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به همين دليل وي با حساسيت خاصي تبليغات پان تركيستي آن .  داردد كسروي حفظ وحدت ملي جايگاه ويژه ايدر انديشه احم
نوشته زير پاسخي است به يكي از نويسندگان ترك روزنامه طنين چاپ تركيه . سوي مرزهاي ايران را دنبال كرده و موضعگيري مي كند

 .باره مي دهد اين كه خود در مقدمه توضيحي در
 
 

 ۱۳۲۳، ارديبهشت ۶برگرفته از پرچم هفتگي شماره 
 

 ما و همسايگانمان 
 

 تركيه و تركان در ادبيات كنوني ايران
 ”مفرط“كسروي يكي از نثرنويسان 

 
هاي نامـدار تركيـه اسـت درچنـدماه           تركيه كه يكي از روزنامه    ” طنين“روزنامة  

حمد رسمي يارار، زيـر عنـوان       پيش يك رشته گفتارهاي پياپي، كه به خامة ا        
كـه  (بااليي نوشته شده به چاپ رسانيد و چون گفتار دهم از آنها دربارة مـن                

بيـنم گذشـته از    خـوانم مـي    انـد و مـن كـه مـي          بوده، فرسـتاده  ) دارندة پرچمم 
هـاي دروغ و بيجـا از زبـان           ناآگاهيهايي كه نويسنده را بوده، يك رشته گفته       

ترجمه كرده تكه به تكه     ” پرچم“دانم آن را در      من آورده، اين است بهتر مي     
چنين پيداست كه يارارافندي اين . ناآگاهيها و دروغهاي نويسنده را باز نمايم

هـاي او گذشـته       هاي خود را كتابي خواهد گردانيد در حالي كه نوشته           نوشته
تـوزي تركـان دربـارة نويسـندگان ايرانـي            از آنكه بيپاست هرآينه مايـة كينـه       

داريـم كـه سـفارت تركيـه در تهـران يـا               ود، اين است ما دوست مي     خواهد ب 
 .سفارت ايران در آنقره به يارارافندي يادآوريهاي شايان را دريغ ندارند

 
 

 
چـون سـيد اسـت تبـارش بـه عـرب           .  سيد احمد كسروي از نثرنويسان مفرط ايران و از نامدارترين دانشمندان آن كشـور اسـت                *

دهد و در راه پاك گردانيدن آن كشور از           و اين تبار را فراموش گردانيده و هواداري از نژاد ايران نشان مي            چيزي كه هست ا   . پيوندد  مي
 .تركان گفتارهاي بسياري نوشته است

 
ام  تهام در ايران ترك نيست، آنچه من گف        گاه نگفته   ام تركها از ايران بيرون روند، هيچ        گاه نخواسته   من هيچ . هاي اخير دروغ است     اين جمله 

از (شـود، از تركـي و عربـي و ارمنـي و آسـوري و نيمزبانهـاي اسـتانها         ام، اين بوده كه زبانهاي گوناگوني كه در ايران سخن رانده مـي    و خواسته 
كه (ان رود و همگي ايرانيان داراي يك زب از ميان ) يي و سدهي و كردي و لوري و شوشتري و مانند اينها گيلكي و مازندراني و سمناني و سرخه    

 . ام اين بوده خواستة من و دراين راه بوده كه كوشيده. باشند) زبان فارسي است
. دارم، چنـين چيـزي نبـوده اسـت و نبايسـتي بـود          دانم و دشمن مي     اين نيز نه از راه آن بوده كه تركي يا عربي يا ارمني يا آسوري را بد مي                 

ام، از  هـا از آن برداشـته   ام و بهـره  هتر از برخي عربها توانم نوشت، ارمني را درس خوانـده ام و ب عربي را هم يادگرفته . تركي زبان مادري من است    
مردمـي كـه در يـك    . اين زبانها همه نيك است، چيزي كه هست بودن آنها در ايران ماية پراكنـدگي ايـن تـوده اسـت     . باشم  آسوري ناآگاه نمي  

 . در ميانه هرچه كمتر بهترزيند و سود و زيانشان به هم پيوسته است جدايي كشور مي
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    از . اند شان، نژادها پيش از اين از مدينه يا از مكه به آن شهر آمده و جاگرفته و بومي گرديده  خانواده. در تبريز زاييده شده
 كنند و بـازهم خـود   زندگي مي) آسياي كوچك(اين روست كه همچون سيدهاي ديگري كه با فراواني در ايران و تركستان و آناتولي       

نـه بـه   ” قيافـت “و چـه از  ” سيما“، سيد احمد نيز چه از     )درحالي كه هيچ گونه مانندگي به عرب ندارند       (شمارند    را از فرزندان پيغمبر مي    
 .اگر در مكتب نخوانده بودي نه يك كلمه عربي دانستي و نه يك كلمه فارسي. دارد عرب و نه به ايرانيان مانندگي نمي

 
داند بداند، اگر به عرب يا به ايرانيان ماننده نيستم نباشم، اينها نه چيزي است كـه مـن ارج    اند بخواند، عرب مي خو  يارارافندي مرا ترك مي   

كـنم و سـود و زيـان و           ام و در ميـان ايـن تـوده زنـدگي مـي              گذارم آن است كه در تودة ايران زاييده شـده           ام و مي    آنچه من ارج گذارده   . گذارم
باشد، اين است بايستي خواهان نيكي اين توده باشـم كـه              ام بسته به نيكي يا بدي حال اين توده و اين كشور مي              دهآسايش و گرفتاري من و خانوا     

 .ام و اكنون نيز هستم بوده
 نخست در تبريز درسهايي خوانده و زبانهاي عربي و فارسي و دانشهاي اسالمي را در آنجا يادگرفتـه ولـي سـپس بـه دانشـهاي                            *

ها كه در ماههـاي محـرم شـيعيان بـه انبـوهي گردآينـد و بـراي حضـرت حسـين مجلسـهاي                           در آغاز كارش در تكيه     .خود بسيار افزوده  
 .خوانده  است سوگواري برپاگردانند اين مرد در آنجاها مرثيه مي

 
اني ايرانيان آگاهي ام چون  از چگونگي زندگ همانا كه شنيده من زمان اندكي به ماليي و پيشنمازي پرداخته     . زش شگفتي است  غاين يك ل  

 . داشته پيشنمازي و ماليي را با مرثيه خواني به هم آميخته نمي
روضه خوانان كساني هسـتند كـه   . باشد خوان و واعظ و مال و مجتهد از يكديگر جداست و از هم دور مي دانيم كه روضه در ايران همه مي  

خوان بايد آواز خوبي داشـته و آنچـه           روضه. گرفتن است ) از دو ريال تا ده ريال      (شان به اين خا نه و آن خانه رفتن و روضه خواندن و پولي               پيشه
اش واعظي اسـت و از آن راه نـان خـورد و بـه هرجـا كـه خواندنـد رود و                   باالتر از آن واعظ است، اين هم پيشه       . خواند با آواز و شعر بخواند       مي

پـس از   . بخواننـد ) با آواز و شـعر    (اين واعظان هم بايد در پايان موعظه، روضه         ) دسخناني به هم بافته براي خوشايند شنوندگان گوي       (موعظه كند   
آن پيشنماز است كه در يك مسجدي در كويي يا در بازاري نماز جماعت خواند و از پيرواني كه پيداكرده است پولها به نام خمس و مـال امـام                         

اين نيـز گـاهي در پايـان        . ياد دهد و دين آموزد    ” مسئله“ه منبر رود و به مردم       اين پيشنماز هم گاهي در محرم و رمضان ب        . و زكات گيرد و خورد    
” رسـاله “دهـد و  ” فتوي“پس از همة اينها مجتهد است كه        . ولي نه به آواز و شعر     . هايي از كربال و داستان آن گويد و مردم را گرياند            وعظ جمله 

 .نويسد و نماز جماعت خواند و به منبر بسيار كم رود
نيـايم آقـا    . بـودم   رسد از يـك خـانوادة پيشـنماز و مـال، بلكـه مجتهـد مـي                  نويسم و به چاپ مي      انكه در تاريخچة زندگاني خودم مي     من چن 

عمويم ميرمحمدحسين به نجف رفته و درس خوانده        . بود، و مسجدي به نام خود داشته كه هم اكنون هم هست             ميراحمد از پيشنمازان بزرگ مي    
مـن نيـز   . پدرم درس خوانـده بـود ولـي ماليـي را دوسـت نداشـته بـه بازرگـاني پرداختـه بـود            . كه در همان جا مرده است     بوده    و از مجتهدان مي   

چهارسال درس ماليي خواندم و هنوز بيست سالم نگذشته بود كه با زور به مسجدم بردند و پيشنمازم گردانيدنـد كـه يـك سـال و نـيم يـا بيشـتر              
داشتم پدرم نيـز آن را دوسـت    خواندم، از آغاز جواني مرثيه را دشمن مي رفتم ولي مرثيه نمي م به منبر هم مي   بودم و در رمضان و محر       گرفتار مي 

عقيـده بـه   “: گفتنـد   گردانيـد همـين بـود كـه مـي      هايي كه مردم را از من دلسرد مي ام يكي از انگيزه  چنانكه در تاريخچة زندگانيم نوشته    . نداشتي
 .”خواند  نميحضرت سيدالشهدا ندارد، روضه

ويـژه در تبريـز كـه         ها از شهرها برافتاده، بـه       در ايران از سالهاي دراز است كه تكيه       . ها  يارارافندي مرا مرثيه خوان گردانيده آن هم در تكيه        
 .بود هيچ نمي

ار زبان عربي   بنياد گذاشت كه سيد احمد آموزگ     ” محمديه“يي به نام    ”١ليسه“ سپس محمد حسن ميرزا وليعهد قاجاري در تبريز          *
 .و درسهاي ديني آنجا گرديد و در همان زمان باز به افزودن دانشهاي خودكوشيد

 
بود و ايـن دبيرسـتان        مي) يا مدرسة متوسطه  (بود و من آموزگار عربي و فقه آنجا گرديدم دبيرستان             آنچه در تبريز مي   . اين نيز لغزشي است   

. دانم يارارافندي از كه شنيده كه آن را محمد حسن ميرزا بنيادگذارده بـود  نمي. پاگرديده بودده سال پيش از آمدن محمد حسن ميرزا به تبريز بر     
از اين گذشته من پيش از آنكه در اين دبيرستان باشم دو سال در مدرسـة              . داشت  محمد حسن ميرزا كمترين دستي در كارهاي اين دبيرستان نمي         

پس از بيرون آمدن از آنجـا بـود كـه بـه             . گرفتم  گفتم و هم درس انگليسي ياد مي         عربي مي  بودم كه هم درس     مي) مموريال اسكول (آمريكاييان  
بودم چون ديدم كتابي براي درس دادن عربي بـه نوآمـوزان      بود كه هنگامي كه در مدرسة آمريكاييان مي         داستان آن نيز چنين مي    . دبيرستان رفتم 

خواستم آنها را به چاپ رسانم و بـه ادارة فرهنـگ     كه چون ميالدريه النجمةشتم به نام كتابي در دو بخش نو” متودي“ايراني نيست از روي يك    
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در ) شـود   كه اكنون در تهران است و دكتر عباس ادهم خوانده مـي           (الملك    خواستم رئيس فرهنگ آذربايجان دكتر اعلم     ) اجازه(فرستاده  پرگ    
 .اي به من نوشته نوازش نمود اين بود نامه. توانم نوشت شگفت شده بود كه من عربي را به آن نيكي مي

به كتاب نوشته كه در ديباچة آن به چاپ رسيده؛ به همين آشـنايي، ادارة فرهنـگ از مـن خواسـت           ” تقريظي“دستيارش ميرزا نصراهللا خان     
اين بوده داستان رفتن من بـه  . فتمكه در مدرسة متوسطه به درس عربي و فقه پردازم و من چون از مدرسة آمريكايي كناره جسته بودم آن را پذير        

 در اين داستان آنچه هيچ نبوده است دست محمد حسن ميرزاست. دبيرستان
تـاريخ ايـران و عثمـاني و        . امروز در ايران دانشمنداني همچون سيداحمد انگشـت شـمارند         . در دانشمنديش جاي سخني نيست     *

انجمـن آسـيايي    “در  . دانـد   را نيز نيك مـي    ” علم حقوق “. ه راستي آگاه است   داند، از ادبيات فارسي و عربي و تركي ب          اسالم را نيك مي   
نيـز از اسـتادان     . باشـد   كه براي شرقشناسان است يكي از باشندگان است، همچنـين از باشـندگان فرهنگسـتان ايـران مـي                  ” همايوني لندن 

 .باشد فاكولتة حقوق است و خود يكي از ارجدارترين وكالي تهران مي
 

. فرهنگستان را در برابر كوششـهاي مـن برپاگردانيدنـد         . ام و نيستم    من در فرهنگستان يا در مدرسة حقوق نبوده       . ز لغزش رخ داده   در اينها ني  
كردنـد،   پسـنديدند و بـدگوييها مـي    كوشيدم، فروغي و ديگـران نمـي   هاي عربي و از ديگر آلودگيها مي  من چون به پيراستن زبان فارسي از كلمه       

 .  بنياد گذاردند كه به نام آن جلوگيري از كوششهايم نمايندسپس فرهنگستان را
ام كـه     ازگي هـم دانسـته    تـ . نويسـد   دهد كه همة گفتارهاي آن را خودش مي         ،  بيرون مي   پيماناي به نام       با اينهمه كارها، مهنامه    *

 .)يا بوده است(گرديده ) دانشكده معقول و منقول(تهران ” فاكولتة تئولوجي“يكي از استادان 
ولي اين دانشمند سـلطان سـليم را        . شود  نيز شمرده مي  ” تبارشناسان“سيداحمد كسروي از نامدارترين دانشمندان فلسقة تاريخ و از          

بـوده او را از نـژاد ايرانـي    ” كـاله  زريـن “شـاه اسـماعيل چـون نـام نيـاي بـزرگش       . شناسـد  چون به فارسي شعر سروده از نژاد ايراني مـي         
 .كند  اسماعيل شعرهاي تركي سروده سخت خشمناك بوده آتشفشانيها مياز آنكه شاه. شمارد مي

 
ام كه سلطان سـليم ايرانـي بـوده و شـعرهاي فارسـي او را دليـل                    من در كجا گفته   ! دانم يارارافندي اين سخنان را از كجا آورده است؟          نمي

كجـا از شـعر تركـي گفـتن شـاه نـامبرده             ! ام؟  او و خانـدانش شـمارده     را در تبار شاه اسماعيل نشان ايراني بـودن          ” كاله  زرين“كجا نام   ! ام؟  آورده
 !اينها در كدام كتاب من است، من كجا و چنين سخناني كجا؟! ام؟ خشمناك بوده

 ترك بودنش در خور هيچ گفتگويي نيست، شعر فارسي گفتن او چه داللت به تبارش تواند داشـت؟                  هسلطان سليم از نژاد عثماني است ك      
زبان آن خاندان، ) با بهتر بگويم تركي گرديدن(تركي بودن . وان شمردنتبوده كه جز ايرانيش   بايجاني مي شاه اسماعيل از يك خانوادة كهن آذر      

ها  ام، ولي آن نوشته من دربارة تبار شاه اسماعيل به سخناني پرداخته بلكه كتابي در آن باره نوشته        . تما را از ايراني شناختن ايشان باز نخواهد داش        
كـه نـام نيـاي      ” كـاله   زرين“دارم كه در جايي به كلمة         به هرحال ياد نمي   . دربارة سيد بودن يا نبودن ايشان است نه دربارة ترك يا ايراني بودنشان            

 .گاه مرا افسوسي نبوده است دربارة شعر تركي گفتن شاه اسماعيل نيز هيچ.  معنايي داده باشم بسيار دور شاه اسماعيل است،
يارارافنـدي شـنيده كـه مـن        . نويسـد   نويسد از پندار خود مـي       ها مي   فهمم يارارافندي كتابهاي مرا نخوانده و آنچه در اين زمينه           آنچه من مي  

روي دشمني با تركي پنداشته و آنگاه با خود انديشيده، كسي كه دشمن تركان است چنين بايـد  هوادار زبان فارسي هستم، و اين هواداري مرا از   
 .جاي افسوس است كه يك نويسنده چنين رفتاري كند. بگويد و چنان بايد بنويسد، و از پندار خود چيزهايي ساخته است

بان باستاني آذربايجان كه براي ايرانـي نـژاد سـاختن       در كتاب آذري يا ز    .  كتابهايش بسيار  و گفتارهايي كه نوشته بيشمار است         *
نويسـد، آقـاي      مـي ” پيمـان “و در گفتارهـايي كـه در        ” شـهرياران گمنـام   “تركهاي ايران و آناتولي شرقي نوشـته، و همچنـين در كتـاب              

 .باراند سيداحمد كسروي به همان شيوة كهن خود بازگشته به جاي يزيد به تركها لعنت مي
 

در كجا بـه  ! ام تركهاي آذربايجان  يا آناتولي را ايراني نژاد گردانم؟    من در كجا خواسته   ! دي اين سخنان را  از كجا آورده؟       فسوسا يارارافن 
. ام، هنـوز كتابهـايم در دسـترس همگـان اسـت             سـازند، مـن كـه هنـوز زنـده           دروغ را از پشت سر مـرده مـي        ! ام؟  تركها نفرين فرستاده يا بد نوشته     

 !ايد؟ چيست كه نوشته” ياراماز“هاي  فتهيارارافندي، اين گ
 . كتابي است دانشي نه سياسيآذري يا زبان باستان آذربايجانكتاب 

اي كـه يارارافنـدي       ن كتـاب از ايـن زمينـه       آ. ام  ام و جز پيـروي از دليـل نكـرده           من در نوشتن آن كتاب جز راه يافتن به راستيها را نخواسته           
ربارة آن اين بس كه همان كه به چاپ رسيد در انجمنهاي دانشي شـناخته گرديـد، كـه بـه انگليسـي ترجمـه       د. كند بسيار دور است     برايش بازمي 

ايـد، و همچنـين باشـندگي در     ، كه شـما نيـز نوشـته   ” انجمن آسيايي لندن“باشندگي در  . يافت و در روسي پروفسور مار ستايشهايي از آن نوشت         
 .كتاب بودهآكادمي امريكا و انجمنهاي ديگر نتيجة همان 
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ام كه در آنجا تا قرنهاي هفتم و هشتم زباني كه از شاخة زبان فارسي است روان                   در آن كتاب من از زبان آذربايجان سخن رانده نشان داده          
ده و آذري كم در ساية پيشامدها رواج تركي بيشتر گرديـ   تركي نيز رواج يافته و كم اند، ؛ و سپس كه ايلهاي ترك به آنجا آمده   )آذري(بوده    مي

دانـم چـه ايـرادي بـه مـن       نمـي ! دانـم شـما از كجـاي ايـن سـخنان ناخشـنود هسـتيد؟        نمي. ماند از ميان رفته كه اكنون جز در برخي ديهها باز نمي  
 !داريد؟ مي

 .شتباشند اين يك دعوي است كه جز خنده پاسخي نتواند دا اند و مي اگر خواستتان آن است كه آذربايجانيان از نخست ترك بوده
همچنـين گفتارهـاي پيمـان از ايـن     . ها دور است و در آنجا سخن از تـرك و فـارس نرفتـه اسـت      به يكبار از  اين زمينه      شهرياران گمنام اما  

 .ايد ها بيگانه بوده، شما ناخوانده از پندار خود اينها را نوشته زمينه
انـد و ايـن اسـت در     فشار تركهـا زبـان خـود را از دسـت داده    آناتولي شرقي در ساية ستم و    ” پنداري“ به گمان او ايراني نژادان       *
 .پردازد هاي خود دستمالي به دست گرفته به آن ستمديدگان به گريه و ناله مي نوشته

 
نـم شـما   دا ام، نمـي  ام و نناليـده  جا به ايراني نژادان پنداري آنجا نگريسـته     ام، در هيچ    جا از مردم آناتولي سخن نرانده       يارارافندي، من در هيچ   

 .ايد رماني بنويسيد ايد يا خواسته خواب ديده
بوده ايلخانان مغـولي و چنگيـز بـا زور            مي) ارس، وان، بتليس و ديار بكر     ق. آني( به گفتة او ايراني نژاداني كه در آناتولي شرقي           *

 .اند دگنك تركشان ساخته به سخن گفتن با تركي ناچارشان گردانيده
 

ام كـه   بلكه ديگران كه چنين سخني را دربارة آذربايجان گفتـه بودنـد، مـن بـه ايشـان پاسـخ داده نوشـته         . ام  تهگاه چنين سخني نگف     من هيچ 
مغوالن اگر خواستندي زباني با زور بـه گـردن          . بوده، نه تركي    ام اين بود كه مغوالن زبانشان مغولي مي         راست نيست و يكي از دليلها كه يادكرده       

 .ارند نه تركي رامردم گذارند بايستي مغولي گذ
انـد،    كند كه چرا با نكورويان ترك عشقبازي كرده         سيد احمد به حافظ و سعدي و ديگر شاعران كالسيك ايران، نكوهش مي             *

 . اند چرا به شاهان  ترك قصيده گفته. اند چرا به قهرمانان ترك ستايش سروده
 

ام و در پيش خود چنين پنداشته كه اين نيز از روي كينه و  وهش كردهيارارافندي شنيده است كه من به حافظ و سعدي و ديگر شاعران نك        
چـرا بـه پادشـاهان    . انـد  نژاد به عشـقبازي پرداختـه   گيرم آن است كه چرا با دلبران ترك        دشمني با تركان است و ايرادي كه من به آن شاعران مي           

 .اند، راستي جاي افسوس است نژاد ستايش سروده ترك
قويونلويـان و تيمـور و خانـدان او بـدزباني             قويونلويان و  آق     رهقاز ايلخانان، سلجوقيان،  (نژاد     پادشاهان ترك  از آن سوي با همة     *

 .كند بودند فراموش مي بكشد قاجاريان را كه ولينعمتش مي) رضاشاه(كند و براي آنكه خود را به چشم شاه گذشته  مي
 

نويسنده را ببين كه در يك تكه چند نا آگاهي را با چنـد دروغ درهـم                 . شده” ويهخسن و خسين هر سه دختران مغا      “اين تكه ديگر داستان     
بودنـد و در بـدنامي و    مغـوالن در زبـان و نـژاد بـا تركـان يكـي نمـي       . شـمارد  آميزد، نخست اين نافهمي است كه مغوالن را با تركان يكي مي        مي

 …!اجاري كجا و ايلخانيان و چنگيز و تيمور كجا؟پادشاهان سلجوقي و عثماني و ق. نيكنامي تاريخي نيز يكي نيستند
آري من، از چنگيز و هالكو      ! ايد؟  ام؟ دروغ به اين آشكاري را چرا نوشته         پرسم، من در كجا از پادشاهان سلجوقي يا عثماني بدگفته           باز مي 

ولـي ايـن   . ام دعلي ميرزاي قاجار نكوهش كـرده ام، در گفتگو از مشروطه و تاريخ آن از محم بودند، بد نوشته و تيمور كه آدمكشان دژخيمي مي    
 !كار كجا و دشمني با تركان كجا؟

ايـن دروغ خنـك چـه معنـي     ! ام؟ من چه نيكي يا چـه نوازشـي از آن خـانواده ديـده        ! اند؟  سوم پادشاهان قاجاري از كجا ولينعمت من بوده       
 !دهد؟ مي

باريـد، مـن در سراسـر     زمان كه چاپلوسي به آن پادشاه از در و ديوار مـي     در آن   . نوشتم   را مي  پيمانچهارم در زمان رضاشاه من هفت سال        
اين در سراسر ايران شناخته شـده كـه در زمـان رضاشـاه     .  ام و آن هم براي ستايش نبوده  نبردهپيمانهفت سال يك بار بيشتر نام آن پادشاه را در      

ضاشاه گزندها ديدم، چون دربار را محكوم گردانيدم از عدليه بيـرونم كردنـد،   گذشته از آن كه من در زمان ر  .  بوده پيمانيگانه خامة آزاد خامة     
يارارافنـدي در دروغسـازي نيـز    . نه روز در شهرباني زنداني شدم، گذشته از همة اينها كسي به من گمـان چاپلوسـي نبـرده اسـت و نخواهـد بـرد            

 ناآزمودگي از خود نشان داده،
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اند، سلطان سليم چون به تبريـز درآمـده بـه كتابخانـة               اند كه تمدن ايران را از ميان برده         ودهب  به گفتة او اين پادشاهان وحشي مي       *
هـاي آنجـا، كـه پديـدآوردة خانـان و ايلخانـان تركـي                 درحالي كه به هنگام رفتن سلطان سليم به تبريز، كتابخانـه          . آنجا آتش زده است   

 ). ديده شود١٣١٤پيمان سال (بوده، بسيار پيش از ميان برده بودند  مي
 

 پيمـان شگفتتر آنكه نام . من  از چنين گفتگوهايي به يكبار ناآگاهم! نويسنده اين دروغها را از كجا آورده؟. دانم چه بگويم  راستي من نمي  
 .، چه در آن سال و چه در سالهاي ديگر، هرگز چنين چيزهايي نبوده استپيمانكه در  در حالي. برد  را مي١٣١٤

چنين پيداست كه   . به اندازة عارف و پورداود و دكتر افشار تند نيست         ) به زبان تركها  (هاي خود     يداحمد در نوشته  با همة اينها س    *
هاي   بين شويم اين نكته را خواهيم دانست، چه نوشته          هاي او باريك    اگر در نوشته  . آنچه نوشته تنها براي خوشايند شاه گذشته بوده است        

 .او به آخشيج يكديگر است
 

گويد كـه آنهـا را بـراي خوشـايند شـاه              نويسد، آنگاه به گزارش پرداخته مي       داستاني است؛ چيزهايي را از پندار خود به نام من مي          شگفت  
خدا مـا را  . دانم به اين چه نامي دهم و چگونه پاسخي دهم      من نمي . هاي پنداري به آخشيج يكديگر است       گويد آن نوشته    نيز مي . ام  گذشته نوشته 
 .دارد  گونه نويسندگان نگهاز آزار اين

يا آن همه هواداري كـه از نـژاد ايرانـي نمـوده از زخـم زبـان                  . در اين گفتگو شگفتتر آنكه تركي زبان مادري سيد احمد است           *
 . را شنيده است” خر ترك“تهرانيان اسوده نمانده و بارها دشنام 

 
 . و آن مرا از نيكخواهي به توده و كشور خودم باز نداشتيام، اگر هم شنيده بودمي ناداني اين من چنين دشنامي را نشنيده

گفت، افسـوس     بودم با اين كس ديدار كردم، زبان تركي را بسيار پاكيزه و بسيار شيوا سخن مي                  كه در تهران مي    ١٩٢٨در سال    *
 .ديده استداشت كه چون زبان مادريش تركي بوده بارها آن بدزباني را كه درباال ياد كرديم از تهرانيان  مي

 
هـا خواسـت      يارارافندي  چون در ايـن نوشـته       . ام  ام و چنين افسوسي نداشته       خودم از كسي نديده     گويم؛ من چنان بدزباني دربارة      دوباره مي 

 .ديگري داشته اينها را از خود ساخته است
!  پس نـام كسـروي از چـه روسـت؟    من پرسيدم،. نويسد سيد بودن خود را انكار ندارد، در همة كتابهايش خود را سيداحمد مي          *

مـا از نـژاد حضـرت حسـينيم و         “: گفـت   چنين مي . گرداند  خود را از اين راه ايراني نژاد مي       . سيدها از سوي مادر ايراني نژادند     : پاسخ داد 
ست خـود را  توان  در حالي كه او مي    ” .بوده و اين زن مادر بزرگ ماست از اينجا من كسروي هستم             چون زن او شهربانو دختر كسري مي      

 .خواسته خود را ايراني نژاد گرداند به كسروي چسبيده ولي چون مي. به پيغمبر كه ماية سرفرازي جهانيان است بسته دارد
 

ولي افنديم، آذربايجانيان ترك نيستند، ايـن سـخن         . هايش از آن روست     شناسد و اين گفته     گفتگو مي   يارارافندي آذربايجانيان را ترك بي    
كنيم و بايد بيش از هرچيزي دلبستگي به فيروزي اين كشور و تـوده          از آن سو ما در ايران در زير درفش اين كشور زندگي مي            . بسيار پرت است  

 .هاي شما بسيار خام است اين نوشته.  داريم
ران بسـيار كـم   دانشـمنداني در درجـة او در ايـ   .   با همة اينها، سيد احمد از دانشمندان ايران است كه مانندش كمتر تـوان يافـت        *

 .است
 

 . ستودي و نه بدان سان دروغها به نامم ساختي و نوشتينداشتم يارارافندي نه مرا بدين سا من دوست مي
 
 

                                                           
١ - Lycée ، دبيرستان. 


