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 دنباله مقاله به صورت كه در روزنامه اطالعات مطلب حاضر بخشي از خاطرات روزنامه نگار قديمي ، علي اكبر كسمايي است       
، مـردي  ۱۳۷۰ پـنج آذرمـاه   -» دشـمن شـعر  داسـتان و فلسـفه     «در سـه شـماره بـا عنـاوين          كسـمايي   .  منتشر مي شد   ۱۳۷۰سال   در دار

گفتـار خـود را     وي  .  سخن مي گويـد   و كارهاي وي     كسروي   بارهدر ، آذر ماه  ۱۶ - )۲(آذرماه و مردي نامتعارف   ۱۵ - )۱(نامتعارف
خواندم ، مجله پيمـان بـود كـه در سـال     » بابل«يكي از ماهنامه هاي جالبي كه بهنگام نوجواني در قرائتخانه ملي       « :چنين آغاز مي كند   

 ». انتشار آن ادامه يافت۱۳۲۰تاسيس شد و تا سال » سيد احمد كسروي«  خورشيدي به دست ۱۳۱۲
تعريـف هـاي   .  بدون هـيچ جانبـداري بـه زنـدگي كسـروي و آثـار وي مـي پـردازد                    اكير كسمايي در بازگويي خاطرات خود،     

در نقد گفته هاي كسمايي و بويژه كسروي، مطلبي در روزنامه اطالعات به             » اسداهللا بادامچيان «كسمايي از كسروي باعث مي شود تا        
اما براي خودم تعجب آور است كه چرا عليرغم نظريات صريح امام راحل در              «:ر ماه نوشته و آن را چنين به پايان رساند          آذ ۱۱تاريخ  

مورد كسروي، اين گونه مطالب نوشته مي شود و با اينكه نويسنده مي داند كه شهداي بزرگوار فداييان اسالم و علماي بزرگ اسالم                       
سروي و نوشـته هـاي او مخـالف بـوده انـد و او بدسـت توانـاي فرزنـدان اسـالم كـه در همـين                            و همه تحصيلكرده هاي بيداردل با ك      

 كـه يـادآور   گرامي داشته مي شود بدرك فرستاده شده است و بسياري مطالب ديگر نزديكيها سالگرد شهادت آنان از طرف امت ما       
 سال از انقالب شـكوهمند اسـالمي،        ۱۳ پس از گذشت     نمي شوم و آقاي كسمايي آنها را با توجه به اطالعات و مطالعاتش مي داند،              

 ».باز كسروي ها بدينگونه مطرح مي شوند
 :آنچه از اين پس مي آيد خاطره ديدار با كسروي است، كه اكبر كسمايي در بخشي از گفتار خود بازگو مي كند

 
 

 )١(!مردي نامتعارف
 از علي اكبر كسمائي

 
وحـدت  “(خيابـان شـاهپور سـابق       ” قاپوچي باشـي  “ي    يدم، هنگامي بود كه در كوچه     را د ” سيد احمد كسروي  “نخستين بار كه    

شـد و هربـار كـه     هم بود و روي جلد هر شـماره ازيـن مهنامـه درج مـي            ” پيمان“ي    اين آدرس دفتر مجله   . نشست  مي) امروز” اسالمي
و داسـتان، ضـد     ” رمـان “د فلسـفه، ضـد      ي آن مطالـب ضـد شـعر، ضـ           گرفتم روزي بديدن نويسنده     افتاد، تصميم مي    چشمم به آن مي   

” ايسـم “ها كـه در آن زمـان بجـاي     ”گري“تصوف و عرفان، ضد اروپاييگري، ضد باطنيگري و خراباتيگري و ضد خيلي ديگر ازين               
شد، بروم و ببينم اين چه موجود شگفت و نامتعـارف و متفـاوت و متخاصـمي اسـت كـه بـرخالف معتقـدات                           فرنگي به كار برده مي    

 …ي نوشتن و سخن گفتنش هم با ديگران فرق دارد گويد، و شيوه زند و سخن مي دارد و قلم مي معروف گام برميمعمول و 
ايـم، مشـتاق      ايم و آدميان را چنانكـه در واقـع هسـتند، بدرسـتي نشـناخته                اي از زندگي نيندوخته     تا جوان هستيم و چندان تجربه     

بويژه با مردان نامدار روزگاريم كـه بـراي مـا از دور، درخشـندگي و جلـوه و جـالي          دوستيها و آشناييها و ديدارها و تكرار ديدارها         
اي آشنا شديم كه آثارش براي ما بسيار گرانبهاست،           خاصي دارند؛ ولي وقتي يكي ازين معاريف را از نزديك ديديم مثالً با نويسنده             

اي كه ما ازو در ذهن داريم و يا با تصوير و تصـوري كـه از                   ي واقعي او، با آن سيماي معنوي درخشنده         افتد كه چهره    كمتر اتفاق مي  
از . ايم، مطابقت كامل و برابري و هماهنگي اطمينان بخـش و ايمـان افزايـي داشـته داشـته باشـد                      شخصيت او در خيال خويش ساخته     

 همان دورادور بشناسيم تا بتـوانيم       اند كه بهتر است بزرگان، بويژه هنرمندان و نويسندگان را از            اينروست كه اهل تجربه، توصيه كرده     
  و اين نـه  …ايم،  پيوسته تصوير و تصور كنيم ي بزرگي و برتري كه گرداگرد رخسار معنوي آنان كشيده آنان را در ميان همان هاله  

ي آن اسـت   طهي متفاوت دروني و بيروني دارند بلكه بواسـ     اند و يا دوچهره     از آنروست كه بزرگان از دور فرشته و از نزديك شيطان          
ولي تا اين حقيقت از راه تجربه بدست نيايد، آدمـي پيوسـته در پـي                . كه خيال و پندار آدمي، هميشه زيباتر و بديعتر از واقع امر است            

تر، و نيازمند انسـانهاي برتـر و شـناختر بهتـر           هاي زيباتر و افقهاي دورتر و گشاده        روشنايي بيشتر، و مشتاق رخسارهاي بديعتر و منظره       
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فاني شدن در خداوند تعبير شده يا انجاميـده اسـت در   ” اهللا فناء في“آنها و پيوستن به آنهاست و اين شور و شوق كه در نزد عارفان به            
 .منجر گرديده است” شمس تبريزي“مردي مانند مولوي به دوستي ژرف و شگرفي با 

ي مدرسـه و      كـه مركـوب دوره    ” كايزر“ني مارك   ي آلما    خورشيدي، با يك دوچرخه    ١٣١٦در يكي از روزهاي تابستان سال       
در ” پيمـان “ي  ي قاپوچي باشي كه دفتر ماهنامه    بسوي خيابان شاهپور و كوچه    ” سيد احمد كسروي  “ايام تحصيلم بود،  به قصد ديدار        
 . آن جا قرار داشت حركت كردم

البـاب    از دوچرخـه پيـاده شـدم و دق        ” پيمـان “ي    راحت به مقصد رسيدم و درست در برابر تابلوي مجله         . نشاني خانه روشن بود   
اي  ي هشتي ظاهر گشـت كـه چهـره    ي قديمي، آهسته باز شد و مردي در آستانه  ي آن خانه    ديري نكشيد كه در چوبي دولنگه     . كردم

از زيـر  پيراهني سفيد و شـلواري سـياه پوشـيده بـود و بـا چشـمان ريـز و نافـذي كـه          . عبوس و استخواني و اندامي بلند و الغر داشت   
 آن مرد چيزي نگفـت      …خواهم آقاي كسروي را ببينم       مي  :چه كار داريد؟ گفتم   : درخشيد، از من پرسيد     هاي سفيد عينك مي     شيشه

نزديـك در ورودي اتـاق كـوچكي    . ام را به ديوار تكيـه دادم  در همان هشتي، دوچرخه. و كنار رفت و راهنمايي كرد كه داخل شوم      
ي اتـاق گذاشـته بودنـد كـه در برابـر آن يـك        ميز چوبي كـوچكي در يـك گوشـه      . رفت  به شمار مي  ” انپيم“ي    بود كه دفتر ماهنامه   

هاي اتاق، چند رديف كتابهاي بزرگ قديمي با جلدهاي چرمـي             فقط در تاقچه  . روي ميز هيچ چيز نبود    . صندلي لهستاني قرار داشت   
چند صـندلي لهسـتاني ديگـر       . گرفت  شت كه از همانجا روشني مي     دا” قاپوچي باشي “ي    اي هم به كوچه     اين اتاق پنجره  . شد  ديده مي 

ي خـاك   اي بود كـه بمجـرد ورود، حـس كـردم بـوي مانـده        هم در اطراف اتاق گذاشته بودند و فرش اتاق، زيلوي رنگ و رو رفته             
 .دهد مرطوب مي

و آهسـته پشـت آن ميـز كوچـك     ي بعد همان مرد آمـد       تصور كردم آن مرد رفته است آقاي مدير را خبر كند ولي چند دقيقه             
نمود ولي بنظرم رسيد كـه از ابهـت يـا عنايـت      اش گرچه جديتر مي ي استخواني اين بار، كت سياهرنگي در برداشت و چهره      . نشست

صاحبخانه و يا ميزبان نيز خطوطي در آن ترسيم شده است و پيش از آنكه لب بسخن گشايد، يكباره متوجـه شـدم كـه ايـن شـخص                         
 ! است”كسروي“همان 

گفتم و نخستين بازتاب سخن در ذهنم، سخن موزون و مقفي بود و در واقعي طنين كـالم بـود و نـه معنـي      در نوجواني شعر مي 
و (هايي را كه كم و بيش آهنگين نباشد و هنجار كالم و موزوني و رواني سخن در آنها مـوج نزنـد                           از اينرو هنوزهم نوشته     …كالم

خوشبختانه ديرگاهي اين هنجار پسندي و آهنگسرايي در سـخن را بجـاي آنكـه               . دارم  دوست نمي ) ينهاي آهنگ   اند نوشته   چه اندك 
هستم زيرا در همان نخسـتين ديـدار بـا          ” كسروي“در شعر بكار برم، در نثر بكار بردم و اين را شايد بتوانم گفت كه مرهون و مديون                   

 منتظر شد كه مقصودم را از آن مالقـات بيـان كـنم، دسـت بـردم و از             او، در همان هنگام كه او خاموش و عبوس در برابرم نشست و            
آن ربـاعي   . ي آن مجلـه تقـديم كـردم         گفته بودم، به نويسنده   ” پيمان“ي    جيب بغل، كاغذي حاوي يك رباعي را كه در مدح مهنامه          

 :چنين بود 
 ي فكر و حكمت و ايمان است پيمانه  پيمان ميخوان كه خواندني پيمان است

 بيماري عقل و هوش را درمان است   خواني ه كزين مجله را ميهر نسخ
كاغذ را گرفت و از پشت عينك سفيد، نيم نگاهي به آن رباعي كرد و بـا آنكـه خطـوط يـك لبخنـد كـم و بـيش                              ” كسروي“

اش ندارد و منتظـر اسـت       ي تنبل كه اطميناني به نوشته       د مدرسه من مانند آن شاگر   . اش پيدا شد    رنگ در پيرامون لبهاي بهم فشرده       كم
ام را بـه      ي بعـد، او آهسـته و شـمرده، در حـالي كـه ربـاعي                 چند لحظه . كردم  ي بدي به او بدهد با نگراني به او نگاه مي            كه معلم نمره  
 :اي كم و بيش تركي چنين گفت داد، با لهجه خودم پس مي

. شعر براي اين قبيل تعريفها و تنقيدها نيسـت        . ها نكنيد   د وقتي خود را صرف اين شعر گفتني        رباعي بدي نيست ولي سعي كني      -
شـما را بكـار انـدازد تـا بتوانيـد           ” خـرد “كتابهايي كه شما را هوشيار سـازد و         : كتابهاي مفيد بخوانيد  . شما اول بايد خيلي مطالعه كنيد     

 .شما جوانان وظايفي مهمتر از شعر گفتن داريد. و رستگار شويدهاي خوب و بد و حق و ناحق را از هم تميز بدهيد  پايه
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شنود، چندان مطبوع و دلخواه خـود         را گرچه مانند هرگونه دستور يا پند و  اندرزي كه جوان از پير مي              ”  كسروي“ سخنان   …
پارم و در پايان صحبتش، چـون در  كوشيدم بخاطر بس!) ام را بجاي آنكه نگهدارد و چاپ كند پس داده بود            بويژه آنكه رباعي  (نيافتم  

 :ي داستان داشتم، ازو پرسيدم  اي به مطالعه آن ايام عالقه
 ي داستان هم كار مفيدي نيست؟ ي شما مطالعه  آيا بعقيده-

 :گفت 
ل ها و گو    ها و مجله    الوقت و پركردن روزنامه     فرنگيان براي دفع  . پسندم   داستانهاي فرنگي را من نمي     …تا چه داستاني باشد    -

داستانهاي قديم شرقي كه نكته و نصيحتي در بردارد بد نيسـت  . نويسند زدن خواننده و پول درآوردن از آنها و جلب مشتري قصه مي           
مـا امـروز گرفتاريهـايي    . خورند اند مخصوصاً با آن نثر مسجع و مقفائي كه دارند، به كار امروز ما نمي       ولي آنها هم چون قديمي شده     

ي نابسـامانيها و   شـعر و داسـتان و حتـي فلسـفه هـم چـاره       . را چاره كنيم  ” پنداربافيها“و  ” كجرفتاريها“ن بپردازيم و    داريم كه بايد به آ    
اين كار با شعر و غـزل و  . ي خود از ميان برداريم بايد گردهم آييم و گرفتاريهاي خود را با همت و اراده    . كند  بدانديشيهاي ما را نمي   

كند  ادبيات ما هم بدينگونه كه تاكنون بوده و هست، دردي را دوا نمي. بافي شدني نيست ني و فلسفه  رباعي و قصه نويسي و قصه خوا      
ام   آري، و شنيده  : ايد؟ گفتم   را خوانده ” آيين “… هر دوراني گرفتاريهايي دارد و راه حل آنها نيز بايد متعلق به همان دوران باشد               …

ي اتـاق،   توانم استفاده كنم، برخاسـت و از طاقچـه        تي فهميد من از زبان عربي هم مي       وق” كسروي“.  اند  كه آنرا به عربي ترجمه كرده     
 : كتابي را برداشت و به من داد و گفت

 …است” آيين“ي   اين ترجمه -
 :ذيل اين عنوان در دوسطر، چنين چاپ شده بود. الطريقه، بود: عنوان كتاب 

 الفه بالفارسيه و ترجمه الي العربيه
 وي ا لتبريزيالسيد احمدالكسر

  شايد هم نوشـته (نام ناشر يادم نيست   . كتاب با قطع رقعي و جلد مقوايي نخودي رنگ و كاغذ خوب و چاپ مرغوب مصر بود                
. ي باريكي از آن در شيرازه باقي مانده اسـت  اي از آغاز كتاب بريده شده و تتمه ولي وقتي كتاب را بازكردم، ديدم صفحه) ايرج بود 

لختـي  ابـروان درهـم بـرد و     . م آن صفحه چه بوده است؟ نخست بنظرم رسيد كـه ازيـن پرسـش خوشـش نيامـد            پرسيد” كسروي“از  
 :انديشيد و سپس چنين گفت 

ي مـن چـاپ    درين صفحه ناشر مصري، گرچه كتاب را به سرمايه. نويسند پندارند كه عربي را بهتر از ديگران مي          مصريان مي  -
به آن بيفزايد، با اشاره به عرب نبودن نويسنده، به  خوانندگان يادآوري كرده است كه هرجا            كرده و حق نداشته است چيزي از خود         

آنرا ناشي ازين بداننـد كـه زبـان مـادري نويسـنده، عربـي نبـوده و مؤلـف              . تعبير نامأنوس يا كالم غير متداولي در خالل كتاب يافتند         
 !كتاب، مصري نيست و ايراني است

من كه در آن ايام، تازه بـا مطبوعـات مصـري آشـنا              . ه تمسخر و خشم، اين توضيح را بر زبان آورد         با لحني آميخته ب   ”كسروي“
را برسبيل تفاخر بزبان آوردم و مقصـودم ايـن بـود كـه              ” نيل“ي مهم مصري و تني چند از نويسندگان ديار            شده بودم، نام چند نشريه    

كسـروي را بيشـتر برآشـفته       “ينكه آن تفـاخر كـه نـوعي تظـاهر بـود،             غافل از ا  . خود را آشناي ادب عرب نشان بدهم      ” كسروي“نزد  
درنگ پس از شنيدن نامهاي چند نشريه و تني چند از نويسندگان معـروف مصـري، زبـان بـه توضـيح تنـد                          خواهد ساخت چنانكه بي   
 :اش چنين بود ديگري گشود كه خالصه

سـوريه و   ( اند و بيشتر آنها را برجستگان اهـل شـام             د نبوده  مصريان خود مؤسسان اين مطابع و مطبوعات مهمي كه امروز دارن           -
در تركيه در قـرن هفـدهم تأسـيس شـد و در قـرن هجـدهم در شـام           . مطبعه در اروپا در قرن پانزدهم پديد شد       : اند  پديد آورده ) لبنان

ي خـود     بـا حملـه   ” نـاپلئون “داشـت و    از چاپ و چاپخانـه خبـر ن       ” ناپلئون“ي    مصر تا زمان حمله   . نخستين چاپخانه بكار افتاد   ) سوريه(
 .چاپخانه را هم به مصر منتقل كرد تا منشورات او را بچاپ رساند
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كه ” سليم و بشاره تقال   “را برادران   ” االهرام“. را غيرمصريان احداث كردند   ” المقطم“و  ” االهرام“: ي مهم مصري       دو روزنامه  -
د و بعدها تشكيالت اين روزنامه به قاهره منتقـل شـد و دو سـردبير مهـم آن                   اهل لبنان بودند، نخست در شهر اسكندريه تأسيس كردن        

يعقوب و فـؤآد    : ” المقطم“مؤسسان  . را اداره كردند، لبناني بودند    ” االهرام“نيز كه ساليان درازي     ” آنطون الجميل “و  ” داوود بركات “
ي  مؤسـس مجلـه  .  را نيـز منتشـر سـاختند   ” تطـف المق“ي معـروف علمـي      كـه مجلـه   ) بودنـد (صروف هم دو برادر اهل سوريه هستند        

و ” اميل زيـدان  “هم اهل شامات بود كه روايات اسالمي و تاريخ تمدن اسالمش معروف است و پسرانش                ” جرجي زيدان “: ” الهالل“
ي صددرصـد مصـر   ) كردنـد   مي(كنند    ي بزرگ مطبوعاتي را با مجالت مختلفش اداره مي          كه هم اكنون اين مؤسسه    ” شكري زيدان “

” بسـتاني “ي  خانواده. اند در لبنان نوشته و چاپ كرده    ” شرتوني“جديد را  آباء يسوعي مانند       ” صرف و نحو  “شوند بهترين     شناخته نمي 
اثـر منظـوم هـومر    ” ايليـاد و اوديسـه   “…آيند، در ادب عرب شهرت بسزايي دارند   االصل شامات بشمار مي هاي ايراني كه از خانواده 

ي  خصائص حماسـي ايـن اثـر را توانسـته             به شعر عربي با آن بحور مخصوص عربي درآورده است و همه           ”  بستاني سليمان“يوناني را   
 حاال اين آقاي ناشر مصري، از من ايراد گرفته است كـه فـالن تعبيـر يـا فـالن كـالم                       …ي آن بشعر عربي حفظ كند       است در ترجمه  

ام چـون     از اينرو، صفحة توضيح او را پـاره كـرده         ! ام  ام نيست و ايران     ن مادري ام چون عربي زبا     غيرمتعارف را در زبان عربي بكاربرده     
 .وجه و بالتوجيهي است توضيح بي

ي پايـان ديـدار، از جـاي برخاسـت و             ام، به نشانه    او را بزبان فارسي دارم و خوانده      ” آيين“پس از آنكه فهميد كتاب      ” كسروي“
 :را كه تازه منتشر شده بود، به من داد و گفت” پيمان“ي  هاي ماهنامه يكي از آخرين شماره

 …باز هم به اينجا بياييد” پيمانيان“توانيد براي آشنايي با ديگر  ـ ما شبهاي جمعه اجتماعي داريم و شما مي
آن رباعي كـه در     . وقتي از دفتر پيمان بيرون آمدم و سوار دوچرخه بسوي خانه ركاب زدم، ديگر آن شاعر نوجوان قبلي نبودم                  

خواسـتم هرچـه زودتـر     مـي !.. زد ام نيش مـي    آمد كه همچون خاري بر خاطر آشفته        گفته بودم، بنظرم سخني ياوه مي     ”  پيمان“صف  و
 …فارسي و عربي را با هم تطبيق كنم” آيين“بخانه برسم 

 خواهم كرد، بهتـر  را كه به آن اشاره” آيين“نخست آنكه محتوي و مغز كتاب :  در خالل اين كار، به نكات بسيار پي بردم          …
همچنـين متوجـه    . ديگر آنكه به بسياري از نكات و دقايق ترجمه از لحاظ امانت و انطباق با اصـل پـي بـردم                    . دريافتم و بيشتر شناختم   

 ي اينها مهمتر آنكه به از همه. هاي فارسي در عربي، و بسياري از كلمات عربي در فارسي شدم   معاني دقيق و برابرهاي بسياري از واژه      
ي كـار درخشـانتر    اين حقيقت پي بردم كه وقتي عامل شورانگيزي براي كنجكـاوي و تحقيـق در انسـان وجـود داشـته باشـد، نتيجـه                     

 …گيرد ي آن سريعتر صورت مي شود و دستيابي به ثمره مي


