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نشــان راســتی و ســامت نفس مرد در این
واویالی لیره و رشــوه و وطن فروشــی را نیز یاد
کنیم .یکی از بهترین دوســتانی که کسروی از او
یاد کرده است ،پیشکار خزعل در بصره با نام خان
بهادر اســت که بارها و بارها در سفر کسروی به
خوزســتان ،از کمک به او هیچ گاه دریغ نورزید.
ماجرایی که نقل می شود مربوط به دوره ای است
که فتنه ی خزعل با شکســت مواجه شــده است،
نظامیان بر خوزســتان حاکم شــده اند و کسروی
از کارش (به دلیل ایســتادگی ها در برابر زاهدی
و نظامیــان دیگر) عزل و از راه بصره عازم تهران
گردیده است:
“روزی بــا خان بهادر دو تنی نشســته بودیم.
گفت :می خواهم سخنی هم بگویم :گمان می کنم
ندانســته اید که آن چه مرا چندین دلبسته ی شما
گردانیده و این دوســتی را در میانه پدید آورده چه
بوده؟! شــاید گمان کرده اید چون نویسنده اید و
من نیز نویسنده می باشم خواسته ام با هم دوست
باشیم .این هست .ولی آن چه مرا تا به این اندازه
دلبسته ی شما گردانیده آن است که سران اداره ها
و نمایندگان دولت که در خوزستان می بودند شیخ
خزعل ،ماهانه ای به هر یک از آنان می پرداخت
و چون من پیشــکار شیخ می بودم و از این رشته
کارهای او آگاهی درســت می داشتم تنها کسی
که نامش را در آن دفتر ندیدم شــما بودید ،و این
داســتان است که شَ َون ِد (= سبب ،علت) دلبستگی
من به شما بوده .چون اکنون از هم دور می گردیم
خواســتم این را بگویم و ســهش هــای خود را
پوشیده ندارم”{صص }241-240

شیخ خزعل
• کسروی دلیل اصلی نگارش و انتشار برخی
آثــارش را در شــرح زندگانی اش آورده اســت.
می دانیــم که یکــی از مهم ترین نوشــته های
کســروی که از زمان نشــر تا به حال مورد توجه
پژوهشــگران بوده و هر پژوهشگری آرزو دارد که
در تمام عمر خود بتواند اثری هم سنگ آن بنویسد
که برای بقای نامش کافی اســت ،دفتری است با
عنوان آذری یا زبان باســتان آذربایجان .کسروی
درباره ی این دفتر می نویسد:
“داستانش آن که چون در عثمانی مشروطه شد و
دسته ژن ترک رشته کارهای آن کشور را به دست
گرفتند آنان سیاست خود را به پان ترکیزم نهاده
بر آن کوشیدند که هر چه ترکست به سر خود گرد
آورند و یک توده بزرگ با فرمانروایی نیرومند بنیاد
گزارند ،و از جمله چشمشان را به آذربایجان و دیگر
بخش های ایران که به ترکی سخن گفته می شود
برگردانیدند .چون در آن باره گفتارها می نوشــتند،
روزنامه هــای ایران به زبان آمدند و چند رشــته
کشــاکش هایی در میانه رخ داد .آن ها نوشــتند
آذربایجانی ها ترکند و اینان پاسخ می دادند که نه
نیستند .نه آنان دلیلی می آوردند و نه اینان .گاهی
نیز سخنان تلخی به همدیگر می زدند.
هنگامی که مــن از آذربایجان به تهران آمدم
باز چنین کشاکشــی در میان می بــود و روزنامه
ایران و دیگر روزنامه ها گفتارهایی می نوشتند .از
آن هنگام در اندیشــه من بود که به جستجوهای
تاریخــی پــردازم و زمینه را از راه دانش روشــن
گردانم .به ویژه کــه آذربایجانی می بودم و خود
می خواستم تبار آذربایجانیان را بشناسم.
آن بــود در این هنگام که بــی کار بودم و به
خواندن کتــاب ها می پرداختــم در آن زمینه به
آگاهی های بسیار ســودمند و ارجداری رسیدم و
آن ها را گــرد آورده دفتری گردانیدم و به چاپش
پرداختم.
این کتاب با همه کوچکی چون زمینه ارجداری
را دنبال می کرد و نخســت بــار بود که در ایران
کتابی به شیوه ی دانشمندانه بیرون می آمد آوازه
بزرگی پیدا کرد و همبســتگی من با انجمن های
دانشــی از همان جا آغاز گردید”{.صص 245-
}244
البتــه تجمیع چند مورد مشــابه این ماجرا بود
که کســروی را برآن داشت تا این اثر بسیار مهم
و مانــدگار و علمی را بنویســد .یکی دیگر از این
ماجراهــا را از قلم خود او نقل مــی کنیم با این
توضیــح که در بحبوحه ی جنــگ جهانی اول و
پس از خروج ارتش روسیه تزاری از ایران به دلیل
وقوع انقالب ســرخ ،عثمانی ها در صدد برآمدند
تا جــای خالی روس ها را پر کنند .پس بخشــی
از نیروهای خود را به شــهرهای ارومیه و سلماس
اعزام کردند و بخشی را به تبریز فرستادند که این
شهر را اشغال کردند:
“عثمانیان امیدمند می بودند که در آذربایجان
خواهند بود .این بود رشته کارها را بدست گرفته به
کوشش های دیگری هم پرداختند .از جمله میرزا
تقی خان که یکی از رازداران خیابانی می بود و
این زمان به عثمانیان پیوسته منشی یوسف ضیاء
نماینده سیاســی ایشان شــده بود ،روزنامه ای به
زبان ترکی به نام آذرآبادگان بنیاد گذاشــت که از
شماره نخســت آن از ترک بودن آذربایجانیان و
این که آذربایجان از نخست سرزمین ترکان بوده
سخن می راند.
ولی بــا همه این ها ،چون جنــگ جهانگیر با

شکســت آلمان و همدســتان او پایان پذیرفت و
گفتگوی آشــتی آغاز یافت در مهرمــاه آنان نیز
تبریز را رها کرده بیرون رفتند .اتحاد اســام
کــه پیاپــی بیانیه ها بیــرون می داد نیــز نابود
شد”{صص  .}87-86الزم است بگوییم که پس
از جنــگ جهانی اول و تصفیه ی برخی از عناصر
افراطی طرفدار خیابانــی از حزب دمکرات ،یکی
از تصمیم های حزب دمکرات که کســروی نیز از
اعضای برجسته اش بود بر این قرار گرفت که“ :در
نشســت های حزبی ،گفتارها با فارسی باشد و این
حزب یکی از خواست های خود ،رواج دادن زبان
فارسی در آذربایجان را شناسد” {ص.}88
و در کنار دالیل دیگری که برای نوشتن تاریخ
پانصد ساله خوزستان وجود دارد ،نباید از کنار این
دلیل که کسروی یاد کرده به راحتی گذشت:
“چیزی کــه در همان روزهــا رخ داد این بود
که مهنامه العرفان آمد و دیدم یکی از پزشــکان
عرب گفتاری در باره ی تاریخ پزشکی رانده و در
آن گفتار که یاد بیمارســتان تاریخی جندی شاپور
را کرده آن شــهر را در خراســان نشان داده .من
گفتــاری زیر عنوان بخراسان ام بخوزستان
نوشــته به آن مهمنامه فرســتادم .لیکن ســپس
دیدم در بســیاری از کتاب هــا همان لغزش رخ
داده .جندی شــاپور را با نیشــابور در هم آمیخته
به لغزش افتاده اند .از جمله قاضی نوراهلل که خود
خوزستانی و شوشــتر زادگاه او در هشت فرسخی
جندی شــاپور می بوده ،دچار آن لغزش گردیده و
در مجالس المومنین آخرین روزهای یعقوب لیث
را که در جندی شــاپور می بوده در خراسان نشان
می دهد”{ص}207
• برخــی عادات ،رفتارهــا و واکنش های این
کسروی به راستی عجیب می نمایند .خودش نیز
از آن ها با عنوان عیب یاد می کند:
“مــن باید از کمی های خود شــمارم که تاب
دیدن حشرات را نمی دارم با آن که جانورشناسی
را دوســت می دارم و تاکنون کتاب های بسیار در
آن زمینه بدست آورده ،خوانده ام و دیده ام هیچ گاه
نتوانسته ام به بخش حشرات پردازم .کژدم یا مار
را که از دور بینم ســخت آزرده گردم و حالی پیدا
کنم کــه نمی دانم چه نامی بــه آن دهم .همان
شــب پره که دانشمندان در باره آن سخنان بسیار
رانده اند و چه بسا رازهایی که از جستجو و کاوش
در بــاره آن هــا پدید آید من از دیدنش ســخت
بیــزارم .در کتابها نیر پیکره اش را می بینم آزرده
می شوم”{ص }201و:
“چلپاسه های درشت (مارمولک ها ) در حیاط
و پشــت بام و ایوان راه مــی رفتند و یک گونه از
آن ها که کوچک و سرخ رنگ است و شوشتریان
لهله می نامند جاهاشان درون اتاق هاست که به
سقف و دیوار چسبیده ،روز و شب را در آن جا بسر
می برند ...با چنین حالی در شوشــتر توی حشرات
افتاده بودم و این مرا بســیار می آزرد .آنچه بیش
از دیگرها بی تابم می گردانید همان لهله ها بود.
این جانور همانا به آدمیان مهر می ورزد و یا خود
را همباز آنان می شناســد و این است جایگاهش
درون اتاق هاست که به دیوار یا به سقف چسبیده
همچنان می ایستد و با چشم های خود مردم خانه
را می پاید.
مــن از دیدن ایــن جانور ،بلکــه از یادآوردن
آن ،چنــدان آزرده مــی گردیدم که به ســتودن
نیاید .روزهای نخســت که زمستان می بود و ما
می بایست نهار و شام را در اتاق بخوریم ،من از یاد
آن که یکی یا چند تا از آن ها در اتاقست ،خوراک
نمی توانستم خورد ،کتابی را بدست می گرفتم و یا
به نوشتن می پرداختم که از یاد آن روز دور باشم
و بتوانم چند لقمه ای بخورم.
گاهی می خواستیم آن ها را از اتاق بیرون کنیم.
با چوب به در و دیوار زده بیرونشــان می کردیم.
ولی کمی نمی گذشــت که می دیدم بازآمده اند.
آن گاه همــان نبرد مرا چندان آزرده می ســاخت
کــه نمی توانم ســتود .روزی یکی پاییــن افتاد
و دو تکــه شــد و چون هر تکه اش می جســت
و می افتــاد ،من از دیدن آن بــی تاب گردیده به
زمیــن افتادم و تا یک ســاعت دیگر به حال خود
بازنگشتم”{صص .}201-200یا این جمله های
شهیدان
کسروی مبنی بر عدم مشاهده ی آن گل ِ
ِ
خونیــن کفنان تا زمان حضور ش در خوزســتان
براستی عجیب می نماید:
“نوروز خوزستان بســیار تماشائیست .دشت و
خرم و هر چند گام دسته شقایق
کوه همه ســبز و ّ
رنگارنگ .تو گویی بروی مخمل ســبز ،گل های
ســرخ و زرد و ســبز دوخته اند .من نام شقایق را
شــنیده ولی ندیده بودم .نخست بار بود که در این
جا دیدم”{ص }197
• و واقعا عجیب اســت که محل صدور برخی
باورها ،ذهن و قلم افرادی مثل کسروی باشد! ک ً
ال
در باره ی برخی آراء افرادی مثل شاملو و کسروی
حرف هایی داریم که چون می دانیم باواکنش های
تند مواجه خواهد شــد می گذاریــم تا وقت دگر!
باور می کنید که چنین جمله هایی بر قلم کسروی
جاری شده باشند؟!
“می باید در این جــا بگویم که این زبان ها و
نیم زبان ها که در ایران اســت باید از میان برود.
در یک تــوده تا می توان بایــد جدایی ها را کم
گردانید .ولی نمونه هایــی که از این نیم زبان ها
در کتاب ها بماند دانشمندان زبان شناسی خواهند
توانســت ســود از آن ها جویند .جدایی این نیم
زبان ها با فارســی تنها در آن نیســت که واژه ها
شکسته شده و مث ً
ال برایستاد تبدیل به وورساد
شده و می بینم تبدیل به ایبینام گردیده .در این
نیــم زبان ها گاهی واژه هایی هســت که بیگانه
اســت و در خور جســت و جو می باشد .مث ً
ال در
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وقتی در باره ی یک واقعه ی تاریخی ســخن
می گوییم ،از چه ســخن می گوییم؟! آیا براستی
بخش دهم شــرح همان واقعه ی تاریخی را همان گونه که
اتفاق افتاده بر زبان می آوریم یا آن که یک حادثه
را با چند واســطه ی نقلی یــا تصویری (تصاویر
ذهنی) ترســیم می کنیم؟ به این سلسله حوادثی
که در این پروسه روی می دهند توجه کنید:
 یک حادثه ی تاریخی اتفاق می افتد. به تعــداد افرادی که در متــن ماجرا حاضرهستند ،نگاه های متفاوت داریم .در بدیهی ترین
شکل ،دو گروه موافق و مخالف یا خودی و بیگانه
در ماجرا حاضر هستند و هر یک با توجه به تعلقات
خاطر ،خواسته ها و باورها و بت هایی که بدان ها
معتقدند ،حادثه را پی گیــری می کنند .در چنین
حالتی مفهوم خیر و شــر ،بد و خــوب ،خودی و
بیگانه و ...مفهومی نسبی خواهد بود.
 در میان هــر دو گروه نیز ،به تعــداد افراد،نگاه هــای متفاوت خواهیم داشــت :چه از لحاظ
زاویــه ی دید و چــه از لحاظ باورهــای فردی و
خاص هر فرد .از لحــاظ زاویه ی دید ،مث ً
ال نگاه
ِ
ســواره نظام در جنگ با نگاه پیاده نظام و تجاربی
که هر یک کسب کرده اند متفاوت است ،نزدیکی
و دوری هر فرد از افراد تاثیر گذار یا از ماجراهای
حتی زمانی که در امور سیاسی دخالت می کند مهــم نیز بر تجربه ی وی تاثیر می گذارد .تفاوت
و در زمره ی ســران حزب دمکرات خیابانی قرار باورها نیز که جای خود را دارند.
 حال افــرادی را درنظر بگیریم که در هنگاممی گیــرد ،نمی تواند به رفتار اکثر سیاســتمداران
تاسی جسته و با انشاء اهلل گربه است گفتن ،ماجرا وقوع رویداد تاریخی ،در متن حادثه نیســتند ،اما
را زیر ســبیلی رد کند و منتظر فرصت مناســب معاصر با حادثه هســتند و نمــی توانند از اثرهای
بنشــیند .در حزب دمکرات اختالف عمیقی پیش آن رویداد مصون باشند .هر یک از این افراد بسته
به نوع دریافت ماجرا ،نگاهی دیگر به یک رویداد
آمده است:
“من می خواســتم خیابانی گوش به سخنان ما واحــد دارد .مث ً
ال این موضوع که رویداد را از زبان
دهد و با هم به کنار آییم .این بود روزی در حیاط چه کس یا کســانی شنیده باشد ،یا ذهنیت آن ها
تجدد با او فراهم نشســتیم و من چنین گفتم :آقا در تصویر ســازی و دوباره پردازی ماجراها چگونه
شــیخ ،یک ایرادی که به شما می گیرند و من نیز عمل می کند ،چه تعلق خاطری دارند ،تا چه اندازه
آن را بد می شــمارم آن اســت که مردانی را که شخصیت پرســت هستند ،تعصباتشــان در کدام
از آغاز جنبش مشــروطه در این راه کوشــیده اند مســیر قرار گرفته و ...تمام این ها و موارد بسیار
شــما دور می رانید و به جای آنان کســان بدنام دیگر ،بر نوع تلقی هر یک از آن ها از یک رویداد
و دشــمنان دیروزی آزادی را می آورید! گفت :آن تاریخی واحد حتم ًا تاثیر می گذارد.
 حــال فرض کنیم از میــان تمام گروه هایکســانی که شما می گویید ،می آیند و در جلو آدم
ایستاده اندیشه خود را پیش می کشند .لیکن این حاضــر یــا معاصر با رویــداد تاریخــی ،چند تن
کســان هر چه ما بگوییم بــی چون و چرا پیروی بخواهند آن حادثه را بنویســند و ثبت کنند .شاید
خواهند کرد گفتم :ولی اگر روز ســختی برسد آن در کلیــت امر که مث ً
ال کدام طرف در جنگ پیروز
کسان چون خود اندیشه و باور می دارند ایستادگی شــد یا رفتارهای کلی بعد از پیروزی و شکســت
نمایند و جان فشانند .ولی این کسان دربند هیچی با روایات مشــابه و واحد روبرو شویم ،اما تردیدی
نیســتند و همان که دشمن را تواناتر از شما دیدند نباید داشت که توصیف وقایع ،نوع صحنه پردازی،
به ســوی او شــتابند .گفت :شــما هنوز جوانید و طرز استدالل ،جهت گیری های متاثر از تعصب ها
ناآزمــوده می باشــید .من دیگر ســخنی نگفته و  ...باعث خواهند شد که هر مورخ ،تاریخی کام ً
ال
متفاوت با نوشته ی مورخ دیگر ارائه کند.
برخاستم”{ص.}91
 پس از ســال ها یا قرن ها ،از میان آن چند• یک جمله ی تاریخی و مشــهور از کسروی
به جا مانده است .زمین های اوین مورد دعوا است ،متن ،تعدادی از میان می روند :یا به علت حوادثی
دعوا میان دربار و زارعینی که چند نســل اســت مثل جنگ و کتابسوزی و یغما ،یا بخاطر تغییرات
کــه زمین ها را می کارند و بهــره می برند .هیچ عمیق اجتماعی و احساس عدم نیاز به برخی از آن
کس حاضر نیست با شاخ گاو در افتد ،اما کسروی متون ،یا بدلیل گزینش یک یا چند متن متناســب
می پذیــرد و در نهایــت نیز رای به ضــرر دربار بــا ایدئولوژی حکام وقت و یــا به هر دلیل دیگر،
صــادر می کند .پیش از صدور حکم ،دوســتان و بســیاری از متون تاریخی از میان می روند و تنها
همکارانش که حکم او را فهمیده اند از در مخالفت تعدادی به جا می مانند.
 بنابرایــن در انتخــاب یک متــن تاریخیدر می آیند که این بار ،دربار مقابل توست نه فالن
خان و رییس! و کســروی جمله ی مشهورش را درباره ی یک دوره ی معین ،ما هیچ حق انتخابی
برزبــان می آورد ،جمله ای که بســیار جاها نقل نداشته ایم .متنی بدست ما رسیده است در باره ی
مث ً
ال دوره ی آل بویه ،و ما نیز شــاکر هستیم که
شده ،و ای کاش عامالن بدان نیز زیاد گردند:
“آدمی توانــد گیاه خــورد و زندگی علیرغــم طوفان حــوادث ،همین هم بدســت ما
کند .این چه ترسی اســت که ما را فرا رسیده اســت ،و اگر همین را نداشــتیم چه باید
گرفتــه؟!”{ص  322و بــاز آن چه بــر اعتبار می کردیم .در این حالت کــه حق انتخابی برای
نوشــته ی کسروی تا حد یک سند می افزاید ،این گزینش متن تاریخی نداریم ،به ناچار ســخنان و
جمله ها اســت که در پــی آورده :چون آقایان نوشــته های فردی را بر گزیده ایم و بر اساسش
احمدی و شرافتیان گواه این سخنانند در به داوری نشسته ایم ،که تنها یکی از هزاران طرز
نگاه به یک رویداد واحد است!!
این جا نوشتم}.
 گمان مبریم که کار تمام شده است .نویسنده• و آخریــن موضوعی که انتخــاب کرده ایم
بی نیــازی و گردن فرازی عارف قزوینی اســت .و پژوهشــگری کــه در دوره ای دیگر می خواهد
در سفر به همدان ،کســروی از دیدارش با عارف همان متن واحد و نادر را دست مایه ی کارش قرار
دهد ،با تمام بت هــا و باورهای فردی و گروهی
این گونه یاد می کند:
“یکی از نتیجه های این سفر آشنایی و دوستی زمانــه ی خودش آن حادثــه را درک می کند!! و
با شادروان عارف قزوینی و آقای حسن اقبالی بود .دســت کم بر اســاس باورهای رایــج جامعه ی
عارف ،از زندگی خود را کنار گردانیده ،در همدان محدودی که در آن می زید به تحلیل وقایع دست
به گوشه گیری پرداخته و آقای اقبالی پشتیبانی ها می پــردازد! حال تصور کنید که چند پژوهشــگر
به او می داشت .عارف به دیدن من آمد و آشنایی بخواهنــد در زمان های متفــاوت در باره ی یک
پدید آمد .من با جمالی گفتگو کردیم که چون به متــن تاریخی که باالجبار و بــدون هیچ انتخابی
او سخت می گذرد پولی از میان خود و دوستانمان بدست آن ها رسیده اســت داوری کنند .چه آش
گرد آورده بــه او بدهیم .عارف این را شــنیده و شله قلم کاری!
 حال و روز خواننده ی آثاری که بدین طریقدل آزرده شــده بود .به نزد من آمده گله نمود .این
گردن فرازی و بی نیــازی او به من خوش افتاد و نوشته می شــوند کام ً
ال معلوم است! در این میان
همین مایه دوســتی میانه من و او شد که تا زنده مالحظات ملــی و قومی و دینی و مذهبی و انواع
می بود نامه نویسی ها با هم می کردیم .آقای اقبالی نســبیت ها را هم در نظر بگیرید که منجر به چه
نیز اکنون از گزیده ترین یاران ماست”{ص }311حذف و اضافاتی می شوند!
 این اســت حال و روز واقعــی تواریخی کهمطالعه می کنیم .هر چند سخن همچنان به قوت
خود باقی اســت که :اگر همین را هم نداشتیم چه
باید می کردیم .به همین دالیل است که بسیاری
معتقدند تاریــخ یکی از بزرگترین عوامل و دالیل
موجود برای تقابل ها و درگیری ها و چالش هایی
اســت که در میان ملل و اقوام باعث نقار کینه و
نفرت شــده است!! گاه ما کینه ی اقوام و مللی را
در دل می پروریم که دلیلش را باید در رفتارهای
تاریخی نیاکان ما و آنان جستجو کنیم!!
آخرین فصل کتاب “داستان بیرون آمدن من از
***
عدلیه“ نوعی پاسخ به یاوه گویانی است که در پی
مورخان ما همیشــه در آثارشــان چهره هایی
انتقام ،از هیچ اقدامی دست نکشیده اند .این فصل مهیــب و بــی رحم از ازبــک هــا و ترکمن ها
پاسخ کسروی است به آن ادعاها و آن شایعات.
ساخته اند .این چهره سازی ها و تصویرپردازی ها
های
کاش این کتاب پربرگ تر می بود و بخش
به طور ویژه از دوره ی صفویه آغاز شــد ،شــدت
داد.
بیشتری از زندگی نویسنده را پوشش می
گرفت ،و به تناسب برتری قوای این یا آن طرف،
***
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عبدالرحمن مجاهد نقی

همان شعرها تیه به معنی چشم و بوف به معنی
رختخــواب و کلمک به معنی ارنج و گندیک به
معنی پاشــنه بیگانه می نماید و مانندهای آن ها
بسیار است.
آن چه در بــاره ی این واژه های بیگانه گمان
می رود آن اســت کــه چون آریان (نــژاد آریا) از
جای دیگری به این کشــور آمــده اند و پیش از
آمدن ایشان در هر یکی از استان ها مردمی دیگر
می نشســته اند ،اینان که به آریان در آمیخته اند و
از میان رفته اند یادگارهایی از خود باز گذارده اند و
این واژه های بیگانه از یادگارهای آن هاست”{ص
}205
برای آن که دلیل شــگفتی خواننده ی آشــنا
با نوشــته های کســروی را بهتر دریابیم توضیح
مختصری را الزم می دانیم:
مطالعات کســروی در زمینه ی (بقول خودش)
نیم زبان هــای ایران حاصل توجــه جدی او به
این مباحث اســت .برخی از نیــم زبان هایی که
کســروی در باره ی آن ها بــه پژوهش پرداخته
عبارتنــد از :مازندرانــی -شوشــتری -دزفولی-
آذری -دماوندی -سرخه ای -الیکایی -سمنانی-
گیلکی -تالش -کردی و از همه جالب تر:
“جهــودان همدان کــه زبان نــژادی خود را
فرامــوش کرده و از دســت داده ،یــک نیم زبان
ویژه می دارند .جوانی از خــود آنان که در تهران
درس می خواند ،چون جستجوی مرا از نیم زبان ها
شنیده بود به نزد من آمد و چند بار با هم نشستیم
و من یادداشــت ها از آن نیم زبان کردم .دانسته
شــد این جهودان که همانا از فرزندان آن دســته
جهوداننــد که در کلده دســتگیر می بوده اند و از
زمان هخامنشــیان به ایران آمــده جا گزیده اند،
از همان زمان ها زبان جهودی را از دســت داده
و زبــان ایرانی یاد گرفته انــد .ولی آن زبان را به
همان حال دو هزار ســال پیش نگه داشته اند که
اکنون نیم زبانی شــمرده می شود”{ص .}247
بخش هایی از نوشــته های کســروی در باره ی
این نیم زبان ها تا به حال منتشــر شده اند که با
اشعار مشــهور این نیم زبان ها همراهند .برخی از
این پژوهش ها مفصــل و بعضی به اختصار ارائه
شده اند.
• اگر چه کسروی در نوشته هایش بسیار کمتر
به نقل حکایت های شیرین (که در نثر کالسیک
آمیخته اســت با انواع اشعار حکمی و اخالقی و)...
و ماجراهای بدیع می پردازد ،این کتابش که حکم
خاطــرات او را دارد آکنده اســت از حکایت ها و
شــرح ماجراهای بدیع و دلنشین .در راه خوزستان
و در دســت گرفتــن عدلیه ی آن اســتان ،از راه
بغداد به بصره می رســد و با ورود به کنسولگری
ایران ،با میرزا حســن خان بدیع الوزاره (کنسول
ایــران در بصره) دیدار می کند که از آزادیخواهان
و از دوســتان قدیمی کســروی اســت .کنسول
(میرزا حســن خان) از کســروی می پرسد چرا تا
به حال لقبی نداشــته ای؟! ظرافت و نکته سنجی
کســروی او را به یاد قصیــده ای از همین میرزا
حسن خان بدیع الوزاره می اندازد که ده – پانزده
ســال پیش در حبل المتین خوانده بود .کسروی
دوبیت و بدیع الوزاره در دنباله ،بازمانده ی قصیده
را می خوانند:
همت بزرگان
شک ِر خدا در ایران از ِ
نعمت شده فراوان القاب بی شماره
آن یک جفنگ حضرت این یک دبنگ خاقان
آن مهمل الصداره این معطل الوزاره{ص.}187
• شــرح زندگانی کسروی ،نشان از مردی دارد
که به ســبب یکدلی و راست رو بودن و پرهیز از
دورنگی ،از جوانی تا زمان مرگ ،دشــمنان زیادی
داشته است .بارها در ماموریت های اداری و انجام
امور فردی و فرهنگی با توطئه های ریز و درشت
مواجه شده و به جانش سوء قصد کرده اند ،از زمان
حضــورش در ایل بختیاری گرفته تا حضورش در
تبریز و زنجان و تا دشمنی و سوء قصد پسر خزعل
(ســردار اجل) .گاه سرعت و دقت کسروی در اخذ
تصمیم در بدترین شرایط ،آن هم در چند لحظه ی
بحرانی ،انســان را به یاد سنجیده ترین تصمیم و
تدبیرهای نامی ترین فرماندهان نظامی در بدترین
شرایط نبرد می اندازد .نمونه اش تصمیمی که در
مسجد ســلیمان و در میان دشــمنان دوست نما
گرفت.
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فجایعــی روی داد کــه برخی از آن هــا در آثار
مورخان هــر طرف ،آلوده به تعصب های قومی و
مذهبی ثبت گردیده اند.
خطــاب به خواننده ای کــه چگونگی تضعیف
دولــت غزنویان و روی کار آمدن ســاجقه را در
آثار تاریخی (از جمله در تاریخ بیهقی) دنبال کرده
است ،می توانیم اطمینان بدهیم که قدرت گرفتن
و جســارت یافتن اقوام بیابانگرد وابسته به اقتصاد
شــبانی (ازبکان و ترکمن ها) نیز طی پروســه ی
مشــابه نضج گرفته است :سلجوقیان بارها و بارها
در برابر غزنویان از در اطاعت و انقیاد بر می آمدند
و حاضــر به همه نوع مصالحــه بودند ،اما تکبر و
تفرعن غزنویان (و خصوص ًا مســعود غزنوی) که
از ارکان فکری و عملی چنین حکامی اســت که
در دوره های فساد و پس از دوره ی امنیت ظاهر
می شــوند ،آن چنان سالجقه را در منگنه قرار داد
که راهی جــز مقاومت در پیــش رو نمی دیدند،
و علیرغــم آن کــه از لحاظ تعداد افــراد و منابع
مالی اص ً
ال قابل قیــاس با غزنویان نبودند ،همین
تازه نفس بودن و به بن بســت سیاســی رسیدن،
باعــث پایداری و در نهایت تفــوق آنان گردید و
حوادث تاریخی بعدی را رقم زد.
ازبک ها و ترکمن هــا نیز به باور من چنانچه
با کیاســت و رفتارهای خویشــاوندی از ســوی
زمامداران ایرانی مواجه می شــدند ،می توانستند
به عنوان حاشــیه ای برای امنیت مرزهای شمال
شرقی ایران محسوب شوند و در این صورت ایمان
داشته باشــید که بخش هایی که می شناسیم ،به
آن آســانی و با کمترین فشار ممکن (آن گونه که
پیش آمد) از ســرزمین ما جدا نمی شدند! ضمن
این که همین اتفاق نامبارک در زمان ساســانیان
نیز به وقوع پیوســت :اقوامی که ســالهای سال
در مرزهای شــمال شــرق ایران آن زمان ساکن
بودند(اگر درســت به یاد داشــته باشم سخن یا از
کوشــانیان به میان است یا قومی که هفتالیان نام
داشــتند و همان هیاطله هستند .بعدها خوارزمیان
و خوازمشــاه این مهــم را بر عهــده گرفتند) و
باصطالح نظامیان اولیــن ضربه گیرها در هنگام
هجوم خارجیان از آن نواحی به شمار می آمدند ،بر
اساس سوء تدبیر از بین رفتند و انگیزه ی طوایف
بیابانگرد ترک برای هر چه نزدیک تر شــدن به
مرزهای ایران بیشــتر و بیشــتر شد و حاصلش را
پس از فروکش کردن وقایع حاصل از اســتیالی
اعــراب ،در حضــور و ثبوت سلســله های ترک
(غزنویان -سلجوقیان -غزها و )...می بینیم!
جان کالم آن که ر ّد پای بخشــی از اشتباهات
دهشــتناک ما در اقدامات ضد ایرانی ازبک ها و
ترکمن ها کام ً
ال مشهود و محسوس است! غفلت
مــا در درک ایــن حقایق ،به خاطر نوشــته های
آمیخته با تعصــب و تحجر و تنفر مورخان ایرانی
اســت (مورخان آن اقوام هم بیکار ننشسته اند و
به وظایف ملــی! و قومی! و مذهبی خویش عمل
کرده اند!!) .ما همیشه به تبع نوشته های مورخان
خود ،از شــیبک خان ازبک و عبیداهلل ازبک و ...
با تحقیر و تنفر یاد کرده ایم ،و مســلم ًا یک ازبک
نیــز در برخورد بــا همین رویدادهــا ،تحت تاثیر
نوشــته های مورخان هم میهنــش نظر مخالف و
متضــاد با نظر ما را دارد .مــی خواهیم نمونه ای
را طرح کنیم که در حبیب السیر ثبت شده و ما از
رساله ی مشهور میرزافتحعلی آخوندزاده با عنوان
قرتیکا (همان کرتیک یا نقد) نقل می کنیم .دلیل
اســتناد آخوندزاده به این بخش از حبیب الســیر
آن اســت که روزنامه ملت ایران ،سروش ،شاعر
درباری آن زمان را ستوده و با فخر و غرور ،نسبت
او را به نجم ثانی (ســردار ایرانــی اوایل دوره ی
صفویه) رســانیده بود .حاال آخوند زاده می خواهد
بر اســاس نوشته ی حبیب الســیر نشان دهد که
این نجم ثانی چه کسی است؟ آیا شایسته ی این
تمجید و تحمید و تحســین هســت؟ آیا انتساب
ســروش به او باعث سرافرازی شاعر خواهد بود یا
باعث سرافکندگی؟!
در ابتدا چکیده ی مطالب حبیب الســیر در این
مورد :نجم ثانی به واســطه ی کثرت حشــمت و
شــوکت مغرور گشــته و بدون اجازه ی پادشــاه
صفوی عــازم فتح ماوراءالنهر و مقاتله ی ســپاه
ازبــک می شــود (در همین جا توجــه خواننده را
بــه همین جمله جلب می کنم :بدون اجازه شــاه
صفوی راه ماوراء النهر گرفتــه و رفته بجنگد! آیا
شــما می پذیرید؟ به گمانم دلیل آوردن این جمله
ربط مستقیم دارد به نتیجه ی نهایی این جنگ!!).
به جانب حصار ِ خزار رفت و آنجا را محاصره کرد.
حاکم شهر از در مصالحه در آمد و به اتفاق ارباب
و کالنتــران ،بعد از طلب عهــد و پیمان ،خود را
تســلیم کردند .اما نجم ثانی بر خالف پیمانی که
مقید و فرمان قتل ده ها نفر
بســته بود ،حاکم را ّ
از بزرگان را به همراه سپاهیان ازبک صادر نمود!!
بعد از آن به شــهر قرشــی رفت و پس از سه روز
زد و خورد ،حاکم و تعداد کثیری از سپاهیان ازبک
را اسیر کرد .علیرغم درخواست بزرگانی همچون
غیاث الدین محمد و دیگران مبنی بر گذشــتن از
خون اسرا ،نجم ثانی دســتور داد آن ها را گردن
زدنــد و بقول صاحب حبیب الســیر“ :قرب پانزده
هزار کس را از ســپاهی و رعایــا از تیغ بی دریغ
گذرانید” .سپس به سمت بخارا حرکت کرد ،اما در
این زمان ازبک ها مجال یافته و نفرات زیادی گرد
آوردند .افراد خبیر بــه نجم ثانی توصیه می کنند
سپاهش را تا شهرهای خزار و قرشی عقب بنشاند.
امــا مرد نادان در باد غرور افتاده و به نصایح عمل
نکرد و عاقبت ســپاهش تار و مــار و خودش به
دســت ازبک ها اسیر شد .تا این جا به طریقی که
در این اختصار آوردیم ،در منابع تاریخی ما ایرانیان
ثبت شده است.

