمار مي رفت همراه عين الدوله ب             
و خياباني و همراهانش را اگرچه با جنگ و خونريزي باشد از ميان               شهر بيايند   ه  سواران او نيز ب   

 .بردارند
ولي روزي ديديم فرستاده هيئت آمد كه         . چنانكه گفتم ما از اين نقشه ناآگاه مي بوديم         

ولي با  . سلطان زاده از دسته ما مي بود     . سلطان زاده را كتك زده اند بياييد ببينيم چكار بايد كرد          
گير آورده  ه  پيروان خياباني او را در بازار ب       . را نگه داشته مهر مي ورزيد     ينهيئت همبستگي دير  

نقشه ه  كتك زده بودند و هيئت از پيشآمد سود جسته و خواسته بود همانرا دستاويز گرداند و ب                    
وند سلطان زاده ما نيز پا در ميان خواهيم            شُه  خودشان پردازد و بسيار خشنود شده بود كه ب           

 .داشت
گفتگو پرداخته چنين نهاديم كه فردا      ه   ما با دكتر بخانه هيئت رفتيم و در آنجا ب           هرچه بود 

همگي با هم به عالي قاپو رويم و پيشآمد را با سختي زندگاني خود گفتگو كنيم و چون ما را در                       
 .شهر ايمني نيست در همان جا بست نشينيم و از دولت چاره خواهيم

پشت سرم افتادند و    ه   سه تن ب   و آمدم از بيرون د    همان شب من چون از خانه هيئت بيرون       
بيم مي دادند و    من مي رسانيدند و    ه  ب  خود را  بود   در آنجا كه رهگذري نمي       ميان راه    در  

 .من نشان مي دادنده  هاي كمر خود را ب تپانچه
 

  
ئت، دكتر، طليعه،    هي. تن بيشتر نبوديم    فردا دوشنبه بيستم ارديبهشت در خانه هيئت گرد آمديم ولي پنج               

چنانكه در تاريخ هيجده    . با اين كمي روانه عالي قاپو شديم      . هيئت نتوانسته بود دسته اي پديد آورد      . سلطان زاده، من 
 اين بود از رفتن پشيمان شده برخاستيم كه باز             .قاپو چيزيكه مايه اميد باشد نديديم       در عالي ساله نوشته ام   
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خانه دكتر مي رفت   ه  ديگري كه ب   دكتر با من از در     . مده بوديم بيرون رفتند   آن سه تن از در بزرگ كه آ         . گرديم
ناهار خوردن  ه  خانه دكتر رسيديم و ب     ه  ولي داستاني رخ نداد و ما ب        . در راه چند تني دنبالمان كردند      . روانه شديم 

 .سه تن آگاهي آورد در ميان ناهار يكي از دوستان از در درآمده از گرفتار شدن آن. نشستيم

 بوده و ما را همدست آنان        خياباني از سازش فشنگچي با هيئت و سردار عشاير آگاه مي             
 بازجويان بسيار گرد آنجا را         ،درون عالي قاپو رفته ايم   ه  اين بوده همانكه ما ب       . مي شمارده

سه تن بيرون آمده اند هر سه را دستگير گردانيده اند، كه همان روز                فراگرفته اند، و چون آن    
شهرباني فرستاده  ه  ولي سلطانزاده را ب   . را با طليعه در درشكه نشانيده روانه تهران گردانيدند        هيئت  

 .نيز همان روز فشنگچي و سردار عشاير و كسان ديگر را دستگير گردانيدند. بند كردند
آنروز كسي  . اما من در خانه دكتر ناهار خورده پس از بدرود با او روانه خانه خودمان شدم               

چون كسي از شهرباني همراهشان      . در خانه آمدند  ه  هنگام شب يكدسته ب    .  من نيامد  سراغه  ب
 .نمي بود نخواستم خودم را بدست آنان سپارم و از پشت بام بخانه همسايه رفتم كه سپس بازگشتم

. رده بندكرده اند شهرباني بْ ه  ب نيز گرفته و   علي اكبر حريري را   فردا دانستم كه دكتر و ميرزا     
 .   نهان گردانيده همراهان ما هركه شناخته مي بود گريخته يا رو  ازاينرو از

درشكه اي  با همسرم در    عصرآنروز نهاني از خانه بيرون شده و       .آن شدم از شهر بيرون روم     ه  ب من نيز 
انه ديزه بخ ه  چند روز در آنجا در خانه هاي آشنايان مانده از آنجا ب            . چوست دوزان رفتم  به كوي   سرپوشيده  نشسته    

چند شبي در آنجا مي بوديم و با        . هكماوار بخانه حاجي عباس رسانيدم     ه  يكي از خويشان رفتم و از آنجا خود را ب           
 همراه يكي از    ،شادروان حاجي عباس با آسايش و خوشي روز مي گذرانديم  تا شبي رخت خود را ديگر گردانيده                  

در آنجا يكشب ماندم كه شادروان حاجي عباس          . يدمسه فرسخي تبريز رسان   » يانق«كشاورزان هكماوار خود را به       
فردا به بناب    و پس » اجبشير«و فردا از آنجا به      » ممقان«فتاده شب را به     افردا از آنجا تنها راه      . رخت و پول برايم آورد    

 از بناب كه بيرون آمدم با يك مالي          .در همه جا آشنايان مهمانم مي كردند و خوشيها رخ مي داد          . رفتم
 .١همراه مي بوديم كه گفتگوي خود را با او در جاي ديگري نوشته امشيخي 

رسيدم و آنروز را در     ) كه اكنون شاهين دژ خوانده مي شود      (به صاين قلعه    )  رمضان ١٢( دوشنبه دهم خرداد  
 كه در تاريخ مشروطه نامش      حاجي ميرزا آقا بلوري    (حاجي بيك ديدن  ه  عصر آنروز ب  . آنجا ماندم كه بياسايم   

اين حاجي بيك كه يكي از پيشگامان مشروطه          . و اكنون حكمران افشار مي بود رفتم        ) ها برده شده   بار
ه استانبول رفته در درآمدن نخست عثمانيان همپاي ايشان ب          ه  مي بود پس از جنگ با روسيان ب        

كه در تبريز ميانه او     . روي او مانده بود   ه  از استانبول ب  » حاجي بيك «تبريز آمده بود و اين نام        
من بدگمان مي بودم كه خود او يا         . با دموكراتها كشاكشها رفته بود      سردسته مجاهدان مي بود  

 ، رفتم .اين بود بهتر دانستم خود او را ببينم       . آزار من برخيزد  ه   ب  تكان تپه  اش در   » نايب الحكومه «
خواهانيد كه از تبريز بيرون      گويا شما از آزادي    «: پس از سخناني گفت    . كارت دادم بيرون آمد    . در اندرون مي بود  

                                                           
 كتاب بهاييگري  - ١
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. …»اينجا هم كه راه راست تهران نيست      . كربال نمي رويد ه  شما كه ب  « :گفت… از كجا مي گوييد؟  : گفتم. »آمده ايد 
هيچ جا نرويد تا كارهاي تبريز      ه  اگر چنان است شما بايد ميهمان من باشيد و ب         «: گفت.  همانست كه دانسته ايد    :گفتم
 .»آنجا بازگرديمه ب شود و با هم ١بسامان

ولي از فرداي آنروز تب      . پس از گفتگوي بسيار چنين نهاديم كه دو روز ميهمان ايشان باشم و روانه گردم                 
آشنايي من با آقاي بلوري از      .  بسيار سختي گريبان مرا گرفت كه ناچار شدم و يكماه و نيم در آنجا ماندم                ٢نوبه

 . او در آن يكماه و نيم خود داستان جدايي مي دارد پذيراييها و نوازشهاي.همان جا آغاز يافته

 از حاجي بيك    ،پس از يكماه و نيم چون تب رهايم نمي كرد و در آنجا پزشكي نمي بود                
صاين قلعه آمده بود    ه   كه ب  امير مكرم افشار   در آن چندگاه با       .تهران روانه گرداند  ه  خواهش كردم مرا ب   
صاين قلعه آمدند و     ه   هايش ب   سواره .زنجان رسانند ه  ن او مرا ب   چنين نهاديم كسا  . دوستي پيدا كرده بودم    

 .حاجي بيك بدرود گفته روانه شديمه شبانه ب
 هايي كه پاكيزه تر و       از راه كاروان كناره گرفته و از ديه            .در راه با همه ناتواني خوش مي بودم        

با اين روش به تكان تپه        . بسيار مي كردند در همه جا نوازشهاي      . مردمانش بسيار مهربان مي بودند راه مي پيموديم       
. زندگاني بسيار نيك و پاكيزه اي مي داشتند       . كه خانه امير مكرم مي بود رسيديم       » قرخلو«رسيده فردا از آنجا به        

 .مي گذشت يكهفته در آن ديه ها ميهمان امير مكرم و پسر عموهايش مي بودم و چون تب نيز بريده بود بسيار خوش

چون تب باز مي گرفت    .  با سواراني راه زنجان را پيش گرفته روانه شديم           پس از يكهفته  
 .زنجان رسيديمه  و نمي دانم چند شب در راه مي بوديم كه بحال بدي مي داشتم

عين الدوله و خانواده وليعهد و كارمندان         . يك كاروان بزرگي برخوردم    ه  در زنجان ب  
من نيز   .تهران مي رفتند ه  ده كاروان بزرگي بسته رو ب      هاي تبريز از آن شهر بيرون آم        اداره تهرانِي

 با اين جوان دوست شديم و      .  مي بود غالمعليخان همراه من جواني بنام       .درشكه اي گرفته با آنان روانه شدم     

 .در راه آسوده و خوش مي بوديم
 

  
آنجا ه  ا ياد گرفته بودم كه ب     مانخانه اي ر هتهران رسيديم من نام مي    ه  چون ب . نمي دانم چند روز در راه مي بوديم     

آقاي علي  . ٣ پدر و برادرانش بسيار نواختند         .غالمعليخان نگذاشت و آنشب بخانه ايشان رفتم         . روم

                                                           
 )ويراينده(منظم                                                                                      =    بسامان - ١
 )     ويراينده(خصي را مبتال گرداند       تبي كه پياپي در  زمانهاي مختلف ش=   تب نوبه - ٢
 ) ويراينده(نوازش كردن ، تحسين كردن       =    نواختن - ٣
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ديدن غالمعليخان آمد و با هم        ه  شب ب . از خويشان ايشان مي بوده    ) دستيار پيش نخست وزيري     (معتمدي
 .شتشب نخست من در تهران بسيار خوش گذ .دوستي پيدا كرديم

خيابان رفته با آقايان هيئت و طليعه و سلطان زاده دچار آمدم، سلطانزاده را             ه  فرداي آنروز ب  
دانسته شد من چون از      .تهران آمده بود  ه   او خود ب   ،سقز فرستاده بوده اند  ه  كه با دكتر و حريري ب     

. زارش داده صاين قلعه راه افتاده ام تلگرافچي آنجا كه از هواداران خياباني مي بوده چنين گ                
، و  »از اينجا نيز تبعيدش كردند     . صاين قلعه آمد  ه  فالنكس كه از تبريز تبعيدش كرده بودند ب         «

زبانها ه  بچاپ رسانيده و اين جمله ب      » تبعيد تبعيد شده  «روزنامه ايران اين گزارش را زير عنوان         
ا رها نكردند و از همانجا      ديگر مر » او تبعيد تبعيد شده   «آوردند   بر آنان كه مرا ديدند آواز      . افتاده

دانسته شد شصت تن بيشتر از تبريز       . دو روز ميهمان ايشان مي بوديم    . شميران خانه هيئت  ه  رفتيم ب 
 .ديدن من آمدنده بسياري از ايشان ب. گريخته يا بيرون آمده در تهران مي باشند

 در  .ا گردانيديم تهران آمده نشيمن براي خود برپ     ه  دو روز ديگر طليعه و سلطان زاده و من ب         
ولي پروا نكرده همانكه از رختخواب برمي خاستم پي كار         . اينجا  تب با سختي بيشتر بازگشت  كه مرا بسيار مي آزرد           

 .مي رفتم

در اينجا نخست كوشيدم كاري براي خود پيدا كنم و بهتر دانستم از وزارت فرهنگ كار                   
كارگزيني مي بود و از دانسته هاي من      آقا علي اصغر حكمت رييس      . آنجا رفتم ه  روزي ب . خواهم

: ، گفت مي پرسيد و چون مرا با عمامه و عبا مي ديد نمي توانست باور كند كه انگليسي مي دانم                   
:  گفت ،»امتحان مي كنم و سپس امتحان مي دهم      نخست آنكس را    «:  گفتم …»حاضريد كسي شما را امتحان كند؟      «
 كلمه هست كه يك انگليسي دان بيش از ده هزار آنها را             ٤٥٠٠٠٠  انگليسي   ١در ديكسيونرهاي «: گفتم ،…»چطور؟«

اكنون كسيكه بخواهد مرا بيازمايد چه بسا از آن كلمه هاي ديكسيونريها برگزيند و                  . نخواهد دانست و نبايد بداند     
ن خود آزمايش همي«: گفت. ».اين است بهتر است من پيش افتم و او را درمانده وانمايم           . نمايد بخواهد مرا درمانده وا   

 .سپس كمي هم با انگليسي با هم سخن گفتيم. »است كه شما انگليسي مي دانيد

» ثروت«دبيرستان  ه   بودم ب  از وزارت فرهنگ مرا پذيرفتند و چون خواستار درس گفتن مي          
وزارت ه  يكبار هم ب  . بدينسان از رهگذر كار دل آسوده گرديدم      . فرستادندكه درس عربي گويم   

 . گذشت خود را آگاهي دادمعدليه رفته سر
زيان خياباني برخاسته بودند و       ه  كوششهايي ب ه  در آن ميان كوچندگان آذربايجان ب        
زيرا بيشتر آنان   . من بهتر دانستم خود را كنار گيرم      . پيشگامان ايشان بصيرالسلطنه و هيئت مي بودند     

. كاردان و استواري ديدم   بصيرالسطنه را كه من در تهران آشنا شدم مردي          . نامي بودند  مردان بد 
آنگاه كساني همچون ضياء     . نام مي بود و از دشمنان آزادي بشمار مي رفت           ولي در تبريز بد    

اين شاهزادگان در تبريز     . ميان افتاده سرجنباني مي كردند    ه  السلطان و برادرش بهاء السلطان ب      
ر گرديد و بيرون رانده     ولي سپس راز درونشان آشكا    . ميان دموكراتها انداخته بودند   ه  خود را ب  

                                                           
 )ويراينده(فرهنگ لغت ، ديكشنري          =    ديكسيونر - ١
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 گذشته از اينها من دوست نداشتم با يك جنبشي          ،و اين هنگام فرصت يافته كينه مي جستند       شدند
 . از آذربايجان بدخواهي نشان دهم

يك روز در خانه    . با او نيز نشستها مي رفت     .تهران رسيد ه  در همان روزها نوبري از همدان ب      
در آن ميان   . شميران خواند ه  وزي نيز آقاي رهنما همه ما را ب       ر. بهاء الملك ناهار شاهانه خورديم    

زيان ه  گفتم من دوست نمي دارم ب      … شما مي خواهيد چه كنيد؟    : روزي نوبري با من گفت      
خياباني هم با من و هم با شما بدي كرده، ولي ما          . من نيز در همان انديشه ام    «: گفت. خياباني باشم 

 .» اين جنبش بنام آذربايجانست.بايد در انديشه آذربايجان باشيم
حاجي محمد علي بادامچي كه بجاي وزير خياباني مي بود         ه  در همان روزها نوبري نامه اي ب     

ولي برخي از كارهاي شما عنوان       . من در تهران پشتيباني از شما مي كنم        «: فرستاده نوشته بود  
اين نامه پاسخ داده    ه  ي ب بادامچ …» !آقا ميراحمد را چرا تبعيد كرده ايد؟      . بدست مردم داده  

با اينحال ما او را از        . آقا شيخ ازو بسيار رنجيده     . آقا سيد احمد خودش بد كرد       «: نوشته بود 
 .»دشمنان خود نمي شماريم

كوششي بسود خياباني برخاستيم و در اين كوشش آقاي بهرامي نيز كه اين               ه  بدينسان ما ب  
ان شنيده شد مخبرالسلطنه والي آذربايجان       در آن مي   . دست مي داشت  ،زمان در تهران مي بود    

مخبرالسلطنه ميخواهد  :  روزي هم بصيرالسلطنه مرا ديد و گفت       .تبريزه  گرديده مي خواهد برود ب   
سخناني پرداخت در اين زمينه كه من        ه  مخبرالسلطنه ب . شما را ببيند، و مرا با خود بنزد او برد           

اگر با من هم    . من مي روم شما هم بايد بياييد     . ته ايدشنيده ام شما در ميان دموكراتها نام نيكي داش       
 .»با شما كه نتوانم آمد و سپس هم چه شود«: نخواستم پاسخ ديگر دهم و گفتم. بياييد همراه ميبرم

كوچندگان و  .  پس از دو هفته آگاهي از فرونشستن خيزش و كشته شدن خياباني رسيد               
از سوي  . كنار گرفتم ه   بي نياز است كه من خود را ب       شادمانيهايي برخاستند، و از گفتن    ه  ديگران ب 

و من  .  سفر داده شد   ١تبريز بازگرديد و براي كساني دررفت     ه  همه آگاهي داده شد كه ب     ه  دولت ب 
تنها كاريكه  . ديگران رفتند و من در تهران تنها ماندم       . چون نمي خواستم بروم پول را نيز نگرفتم      

بودند نامه ها نوشتم    يدر تبريز م   ازنزاده و ديگر همراهان كه    خه  من درآنهنگام كردم اين بود كه ب      
اين زمينه كه در اين پيشامد ما بايد فرصت را از دست نداده  به ياران خياباني كه گرفتارند                       در

 .ياوري و مهرباني دريغ نگوييم و اين نتيجه خواهد داد كه دشمني از ميانه ما و آنان برخيزد
 

                                                           
 )ويراينده(هزينه ، خرج                    =   دررفت - ١
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ها درآميختم و از يكسو با بهاييان آشنايي         از يكسو با دسته اسپرانتيست    در تهران كه مي بودم     

سر گور  ه  مشهد رفته بودم آرزو كردم ب      ه  آنسالي كه ب  : ها داستان اين بود      با اسپرانتيست   .پيدا كردم 
 ١چون رفتم بسيار افسوس خوردم كه ديدم آنجا را جايگاه شتر خوابانيدن و زبيل                 .نادرشاه روم 

در دررسيدم مردي آفتابه    ه  و چون ب  . ده اند، بلكه ناپاسداري بدتر از آنها مي كنند       ريختن گرداني 
ه درمشهد گفتاري نوشتم و ب     . من گران افتاد  ه  اين داستان ب  . در دست از آنجا بيرون مي آمد       

يكسال پس از آن در تبريز گفتاري ديگري         . روزنامه چمن فرستادم كه نمي دانم چاپ كرد يا نه         
بهمن ميرزاي شيداني كه از كاركنان روزنامه رعد و خود نماينده               . جدد نوشتم در روزنامه ت  

از اينرو هنگامي كه در مجلس شوري        . ها مي بود، آنرا خوانده بوده      انجمن بزرگ اسپرانتيست  
 شاهزاده  ،ميان آمد و قانوني درباره پاك و آباد گردانيدن آن گذشت             ه  گفتگو از گور نادر ب     

 .كه گاهي نامه ها بهم فرستاديمي      از آنجا آشنايي با هم يافتيم     . مژده داده بود  من نوشته   ه  نامه اي ب 
من دلم مي خواهد شما اسپرا نتو را درس بخوانيد و اسپرانتيست           «: من گفت ه  در تهران او روزي ب    

 .ام خودم خوانده : گفتم…»  خوانده ايد؟ هاز ك «: گفت. من اسپرانتو را مي دانم    : گفتم. »شويد
روزي نيز ميهماني    . خودشان خواند كه من مي رفتم       د گرديد و مرا به نشستهاي          بسيار خشنو 

باشكوهي بنام من داد و از كسانيكه آنروز در آنجا ديدم مستر مور انگليسي خبر نگار روزنامه تايمز                   
 .بود كه در تاريخ مشروطه يادش كرده ام

امام «درويشي آمده قصيده در ستايش        . خريدماما بهاييان، روزي در بازار جلو دكاني ايستاده چيزهايي مي             
 پيرمردي كه در دكان نشسته بود       .چون از من نيز خواست ندادم و نكوهش كردم         . مي خواند و پول مي گرفت   » زمان

برادر حاجي ميرزا جاني      نوة دانسته شد بهاييست و خود           . ديدم بجاي آنكه بدش آيد خوشش آمد            
بهايي نيستم ولي تاريخ باب و       : گفتم. ده اش پرسشها مي كنم پنداشت بهاييم    چون ديد من درباره خانوا    . كاشانيست

 شما نيز بياييد، و نشاني ،پافشاري كرد كه شب يكشنبه ما ميهماني داريم . بها را خوانده ام و دوست مي دارم نيك بدانم       
ميهمانان . كوهي مي بود خانه باش . ميرزا جالل خانست   خانه برادرزادة او  شب يكشنبه كه رفتم دانسته شد       . داد

 سيد شهاب   ديگريحاجي ميرزا عبدالحسين آواره،     يكي  : دو تن از ايشان مبلغند    كه مي بودند دانسته شد     
اين «: ولي ميزبان كه جوان بسيار مهرباني مي بود مرا نگذاشته گفت             .  پس از خوردن شام ديگران رفتند        .فاراني

 .»بت كنيد شما نيز بمانيد و صح،آقايان اينجا مي مانند

                                                           
 )ويراينده    (زباله  ، آشغال                   =   زبيل - ١
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ميانه   در ،سخن پرداخت و چنين مي خواست كه من پاسخ دهم           ه  چون نشستيم آواره ب    
 چون پياپي    .ولي من مي دانستم از گفتگو سودي نخواهد بود و خاموشي مي گزيدم              .گفتگو رود 
ما  ت، و هركه بر   هركه از ماست از ماس    «: شنيده ام عبد البهاء گفته     : گفتم. »سخن در نمي آييد؟  ه  چرا ب «: مي پرسيدند

بهاييان نيز   من بهايي نيستم و نخواهم بود، ولي با       . ها شماريد » ما نيست  بر«شما مرا از آن     . »نيست از ماست  
چون در اينجا دانستم كه     .  از اين گذشته امشب را من بنام ميهماني آمده ام         .دشمني نمي دارم و نخواهم داشت    

با اين سخن   . ا نيز خواهم آمد كه اگر خواستيد با شما گفتگو كنم           يكشنبه ديگر ر   ،هر شب يكشنبه اين نشست هست     
» امر مبارك «نوشتن تاريخ   ه  من ب : آواره گفت . ميان آمد ه  سپس سخن از تاريخ ب      . جلوشان را گرفتم   

: گفتم. معجزه هاي بسيار از بهاييان ياد مي كرد       . زبان آورد ه   يكرشته از نوشته هاي خود را ب         .پرداختم
. هم آميخت  در» خرافات مذهبي «آنرا نبايد با    . ١ امروز از دانشها بشمار است     ،اريخت ؛آقاي آواره 

 . پرداخت٢شِخُچه اين سخن بدش آمد و ب از. اينها كه شما مي گوييد راست نيست
شب يكشنبه ديگر كه    . آنشب گذشت و ميرزا جالل خان دوباره خواهش كرد كه يكشنبه ديگر نيز بروم                

بهتر است گفتگو را از     : من گفتم . گفتگو نشستيم ه  شام خورديم و ب    . هاب مي بودند باز آيتي و سيد ش     رفتم  
بهتر است در اين زمينه سخن رانيم كه نشانه راستگويي           . كنيم و در يك زمينه سخن رانيم       راهش

 .چيست و من اين پرسش را از شما مي كنم يك برخاسته
داخت در اين زمينه كه نشانه        سخن درازي پر  ه  ، و آنگاه ب    »بسيار خوبست «: آواره گفت 

  )استقامت( پايداري   ـ٣  شريعت گزاري    ـ٢   ادعا ـ١ :  چيز است    چهار   برخاسته   يك  راستگويي
ما بايد او را راستگو        اين چهار چيز چون در كسي گرد آمد             :گفت). نفوذ(ناييدن سخن ُهـ  ٤

 .شناسيم
من از يكايك آنان    . ا دليل نتواند بود   اينه. اينها را در كتاب ميرزا ابوالفضل خوانده ام      : گفتم

 نيز همان حال را مي دارد      »شريعت گذاري «. را هر كسي تواند كرد    » ادعا«: گفتگو مي پردازم ه  ب
زيرا .  نتواند بود  دليل تنهاييه   هم ب  »پايداري«. و هر كسي تواند شريعتي از نيك و بد بگزارد           

من در تاريخ عثماني خوانده ام در       .  اند گاهي ديده شده كه كسان فريبكار پايداري نشان داده         
سلطان مراد سپاه   . زمان سلطان مراد چهارم مردي خود را مهدي مي خواند و پيرواني مي داشت            

و پس از خونريزي او را شكستند و چون او را  گرفتند و آوردند و                   جنگ او فرستاد كه رفتند    ه  ب
بايي شگفتي از خود نشان مي داد و در         سلطان مراد دستور داد زنده زنده پوستش بكنند او شكي           

 .ها مي داد جالد پنده كندن ب حال پوست
زيرا همه مي دانيم كه    .  بوده آنگاه اگر پايداري شرط راستگوييست پس باب دروغگو مي          

 . پايداري ننمود و بارها پشيماني نشان داد

                                                           
 )ويراينده(شمرده مي شود                   =   بشمار است - ١
 )ويراينده(مجادله               ) = بروزن جهش(  چخش - ٢
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يك برخاسته  ه  راستست كه ما چون ديديم گروهي ب      : »نفوذ يا هنايش سخن   «آمديم بر سر    
. »او نگرويدندي ه  اگر گفته هايش راست نبودي اينان ب      «: گرويده اند در پيش خود خواهيم گفت     

درباره باب ما نيك مي دانيم كه آن       . ولي اين در جاييست كه بدانيم انگيزه ديگري درميان نبوده         
 هوگرن. دوخته اندمي  تكان مردم نتيجه باوري بوده كه به امام زمان داشته و چشم براه پيدايش او               

 .مردم تكاني دهده سيد باب سخناني نگفته كه ب
يك برخاسته بگروند   ه  اگر چند تن ب   :  پرسم من از شما مي   . روشنست دليلي نا » نفوذ«آنگاه  

 در ده    .! آنگاه در چند زمان؟     .!ست؟ُس هزار تن بُ    .!ست؟ُسآيا صد تن بُ    !. نفوذ شمرده خواهد شد؟   
 . !سال، در صد سال؟

ه در روز نخست    تيك برخاس . چيزيست كه سپس دانسته خواهد شد     » نفوذ«: از همه اينها  پس  
پيدا  »نفوذ«آيا  كه  و مردم نمي دانند     كسي برخاسته دعوي فرستادگي مي كند    .  دليل مي دارد؟  هچ

 .آيا بايستند تا ببينند چه خواهد بود؟. ند؟نچه ك. خواهد كرد يا نه؟
. رخاسته اند و امروز شما شماره تان بيش از چند هزار نيست            آنگاه باب و بها هشتاد سالست ب      

. مي شماريد پس غالم احمد قادياني نيز كه در هند برخاسته راستگو بوده              » نفوذ«اگر شما اينرا    
 .زيرا او نيز دعوي كرده و شريعتي گزارده و پايداري نموده و پيروانش بيشتر از شماست

ريم كه كسي برخاست و دعوي پيغمبري كرد و             چنين انگا . من از همه اينها مي گذرم      
او گرويدند ولي ما چون نزديك رفتيم و          ه  شريعتي گذاشت و پايداري نشان داد و گروهي ب          

باز   آيا    …»بسم اهللا الفريد الفرادذي  االفراد     «: سخنان او را شنيديم ديديم سخنان پوچي است        
 … !م او را پذيرفت؟يتوان

گفته هايي  ه   سخن مرا ميبريدند و گاهي آواره و گاهي شهاب ب           ،ه ميگفتم در ميان   اينها را كه  
ه  باز ب  ،ولي من رشته گم نكرده باز دنباله آنرا مي گرفتم، و چون پايان پذيرفت                . مي پرداختند

 .».پس شما خودتان نشان راستگويي را چه مي دانيد؟        «: سخنان پرتي پرداختند و چنين پرسيدند     
مسلمانان درباره معجزه گرفته    ه  ايرادهايي كه ب  . والفضل را خوانده ام  من نوشته هاي ميرزا اب    : گفتم

كه اين  (هاي راستگويي نوشته     ولي آنچه خود او درباره نشان     . و از قرآن دليلها آورده راستست     
» دعوت«شما كه مرا    . باره چيزي نمي دانم   ولي من هنوز درآن   . پذيرفتني نيست )چهار چيز باشد  

ما كه  «: گفتند.  را بدانم  ٢ و جمال مبارك   ١ا چه چيز راستگويي نقطه اولي      مي كنيد بايد بگوييد ب   
 . نپذيرفتني است كه نمي پذيرم: گفتم. »مي گوييم نمي پذيريد

مرا ميهمان    بود  كه تبريزي و آشنا مي      ميرزا جواد جورابچي  يكشب ديگر   . آنشب نيز بدينسان گذشت   
من سخني نگفتم و آواره  در آنجا ديگر  .  دانستم كه ميزبان بهاييست    آنجا خواند، و چون رفتم آواره نيز آمد و من در         

 .نپرداخت» تبليغ« به  نيز دم دركشيده

                                                           
 )ويراينده(است                                          »   سيد محمد علي باب«منظور =   نقطه اولي - ١
 )ويراينده(ميباشد                                       » يرزا حسينعلي بهام«منظور =    جمال مبارك - ٢
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تهران بخواهم و   ه   بودم كه خانواده ام را نيز ب      در تهران بدينسان روز مي گزاردم و برآن مي       
 گردانيده اند  »رييس عدليه اردبيل   «آوردند كه مرا     » ابالغ«يكبار از عدليه      . در اينجا بمانم   

ميان زمستان رسيده بود و من مي ديدم نخواهم توانست پيش از بهار خانواده ام را بياورم و                     ليكن در آن   .نپذيرفتم
در همانروزها  . اين انديشه مرا ناآسوده مي داشت      . براي بهار نيز پول بسياري خواهد خواست كه من نمي دارم             

مشاور اعظم رييس كابينه عدليه خواهش كرده        «:روزي ديدم كسي آمد و مرا پيدا كرد و گفت          
سخن پرداخته  ه  مشاور اعظم ب  . سر شب با او رفتيم    . »مي خواهد شما را ببيند    .سر شب بخانه او رويم    

بايد  من شنيده ام شما جوان فاضلي هستيد چرا        !. آقاجان، شما چرا از عدليه گريزانيد؟      «: گفت
» عضو بدايت « دانسته شد مرا     ،عدليه خواندند و رفتم   ه  را ب  در تبريز م   : گفتم .»!.عدليه را رها كنيد؟   

اگر «: گفت. ولي آن كار را نپسنديدم     . چون رفته بودم نخواستم بزودي بيرون آيم        . كرده اند
ه م كه ب  يما شما را يكمرتبه باال برده عضو استيناف تبريز مي گردان         . علت اين باشد چاره اش آسانست    

» ابالغ عضويت استيناف  «فت و ما برخاستيم و دو روز نگذشت كه           اين سخنان ر  . »آنجا بازگرديد 
 .را  پذيرفتم تبريز بازگردم آنه برايم آوردند، و من چون خود را ناچار مي ديدم كه ب
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 واژه هاي نوي كه در اين دفتر بكار رفته
 

 واژه ُچم واژه ُچم
 آخشيج ضد ، نقيض بيوسيدن ظر بودنمنت

 آزمايش امتحان بي يكسو بيطرف

 آغاالنيدن دن ، شورانيدنتحريك كر بي يكسويي بيطرفي

 آميغ حقيقت پروا توجه ، اعتنا

 آهنگ قصد و اراده جداسري استقالل

 انگار فرض ْجستار مبحث

 انگاريدن فرض كردن ُچِخش مجادله

 انگيزش تحريك چخيدن مجادله كردن

 انگيزيدن انگيختن ، باعث شدن چيره غالب

 باري ، اقالالاقل  چيستان معما

 بازنمودن دنبيان كر خامه قلم

 باشندگان حاضران ، موجودات خُرده عيب ، ايراد

 باشنده حاضر ، موجود خَستوان ؛ خَستو معترف ، مقر

 باُهماد ، حزبجمعيت  خَستويدن دناعتراف كر

 بايا ، باينده وظيفه ، واجب خواها خواستن هميشگي

 بدگواري ء هاضمهسو خودكامگي استبداد

 بديده گرفتن در نظر گرفتن درآمدن د شدنوار

 بدنهاد بد سرشت ، نانجيب ُدرچيده مرتب

 بسامان منظم دررفت زينه ، خرجه

 بسيج داركت درزمان اصله، بالففورا 

 بسيجيدن تدارك ديدن دريافتن درك كردن

 بندواژه حرف  دريوزه گدايي

 بيكبار ؛ بيكباره بكلي ، يكدفعه ، بناگاه دريغ مضايقه

 بيوسان ظرمنت ْدژخوي داراي خويهاي بد 

 

 



  ٩٣             ........................................................................................................................................................................احمد كسروي   / زندگاني من

 
 

 واژه ُچم واژه ُچم
 ْدژرفتار داراي رفتار بد كيبيدنشَ دنصبر كر

 دستاويز بهانه شُوند  علت، سبب ،موجب 

 دست يازيدن دست دراز كردن كارواژه فعل

 دو سخني اختالف كان معدن

 ديه ده ، روستا كناره جويي استعفا

 راه نمودن راهنمايي كردن گام زدن قدم زدن

 رده صف ، رديف گرد فرا گرفتن محاصره كردن

 رويه ظاهر ، صورت  زيريدنگُ تصميم گرفتن

 رويه كاري اهرسازيظ رگُُه اصل

 زينهار امان ، پناه ميانجي ، واسطه  شفيع

 سات صفحه گريميانجي وساطت ، شفاعت

 سامان نظم نابيوسان غيرمنتظره

 ُسترسا محسوس نشدني محال ، غيرممكن 

 سترگ داراي تنه و كالبد بزرگ نمودن نشان دادن

 سر وزير نخست وزير نيك نهاد داراي سرشت نيك ، نجيب

 سزا ؛ سزنده جايز ، حق كسي ِهشتن ها كردن ، گذاشتنر

 ْسكالش شور ، مشورت ِهليدن هشتن ، فروگذاشتن

 ْسكاليدن مشورت كردن همچشمي رقابت

 ُسهانيدن برانگيختن احساسات دروني همباز ؛ هنباز شريك

 شِهُس درونياحساس  همداستان موافق

 ُسهنده اتبرانگيزاننده احساس ناينده؛ ُه انايُه مؤثر

 ُسهيدن احساس كردن نايشُه اثر

 شايا ؛ شاينده شايسته ، اليق دنُهنايي اثر كردن

 شايد شايسته است ،  لياقت دارد دههو نتيجه
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