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زادبوم  از  که  نیست  کس  آن  فقط  تبعیدی 
تواند از خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می 

زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد.  
و  آن فکر  هنر،  داستان،  شعر،  که  کس 

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر  اندیشه
نشریه   این  است.  تبعیدی  نیز  باشد،  نداشته 

کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به  می 
آن،   کالسیک  تعریف  و  جغرافیایی،  مرزهای 

 شناسد. که در انطباق با جهان معاصر می بل
منتشر   فصلنامه  شکل  به  فعالً  که  نشریه  این 

سامان می  تبعید  ادبیات  و  فرهنگ  گِرد  گردد، 
کوشد در همین عرصه هر شماره را  یابد. می می 

ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر  به موضوعی  
از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را   شماره 
سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش  
و  فرهنگ  گوناگون  صداهای  که  است  این  بر 
باشند،   داشته  حضور  نشریه  در  تبعید  ادبیات 
قامت   در  میهمان، چه  قامت سردبیران  در  چه 

 شوند.   ی نویسندگانی که به همکاری دعوت م

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 

 

 تصویر روی جلد از نستور رخشانی 

mailto:avaetabid@gmail.com
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 3ای کوتاه / اسد سیف / اشاره

 4سخنی با شما / شکوه میرزادگی /  

 5روزی که او به قتل رسید / دکتر سیروس آموزگار/  

 6/ نیره انصاری /    ...  های حقوقی احمد کسروی مقایسه نظریه

 19نیاز / / داریوش بی  باککسروی روشنی بی

 21احمد کسروی، چهره یک روشنگر / دکتر محسن بنایی /  

 25گرایی / حسین عرب /  کسروی و کمال

 28احمد کسروی، اَبر انسان تاریخ معاصر ایران / فاضل غیبی/  

 33هایی از احمد کسروی ... / اکبر معارفی / درس 

 38نگاه تیزبین کسروی ... / جواد مفرد کهالن /  

 40پا در گِل سنت در جستجوی مدرنیته / حسن منصور /  

 48وی / باره کسر  گفتگوی فرحناز عمادی با بهزاد کشاورزی در

 64پیرامون آثار کسروی / ابراهیم هرندی /  

   72  /ای از آثار کسروی  گزینه
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 ای کوتاه اشاره 

 

که    نیاز بود. او با توجه به اینای برای »آوای تبعید« پیشنهاد دوست و همکارم، ب. بینامهآماده نمودن چنین ویژه

تولد احمد کسروی از نهم تا یازدهم مهرماه  روز  زمان با صد و سی و یکمین سال»بنیاد میراث پاسارگاد« قصد دارد هم

( همایشی در بزرگداشت وی برپا دارد، موضوع را با من و دوست عزیزمان خانم شکوه میرزادگی  2021)اول تا سوم اکتبر  

 بینید. ای است که مینامهدر میان گذاشت. حاصل استقبال ما از این پیشنهاد همین ویژه

تر از آن  احمد کسروی و افکار، آثار، جایگاه و تأثیرش بر جامعه بسیار گسترده  در این شکی نیست که پرداحتن به

 ست که در این دفتر آمده است. چیزی

 توجه به جهان فکری امروز ایران قدر دارد. با را  احمد کسرویارزش  حداقل  خواسته نامه»آوای تبعید« با این ویژه

   نیاز که این امکان را فراهم آوردند.میرزادگی و ب. بیبا سپاس فراوان از خانم شکوه 

 

 

 اسد سیف 
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بزرگداشت   »همایش  مناسبت  به  با شما،  سخنی 

 احمد کسروی« 

 

 
)نهم، دهم و یازدهم مهرماه   2021اول و دوم و سوم اکتبر 

( »همایش بزرگداشت احمد کسروی، همزمان با صد  1400

او برگزار خواهد شد. این  و   سی ویکمین سالگشت زادروز 

میراث  بنیاد  که  هایی ست  بزرگداشت  سلسله  از  همایش 

پاسارگاد برای بزرگان تاریخ و فرهنگ سرزمین مان برگزار  

 .می کند

یکی از کارهایی که بنیاد میراث پاسارگاد از ابتدای تاسیس  

ملی  به دنبال آن بوده، توجه به شخصیت های برجسته ی  

و غیرمذهبی ایرانیان است. متاسفانه، به دلیل تسلط مذهب  

تندخو و عبوسی چون تشیع بر سرزمین مان، این بخش از 

میراث های فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ چند صدساله 

دوران  همچون  کوتاه  هایی  درزمان  گذشته)جز  ی 

مشروطیت، و دوران پهلوی ها(، مورد بی توجهی کامل قرار  

 .ستداشته ا

میراث   که  معتقدیم  پاسارگاد  میراث  بنیاد  هموندان  ما 

آثاری فیزیکی و ملموس، چون  فرهنگی هر جامعه ای فقط  

بناهای تاریخی، و کتیبه و در و پنجره و جواهر و لباس و 

آرامگاه های بازمانده از گذشتگان ما نیست، یا فقط آثاری  

ن  غیرفیزیکی چون شعر و موسیقی و جشن های ملی و زبا

ها و آیین ها و غیره. بلکه شخصیت های اثرگذار ما در طول  

تاریخ نیز، جزو مهمترین میراث های فرهنگی ما هستند؛  

میراث های با ارزشی که به فرهنگ ما جان و توان پیش  

 .رفتن و نو شدن داده اند

سال   در  ابتدا،  از  ما  دلیل  همین  با  2005به  را  کارمان   ،

ریخی مان، یعنی کوروش  بزرگداشت مهمترین شخصیت تا

بزرگ آغاز کردیم، و پس از آن هر ساله به مناسبت زاد روز 

بزرگان مان، و یا به مناسبت های ملی،   از  مردان و   یکی 

و تحسین  داشته  بزرگ  مرامی(  و  مذهب  )با هر  را،  زنانی 

کرده ایم، که دهشی با ارزش به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین  

 .داشته اند

و ملی ما، ، چون قدیسین مذاهب،    شخصت های تاریخی

مجموعه ای از همه ی نیکی ها و زیبایی ها و درستکاری  

ها و بزرگی های خیالی نیستند که باورمندانشان به آن ها  

بخشیده باشند، بلکه چون همه ی شخصیت های تاریخی  

پیشرفته موجوداتی واقعی و صاحب گوشت و پوست   جوامع  

از  اند، و به همین دلیل مجموعه ای هستند  و خون بوده 

زیبایی ها، درستی ها و   نیکی ها   بدی ها، زشتی ها و  و 

نادرستی ها، اما برای ما بزرگ هستند، زیرا از جنس انسان  

اند، و ما می توانیم خوب و بدشان را اندازه بگیریم و دهش  

را که به فرهنگ و جامعه ما داشته اند، ارزیابی کنیم    هایی 

را   قدرشان  و  داریم  شان  بزرگ  ها  دهش  آن  خاطر  به  و 

 .بدانیم

از   که  کنیم  می  برگزار  را  همایشی  که  خوشوقتیم  اکنون 

که   نیست  هایی  چه  چه  و  به  به  و  سازی  تقدس  جنس 

جمع   یک  بلکه  دارند،  نگر  سویه  یک  و  متعصب  مردمانی 

انسانی ست که دهش  بندی منصفان اندیشه  از زندگی و  ه 

هایش بسیار بیش از اشتباهات و غلط هایش هستند. انسانی  

درست   بد،  و  نیک  کردارهای  از  ای  مجموعه  با  که 

در زمانه ای حساس از تاریخ مان به پاخاست تا   ونادرست  

درس  باشیم،  ما  که  اش،  سرزمین  ی  آینده  فرزاندان  به 

با اندوه، و مبارزه با بی خردی بدهد    مبارزه با خرافات، مبارزه

زنده   ما  در  را  آن  حفظ  شجاعتِ  و  دوستی  وطن  خوی  و 

   .کند

با ما در این همایش شرکت کنید، و همراه و پشتیبان ما  

 .باشید

 
 با مهر فراوان 

 شکوه میرزادگی

 سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد 

 2021سپتامبر 
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 سیروس آموزگار دکتر 

 

 

 

 

 

 

 او به قتل رسید روزی که
 

آن روز ها من یک بچه ی ده ساله بودم که تصادفا با  

اسم احمد کسروی آشنایی پیدا کرده بودم . شرح ماجرا  

است   چنین است که شهر خوی کال یک شهر مذهبی

و مردم ، جز یک قشر باریک و نازک از با سوادان کتاب  

  و    خوان شهر ، کسی افکار تند کسروی را بر نمی تافت

.    کرد   می   مبارزه  آن   با  خویش   محدود   امکانات  انواع  با

  می   کسروی   هجو  در   گوناگون  های   تصنیف   جمله   از

  یکی    از  بیت  یک .    خواندند  می   ها  عروسی  در   و  ساختند 

 روبرو   هم  عمومی  استقبال  با  تصادفا  که  ها  ترانه  آن  از

 :  بود چنین ، بود شده

 دن اوتانار  کورهکن  "دول   "نه قدر ، طوی گجه سی 

  لعن خدا کسروی یه

به همان اندازه که در    "ترجمه ی این بیت چنین است  

شب عروسی ، عروس بکارت باخته پیش داماد شرمسار  

  ". می شود ، لعن خدا بر کسروی باد

من با ذهن کم تجربه خویش معنای شعر را به دلیل  

رست نمی فهمیدم و ناچار  د    "  باخته  بکارت  "اصطالح  

رم پرسیدم که در جوابگویی به پرسش های من  از پد

سخاوتمند    کم   های  قضاوت  با   وقتی  و  بود   سخت 

  ،   آشناشدم   شعر   مفهوم  با  ساله   نه  هشت   کودک    رنگ 

  باکسروی  دردی   هم   نوعی   و   گذاشت   من   روی   بدی   تاثیر

 . ماند باقی  من روح  در  که  کردم  احساس

مدرسه ی علوم حوزوی    درست سر کوچه ی ما ، یک 

می   دینی  علوم  ها  طلبه  به  آن  در  که  داشت  وجود 

  جا  همه   و   بود  باقی  روز  نو  عید   تا  روزی  ده.     اموختند

  به  مدرسه  از   بازگشت  راه  سر  ،  عصر.    داد  می  بهار  بوی

عبور می کردم     دینی   علوم   حوزه  جلوی   از  من  ،   خانه

رنگ های  پارچه  انواع  با  مدرسه  سردر  در  دیدم  ی  که 

آیین بسته اند وچند چراغ توری فضا را از نور پر کرده  

است . در کنار در ورودی نیز در یک سینی بزرگ انواع 

ها   آن  خوردن  به  را  رهگذران  و  اند  گذاشته  شیرینی 

دعوت می کنند من دو تا شیرینی بادامی بر داشتم و  

به طلبه ای که کنار سینی ایستاده بود گفتم هنوز ده  

  شیرینی   حاال  از  شما     است،   باقی    ل سال روزی تا تحوی

  به  ها  شیرینی   این  گفت  طلبه  کنید؟؟   می  پخش

  واصل  درک   به  کسروی  امروز.    نیست  نوروز  مناسبت 

  کردم احساس ی عید  هر  از بیشتر برابر ده مردم  و شد

افکار    بدون   و   شود   می  فشرده   قلبم  از  چیزی  آنکه 

است که اشکم    کسروی را به درستی بفهمم کم مانده

سرازیر شود . به سرعت به طرف خانه دویدم و پدرم را  

بغضم   و  گرفتم  آغوش  در  بود  متاثر  سخت  اونیز  که 

 .... ترکید

ناجوانمردانه  شدن  کشته  تردیدی  هیچ  بدون 

  اینک   بودو  موثر  وی  افکار   انتشار   و  رشد  در  کسروی   ی

کتابخوان  کمتر خانه ای را می توان یافت که اهل خانه  

باشند و کتابی از کسروی در خانه نباشد . البته انکار  

نکنیم که شجاعت روشنفکران و تحمل جامعه نیز به  

 . دلیل همین آدم کشی بیشتر شده است

اقتصاد   ی  نابغه  استاد  پیرنیا  دکترحسین  روان  شاد 

معتقد بود هر حرفی را همه جا و در هر رژیمی و به هر 

لجوجی    کلمات  آنکه  شرط  به  فت گ   توان  می     گوش 

  هنر  این  با   کسروی  متاسفانه.    کنید  انتخاب  درست   را

 نبود.   آشنا
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 نیره انصاری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نظریه  احمد کسروی در  مقایسه  های حقوقی 

 هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران 
    

می  را  کسروی  احمد  دوره    زندگی  سه  به  توان 

  :تقسیم نمود

دوره ی آغازین که کسروی، بنا بر خاستگاه خانوادگی   /

آباد تبریز،طلبه،  خود، به طور عادی و متعارف در حکم

  نماز، معلم و مدرس است؛روحانی، پیش

  

ی ارتقا به پژوهشگری و پرداختن به مطالعات  مرحله  /

کار قضاوت و  تاریخی و ادبی در تهران که او همراه با  

  گذارد؛وکالت آثاری نیز از خود به جای می

  

نگاری و  ی روزنامهی آخر که با ورود به عرصهمرحله  /

با   مخالفت  تا  سیاسی  اجتماعی،  مسائل  در  درگیری 

رود و به تدریج  تشیع، تصوف و ادبیات عرفانی پیش می

  .آوردی ترور خویش را فراهم میزمینه

خمی   اهلل  آستانه  روح  ترورتا  از  پیش  ماه  چند  از  نی 

را او  کسروی  قتل  فتوای  االرض" صدور  فی   "مفسد 

بود که چرا   را مطرح کرده  پرسش  این  و  بود  خوانده 

از لوث وجود »بی   شیعیان »مشتی آهنین« جهان را 

یک   کنند.  نمی  پاک  او  همچون  جاهالنی«  و  شرمان 

فر پاسخ  در  و  رفته  فراتر  هم  این  از  دیگر  د  روحانی 

متعصبی بنام نواب صفوی فتوایی صادر کرد و به موجب 

  .آن قتل کسروی را مجاز شمرد

نواب صفوی با نیت کشتن کسروی به تهران آمد. عده  

ای از روحانیان هزینه سفر او به این شهر را متقبل شده  

بحث   و  دیدار  با کسروی  بار  چند  تهران  در  او  بودند. 

یت اهلل محمدحسن  کرد. ظاهرا روحانی دیگری به نام آ

طالقانی او را متقاعد کرده بود که پیش از اقدام به قتل  

کسروی باید با او به بحث بپردازد. اما نواب صفوی پس  

از چند جلسه مباحثه بار دیگر به فکر کشتن کسروی  

  .افتاد

او کسروی را در کوچه ای    1324روز هشتم اردیبهشت

ستین گلوله  دید و با یک هفت تیر به او شلیک کرد. نخ

کرد.   گیر  تیر  هفت  در  بعدی  گلوله  و  نبود  کشنده 

  .کسروی چند روز در بیمارستان بستری شد

خواست خشم   نمی  السلطنه(  )قوام  قوام  احمد  دولت 

روحانیت را برانگیزد، سوء قصد کننده تنها به سه هفته  

دو   به  مماشات  سیاست  این  شد.  محکوم  زندان 

دو هر  که  دیگر،  اسالمی  نواب    تروریست  پیروان  از 

صفوی بودند، جرأت داد و آنها در همان سال با یونیفرم  

سربازی کسروی را تا شعبه هفتم دادگاه تحقیق، واقع  

در ساختمان وزارت دادگستری تعقیب کردند. او قرار  

بود در آنجا در چارچوب یک پرونده قضایی به برخی  

رتبه   عالی  از مقامات  ای  بدهد. عده  پاسخ  پرسش ها 

رانی، از جمله صدراالشراف )نخست وزیر پیشین( و  ای

اسالمی«   به دلیل عقاید »ضد  تهران،  نظامی  فرماندار 

دادگاه   وارد  قاتالن  بودند.  علیه کسروی شکایت کرده 

شدند و او را به طرز وحشیانه ای بقتل رساندند. پس از  

ضربه چاقو به  27حمله، در بدن او یک گلوله و جای  

ی کسروی که او را همراهی می  جای مانده بود. منش

بقتل رسید.بازپرسی که شاهد   این حمله  در  نیز  کرد 

  .صحنه بود با دیدن صحنه جنایت از حال رفت
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  قانون ارتداد در قوانین وابسته به اسالم

(،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب )  513ماده    در

  مجازات »سب النبی«، توهین و دشنام دادن به پیامبر

اسالم و » قذف«، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان  

شیعه، را اعدام تعیین کرده است. که به گفته مقامات  

  6قضایی در ایران، بر اساس حدود آیه صریح قرآن در  

سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسالم و  

مجتهدان   اتفاق  به  قریب  اکثر  فتوای  و  شیعه  امامان 

شده است، ارتداد را به دو مقوله »ارتداد    شیعه، تدوین 

فطری و ملی« تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری  

دایم   مرتد مجازات حبس  زنان  برای  و  مجازات مرگ 

  .تعیین کرده است

از این بیش دادگاه ها در ایران نیز در بیش از چهار دهه  

گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم  

اند، اما در قانون مجازات اسالمی و دیگر قوانین  کرده  

جزایی ایران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در  

مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم  

اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. ) از  

آقای   تحریرالوسیله  کتاب  نیز  قضات  مستندات  دیگر 

  (.خمینی است

قانون جدید مجازات    به نظر نویسندگان  می رسد که 

( با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث  1392اسالمی )

قانون برای اعدام   ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود 

مرتدان مرد را از پیش پای قاضیان بردارند و به ضرورتی  

مبرم پاسخ گویند که از گرایش منفی بخش هایی از  

  .می کند  جامعه نسبت به اسالم حکایت 

 

پیدا   یارتسلط کسروی به زبان های مختلف ب

 کردن دالیل عقب ماندگی در ایران 

از    بخشی  آن  تفسیر  و  قرآنی  متون  به  ایشان  تسلط 

آموزش های طلبگی او بود. وی طلبه ای وارد به مسائل  

و فاضل بود. زمانی که او از گذشته اش برید و با انتقاد  

ترقی اجتماعی در ایران   از تشیع، آن را بزرگترین مانع 

برای  هراسناک  دشمنی  به  را  او  دانشش  دانست، 

اینکه در آذربایجان به   مذهبیون تبدیل کرد. با وجود 

دنیا آمده بود، یک ایرانی ملی گرای بود و با طرفداران  

  .جدایی آذربایجان از ایران مخالفت می کرد

ساله بود که به انقالب مشروطه پیوست. شرکت    16وی

ر این نهضت او را برای نوشتن اثر ماندگارش درباره  او د

تاریخ انقالب، آنهم از منظر یک ناظر و در عین حال  

  .شرکت کننده، آماده کرد

کسروی پس از اطالع از دشمنی گروهی از روحانیان با  

او   گذاشت.  کنار  را  روحانیت  لباس  مشروطه،  نهضت 

آن    گفت به شغل طلبگی، بر اثر اجبار خانواده اش به 

تن داده است. وی بر این باور بود که روحانیان شیعه  

فایده ای برای جامعه ندارند. زمانی که ستاره دنباله دار  

در آسمان ظاهر شد، و اینکه ستاره  1911هالی در سال  

شناسان به درستی رویت شدن آن را پیش بینی کرده  

بودند، ناباوری او را تسریع کرد. او در یک مجله علمی  

این  عربی   به  و  خواند  دار  دنباله  ستاره  این  به  راجع 

ترتیب بود که حس کنجکاوی او در مورد علم و مغرب  

زمین به عنوان مهد اکتشافات علمی تحریک شد، هر  

او   مشرب  خلق  نشد.  غرب  شیفته  هیچگاه  که  چند 

  .مبتنی بر عقالنیت و ملی گرایی بود

 

آموزش   ضرورت  خصوص  در  کسروی  نظریه 

 زبان انگلیسی 

با این حال او می دانست که زبان انگلیسی دروازه ورود  

سال در  است.  عقالنیت  و  دانش  عالم   1294به 

در  {میالدی1915) زبان  25،  گرفت  تصمیم  سالگی 

  .انگلیسی را یاد بگیرد

 

زبان   آموزش  به  نسبت  ای  خامنه  آقای  مخالفت  و 

 انگلیسی 

در مدارس،    حال آنکه ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی 

تازه وموضوع  نیست  تاریخ  اآق   ای  در  ای  خامنه  ی 
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( در دیدار با برخی از معلمان مدارس از  13،2،1395)

های ایران انتقاد کرد  آموزش زبان انگلیسی در مدرسه

آموزشی   نظام  از  برگرفته  ما  آموزشی  نظام  گفت:»  و 

داد   ادامه  وی  شود«  نوسازی  باید  و  اروپاست 

متاسفانه آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها  که:»...

نیز کشیده شده است.« ایشان مانند همیشه به دنبال  

را   قدرت شما  وقتی  و گفت:» دشمن  رفت  »دشمن« 

ببیند ناچار عقب نشینی خواهد کرد؛ اما اگر ما بترسیم،  

  د«دشمن گستاخ می شو

های تحریک آمیز سپاه  او طرح کنگره آمریکا علیه اقدام

تر/  سداران در خلیج »همیشه فارس« را گفتاری بزرگپا

بلندتر از »قامتِ« کنگره خواند و سپس در ادامۀِ مسأله  

جمله با  البته  و  انگلیسی  با  زبان  تعارض  در  که  هایی 

ای به نمایش  واقع به گونههای باال داشت ) و درگفته

این   البته  افزود:»  خودبود(  فراقانونی  قدرتِ  گذاردن 

معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در    گفتار به

ها نیست. ترویج زبان و فرهنگ بیگانه در میان  مدرسه

  «.کودکان، نوجوانان و جوانان عقالنی نیست

موضوع،   این  با  مقابله  برای  ما  داد:» درکشور  ادامه  او 

گسترش   برای  را  میدان  و  ندارد  وجود  خاصی  برنامه 

بان علم فقط انگلیسی  فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.«ز

های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی  نیست و زبان

و کشورهای شرقی هم زبان علم اند.« ایشان پیشتر نیز  

اقتصادی   و  فرهنگی  سیاسی،  نفوذ  به  نسبت  بارها 

  !دشمن هشدار داده بود

و این در حالی است که »زبان انگلیسی در بسیاری از  

زبان میانجی است در    کشورها،  زبانِ دنیا  مهمترین  و 

نظامی،   اقتصادی،  سیاسی،  مناسباتِ  های  زمینه 

الملل است.«   بین  و علمی درروابط  فرهنگی  صنعتی، 

از   مردمانی  ارتباط  وسیله  به  تبدیل  انگلیسی  زبان 

ها و ملیت های متفاوت شده است.و به عنوان فرهنگ 

  »ابزار اصلی انتقال مفاهیم« و به ویژه در رشته تحصیلیِ 

و   مهندسی  بازرگانی،  و  مدیریت  حقوق،  پزشکی، 

از   و  بوده  انگلیسی  زبان  دانستن  نیازمند  و...  تکنیک 

ضروریات به شمارمی رود. بر این اساس، زبان انگلیسی  

   .تواند نامِ دیگرِ »زبان ارتباط مردم« باشدمی

چون  ,Hydrogen, Oxygen»کلماتی 

Permafrost»   دارند.  ریشه روسی، یونانی و فرانسوی

اما امروزه اگر دانشمندان بخواهند اصطالحات جدید در  

اعتبار   بدین  و  است  انگلیسی  زبان  کنند،  باب  را  علم 

انتشارات، اکتشافات جدید علمی نیز به زبان انگلیسی  

و   است  سیاست  زبان  انگلیسی؛  زبان  که  زیرا  است 

گیرد. فزون بر مراودات سیاسی با این زبان صورت می

  .تشفین و مخترعین استاین زبان مک

گونه بیان کرد که زبان انگلیسی  توان ایندر حقیقت می

زبان نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی است  

که بر جهان پس از قرن هجدهم و تأثیرات متحد امریکا  

از سده بیستم میالدی به این سو،گسترش یافته و به  

یانجی و  عنوان زبان دوم،)پس از زبان مادری(، زبان م

نموده   پیدا  کاربرد  جهان  نقاط  دربسیاری  اداری  زبان 

 .است

 

کسروی تشیع را حامی و مدافع خرافات می  

   داند

هنگامی که کسروی به تهران رفت، وارد شغل دولتی  

شد. او در بخش زیادی از ادامه زندگیش کارمند وزارت  

دادگستری ایران بود. او به کار قضاوت هم پرداخت، و  

عی که شغل دولتی را کنار می گذاشت، به کار  در مواق 

جریان   زیرکی  با  خاطراتش  در  او  پرداخت.  وکالت 

درگیری هایش با مخالفان استقرار یک دستگاه قضایی  

سکوالر را شرح می دهد؛ از روحانیان شهرهایی که او  

در آنها به عنوان نخستین قاضی غیر روحانی منصوب  

د در زمان ریاست  می شد گرفته، تا شیخ خزعل قدرتمن 

او بر دادگستری استان خوزستان. وی مدافع حکومت  

قانون و حق محاکمه منصفانه برای کلیه شهروندان بود. 

او به عنوان یک حقوقدان می کوشید نظراتی که تبلیغ  
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رئیس   وقتی  کند.  پیاده  عمل  مقام  در  را  کرد  می 

قتل   زیادی  شمار  در  داشتن  دست  به  که  شهربانی 

ود، پس از سقوط رضا شاه به محاکمه  سیاسی متهم ب

برعهده   را  او  از  دفاع  دادگاه  در  کشیده شد، کسروی 

گرفت. از همین رو نظراتش در آن زمان مانعی جدی  

  .در راه پیشرفت حرفه ای او بود

کسروی چند کتاب هم به زبان عربی نوشته و خاطرات  

خود را هم به زیبایی به رشته تحریر درآورده و رساله  

درباره    هایی ای  رساله  جمله  از  رسانده،  چاپ  به  هم 

های   طراحی  در  ها(  نازی  )صلیب شکسته  سواستیکا 

  .کهن حوزه مدیترانه

بسیاری از مقاالت او در مخالفت با تشیع و دفاع آن از  

اند. برای نمونه او سعی کرد این   خرافات نوشته شده 

  ایده که خواب ها از آینده خبر می دهند، و یا اینکه می

بینی   را پیش  آینده  یا  و  با مردگان سخن گفت  توان 

کرد را رد کند. کسروی همواره تکرار می کرد که ما  

  .معماران سرنوشت خودمان هستیم

 

  خرافات و رمالی از منظر قانون در ایران 

اگر تعریف حقوق این باشد که علمی است که تنظیم  

دولت اقتدار  بر  تکیه  با  جامعه  افرادِ  روابط  ان  کننده   :

تواند در ذیل آن تعریف   وقت همه روابط آدمیان می 

شود. از روابط قانونی هم چون ازدواج و طالق گرفته تا  

روابط   از  و  سرقت  و  قتل  مانند  غیرقانونی  روابط 

روابطی سطحی   تا  کردن  )هِبه(  هدیه  پسندیده چون 

  .چون رمالی و جادوگری

در   صریح  طور  به  که  است  جرایمی  جمله  از  رمالی 

وانین کیفری و قانون مجازات اسالمی »جرم انگاری«  ق 

عناوین   سایر  از  استفاده  با  توان  می  اما  است.  نشده 

موضوع   این  به  قضایی  و  انتظامی  برخورد  به  مجرمانه 

آیا   که  است  این  پرسش  آن  از  پیش  اما  پرداخت. 

  جادوگری و رمالی در حقوق ایران جرم است؟

قانونگذار در ماده ای از قانون  گرچه برخی مدعی اند که  

یاد شده تحت عنوان »کالشی و تکدی گری« مفهوم  

جادوگری و رمالی را منظور نظر داشته است. هرچند  

که این عناوین مبهم و مجمل است و در خصوص همه  

رماالن و جادوگران مصداق نمی یابد و در ضمن اصلِ  

امور کیفری و اصلِ »بسنده نفع متهم در  به  «  تفسیرِ 

کردن به حداقل ها در امور جزایی، یا »تفسیر مضیق«،  

اینکه   به  توجه  با  شود.  می  تفسیری  چنین  از  مانع 

جادوگری و رمالی در گذشتۀ حقوقیِ ایران جرم بوده  

  .اند

قوانینِ حقوقی گذشته ایران مربوط میشود به آئین نامه  

مصوب حقوقی  کرد:»  1324)  امور  می  تصریح  که   )

باز  افرادی که رمالی ، جَفر )فنی که توسط آن مدعیِ 

بینی،   کف  خواب،  تعبیر  هستند(  نهانی  امور  گفتنِ 

افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگویی،  

)به   و چِلی  چله داشتن  قصد ریاضتِ  )به  نشینی  چله 

برگرفته  "معنای احمقی، بی عقلی، سفاهت و دیوانگی،

نها را وسیله  ، بخت گشایی و امثال آ"از واژه نامه نوین

معرکه یا دوره گردی قرار داده و با باز کردن دکان و  

اَعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده   خانه، 

  100خود قرار می دهند به هفت تا ده روز حبس و از  

  «.ریال غرامت محکوم می شوند 200تا 

در خصوص جرم انگاریِ جادوگری و... در الیحه جدید  

المی در ایران )پیش از تصویب این  قانون مجازات اس

به موجب آن  1392قانون در سال   بود که  ( ماده ای 

سحر و جادوگری را جرم انگاری کرده و مجازاتِ مرگ  

را برای آن در نظر گرفته بود که به دلیلِ ایرادات اساسی  

وارده بر این ماده از جمله عدم وجود »تعریف مشخص«  

 محدودۀ آن، تعیین  از سحر و جادوگری و تعیینِ دقیقِ

مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در  

»غیر   برای  سحر  و  جادوگری  انگاریِ  جرم  نبود  واقع 

  .مسلمانان« و .....ماده یاد شده از الیحه حذف گردید
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  مصوب)  کنونی   قانون  در  … اگر چه رمالی، جادوگری و

  نونقا  از  استفاده  یا  اما  شود؛  نمی  محسوب  جرم(  1392

  کالهبرداری   و  ارتشاء  اختالس،  مرتکبان  مجازات  تشدید

توان به عنوان کالهبردار برخورد نمود.  این افراد می  با

قضات دادگاه های کیفری معموالً افراد متهم به رمالی،  

و   به   مربوط  قوانین  از  استفاده   با  را  …فالگیری 

  می  مجازات  نامشروع  مال   تحصیل   و  کالهبرداری 

  .نمایند

افزون بر این رمالی و جادوگری به طور صریح در قوانین  

ایران جرم انگاری نشده است، اما می توان با استفاده  

از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی  

به این موضوع پرداخت و پیش از آن البته باید به این  

پرسش پاسخ داد که آیا تا زمانی که از لحاظ فرهنگی،ِ  

ردم به واهی بودن این روش ها اطمینان نیافته  برخی م

جادوگری   و  رمالی  برای  جامعه  سوی  از  نیازی  و  اند 

نهایی   حل  راه  انتظامی  و  قضایی  برخورد  دارد  وجود 

  مشکل خواهد بود؟

در   پسندی  خرافه  و  اندیشی  جزم  أساس  بنابراین 

و   صباوت  های  دوره  ناگوار  و  ناپسند  میراث  حقیقت 

ساساً نقد مذهب به این دلیل است  نادانی بشر است. ا

مذهب   اینکه  نه  و  است  آفریده  را  مذهب  انسان  که 

انسان را. در حقیقت مذهب انعکاس ذات بشری در یک  

قالب خیالی و شبح گونه است. نقد مذهب انسان را از  

تا   کند،  عمل  تا  بیندیشد،  تا  رهاند،  می  فریب  بندِ 

خود را    واقعیت را همانند انسانی که خیال های واهی

بازیافته است،   را  و عقل و حواس خود  به دور ریخته 

شکل دهد؛ تا برگِردِ خودش و از آنرو برگِردِ خورشید  

راستین خودش بگردد. مادام که انسان بر محور خویش  

و   خرافات  پایه ی  بر  آن  ]پیدایش  که  مذهب  نگردد، 

ها و جزم اندیشی استوار است؛ تاریخ  هراس از ناشناخته

ین: دیوید هیوم[، یگانه خورشید دروغین یا  پیدایش د

  .پندار گونه ایی است که بر گرد انسان می گردد

 

 اهمیت حفظ یکپارچگی ایران از دید کسروی 

به   که  داد  رواج  را  خیانت«  »کمپانی  عبارت  کسروی 

روا   خیانت  مردم  اعتماد  به  که  داشت  اشاره  کسانی 

ست رفتن  داشتند و به جهل و بی اطالعی توده ها و از د

استقالل ایران کمک کردند. در نظر او روحانیان در بین  

اعضای این »کمپانی« بیشترین تقصیر را داشتند. در  

میان انتقادات پرشمار او از تشییع، آینده نگرانه ترین 

آنها این بود که تشیع را برای حوزه سیاست خطرناک  

از برپا شدن جمهوری   می دانست. او چند دهه پیش 

شیعه  اسالمی   روحانیان  که  داد  هشدار  و  کرد  اعالم 

معتقدند باید قدرت را در اختیار داشته باشند، و هر نوع  

  !دیگر اعمال قدرت غصبی است

پایانی    او در سال های  تندی برخی از حمالت زبانی 

عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر  

ی« می  اجتماعی سایه افکند. کسروی دینش را »پاکدین

خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش  

های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته  

خانوادگی موجب می شد کل جامعه سامان پیدا کند.  

به   مشروطه  دولت  معنای  دادن  »آموزش  همچنین 

   .زنان« است

او دشمن شاهان خودکامه بود و طرفدار آنانی بود که  

فظ یکپارچگی ایران و آزادی آن از یوغ سلطه  برای ح

بیگانگان تالش می کردند. در سیاهه بزرگان او، نادرشاه  

جایگاه واالیی داشت. نادرشاه کسی بود که »اجانب را  

برگرداند،   کشور  به  را  »عزت«  راند«،  بیرون  ایران  از 

»صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست  

فروش میشدند آزاد کرد«، و با زیاده  عثمانی ها خرید و  

  .روی های تشییع مبارزه کرد

 

و   یکپارچگی  حفظ  به  نسبت  احمدکسروی  حمایت 

 تمامیت ارضی ایران 

در پی نظریه ایشان می توان بیان داشت که حاکمیت  

بر منابع طبیعی ،به عنوان یک اصل حقوق بین الملل  
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در قطعنامه های    1952از سال    ،بطور مکرر وپی در پی

مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل  

منشور حقوق و تکالیف    2ماده    1در پاراگراف   "خصوصا

اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته  

است.»استعمار رژیم سیاسی و اقتصادی« است که در  

دولت   چند  یا  یک  طرف  از  کشور،  یا  سرزمین  یک 

خارجی، برقرار می شود و از این رهگذر، دولت یا دولت  

می   مستقر  سرزمین  آن  در  را  نظامی  خارجی،  های 

سازند که »بدون رضایت مردم« از خارج بر آنان تحمیل  

شده و هدف اصلی آن تامین منافع خارجیان و عمال  

  . آنان است

به شرایط مردمی که   - یا حق تعیین سرنوشت بسته 

ین حق استفاده نمایند، دارای پنج جنبه  می خواهند از ا

  بوده که مورد شناسایی حقوق بین الملل هستند،

همانا حق مردم یک دولت به داشتن استقالل و عدم   -

مداخله دولتهای دیگر درامورمربوط به منابع طبیعی و  

منافع ملی آنهاست. این حق در پیوند با اصول حاکمیت  

مردمانش، تمامیت ارضی بوده و  دولتها به نمایندگی از  

در نتیجه آن، عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر 

  .مردم یک دولت مستقل است

 اصل هایی از قانون اساسی حکومت اسالمی در ایران 

اگرچه بر اساس اصولی از قانون اساسی نظام فقاهتی   

اعالم می دارد که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد  

ده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی،  به نام استفا

اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه  

حفظ   نام  به  ندارد  حق  مقامی  هیچ  و  نماید  وارد  ای 

استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را،  

  هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.)اصل نهم(؛

ند که در مسائل بسیار  ک و یا در اصلی دیگر تصریح می 

مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه  

آراء   به  راه »همه پرسی« و مراجعه مستقیم  از  مقننه 

  (؛59مردم صورت می گیرد.)اصل

ها،   نامه  مقاوله  ها،  عهدنامه  خصوص  در  همچنین 

المللی باید به تصویب  قراردادها و موافقتنامه های بین

  (؛77ی برسد.)اصلمجلس شورای اسالم 

و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات  

به   خدمات  و  معادن  و  صنعتی  و  تجارتی  امور  در 

  (؛81است.)اصل خارجیان مطلقاً ممنوع

کشور   در  خارجی  نظامی  پایگاه  هرگونه  استقرار  یا  و 

هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع 

  (؛146است.)اصل

ل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام  و در اص

بر »نفی« هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ  

استوار   کشور  ارضی  تمامیت  و  جانبه  همه  استقالل 

  (؛152است.)اصل

ونیز هرگونه قرارداد که موجب »سلطه بیگانه بر منابع  

طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور  

  .(153اصلگردد ممنوع است.)

 

تنظیمی   ننگین  قراردادهای  که  است  حالی  در  این  و 

روسیه   با  اسالمی  جمهوری  های  دولت  فیمابین 

چین)2018) و  پذیری  2016(  سرمایه  عنوان  تحت   )

مدت   به  قشم  آشکار    25جزیره  مصادیق  از  سال 

مستعمره کردن کشور ایران توسط رژیم اسالمی ، در  

قانون اساسی این    مغایرت وتناقض با اصولی است که در 

عملی   رویه  این  از  فراتر  است!  مندرج  فقاهتی  نظام 

دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به  

المللی   بین  المللی تبدیل و سازمانهای  بین  قاعده ای 

نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه  

مردم  تصمیم رای  به  منوط  را  این خصوص  در  گیری 

نهایی میدا انتخاب  کرد:  تاکید  و  هر  نست  در  بایست 

استقالل   و  برابری  مسلم  اصول  باشد؛  مردم  با  صورت 

  . زندگی کنند

استعمار   روند  بر  ملتها  و  دولتها  عملی  رویه  در  آنچه 

و   تبدیل  المللی  بین  ای  قاعده  ،به  شد  حاکم  زدایی 
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در    ( متحد  ملل  نظیر سازمان  المللی  بین  سازمانهای 

  .( بر آن صحه گذاشتند1946ژانویه 

و در نهایت این امر در قالب قاعده ای آمره تجلی یافت  

به   و  نمایندگی  به  دولتها  حاکمیت  اصل   : همان  که 

می   طبیعی  منابع  بر  آن کشور  مردم  سوی  از  وکالت 

  .باشد

 

به   را  زنان  و  داری،  برده  با  کسروی  مخالفت 

 بردگی کشیدن

بخاطر  ایران«را  نادان  »مردم  و    کسروی  نکردن  فکر 

نادر شاه سرزنش می کرد.   ندانستن قدر مردانی مثل 

بر »عدم   بیشتر  ایران  مردم  از  او  تند  بعضا  انتقادهای 

تمایل آنها به قبول مسئولیت« متمرکز بود.اعتقاد او به  

او   دیدگاه  در  اساسی  عاملی  ها  توده  آموزش  ضرورت 

شت.  در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه واالیی دا  .بود

نادرشاه کسی بود که »اجانب را از ایران بیرون راند«،  

»عزت« را به کشور برگرداند، »صدها هزار زن ایرانی را  

که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش  

میشدند آزاد کرد«، و با زیاده روی های تشییع مبارزه  

  .کرد

  

داری و داد و ستد برده در اعالمیه  ممنوعیت برده 

  جهانی حقوق بشر 

( اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح  4در این باره ماده  

گی یا بیگاری نگاه  می نماید:»هیچ کس را نباید در برد

داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع  داشت؛ برده

  «.است

داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً  ممنوعیت برده

از   پیش  اصل  این  و  است  جهانی  اعالمیهقدیمی  ی 

  1862دانمارک و    1792حقوق بشر وجود داشته است )

ایاالت متحد آمریکا(. با این حال، این پرسمان به طور  

برده هنوز  و  است  نشده  حل  اشکال  نهایی  در  داری 

کالسیک خود در آفریقا )مانند سودان( وجود دارد. در  

حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان کودکان به عنوان  

شوند. یکی دیگر  ه در فرآیند تولید به کار گرفته میبرد

برده اشکال  توسط  از  دارد  ادامه  هنوز  که  داری 

میبزرگ صورت  نوع  مالکان  این  )بیگاری(.  گیرد 

داری هنوز در کشورهای آمریکای التین، آفریقا و  برده

برای  زنان  فروش  و  خرید  دارد.  ادامه  آسیایی 

داری است که هم  دهگری یکی از اشکال نوین برروسپی

اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام  

بردهزناشویی به  گان خانگی  هایی اجباری که دختران 

داری است که هنوز ادامه  شوند از اشکال بردهتبدیل می

  .دارد

 

   داری در حاکمیت استبدادی اسالمی برده 

و   مُبَلغ  رفسنجانی  هاشمی  که  است  حالی  در  این  و 

  !روج صیغه یا عقد موقت بودم

دانشگاه   در  جمعه  نماز  خطبه  در  رفسنجانی  هاشمی 

(، او در این خطبه:» ازدواج و حل  19،7،1364تهران )

قرار   مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث 

داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل  

ج و  مهم  ای  مساله  را  امر  این  وی  کرد.  دی  مطرح 

و مجادله   در جامعه مورد بحث  دانسته و گفت حتماً 

شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است  واقع می

  «.به اقدام مفیدی منجر گردد

وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث  

نماز جمعه   در  گردید،  ایجاد  جامعه  در  موقت  ازدواج 

  .گردید  پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت

:« 10،8،1364او در خاطراتش می نویسد:» خاطره روز  

خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسالم داشته  

های دو خطبه پیش را که مورد اعتراض  و بیشتر بحث

بود، توضیح داده است.   وسیعی در سطح جامعه شده 

ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت  البته هاشمی مدت

را سبب  را دوباره مطر ازدواج منقطع  نبود  و  نموده  ح 

  .شکست جامعه معرفی کرده است
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 3،10،1364هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه  

جامعه   نشود  رایج  موقت  ازدواج  اگر  که:»  کرد  اعالم 

دچار شکست می شود« هاشمی رفسنجانی در موارد  

در دفاع از ازدواج موقت تالش کرد، اما در هر   متعددی

  .بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید

مفاسد   از  جلوگیری  راهکار  تهران  نماز جمعه  در  وی 

گفت:»   و  دانست  موقت  ازدواج  را  جامعه  در  اخالقی 

خواهد شرایط تحصیل  ها عفت میحکومتی که از جوان

  «.عفت را هم باید فراهم آورد

ان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته  ایشان با بی 

دچار آلودگی شده است قابل اصالح است گفت:» اگر  

جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند  

کس آلوده به زنا  مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ

  «.نمی شد

وی در ادامه گفت:» فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید  

جایز می دانسته، اما ازدواج موقت    ها زناکاری رااز غربی

  «.را حرام کرده بود

( خود در این باره آورده    1369او در خاطرات سال )  

حقیقتی   عنوان  به  را  دائم  ازدواج  ما  جامعه  است:»... 

و   زشت  تصاویر  موقت  ازدواج  اما  پذیرفته،  مقدس 

های بی شوهر ام که زننامطلوبی دارد. من بارها گفته

فاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج  توانند است می

ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج  

نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران  

ازدواج   باشد.  پدرشان  موافقت  با  باید  امر  این  جوان 

موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر  

  «.ص و روشن باشدموجود ثبت گردد و مشخ

شاهد   وفور  به  حاضر  حال  در  که  است  چنین  این  و 

فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث  

بسیار   که  هستیم  مستاصل  و  بالتکلیف  زنانی  نیز  و 

بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه  

حمایت  حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه  

دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی  

آید، و اساساً این رابطه همان هم بالینی ) دوران برده  

تمتع   منظور  به  وسیله  تنها  و  شده  محسوب  داری( 

جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر  

اند که ریشه  های ناسالم به منظور امرار معاش شدهراه

  !ت وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارددر تبلیغا

( قانون  22نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده )

تابعیت می به موضوع  پردازد و استناد  مدنی است که 

( همان قانون:» تنها زنِ خارجی  986کند به ماده )می

که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت  

بدی  کند.«  می  کسب  را  به  ایرانی  توجه  با  و  اعتبار  ن 

قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید  

  !به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود

صیغه زنان  پرسود  بازار  باال  موارد  بر  ایرانی  افزون  ای 

فروشی   تن  و رواج  زائران عراقی در شهر مشهد  برای 

پیامد از  مذهب  لوای  زیر  ایرانی  گسترش  زنان  های 

  !صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است

ده ساله  هر  که  وجودی  براى با  عراقى  زائر  هزار  ها 

شهر  به  شیعه  مذهب  احترام  مورد  دینی  موضوعات 

مى سفر  ایران  در  این  مشهد  از  تن  هزاران  اما  کنند، 

زائرین به دنبال لذت جویی جنسی و ازدواج موقت با  

  .ستندزنان ایرانی در این شهر ه

براى  عراقى  زائران  تعداد  داعش،  گروه  ظهور  از  پس 

زیارت مراقد شیعی در ایران افزایش یافته است. نیز از  

( بسیاری از    2003سقوط دولت صدام حسین در سال)

های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد عراقی

هزار( تن در    100می شوند که تعدادشان به بیش از )

  .درسن سال می

ها  های روسپی و زنان صیغه در کنار دهتعداد زیاد زن  

شهر   مرکز  در  رضا  امام  خیابان  در  ستاره  پنج  هتل 

دهد  ها این امکان را میمشهد، به مشتریان اینگونه زن

  .که به سهولت به هدف خود برسند
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ها در شهر مشهد به راحتی  و به همین جهت روسپی

ر ازای مبلغ کمی بین)  شوند و د برای مشتریان پیدا می

 .دهنددالر( تن به روسپیگری می 105تا 70

 

احمد   دید  از  قانونی  حکومت  و  قانون  ارزش 

 کسروی 

تنها   قانون  حکومت  که  داشت  اصرار  کسروی  احمد 

زمانی محقق خواهد شد که »توده ها معنای آن را درک  

کناره گیری   هنگام  در  باشند«.  متعهد  آن  به  و  کنند 

نت، او چنین نوشت: »قانون و پارلمان  رضا شاه از سلط 

به مدت بیست سال در خواب بوده اند، و در نتیجه ما  

انسانیت خود   از  و  ایم  از دست داده  را  نفسمان  عزت 

  .«دور افتاده ایم

دید   از  نمایندگی  و  پارلمان  و  قانون  حاکمیت 

  احمدکسروی

ویژگی دارای  خودسرانه  که  حکومت  است  هایی 

  :رتند ازها عبامهمترین آن

حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود   -

  .حاکمان قرار دارد

برابر   - نحو  به  یکسان  موارد  با  خودسرانه  حکومت 

  .برخورد نمی کند

بینی است به نحوی  حکومت خودسرانه غیرقابل پیش -

توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام  که نمی

  ودحکومتی تعریف و تبیین نم

حقوقی   - منطق  فاقد  خودسرانه،  حکومت  اعمال 

  «.است

 

  حاکمیت

Sovereignty   

حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و  

وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک  

  .کشور

اجرا در می   به  آن  حاکمیت کشور در درون مرزهای 

روابط با دولت    آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن 

اعالن جنگ است. دستگاه حکومتی هر   و  های دیگر 

جمعی تشکیل می  کشور که از شخص یا هیأت دسته

یابد، باالترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور  

می و  عمل  دارد  جامه  متخذه  تصمیمات  به  تواند 

  .بپوشاند

مستقل در جامعه ملت    حاکمیت نشانگر تصمیم گیری

  هاست. بدین

سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت  

استحکام   و  محرک  ناسیونالیسم  است.  مغایر  جهانی 

تجلی   حقیقت  در  حاکمیت  است.  حاکمیت  دهنده 

  .کرد آن بشمار می آیدحکومت و بزرگترین عمل

 حاکمیت قانون

اداریِ    یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و 

آن   به موجب  که  است  قانون  اصل حاکمیت  کشورها 

و   اداری  مقامات  از  اوامر  صدور  و  عمومی  امور  ایجاد 

اجرای هر عمل از ناحیه مامورین دولت باید بر اساس  

قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از  

  .آن از سوی مقام صالحیتدار وضع و اعالم شده است

ع  معنای  به  از حکمی که وضع  قانون  است  عبارت  ام 

قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه  

دیگر   مقامات  یا  و  باشد  گذاری  قانون  قوه  آن  منشاء 

به معنای خاص شامل مصوبات مجلس   قانون  دولتی. 

و   امور کلی  به  راجع  آنکه  از  اعم  است،  قانون گذاری 

  .معین  نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص

  :اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود

  قانون الزم االجراء است -

  ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد -

  اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد -

  :حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است

  اطاعت افراد از قانون -

  ی قانون تمکین نسبت به اجرا -
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 اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری 

اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری 

می این  توجیه  به  قانون  حاکمیت  قالب  در  و  شود 

قرار   قانون  چارچوب  در  شهروندان  همه  که  معناست 

بر می و  چارچوب  در  نیز  مقامات  رفتار  باید  و  گیرند 

  .اساس قانون توجیه گردد

حقوق  ح بر  حاکم  گفتمان  عنوان  به  قانون  اکمیت 

امر می این  بر  از  عمومی،  را  قدرت  تا سرکشیِ  کوشد 

قانون عبور داده و در چارچوب تعیین   مجرایی به نام 

ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین  شده

شده و بشر را به مقصد اصلی که ] سعادت[ و برقراری  

  .عدالت است برساند

 

  مفهوم حاکمیت قانون

به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استفاده خودسرانه 

و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی  

  .مردود است

اجرای وظایف   و  قدرت  از  استفاده  این است که  اصل 

توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر 

صورت  اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون 

 .گیرد

مهم   اصول  از  یکی  عنوان  به  قانون  حاکمیت  اصل 

حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی  

طبیعی   حقوق  نظیر  متعددی  مفاهیمِ  است.  خوب 

)نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانونگذاری  

و   گیرد  برمی  در  را  برابری  و  عدالت  دولت(،  و 

مین حقوق افراد است که در  ترین هدف آن تض اساسی

  .اغلب نظریات یافت می شود

تقریباً   رویکرد  در  که  است  ای  مولفه  قانون  حاکمیت 

، برجستهِ اصالحاتِ    تمام نهادها به عنوان یک مشخصه

»حکمرانیِ شایسته « طرح شده است. بسیاری از اصول  

به قانون  حاکمیت  در  »    مطرح  هایِ  مولفه  عنوان 

ناخته شده اند. به همین جهت  حکمرانی شایسته« ش 

با سایر مولفه  می قانون حتی  توان گفت که حاکمیت 

های » حکمرانی شایسته « متفاوت است و تأثیر گذاری  

ملموس و مستقیم بر» حکمرانی شایسته« ندارد. بل،  

  .کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد

  برابری 

دارد  گوناگونی  معانی  لغت  در  »برابری«  که    واژه 

آن در  بارزترین  است.  همتایی«   « و   » تساوی   « ها 

فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن  

( ماده  به  توجه  با  برابری  خصوص  در  گردد.  (  1می 

اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:» که همه ی  

می دنیا  به  آزاد  بشر  و  افراد  حیثیت  حیث  به  و  آیند 

  «.حقوق برابرند

ها به هنگام زاده شدن عنوان  رابری طبیعی انساناعالم ب

شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است.  

این   است.  برابری  اصل  قانون،  مبانی حکومت  از  یکی 

حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی  

کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر  

ایاال  عالی  دیوان  و  قرار  کشورها  تایید  مورد  متحده  ت 

 .گرفته است

قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت  

به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به  

به دیگر سخن می انجامد.  ایده  نقض عدالت می  توان 

در   برابری  ارزش  از  نمادی  را  قانون  مقابل  در  برابری 

  .نظریه حاکمیت قانون دانست

در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد    برابری

مورد   برابر  شهروندیِ  از  جنبه  یک  عنوان  به  پذیرش 

دفاع قرار گرفته است. اگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت  

  .قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است

 

های ارزش برابری در این است که هم  یکی از ویژگی

د و در حیطه حقوق طبیعی  فردگرایان آن را می ستاین 

آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی است.  می

اند و به ها برابر زاده شدهفردگرایان براین مبنا که انسان
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حقوق از  باید  عقل  و  فطرت  برخوردار   حکم  مساوی 

کنند و حکیمان اجتماعی  باشند از این ارزش دفاع می

  .بر این پایه که الزمه عدالت است

 

  برابری و قدرت خودسرانهصل ا

مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از  

دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت  

قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد  

بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در  

سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل  

خاصی از یک حکومت غیر عقالنی تعریف شده است.  

اعتنایی  های این حکومت، بییکی از مهمترین ویژگی

به قوانین است که نشات یافته از اصول عقالنی بشری  

و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در  

دارای   خودسرانه  حکومت  گردد.  ظاهر  قانون  قالب 

  :بارتند ازها عهایی است که اهم آنویژگی

حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود   -

  .حاکمان قرار دارد

برابر   - نحو  به  یکسان  موارد  با  خودسرانه  حکومت 

  .برخورد نمی کند

بینی است به نحوی  حکومت خودسرانه غیرقابل پیش -

توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام  که نمی

  .نمودحکومتی تعریف و تبیین 

  .اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است -

توان اذعان داشت که  با توجه به موارد پیش گفته می

هایی که مغایر با آموزه  حکومت خودسرانه دارای ویژگی

قانون است، زیرا که در   برابری و حاکمیت  های اصل 

دولت قانون مدار، تمام مقام ها و نهادهای سیاسی از  

ان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچ  جمله پارلم

یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و  

های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص  آزادی

  .بینی شده در قوانین را ندارندو پیش

بدین اعتبار، مالک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از  

ارزش قانون  ذهنی حاکمیت  اهداف  و  است.    ها  حاکم 

حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می  

  گیرد، قدرتی که تنها در

 .اندیشه اِعمال قدرت است

 

اصالح    خصوص  در  احمدکسروی  نظریه 

 شیعیگری   ناپذیری 

 

گری اصالح شدنی نیست و از آن  به نظر کسروی شیعی

ویژه  نمی به  رابطه  این  او در  توان دین مدنی ساخت. 

ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی  ویژه  حساسیت 

کند و با آنچه به نظرش  به پاالیش فرهنگی سفارش می

 :افتدهای اصلی به فرهنگ کشور اند درمیرسانزیان

گری،  اللهیگری، علیگری، باطنیگری، خراباتیصوفی"

های بسیاری به  ها هر کدام زیانگری و مانند اینبهایی

گری که کیش انبوه مردم  لیکن شیعی  کشور رسانیده؛ 

بوده بیشتر  بسیار  زیانش  ص  شیعی) ".است  گری، 

202)  

 

در خصوص این نظریه می توان اذعان داشت که نظام  

در   که  است  ماهیتی  دارای  ایران  در  اسالمی  سیاسی 

حقوق   قبیل  از  روز  مسائل  به  راجع  پرسش  زمان 

مفاهیم بشر....،به  حقوق  مدنی،  جامعه  ی  شهروندی، 

ارجاع می دهد که تدوین یافته در ماهیت فقه و دین  

است. بنابراین نظامی که فقه و دین حقیقت ذاتی اش  

و   آسمان  به  دهد  می  ارجاع  را  مسائل  اینگونه  است 

قوانین الیتغیر آسمانی. از همین رو نمی تواند اصالح  

 .پذیر باشد

 

  نظریه احمدکسروی درباره انجمن های ایالتی 

  و والیتی
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از   پس  او  بود.  ایران  سرنوشت  نگران  سخت  کسروی 

متشرعان   فعال شدن  شاهد  نگرانی  با  رضاشاه  سقوط 

است. نگرانی بزرگ دیگر او مسئله آذربایجان و به شدت  

مخالف جدایی آذربایجان است؛ با فدرالیسم نیز مخالف  

بود و راه حلی که برای اختالف نواحی با مرکز پیشنهاد  

کردن زنده  همانا  »انجمن  کرد  و  ایده  ایالتی  های 

قانون  در  آن  »گنجانیدن  یادآورِ  و  است  والیتی« 

خواهان تبریز بوده. این  اساسی« از روی پیشنهاد آزادی

آزادی فهم  و  رشد  آننمونه  آذربایجان  خواهان  روزی 

استان رابطه  ماندن  استوار  برای  که  و  است  ها 

رها  هایی را در شهها با پایتخت، بودن انجمنشهرستان

که   مالیاتی  مصرف  در  نظارت  برای  اهالی  سوی  از 

بانی و نظارت بر کارهای مأمورین  پرداختند و دیدهمی

الزم   شهرستان،  و  استان  مصالح  حفظ  و  دولت 

ص) ".انددانسته بود،  خواهد  چه  ایران  (  34سرنوشت 

تبعیض   نفی  دارد.  معنا  عدالت  برنامه  یک  گرد  تنها 

  .ی تبعیضی دیگرموجود در عدالت است نه برقرار 

 

انجمن   ایده «  پیشنهاد احمد کسروی در زنده کردن 

 های ایالتی و والیتی» و درج آن در قانون اساسی 

در راستای نظریه حقوقی و سیاسی کسروی مبنی بر   

تشکیل « انجمن های ایالتی و والیتی» می توان بیان  

داشت که منظور همان خودگردانی محلی یا شوراهای  

ب است.  دموکراتیک  شهری  حکومت  سخن  دیگر  ه 

هنگامی می تواند در چارچوب مرزهای عدالت و خرد  

بطور پایدار هم دموکراسی را حفظ کند و نیز همزمان  

آن را نهادینه کند که از نهاد خودگردانیِ محلی و ی  

 .قدرت غیرمتمرکز اداری سود جوید

 

  جام سخنفر

 

گذاشته  مسئلۀ هویت سکوالر، که کسروی آن را پیش  

و در ارایۀ راه حل برای آن کوشیده، همچنان برای ایران  

مطرح است. شکل مشخص کنونی آن بیش از هر چیز  

این   کشور.  بر  دینی  حاکمیتی  سلطۀ  از  است  متأثر 

حاکمیت، حاکمیت تبعیض است. «جمهوری اسالمی»  

غیر   و  مسلمان  میان  جنس،  دو  میان  تبعیض  بر 

یر مذهبی، معمم و  مسلمان، شیعه و سنی، مذهبی و غ

مکال و حکومتی و غیر حکومتی استوار است. و محتمل  

همۀ   دربارۀ  دادخواهی  نظام،  این  پایان  که  است 

  .های موجود در کشور باشدتبعیض

 

سکوالر شدن در بُعد حقوقی و سیاسی قدرمتیقن پایان  

دادن به والیت فقیه است، آن هم در همۀ اشکال آن،  

مخالفت قاطع با بازگشت به آن شکلی که  از جمله با  

در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مطرح بوده  

قانون کنترل  توسط  است:  پارلمان  مصوب  های 

  .مجتهدین

  

بر صغیران است.مردم   اما در اصل والیت  والیت فقیه 

می پنداشته  در  صغیر  ناتوان  و  کودک  یعنی  شوند، 

مساله صغارت  تشخیص مصلحت خویش. مساله والیت،  

مردم است و بازتولید وضعیتی در حال و آینده که مردم  

چهرۀ   یک  عنوان  به  کسروی،  بمانند.  صغیر  همواره 

خواست به این صغارت  پیشاهنگ روشنگری ایرانی، می

  .پایان دهد

  

شود اگر  صغارت، خودخواسته نیست؛ خودخواسته می

اه شدن  هایی واقعی برای آگبر آن آگاهی یابیم، یا امکان

  .داشته باشیم و همچنان در موقعیت صغیر باقی بمانیم

 

  معنای سکوالریسم ایرانی، خروج از موقعیت

سیاسی   بُعد  در  شدن  سکوالر  معنای  است.  صغارت 

و   فرهنگی  بُعد  در  و  فقیه است  به والیت  پایان دادن 

اجتماعی پایان دادن به همه اشکال و انواع والیت که  

مردساالری آنها  ژرف  محور  دیدگاه  این  از  نگر،  است. 
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مسئلۀ زن در کانون مسئلۀ سکوالریسم در ایران قرار  

  .دارد

 

اسارت و  تحقیرآمیز  ولیرابطۀ  همه  - بار  در  صغیر 

و شکلِ  حوزه شیعیان  به  و  دارد  وجود  اجتماعی  های 

نمی منحصر  جهانیان  به  آنان  روحانیون  شود.  نگرش 

ی به نام  حقارت و صغارت درونی شده است که حکومت 

سازد. این حکومت تنها با داغ  والیت فقیه را ممکن می

  .و درفش پا بر جا نمانده است

 

گری اصالح شدنی نیست و از آن  به نظر کسروی شیعی

ویژه  نمی به  رابطه  این  او در  توان دین مدنی ساخت. 

ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی  حساسیت ویژه

کند و با آنچه به نظرش  می  به پاالیش فرهنگی سفارش

 :افتدهای اصلی به فرهنگ کشور اند درمیرسانزیان

گری،  اللهیگری، علیگری، باطنیگری، خراباتیصوفی"

های بسیاری به  ها هر کدام زیانگری و مانند اینبهایی

گری که کیش انبوه مردم  کشور رسانیده؛ لیکن شیعی

 (202گری، ص  شیعی) ".است زیانش بسیار بیشتر بوده

 

احمدکسروی بر این باور بود باید شکلی از دولت که در  

واقعیت های اجتماعی و تاریخی ایران ریشه دارد بر سر  

کار بیاید. او عقیده داشت ایران پیش از رجوع به غرب  

باید جامعه خودش را پیشرفت دهد، سپس پیوندهایش  

  تحکیم  را  -  جهان  در خرد و  نور منبع  یعنی   –با شرق  

  .کند

موثرترین   از  یکی  عقاید،  و  رفتار  وجود  با  کسروی 

روشنفکران ایران مدرن بود. عقاید او موجب شد نسلی  

از متفکران و فعاالن از جمله بسیاری از نویسندگان و  

  .دانشگاهیان شیوه نگارش او را الگو قرار داده اند

برپایی و استقرار جمهوری اسالمی نشان داد که عقیده  

بر اینکه روحانیان شیعه در پی کسب قدرت  او مبنی  

هستند درست بوده است. این روزها، به رغم سیاست  

های رسمی نظام اسالمی در ایران، عالقه به زندگی و  

  .آثار او افزایش یافته است

  
الملل، مشاور حقوقی بنیاد  ان، متخصص حقوق بیندنیره انصاری، حقوق 

  حقوق بشرَ میراث پاسارگاد و کوشنده 

 2021سپتامبر  18 

 

 
 

 بع:  منا

 

)شیعی − کتاب  (1322گری  شرکت  آنجلس:  لس   ،

2011  /1390  

  (1312و  1311آیین )در دو بخش، تهران  −

  (1322فرهنگ چیست؟ ) −

آمد  سرنوشت ایران چه خواهد بود )در موضوع پیش −

  (1324آذربایجان( )

 (1325آذربایجان )چاپ سوم آذری یا زبان باستان  −

 قانون اساسی جمهوری اسالمی  _

 اعالمیه جهانی حقوق بشر  _
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 نیاز )داریوش( ب. بی

 

 

 

 

 

 

 

 سخن باک و گستاخ کسروی: روشنگری بی 
 

ای شد  بزرگداشتِ کسروی به ابتکارِ »بنیاد میراث پاسارگاد« بهانه 

بهره  فرصت  این  از  نکتهتا  سه  دو  به  و  شوم  بااهمیت  ی  مند 

 ی کسروی اشاره کنم.  درباره 

شناسی  های گوناگون مانند تاریخ، دین و زبانکسروی در حوزه 

ی تخصصی او حقوق بود ولی دانش  های فراوانی دارد. حوزه نوشته 

ها اساساً بر »خودآموزی« استوار بود. از این رو،  او در دیگر حوزه 

نوشتهشگفت  مجموعِ  در  ما  که  نیست  اوانگیز  با    های 

مینابسامانی  روبرو  علمی  متدلوژی  در  جایگاه  هایی  ولی  شویم. 

مرتبه در  کسروی  واقعیِ  و  گزارشاصلی  نه  نخست  و  ی  ها 

ی »نقد  شناسی بلکه در حوزه های او از تاریخ و دین و زبان تحلیل

دین و فرهنگ حاکم« بود. به همین دلیل به نظر نگارنده کسروی  

مرتبه فدر  »کنشگر  یک  نخست  اگر  ی  اگرچه  بود،  لسفی« 

شویم  ی او را در این حوزه بسنجیم متوجه میبخواهیم کارنامه 

گونه  به  کسروی  خود  مخالفتکه  ویژه  ای  به  فلسفه  با  را  اش 

 نویسد:  ی یونانی، ارسطو و افالطون، اعالم کرده بود. او می فلسفه

 

ی »فلسفه در بیرون از دین پدید آمده ولی سپس با همه

وگو  درآمیخته، و از این رو است که ما از آن گفتها  دین

این نخست در یونان پدید آمده و سپس به  می داریم. 

ارسطو   از افالطون و  مصر و روم و عربستان رسیده، و 

گرفته تا مالصدرا و مالهادی هزاران کسان آن را دنبال  

اند، ولی  اند و هر یکی چیزهایی از خود بر آن افزوده کرده 

اند و جز گزند سودی از  هوده بردههمه رنج بیباید گفت  

را کوشش  فلسفه  نام  کسانی  برخاسته.  ایشان  های 

هایی در پشتِ سر آن جا  پندارند راستیشنوند و می می

هوده  گرفته، چه دانند که جز نام یک رشته پندارهای بی 

نمی  ما  گفتگو  نیست.  آن  از  درآمده  فلسفه  به  خواهیم 

سستی   تنها  میداریم.  باز  را  آن  این  بنیاد  و  نماییم، 

ی خدا و  چه فیلسوفان درباره کنیم تا دانسته شود آن می

 اند در خور ارجی نیست.« جهان گفته 

 

می طرح  پرسش  این  می حال  چگونه  که  خود  شود  که  شود 

داند، به ویژه  هوده« میکسروی فلسفه را »یک رشته پندارهای بی

لی نگارنده »ویژگی« او را درست  اش را وفلسفه با خاستگاه یونانی 

داند؟ برای پاسخ به این پرسش شاید الزم باشد  در همین نکته می 

 وریست کنیم!  که تعریف خود از فلسفه را اندکی راست

های  هایی چون مُثال افالطون، یا گزاره فلسفه، مفاهیم یا فنواژه 

( کانت، یا دیالکتیک  a prioriمفاهیم )منطقی ارسطو، یا پیش 

ها  ها یا گزاره گلی، یا زمان و هستی هایدگر نیست. این فنواژه ه

خودِ فلسفه نیست بلکه ماحصل یا پیامدِ فلسفه است. فلسفه در  

«.  گفتگوبنیاناش یعنی »دانشِ پرسشگریِ  معنی اصلی و واقعی

برای    هیچ سقفیایست که  شاید بتوان گفت که فلسفه تنها حوزه 

ای است که در آن هیچ ا حوزه پرسشگری در آن وجود ندارد، تنه

چه که ما امروز  پرسشی »نه گناه و نه احمقانه« است. بنابراین آن 

می غرب  در  فلسفه  طوالنی  فرآیند  در  از  ریشه  شناسیم، 

پرسشگری گفتگوبنیان دارد که ماحصل آن تولیدِ هزاران مفهوم  

ی اندیشه است. فلسفه مانند فیزیک و شیمی و  نوین در گستره

علو  مشخص،  دیگر  تعریف  یک  بتوان  که  نیست  طبیعی  م 

همهجهان  و  علم شمول  فلسفه،  یعنی  داد.  ارایه  آن  برای  پذیر 

نیست بلکه یک »نگاه« است که بنیان آن از یک سو بر گفتگو 

های نوین و حتا  ]دیالوگ[ قرار دارد و از سوی دیگر طرحِ پرسش 

 مالحظه است. بی

 

دین بسیار کوتاه است  پرسشگری« در    و این در حالی که »سقف

پرسش  میو  روبرو  قرمزها«  »خط  با  سرعت  به  به  ها  و  شود 

نمی باقی  اندیشه«  »بازی  برای  جایی  دیگر  به  اصطالح  ماند. 

حوزه  در  پرسشگری  هم  دینداران  یعنی  خود عبارتی  دینی  ی 

ای  ها در سطح بسیار محدود و بستهدارند ولی به دلیل ممنوعیت

های نوین  توانند از طریق پاسخ ها نمیکالً پرسش ماند و باقی می

ی  ی خود را بشکنند و وارد یک مرحله بازتولید شوند و پوسته 

 دیگر از اندیشه شوند.  

بین بازنگری  های کسروی را زیر ذره شاید اگر کسی امروز نوشته 

او چه در حوزه ببرد، متوجه می  ی تاریخ و چه دین و  شود که 

 نظری بزرگی داشته است. از سوی دیگر  شناسی اشتباهاتِزبان 

دین  و  خداباور  انسانی  کسروی  که  کرد  فراموش  مدار  نباید 
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]بهدینی[ بود. با این وجود ویژگی این شخصیتِ روشنگر ایرانی  

درمانی« بلکه  های نوین تا سرحدِ »شوک نه تنها در طرحِ پرسش 

گام  اصطالح  برداشتنِ  به  و  بود  راستا  این  در  عملی  های 

کرد، زیرا او همه امکانات الزم برای تبدیل  ترناتیوسازی« می»آل

های خود را  های خود به واقعیت را فراهم ساخت: او رسانه ایده 

خودساخته  دین  پیمان(،  و  )پرچم  داشت  داشت  را  خودش  ی 

توانیم  )بهدینی( و هم حزب خود را )باهماد آزادگان(. یعنی می

بو عملگرا«  »روشنگر  یک  او  که  خواهانِ  بگوییم  که  کسی  د: 

بر   مناسباتی  توسط  آن  جایگزینی  و  گذشته  مناسبات  تخریب 

 های نوین خود بود.  اساسِ ایده 

هاست. بدون  آن  باکیبی یکی از خصوصیاتِ چنین روشنگرانی،  

زمین »بی روی  بر  قدم  روشنگری  هیچ  های  باکی« 

ی هر روشنگر، چه  گذارد. زیرا وظیفه ی دین نمی شده گذاری مین

ی نخست، مبارزه با  در اروپا یا ایران یا هر جای دیگر در مرتبه

اندیشی دینی سیاهی یا ارتجاع ]دینی[ است. و مبارزه با خشک

از دشوارترین وظایف تاریخیِ روشنگران مُدرن است چه آن زمان  

که کلیسا در اروپا حاکمیت داشت و چه امروز که مسجد در خاور  

ی اصلی کسروی  کم است. سرمایه میانه بر جان و مال مردم حا

باک او بوده است که  هایش، شخصیتِ بیکارگیری دانستهبرای به

ای که به صورت ی علمیبه او این توان را داد تا اطالعاتِ گسترده

ای قوی در پراتیک سیاسی  خودآموز به دست آورده بود با اراده 

 به کار ببندد. 

پر انسانشوربختانه جوامعِ بشری در تولید و  هایی  ورش چنین 

باک که از یک  هایی بااراده و بی دست نیست: انسان چندان گشاده 

می  سیراب  را  خود  علمی  تشنگی  با خودآموزی،  از  سو  و  کنند 

های خود بدون مماشات با  سوی دیگر در گسترش دادن دانسته

کنند.  دینیِ حاکم، »نقشه راه« خود را دنبال می-ارتجاعِ فرهنگی

رو،   این  برای  از  امروز  ما  که  نباشد  الزم  شاید  نگارنده  نظر  به 

زمینه در  خود  علمی  اطالعات  و دریافت  تاریخ  و  دین  های 

آنزبان  کنیم.  رجوع  آثار کسروی  به  ما  شناسی  برای  شاید  چه 

روشنگران یا روشنفکران ایرانی الزم باشد این است که او را به  

 شناسیم. باک بهتر بعنوان یک الگوی روشنگرِ مدرن و بی
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 دکتر محسن بنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد کسروی، چهره یک روشنگر 

سوم   و  دوم  و  اول  روزهای  در  پاسارگاد  میراث  بنیاد 

برگزار   بزرگداشت احمد کسروی  برای  اکتبر همایشی 

و منشَم را    خواهد کرد. برای منی که بخشی از اندیشه

چهره  ای زیبا شد، تا یادی از این وامدار او هستم، بهانه

تنهای تاریخ روشنگری ایرانی کنم و در اندازه خویش،  

در این کار ستودنی بنیاد همراه باشم. یادکرد از کسانی  

چون کسروی، که هم از سوی رژیم خالفت اسالمی در  

و   نادیده  اپوزیسیون  از  بخشی  سوی  از  هم  و  ایران 

شوند، در کنار زنده کردن یاد آنها،  ناشنیده گرفته می

نسلهای  هااندیشه به  نیز  را  آنان  آرزوهای  و  آرمانها   ،

از پیدایش گسستهای  جوانتر می بدینگونه  و  شناساند 

 گیرد؛ مینسلی پیش

بنیادی که بار سنگین   کاری سترگ و هوشمندانه، از 

ایران فرهنگی  میراث  از  دوش  نگاهبانی  بر  را  زمین 

 گرفته است.

های ترین چهرهاحمد کسروی بیگمان یکی از برجسته

جایگاه،   این  در  بودن  و  است  ایران  در  بیستم  سده 

ها و  ورزان را بر آن داشته تا به سویهانبوهی از اندیشه

هایش، کنشهایش  های گوناگون زندگی او، اندیشهرویه

هایش بپردازند. به بهانه بزرگداشت یاد این  و پژوهیده

بزرگمرد پهنه روشنگری ایرانی بر آن شدم با برشماردن  

از   به  برخی  پاسخ  در  باشم  او تالشی کرده  ویژگیهای 

ایرانی چگونه کسی   بنیادین، که روشنگر  این پرسش 

 تواند باشد؟ باید، یا دستکم می

درآمد روشنگری است.  به گمان من پژوهشگری پیش

برساختن   پی  در  و  نپژوهد  که  انسانی  سخن،  بدیگر 

پرسشهای   این  پاسخ  به  و  نباشد  نوین  پرسشهای 

برنیا جاده  خودساخته  در  توانست  نخواهد  هرگز  ید، 

روشنگری گام نهد. شاید بیجا نباشد، اگر که در اینجا  

پژوهیدن،   کنیم.  درنگ  پژوهش  واژه  سر  بر  اندکی 

از   و    wizōstanبرگرفته  میانه    vi-čaudپارسی 

وجو پارسی کهن است که واژه نخست در چم “جست

پس   است.  “برانگیختن”  چم  در  دوم  واژه  و  کردن”، 

پژوهشگر انسانی است جستجوگر ، تا پاسخی بیابد و  

برانگیزاند. شاید این نخستین وِیژگی روشنگری باشد:  

جستجوی پیوسته در تاریخ و فرهنگ و جامعه، برای  

آفریدن پرسشهایی نو و یافتن پاسخهایی نو، تا مردمان  

بی و  رفته  به جنبش  بخواب  و  برانگیخته شوند  کُنش 

ای ایست که روشنگر را تا پایان  درآیند. جستجو، واژه

 کند. زندگی همراهی می

کسروی در چم راستین واژه در سرتاسر زندگانی خود  

یک جستجوگر بود. اینکه کسی در یک خانواده روحانی  

شیعه چشم به جهان بگشاید، به سودای ملّا شدن به  

مکتب برود و طلبه شود و تا مرحله “سطح” بخواند و  

فاصله نداشته باشد و این همه را  گامی بیش با اجتهاد  

گیران  واگذارد و سرانجام به یکی از سرشناسترین خرده

کسروی   درباره  چیز  همه  گویای  اگر  فراروید،  تشیع 

دهد ما با کسی سروکار داریم  نباشد، دستکم نشان می

جاده نمیکه  را  هموار  در  های  پیوسته  و  پسندیده 

 بوده است.جستجوی راههای نارفته می

روی از  روی یا دنبالهمان سخن در اینجا بر سر پیبیگ

می اما  نیست،  بومی  کسروی  چهره  یک  از  توان 

  جایی   از  چه  و  نیکش،  دستآوردهای  از  چه  –روشنگری  

  راه  این  در.  آموخت  بسیار  –  است  رفته  بیراهه  به  که

 که   همانگونه  درست  پرداخت،  او  کارنامه   به  باید   ولی



 نامه احمد کسروی ویژه                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

22 

 

دانش  یان پا  در   آموزگاران درباره  خود  سال  آموزان 

می میداوری  آدمی  که  چرا  جایی  کنند،  در  تواند 

درست، و در جایی دیگر نادرست بیاندیشید، کار کند  

ماند، برآیند  یا سخن بگوید، آنچه که از ما برجای می

و   ناشایست  و  شایست  سخنان  بد،  و  نیک  کارهای 

 کنشهای درست و نادرست ما است؛

ن نگاه باید دید و با این رویکرد باید  پس کسروی را با ای

 سنجید. 

 ******* 

آگاهی برای  ابزارهای کسروی  باید دید  بخشی  نخست 

اند و او خود را با کدام دانشهای  به جامعه کدامها بوده

زمانه خویش درگیر کرده بوده است. در “زندگانی من”  

نویسد: »من جز چند زبان ترکی و فارسی و عربی و  می

و   ]انگلیسی  و  دانم  نمی  را    من  دانش [  …ارمنی 

  رشته  آموختهدانش  خود  که  من.  بوده«  زبانشناسی

  که  امگفته  و  نوشته  بارها  هستم،   تطبیقی  زبانشناسی

  با  و   ماند می  جامعه   یک  بالینی   روانکاوی  به  زبانشناسی 

  سرَک  ملت   یک   همگانی  روان  کنجکنج  به  توانمی  آن

تاریخ، چه آن  ا  ب  را  خود  کسروی  آن  از  گذشته.  کشید

داد،  سازی که در برابر چشمانش رخ میتاریخ سرنوشت

و چه تاریخ نیاگان، درگیر کرده بود. به دیگر سخن، او  

بودند می خواند و هم  هم آنچه را که پیشینیان دیده 

نگاشت، تا آیندگان بخوانند  دید میآنچه را که خود می

می پلی  رهگذر  این  از  اکنون،  و  و  میان گذشته  و  زد 

و   زبان  در  ایران  فرهنگی  پیوستار  تا  آینده،  و  اکنون 

بدان   کسروی  که  دیگری  زمینه  بماند.  برجای  تاریخ 

پرداخته بود “حقوق” بود، کاری که راه او را به عدلیه  

به   همچنین  او  گشود.  دیرتر  سالهای  دادگستری  و 

دین و  پرداخت  دینها  درباره  بر  پژوهش  را  شناسی 

ا و  افزود،  خود  چهاردهه  دانشهای  از  پس  مروز 

آشکار شده   زمانی  هر  از  بیش  دینفروشان  فرمانروائی 

است که شناخت جامعه ایرانی و آگاهی بخشی به آن  

و روشنگری برای مردمانش بدون شناخت دین ناشدنی  

 است.

برای کسروی فرهنگ تنها یک واژه نبود، او در اینباره  

و  کرد آن را هم خود بشناسد  اندیشید و تالش میمی

چیست؟”   “فرهنگ  در  بشناساند.  دیگران  به  هم 

شود،  نویسد: »این دستگاهی که فرهنگ نامیده میمی

ای است. دستگاهی است  یک دستگاه ارجدار و هناینده

که اگر نیک باشد تواند توده را پیش برد به سرافرازیها  

رساند و اگر بد باشد، آنها را به نیستی و نابودی کشاند.  

است که ما سختترین نیاز را به آن  فرهنگ دستگاهی  

های چهارم تا  داریم«. در پیروی از روشنگران سدهمی

برای   خیامها  و  فردوسیها  یعنی  ایران،  هجری  ششم 

کسروی نیز “خرَد” از جایگاهی بسیار برجسته برخوردار  

هایش  بود و او گذشته از اینکه در نزدیک به همه نوشته

فر آن  از  پیروی  به  را  میخوانندگان  را  ا  آن  و  خواند 

برای خرافات می بنام  پادزهری  شناخت، که جستاری 

 “در پیرامون خرد” را ویژه آن گرداند.

توان همچنان دنبال گرفت. ولی آنچه  این فهرست را می

که شایان یادکرد دوباره است، این است که آماج من  

در اینجا تنها این بوده که نشان دهم روشنگری چون  

م ابزارهای دانشی برای شناخت جامعه  کسروی، از کدا

آگاهی و  بهره  خویش  آن  به مردمان  جسته  میبخشی 

ها،  است. همچنین بایدم گفت که یادکرد از این نوشته

به این معنی نیست که درونمایه آنها هم یکسر درست  

 و بدور از هرگونه کاستی است. 

یک   کسروی  از  گوناگون،  دانشهای  به  پرداختن 

نشسته در    پژوهشگر  پیوسته  او  نساخت،  عاج  برج  در 

مانند  میانه میدان زندگی مردم بود و در یک پیگیری بی

آنان  کرد هرکجا که میتالش می از رنج  اندکی  تواند، 

سال   در  کشاورزان    1307بکاهد.  دادخواهی  سر  بر  و 

اوین، در برابر پادشاه ایران گردن افراشت و حکم بسود  

شاه   رضا  از  که  داد  بودند. کشاورزانی  کرده  شکایت 

توان در زمینه ویژگیهای فردی او، دلیری  بدینگونه می
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های بنیادین  باکی را برشمرد و آنها را نیز از شناسهو بی

به   دلیری  این  کار  آورد.  بشمار  روشنگر  چهره  یک 

نمی پایان  نیاز  همینجا  که  هرکجا  کسروی  گرفت، 

آمی از  دلبری  و  توده  دنبال  به  افتادن  بجای  ن،  بود، 

بی و  می  پردهسرراست  با  سخن  سرسختانه  و  گفت 

افتاد و هراسی از اینکه او را با چه  جامعه خویش درمی

ای از  نامی بخوانند، نداشت. او همچنین نمونه برجسته

گردنکشی فرهمندانه در برابر قدرت بود. این گردنکشی  

گونه تفنگ  از  نه  او  که  رو  آن  از  ویژه  بود،  ویژه  ای 

ها سنگر  زد و نه در پس دیوار قلعهکوه میکشید و بمی

و  می خودکار  بود،  اندام  الغر  مردی  که  او  گرفت. 

می دست  در  بسوی خودنویسی  را  آن  و  گرفت 

گرفت و در آرامش به آنان “نه”  قدرتمداران نشانه می

به  می عدلیه  انداختن  براه  برای  که  هنگامی  گفت. 

فتاد  خوزستان فرستاده شد، نخست با شیخ خزعل درا

و چیزی نمانده بود جان بر سر گردنکشی خود بگذارد،  

و پس از سرنگونی شیخ خزعل نیز دست از پایداری بر  

اهلل  سر ارزشهای خود برنداشت و اینبار با سرتیپ فضل

)زاهدی( در افتاد و نوشت: »آقای سرتیپ چرا نمیداند  

 که قوه قضایی مستقل است؟!« 

راه   هماره  همگان،  با  نشدن  و  همرنگ  رفتن  را  خود 

برجسته  بی ویژگیهای  از  یکی  ماندن  تنها  از  هراسی 

کسروی است. هنگامی که در زمانه قدرقدرتی رضا شاه  

  بشمار  پادشاه   دشمن   که  کسانی   یعنی   – نفر”    53گروه “

  وکالت  که   این  از   باکی   او   شوند،می  دادگاهی   –  روندمی

یست  ب  شهریور  از  پس  ولی  ندارد،  بگیرد  گردن  بر  را  آنها

و تبعید رضاشاه نیز وکیل تسخیری سرپاس مختاری و  

شود و در هر دو دادگاه، هراسی از  پزشک احمدی می

اینکه دیگران درباره او چگونه داوری کنند ندارد. از آن  

گذشته اگرچه در برابر رضاشاه به هنگام قدرتش گردن  

افرازد، هنگامی که آخوندهای شیعه، حزب توده و  می

و  یببی دشنام  با  را  ایرانیان  هم  دست  در  دست  سی 

کنند، کسروی  ناسزا و دروغ درباره رضاشاه بمباران می

های  نویسد که براستی گویای منش و اندیشهچیزی می

 او در جایگاه یک روشنگر راستین است:

جویی این شاه  کناره  1320»یکی از حوادث شهریور ماه  

نشاه کنونی بود،  از تاج و تخت و واگذاردن آن به شاه

بنام   اینک  و  داد  رخ  ماه  آن  پنجم  و  بیست  روز  که 

یادآوری از آن داستان امروز که بیست و چهارم شهریور  

و مصادف با آخرین روز پادشاهی آن شهریار است این  

می خود  روزنامه  در  را  گاهی  عکس  چنانکه  آوریم، 

بیگفته درباره  شاه  این  از  اگرچه  ما  به  ایم،  پروایی 

آبرو گردانیدن آن مجلس شورا گله مند  طه و بیمشرو

باشیم و این هم گله کوچکی نیست، با اینحال او را  می

می کاردان  و  غیرتمند  پادشاه  بیست  یک  که  شناسیم 

و   برد  رنجها  و  کرد  کوششها  کشور  این  راه  در  سال 

گیری خود دانسته کناره  سرانجام سود توده را در کناره

بدگویی این  میهایی  گرفت.  کسانی  از  شنویم،  که 

بیشترش از آن است که از تاریخ بیست ساله آن شاه و  

نیز   بسیاری  و  ناآگاهند  ایران  سیاسی  اسرار  از 

 باشند.ناشناس و بدخواه مینمک 

ایم چرا که آن  ما در زمان آن شاه به ستایش نپرداخته

رفت. ولی امروز نباید از حقایق  روز گمان چاپلوسی می

ییم. رضا شاه به این کشور نیکیها کرده  پشتیبانی ننما

و باید ایرانیان از او قدردانی نمایند و یادش را باحترام  

 کنند« 

کسروی روشنگری است که پرچم خود را نه تنها پنهان  

افرازد، و  کند، که آن را همیشه و در همه جا برمینمی

نمائی آشکار  اندیشد که پیامد این رُخلختی بدین نمی

ن او،  بود. کسروی  برای  او چه خواهد  و هواداران  او  ام 

نیز رخ پنهان نمی او  حتا در ماجرای کتابسوزان  کند، 

پردازی، دلیری  بجای خزیدن در زیر پرده توجیه و واژه

گیران رودررو  این را دارد که در کتاب “دادگاه” با خرده

شود. او در باهماد آزادگان به پشتیبانی از حق  درگیر  

و کشف حج برمیطالق  زنان  روحانیت  اب  با  و  خیزد 

درمی روزنامه  شیعه  در  هزارساله”  “اسرار  چاپ  افتد. 
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نمونه دیگر  از  و  پرچم  توده  برابر  در  او  سرکشی  های 

مرگ   به  ره  سرانجام  که  کاری  است.  آن  باورهای 

بزرگترین   را  شیعه  روحانیت  اگر  و  برد  او  زودهنگام 

آنان  زمین بدانیم، کشتن کسروی بدست  دشمن ایران

نشان از آن دارد که دینفروشان دستکم در آن روزگار  

 آوردند. کسروی را بزرگترین دشمن خود بشمار می

برجسته از  که  یکی  روشنگر،  یک  ویژگیهای  ترین 

است.   “کنجکاوی”  است،  برخوردار  آن  از  نیز  کسروی 

شود، به پژوهش  هنگامی که به مازندران فرستاده می

زد، هنگامی که به خوزستان  پردادرباره زبان مازنی می

پژوهد و کتابهای “تاریخ  رود، در باره زبان عربی میمی

می را  “مشعشعیان”  و  خوزستان”  ساله  نویسد.  پانسد 

این کنجکاوی پژوهشگرانه ولی گاهی نیز جای خود را  

می سرخوشانه  کنجکاوی  کتاب  به  کسروی  تا  دهد، 

 “تاریخچه چبوق و قلیان” را بنویسد. 

اینهمه   نکتهبا  کسروی  کم  کارنامه  نیز  تاریک  های 

سوزان یکی از اینها است. همچنین او در  ندارد، کتاب  

آراید،  ای از این جنبش میکتاب تاریخ مشروطه چهره

است،   داده  رخ  براستی  که  آنچه  با  آن  گزارشهای  که 

همخوانی ندارد. او در همین کتاب گرایشی یکسونگرانه 

در جنبش مشروطه دارد  به نقش آذربایجان و ستارخان  

بود،   نکوهیدنی  بسیار  کاری  که  را  اتابک  ترور  و 

توجیهمی همه  با  او  کتابسوزان  که  ستاید.  هایی 

تراشد، پذیرفتنی نیست و در برخورد با بهائیان دچار  می

 شود. یک بدفهمی ژرف می

توان تنها به یک ویژگی  های تاریخی را ولی نمیچهره

فروکاست،   و  آنان  مزدیسنا  آئین  در  که  همانگونه 

فرهنگ باستانی ایران آدمی برآورد همه کارهای نیک  

آید، همان کارهایی که ایزد رشن  و بد خویش بشمار می

می ترازو  کفه  دو  در  را  کدامیک  آنها  ببیند  تا  نهد، 

سنگینترند، ما نیز باید در داوری خود درباره سرآمدان  

نان را با هم و در  تاریخمان چنین کنیم و نیک و بد آ

گروه   در  یا  را  آنان  بخواهیم  آنکه  بی  بسنجیم،  یکجا 

این   “اشقیاء” جای دهیم. همه  یا در دسته  و  “اولیاء” 

های تاریک  ای دارند که در آن هم نقطهها کارنامهچهره

نقطه هم  دیده  و  روشن  در  میهای  ما  سود  و  شوند 

 آموختن از هر دوی آنها است.

می کسروی  و  توان  از  آموخت  را  روشنگری  شیوه 

زمینه آن را که پژوهشگری است. همچنین تالش  پیش

  تا   گرفته  آئین   و  دین   از  –در شناختن فرهنگ مردم را 

  و  پیوسته  کنجکاوی   و   –  زبان   و   تاریخ  و   فرهنگ

  برای  و  کنار   در   زیستن   و   دوستی ایران.  را  او  ناپذیر سیری

  در  من  برای  ولی.  است  او  ویژگیهای  دیگر  از  ایرانیان

آوردهای او، که برخی سودمند و برخی  دست  همه  میان

اند و در  ناسودمنداند، برخی درست و گروهی نادرست

خورند،  میان آنان از نگاه امروز کژرویهایی نیز بچشم می

راههای   در  نهادن  گام  دلیری  او  ویژگی  برترین  شاید 

  باکینارفته باشد و درافتادن با توده و باورهای آن، بی

می راست  را  آنها  که  سخنانی  گفتن  و  در  پنداشت 

 نداشتن پروای نام خود را.

بی رزمجوی  روشنگر،  و ستیهنده  به گمان من  هراس 

است، خرد  و  نادانی  میان  نبرد    که  جنگآوری   میدان 

 کند، نمی پنهان  را  خود پرچم هرگز

روزنامه برای  “پرچم”  نام  برگزیدن  از  آیا  نمادی  اش، 

 نبود؟  همین ویژگی کسروی
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 کسروی و کمال گرائی 

در   انسان  گرائی  کمال  انسان،  های  گی  ویژه  از  یکی 

حوزه اندیشه و تسری آن به زندگی واقعی است. مثال  

علیرغم این امر که در دنیای واقعی، جسمی بشکل کره  

کامل وجود ندارد، انسان توانسته در ذهن آنرا آفریده و 

 را بسازد. در واقعیت آن 

بیناری   بینی  جهان  در  تفکر  این  برجسته  محصول 

)دوتائی( ارسطو ظاهر و بعلت ذات کمال گرای انسان  

ناب و نفع قدرتمندان در بکارگیری آن، بر سایر جهان  

بینی ها غلبه و بعنوان محور فلسفه در جهان غرب و با  

سلطه غرب بر بقیه جهان، در سرتاسر گیتی گسترش  

 پیدا کرده است. 

نظام فکری بیناری، جهان را در وجه سفید و سیاه، خیر  

و شر، خدا و شیطان می بیند و لذا پاسخ هر پرسشی  

 ارزیابی می کند.  "غلط"یا  "درست"را در دو شکل  

فالسفه پس از ارسطو، در رویاروئی با واقعیت، کوشش  

بسیار بعمل آوردند تا به دیدگاه دوتائی ارسطو به نوعی  

زیر   به  را  آن  کلیت  نتوانستند  اما  کنند،  وارد  تبصره 

پرسش برده و جایگزینی برای آن معرفی کنند. هگل  

با ارائه نظریه تز، آنتی تز، و سنتز کوشش کرد بر نظریه  

یه ای بزند، اما در عمل با استمرار سنتز، به  ارسطو حاش

را   ارسطو  فلسفه  به  پایبندی  تز،  آنتی  و  تز  دوگانگی 

ماتریالیسم   تز  ارائه  در  مارکس  حتی  داد.  نشان 

دیالکتیک خود علیرغم کوشش بسیار در برون رفت از  

و   کارگر  تقابل  به  نهایت  در  ارسطو  بیناری  فلسفه 

رسید و اساس نظریه  کارفرما بعنوان دو قطب خیر و شر  

 خود را در حذف طبقه کارفرما قرار داد.

کسروی از جمله اندیشمندان کمال گرا بود، که بدنبال  

 ناب ، به نقد مکاتب و مذاهب پرداخت.   "حقیقت "

های   نحله  به  انتقادی  نگاه  با  که  اندازه  هر  انسان  اما 

گفتمان از  که  اندازه  هر  و  بنگرد  فکری  های  مختلف 

تۀ شده زمانه خود فاصله بگیرد و از بیرون  بدیهی انگاش 

نقادی محصول  هم  باز  اندازد  نظر  جامعه  هایش  به 

تواند چندان جدا از روح آن دوره زمانی باشد. نقد  نمی

می آرمانی  جامعه  یک  ترسیم  و  موجود  تواند  وضع 

همزمان  زمینه ولی  باشد،  کنونی  شرایط  از  گذار  ساز 

ا موجود  به وضع  آغشتۀ  نقد  آن  داوری  خود  در  ست. 

پیرامون محصوالت فکری هر اندیشمندی باید این نکته  

را همواره به یاد سپرد تا دچار همان خطایی نشد که  

 شد. های خود مرتکب میکسروی در تحلیل

کسروی فارغ از واقعیت های جامعه ، که در آن مطلق  

گرائی جائی ندارد، و مردم از فرودستان تا فرادستان،  

ری از گذران زندگی روزمره، انباشت  دغدغه های بسیا

ثروت، تمکین به غرایز، کینه، حسادت، عالقه، و نفرت  

را دارا هستند، به تبیین و تحلیل نظرات دیگران می  

 پرداخت.

های  برای روشن شدن موضوع در اینجا برخی از دیدگاه

کسروی که در کتابهایش به نگارش درآمده اند را بطور  

 خالصه ذکر می کنیم. 

 

 تاب شیعه گری، ک

 امیه است. پیدایش مذهب شیعه از زمان بنی .1
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بدگویی   .2 را  شیعه  مذهب  آلودگی  نخستین 

تندروانشان از ابوبکر و عمر و عثمان به دلیل  

 داند.  پیشی گرفتن بر علی در خالفت می

به عقیده وی جعفر امام ششم شیعیان اولین   .3

برای  و  ساخت،  را  امام  لفظ  که  بود  کسی 

»مال امام« گفت که باید  گرفتن »خمس« و  

 امام از طرف خدا تعیین شود.

وی گفته امامان شیعه را در مورد اینکه »هر   .4

دین از دنیا    کس امام زمان خود را نشناسد بی

 داند.دین و خدانشناس می  است« را بی  رفته  

شیعی .5 »در  کسروی  اعتقاد  دلیل    به  گری 

خواستن و چیزی را به داوری خرد سپردن از  

 نبوده و کنون هم نخواهد بود«.نخست 

 

 کتاب بهائی گری، 

استثنایی که کتاب بهائی گری کسروی دارد انصاف او  

ست در اینکه دین بهائی را نهضتی اصیل و ایرانی می  

ای    نامه  داند نه ساخته دست این و آن، و صحت توبه

که شهرت دارد از باب در دست است، مورد تردید قرار  

 دهد.   می

ی که کسروی برای مبارزه با دیانت بهائی انتخاب  اما راه

ترین    کرد نگاشتن کتاب بهائی گری بود که از عجیب

آثار او ست. کسی که با دیگر آثار کسروی آشنا باشد و  

نمی   بخواند  را  او  بهائی گری  و  کتاب  تعجب  از  تواند 

نویسنده   با  کتاب  این  در  نماید.  خودداری  ای  حیرت 

از  ، زشت  روبرو هستیم خشمگین که  بد دهان  و  گو، 

دیانت   گذاران  بنیان  مورد  در  تحقیری  و  توهین  هیچ 

بهائی یعنی باب و بهاء اهلل فروگذار نیست. بکار بردن  

یاوه مثل  ناآگاه،    کلماتی  درمانده،  نادان،  فهم،  نا  گو، 

آیین   بزرگان  مورد  در  هوسباز  و  خرد،  بی  دروغگو، 

و محّقق و پیشوای    بهائی، از قلم کسی که خود را مو رّخ

پندارد حیرت  فکری و برگزیده عصر و زمان خود می  

 آور است.

 

 

 

 کتاب صوفی گری، 

و   اعتقادی  تاریخی،  به مباحث  این کتاب کسروی  در 

که   نکته  این  ذکر  است.  پرداخته  صوفیان  رفتاری 

مورد   در  صوفیان  قطبهای  نفرین  و  صوفیگری 

بعنوان عامل اصلی شکست   از  خوارزمشاهیان  ایرانیان 

مغولها بوده و همچنین در عرصه اعتقادات، نقد نظریه  

دیگر   زبان  به  یا  غائی  علت  به  اعتقاد   ، وجود  وحدت 

تقدیر گرائی، افسانه های تسلیم مرید و مرادی در میان  

صوفیان، که نمونه بارز و برجسته آن داستان پیشکش  

همسر و پسر مولوی به شمس تبریزی است، از طرف  

از  اندیشمن  کسروی  سطحی  شناخت  به  بسیار  دان 

 صوفی گری برداشت شده است. 

 

 کتاب ورجاوند بنیاد،

مجموعه نوشته های کسروی را می توان به سه گروه  

 تقسیم کرد:

و   .1 ،توضیحی،  توصیفی  های  نوشته  و  کتاب 

 روایتی  

 کتاب و نوشته های سلبی  .2

 کتاب و نوشته های ایجابی  .3

کسروی اشاره شد، اما  در باال به سه کتاب سلبی  

برای درک ریشه ای از تحلیل و شناخت او از جهان  

اشاره    "ورجاوند بنیاد"بایستی به کتاب ایجابی او،  

 کرد که مبنای آئین پاک دینی اوست. 

 کتاب ورجاوند بنیاد، 

 کتاب از سه بخش بشرح زیر تشکیل شده:

 "جهان و آدمی "در باره  .1

 "دین"در باره  .2

 "ه ایدر باره زندگانی تود .3
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در بخش اول، کسروی، جهان را از منظر خود شرح  
کتاب،   در  مندرج  توضیحات  براساس  دهد.  می 
جهان توسط خالقی یک تا برای رسیدن به مقصود  
معینی آفریده شده است. او اندیشه مادی گری را  
بیهوده   را  داروین  نظرات  نقطه  و  دانسته  مردود 

در انسان،  انگاشته ، او ضمن اعالم اعتقاد به روح  
 به معاد پس از مرگ هم ابراز وجود کرده است. 

کسروی ذات انسان را نیک پنداشته، و شادی هر  
فرد را وابسته به نشاط جمع و نبرد را تنها با بدی  
را   آدمیان  نزاع  منشاء  او  است.  دانسته  شایسته 
از یک   جهل برشمرده و گفته چون همه آدمیان 

گ آدمیان  ریشه هستند، در صورت کسب خرد، جن
 به پایان می رسد.

موجود   ادیان  توصیف  به  دوم، کسروی  بخش  در 
نزد بشر همت گماشته و پیامبران را فرستادگان  
خدا برای هدایت آدمیان معرفی کرده و علت این  
امر را در ارتباط با عالقه خداوند به بندگانش ذکر  
مردمان   وظیفه  را  آفریدگار  پرستش  و  کرده، 

را ساخته،  دانسته، و خرافه ها  ادیان  با  ی مرتبط 
کارگزاران دین برای کسب منفعت مادی ، قدرت  
به   خود  توضیحات  با  واقع  در  و  دانسته  اعتبار  و 
مالحظات دکتر لوتر در مسیحیت نزدیک شده و  
بنظر می رسد، پیشنهاد او برای اسالم مستقر در  
ایران، شیعه زدائی، و آخوند زدائی بعنوان شغل و 

درآمد   ممر  شایعه  محل  دلیل  شاید  و  باشد،  می 
گری   شیعه  با  مخالفت   ، وهابیت  از  او  طرفداری 
توسط   او  قتل  حکم  صدور  همچنین،  و  است 
خواست   عراق،  و  ایران  در  شیعه  ارشد  روحانیون 

 براندازی فرقه روحانیت توسط او بوده است.
در بخش سوم، کسروی، با تغییر زبان از یک مفسر  

ات، زندگی اجتماعی  به پیامبر، برای مردم دستور
کشور   اداره  و  جامعه،  بر  حاکم  روابط  فردی،  و 
وظیفه   بر  کند،  می  ارائه  ای  گسترده  دستورات 
زندگی،   میهن پرستی مردمان، معرفی سرچشمه 
بر   مالکیت  حق  بازرگانان،  و  کشاورزان  وظایف 
اراضی، توجه به تندرستی توسط آدمیان، حمایت  

ردم تاکید، و بر  از ناتوانان، و ممانعت از بیکاری م
آنان حکم صادر می   تا مرگ  مجازات گناهکاران 

 کند. 
 

 شناخت موجز کسروی، 
و   کسروی  اجتماعی  و  شخصی  زندگی  یررسی 
تالیفاتی که چه بصورت مقاله یا کتاب از او باقی  

با سندروم   فردی  از  آرامش "مانده، حاکی    "عدم 
است که برای کسب حقیقت هر دری را می کوبد  

پیدا  و کوشش می کن  آن  را در  نایافته خود  تا  د 
 کند. 

یک   بر  بسیار  درست  های  پاسخ  به  اعتقادی  او  
پرسش واحد نداشته، و با زاویه نگاه مطلق گرای  
خود، با یافتن خطا در هر پدیده، نوشته، و اظهار  
بطرز   گاها  و  طرد  را  آنها  پدیدآورندگان  نظری، 
قرار   را مورد عتاب و خطاب  آنها  ای  خشمگینانه 

ه و ضمن نامیدن آنها با الفاظ زمخت، حکم به  داد
آتش زدن آثار آنان می داده، بطوریکه از این روش،  
نمانده   مصون  هم  و سعدی  حافظ  بزرگانی چون 

 اند.
اندیشمندی   کسروی،  کلی،  بندی  جمع  یک  در 
است که پا به عرصه های مختلف فکری و عملی  
  گذاشته، و در حالیکه به خدا و پیامبران آن معتقد 

بوده با کارگزاران مذاهب سر ناسازگاری داشته، و  
در   لوتر  مشابه  جنبشی  برپائی  پی  در  احتماال 
و   حواشی   ، زوائد  مذهب  از  که  بوده  مسیحیت 
می   مذهب  کارگزاران  ساخته  که  را  آن  خرافات 

 دانسته پاک کند. 
و   روشنفکران  حمایت  تحت  علت  چند  به  کسروی 

او نگرفت،  قرار  به  اندیشمندان زمان خود  او  تعرض  ل 
چپ   نهضت  تخطئه  دوم  و  ایران،  فرهنگی  مفاخر 
انقالبی. القائات مراجع مذهبی و روشنفکران از کسروی  
به جامعه ایران، فردی مخالف با مذهب، فرهنگ ایرانی،  
امر   بود و همین  و ارزش های مورد قبول عامه مردم 
سبب شد تا مخالفین مذهبی او بتوانند با پرداخت بهای  

 .را از میان بردارندکمی او 
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 فاضل غیبی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احمد کسروی، اَبَرانسان تاریخ معاصر  
 ایران

 
تاریخی از ضعفگویی دربارۀ شخصیتگزافه های  های 

می شمار  به  ما  نیز  فرهنگی  نخست  وهلۀ  در  رود. 
نگارنده،   این  از سوی  آنهم  ابرانسان خواندن کسروی، 
»ابرانسان«   از  ببینیم منظور  جای شگفتی است. پس 
آیا   که  بسنجیم  کسروی  شناخت  پی  در  تا  چیست، 

دانیم که  می  نسبت دادن چنین ویژگی به او رواست؟
های بسیاری  گردد و به بدفهمیاین واژه به نیچه بازمی

 دامن زده است.  
 blondکوتاه آنکه، ابرانسان نه تنها »دیو موطالیی«  

beast     نیست، بلکه به هیچ ویژگی جسمی با انسان
عادی تفاوت ندارد. بنا به نیچه، ابرانسان کسی است که  

دگرگو باعث  او  نوآوری  و  و  آفرینندگی  مثبت  نی 
بازگشت ناپذیری در تاریخ تحول جامعه گردد. نگاهی  

ویژگی »ابرانسان«  به  نیچه  که  آنانی  مشترک  های 
نامیده روشنگر است: زرتشت، سقراط، عیسی مسیح،  

 ناپلئون و بتهوون.  
دشوار نیست که دریابیم، زرتشت اخالق، سقراط خرد  
تساوی   ناپلئون  بخشودن،  مسیح  عیسی  پرسشگر، 

شهروندی و باالخره بتهوون نواهای آسمانی را به بشر  
آموخت. نقطۀ مشترک و برجستۀ آنان همانا فراتر رفتن  
 از امروز و گشودن شاهراهی نوین در برابر انسان است:  

خلق خود  که  و می »انسانی  نمونه  هیچ  پیرو  و  کند 
نمی اقتدا  کس  هیچ  به  نیست؛  و  سرمشقی  کند 

  (1نهد.«)های اجتماعی گردن نمیکورکورانه به سنت

ای از زندگی و زمانۀ کسروی نیاز  به شناخت گسترده
نیست، تا دریابیم او دقیقاً چنین شخصیتی بود. نه تنها  

نمی اقتدا  آموزگاری  و  به  بود  خودآموز  بلکه  کرد، 
باشد.  می اخالق  مصلح  و  اجتماعی  آموزگار  کوشید 

به   ایرانی  آن  در  که  معاصر گشود  تاریخ  در  را  فصلی 
می ترک  را  زدگی  مذهب  خردورزی،  با  نیروی  و  کند 

های انسان پیشرفته، سرافرازانه به  آموزی از نیکیدرس
 سوی آینده راه می گشاید.   

کسروی   رفتار  و  کنش  به  دقیقتر  آنکه  از  پیش  اما 
درس با  اصوالً  بنگریم،  که  بپرسیم  او،  خود  از  آموزی 

هایی چون او چه سودی  نگارش یادبود برای شخصیت
 دارد؟  

های تاریخی را ارج می  در کشورهای پیشرفته شخصیت
توانایی تا  آنان، سرمشق نسل  نهند،  ها و دستاوردهای 

قرار   جامعه  به  خدمت  در  ایران  جوان  در  اما  گیرند. 
نی که انحصار کتابت را در دست داشتند  مالیان از زما

کرده مخدوش  را  ایرانی  نامداران  چهرۀ  که  چنان  اند، 
ای ممکن است بتواند شماری  آموختهامروزه هر دانش

اما بدرستی نمی داند که  از »مفاخر ملّی« را برشمرد، 
می چه  آنان  از  و  داشته  ثمری  چه  توان  وجودشان 

 آموخت.  
اس کسروی  شخص  بارز  از  نمونۀ  پس  اغلب  که  ت 

زبانمقدمه در  استعدادش  دربارۀ  و  ای  آموزی 
تا اختراع دینی  تاریخ به مقدسات  او  از توهین  نگاری، 

کتاب مراسم  و  میجدید  سخن  در  سوزان  تا  گویند، 
او   از  و  تأسف کنند  اظهار  او  فجیع  قتل  نهایت دربارۀ 

 شخصیتی تراژیک بپردازند.  

تاریخ ایران گشود.  اشاره شد که کسروی فصلی نوین در  
توان گفتۀ مارکس را یادآوری  برای درک اهمیت آن می
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پیش دین  از  »انتقاد  که:  انتقادی  کرد  هرگونه  شرط 
( و اگر در نظر گیریم که انتقاد نه ایرادگیری،  2است.«)

که   برسیم،  بدین  باید  است،  خردورزانه  سنجش  بلکه 
از   انتقاد  گرو  در  نابالغی  از  جامعه  و  فرد  گذار 

 زدگی است.  هبمذ
از مذهب ادیان  منظور  انسانی است که در چنبرۀ  زده 

عقل   بردن  بکار  از  و  است  آسمان  به  چشمش  کهن 
خویش برای سامان دادن به زندگی فردی و اجتماعی  

ماند. تا بحال اروپا تنها نقطۀ دنیا بوده است  ناتوان می
که در روندی پرفراز و نشیب و به کمک پروتستانیسم  

ر قرون وسطای خود چیره گردد و به کمک  توانست ب
م. بسوی عقالنیت فردی  18و    17های  روشنگران سده

و خردجمعی به پیش رود. تنها در این صورت ممکن  
های علمی و دگرگونی های  شد که اروپائیان به پیشرفت

 اجتماعی بزرگ، راهگشای دیگر جهانیان گردند.  
اندیشه و  دانش گسترده  به کمک  هیانه  ای داکسروی 

توانست در جوانی در ایران زیر سلطۀ شیعیگری، دریابد  
پس عقب  که  چارۀ  راه  تنها  مذهب  این  تسلط  راندن 

 ماندگی کشور است.   
»شیعیان مردم زمان خود نیستند بلکه مردگان هزار و  

 (  3اند.«)اند که به زندگان درآمیختهسیصدساله
سنت   به  بنا  که  جوانی  اوان  همان  از  سبب  بدین 

کرد و به مسجد  خانوادگی »رخت طلبگی« بر تن می
رفت، تا لحظۀ قتل، راهی را پیمود،  محله به منبر می

که مرحله به مرحلۀ آن برای نسل جوانی که امروزه در  
انسان مذهب  از  رهائی  درسپی  است،  بر کُش  در  ها 

 دارد.  
کرد، می تواند از منبر رفته  می  او در وهلۀ نخست تصور

رفته مطالب روشنگرانه و ضدخرافی مطرح کند. اما با  
به   همسایگان  حتی  شد،  روبرو  مالیان  شدید  واکنش 

 گویی آغاز کردند:  تشویق مالیان دشنام
»سرگذشت من و آزارهایى که از مالیان و دیگران مى  

 یدیدم براى مادرم اندوه بزرگى شده بود و چون نام باب
 ( 4شنید بسیار افسرده مى گردید.«)و مانند اینها را مى

شد که: »با حدّاد  تهمت بابیگری به او از آنجا ناشی می
سپس   و  خوانده  طلبگى  درس  او  خود  مثل  که  نامى 
مشروطه طلب و آنگاه بهائى شده بود، دوستى و الفت  

 ( 5عمیقى پیدا کرده بود.«)
دین بهانه به  کسروی جوان از این حمالت بیمار شد و ب

عشق سپس  و  و  قفقاز  اروپایی  افکار  با  و  رفت  آباد 
تصور   زمان  این  در  او  گشت.  آشنا  نیز  آزادیخواهی 

هیچ  می به  که  شیعیگری  با  درافتادن  بجای  که  کرد، 
منطقی استوار نیست، بهتر است به گسترش افکار نوین 

دوستان  ای که به ایرانبپردازد. انقالب مشروطه و تکانه
تاریخ  وارد   نگارش  با  داشت  آن  بر  را  او  بود،  آورده 

»انقالب مشروطه ایران« گامی مهم در این راه بردارد.  
ها  او به هنگام نگارش این کتاب ابتدا به اسناد و شنیده

هایی به ذهنش راه  تکیه داشت، اما رفته رفته پرسش
ردّ   را  انقالب  رویدادهای  از  همگان  تصور  که  یافت 

اینکه چگونه ممکن است »دو سید«  کرد.  از جمله می
ارتجاع   به  وابستگان  بعنوان  طباطبایی(  و  )بهبهانی 
باشند؟   مشروطه  انقالب  مانند  انقالبی  رهبر  مذهبی، 

اندیشۀ مشروطه با شیعیگری  وانگهی  خواهی در تضاد 
بود و پس از تشکیل مجلس اول و گفتگو دربارۀ اصول  

 قانون اساسی این واقعیت آشکار گشت:  
سازگارى مشروطه و قانون اساسى با کیش یا دینى  نا  »

 ( 6بود.«)که مردم داشتند درخور چاره نمى
 و در عمل نیز نشان داده شد که:

اندیشه و مغزهاشان  »نمایندگان گرفتار  قلندرانه،  هاى 
خراباتیان مى بود... آنان     آکنده از شعرهاى صوفیان و

ۀ  شایندۀ نمایندگى در یک مجلس که مى بایست رشت
گیرد   بدست  را  کشورى  یک  شورش  و  جنبش 

 ( 7بودند.«)نمى
او با کندوکاو دربارۀ انقالب مشروطه به میزان نفوذ و  

پی مالیان  تسلط    قدرت  وجود  با  که  دریافت  و  بُرد 
ترقی حرکت  هیچ  ایران  در  ثمر  خواهانهمالیان  به  ای 

که   حقیقتی  به  توجه  با  ناطق  هما  رسید.  نخواهد 
 شت:  کسروی دریافت، نو
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می مشروطه  انقالب  موجد  را  روحانیت  دانند،  »آنانکه 
 ( 8اند «)کتاب کسروى را درست نخوانده

تاریخ به  بنابراین کسروی نخستین  که  بود  ایرانی  نگار 
شنیده و  روایات  اندیشه  بازگویی  با  و  نکرد  بسنده  ها 

دربارۀ علل و اسباب انقالب مشروطه، فصلی نوین در  
بدین کوشش، اندیشۀ خود را نیز  نگاری گشود. او  تاریخ

به  پرتوان بعد،  سال  ده  در  ظاهراً  کسروی  ساخت.  تر 
موازات خدمت به »عدلیه« بعنوان قاضی و سپس وکیل  

های غلبه بر اسالم پرداخت  مدافع، به کنکاش دربارۀ راه
و بدین نتیجه رسید که بهتر است بکوشد شیعیگری را  

 از خرافات پاالیش دهد.  
»آیین«   این  1312)کتاب  در  او  پیگیری  بیانگر  ش.( 

می کوتاه  مطالبی  کمک  به  که  است  کوشد  زمینه 
خردورزی بیاموزد. او در این دوران هنوز باور داشت که  

آموزه از  اصل  در  اما  اسالم  بوده،  برخوردار  نیکی  های 
ها« آلوده شده  رفته رفته به وسیلۀ مالیان با »بدآموزی

 است. 
ر کتاب »آیین« نگذشته، بدین  اما هنوز یکسال از انتشا 

پذیر نیست. از  نتیجه رسید که اسالم به هیچ وجه رفرم
اینرو کتاب »پاکدینی« را نوشت و در آن آیینی را که  

می برآورده  بنظرش  را  ایران  جامعۀ  نیازهای  توانست 
های او در این زمینه حتی  ریخت. اما کوششکند، طرح  

آموزشگاه در  که  جوانی  نسل  وجود  با هبا  نوین  ای 
استقبال چندانی  دانش با  بودند،  آشنا شده  نوین  های 

روبرو نشد. پس بدین رسید که با تشویق به خردورزی  
ای که با هزاران زنجیر پیدا و  دوستی در جامعهو میهن

نمی است،  اسیر »دستگاه مالیی«  توان حرکتی  ناپیدا 
»به   منظور  بدین  بلکه  آورد؛  بوجود  آزادیبخش 

بگمراهی تاختها  و  رزمید  روبرو  از  پیاپى  اید  هاى 
 (9برد.«)

ش. دالورانه کتاب »شیعیگری«  1322از اینرو به سال  
را منتشر کرد. دالورانه بدین سبب که، پس از برکناری  
آنکه   با  و  بودند  گرفته  تازه  جانی  مالیان  رضاشاه، 
کسروی اینک هواداران بسیاری پیدا کرده بود، حمالت  

 جه او و یارانش کردند.   ای را متوجانبههمه

فرازهای یاد شده از زندگی او با توجه به نقش خرد در  
ای قرار  غلبه بر خرافات، کسروی را در جایگاه شایسته

گستردهمی به  تمام  خردورزی  با  او  پدیده  دهد.  ترین 
نگرد و اگر در مدت  های تاریخی و فرهنگی ایران می

می  25فقط   روشنگرانه  کتاب  هفتاد  در  نوسال  یسد، 
درجۀ نخست بدین سبب که در خواننده خردورزی را  
از   متنوع،  موضوعاتی  به  پرداختن  با  او  برانگیزد. 
ایران«،   تا »انکیزیسیون در  قلیان«  »تاریخچۀ چپق و 

دهد که باید در دل هر  نمایی از جامعۀ ایران نشان می
 ایرانی آگاهانه به مهر به میهن دامن زند.  

واالت هرچند  اما  خردورزی  است،  بشری  موهبت  رین 
می آن  نارسایی  و  است  فاجعهدشوار  باشد.  تواند  انگیز 

درس دارد:  رو  دو  نیز  کسروی  نزد  و  خردورزی  آموز 
 پندآموز.

ازدرس کسروی  هر     آموز:  در  خردورزانه«  »سنجش 
می )پیامد(  »حکم«  یک  به  همیشه  و  موضوعی،  رسد 

کند.  می عمل  آن  به  این    consequenceکوشد 
روش در جامعۀ رشد نیافتۀ آن دوران و بویژه در برخورد 

ناپذیر برخوردار بود. زیرا که  به اسالم از اهمیتی وصف
را   منطق  اصول  بدوی  اعراب  اسالم،  پیدایش  هنگام 
بوسیلۀ   و  شده  تدوین  باستان  یونان  در  چنانکه 
نمی   بود،  یافته  گسترش  غربی  نیمکرۀ  در  مسیحیت 

و بدین سبب اسالم جز مشتی احکام جزمی  شناختند  
عقالنی   سنجش  وسیلۀ  به  را  آن  توان  نمی  و  نیست 

 اثبات و یا ردّ کرد. کسروی بر این نکته آگاه بود: 

داوری  »در شیعی به  را  و چیزی  خواستن  دلیل  گری 
نخواهد   هم  کنون  و  نبوده  نخست  از  سپردن  خرد 

 ( 10بود.«)
می اینرو  خردگرااز  تقویت  با  ایرانیان  کوشید  به  یی 

خود   سنجش  پیامد  به  و  بیاندیشند  منطقی  بیاموزد، 
 عمل کنند.  

از   نتوانستند  اجتماعی  بُعد  در  ایرانیان  شوربختانه  اما 
های مهم تاریخی به آنچه  کسروی بیاموزند و در گذرگاه
می حکم  عقالنی  همه  سنجش  از  کنند.  رفتار  کرد 
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که همانا  مهمتر، شهامت عمل به پیامد »نقد اسالم« را  
 »ترک اسالم« است نیافتند.   

برنمی را  کسروی  که  کسانی  اغلب  از  پندآموز:  تابند، 
مانند   او  رفتارهای  برخی  بر  امروز،  دیدگاه 

می»کتاب انتقاد  چهرهسوزان«  او  از  و  منفی  کنند  ای 
پردازند. درحالیکه دربارۀ اشتباهات کسروی و دیگر  می

با دوران،  آن  در  ایرانی  زاویه  اندیشمندان  این  از  ید 
داوری کرد، که آنان گام در راهی نوین گذاشته بودند  

نمی تجربۀ و  بر  تکیه  و  الزم  فکری  بلوغ  با  توانستند 
نمونه کنند.  غلبه  جدید  موانع  بر  وار،  گذشتگان 

بسیاری   که  رسید  می  حکم  بدین  او  هنگامیکه 
به  کتاب است،  فکری  رشد  مانع  مردم  دست  در  های 

 سوزان بود.  می کرد که همانا کتاب پیامد آن نیز عمل 
برای درک مطلب باید به سرشت اندیشه دقیق شد: با  
نیروی   اما  هستند،  توانا  اندیشیدن  به  همگان  آنکه 
اندیشه در همگان یکسان نیست و آن را می توان و باید  

دانش فراگیری  ساخت.  توانمند  عقلی  ورزش  و  با  ها 
استفاده آن  از  مهمتر  و  دید  افق  شیوۀ    گسترش  از 

»آزمون و خطا« به توانمندی و چابکی اندیشه کمک  
کند. این بویژه در مورد »خرد« صادق است که از  می

سنجش عقالنی فراتر می رود و با همدردی اجتماعی  
نیز توأم می شود.  بدین معنی، هرچه خرد توانمندتر،  

دوستی نزدیکتر است و بهتر به شکوفایی »خرد  به انسان
 کند.   یجمعی« کمک م

فیلسوفان   که  دهد  می  نشان  غرب  در  اندیشه  تاریخ 
م.( نیز احکامی صادر کردند،  18دوران روشنگری )سدۀ  

که نتایج فجیعی در پی داشت. نگارنده در جایی دیگر  
کانت   و  هیوم  مانند  اندیشمندانی  فکری  اشتباهات  به 
بنیانگذاران   چگونه  آنان  که  داده  نشان  و  کرده  اشاره 

میان  »نژادپرستی« »تبعیض  و  مدرن«  ، »ضدیهودیت 
 ( 11زن و مرد« شدند. )

بنابراین اندیشه در دوران پیشامدرن، به سبب نارسایی  
همدردی اجتماعی و کمبود خرد جمعی هنوز از لغزش  

آور مصون نیست. از این دیدگاه  در اشتباهات خسران
لغزش از  را  باید  انتقاد  و  پندآموزی کرد  های کسروی 

س  مذهبی  از  متوجه  را  ایران  جامعۀ  چنان  که  اخت، 
گذشتۀ فرهنگی گسسته بود که در دوران کسروی از  

عیب حتی  و  رواداری  در  انساندوستی،  چنانکه  پوشی 
ای بجا  زد، نشانهسرایش بزرگان اندیشه و ادب موج می

 نمانده بود.   
برای آنکه ساز و کار اندیشه و عمل کسروی ملموس   

 زگار او مفید است:روشود، اشاره به شخصیتی هم
باشیان نخستین ایرانی  این شخصیت غالمحسین مین

است که در مراکز معتبر اروپا موزیک و رهبری ارکستر  
هایی که داشت، تنها کسی  آموخته، با دانش و توانایی

بود که می توانست »ارکستر سنفونیک ایران« را بنیان  
در    گذارد و چنین نیز کرد. اما جالب است که بدانیم او 

به   رضاشاه  فرمان  به  آنکه  از  پس  ایران  به  بازگشت 
که   آنجا  از  شد،  برگزیده  موسیقی  هنرستان  ریاست 
بعنوان   دانست،  می  »محلی«  را  سنتی  موسیقی 
ایرانی را   نواهای  نواختن  اقدام، در هنرستان  نخستین 
ممنوع کرد؛ همۀ تارهای موجود را در انباری قرار داد  

سو  از  هنرستان  ترک  باعث  هنرجویان  و  بسیاری  ی 
 گردید!  

از تجربۀ کسروی می توان آموخت در  نکتۀ آخری که 
میلیون امروزه  است.  اسالم  ترک  در  راستای  ایرانی  ها 

واکنش به ستم و بیداد حکومت اسالمی، خود را دیگر  
دانند. اما این روند خجسته را نباید ساده  مسلمان نمی

نمونۀ   کسروی  احمد  زندگی  تجربۀ  و  بارزی  انگاشت 
که   اسالمی  بر »بدآموزی«های  اینکه غلبه  برای  است 
آسان   شده،  نهادینه  ایران  جامعۀ  از  بخشی  روان  در 

 نیست.
بر کسروی خرده می امروز  دید  از  که  بسیاری  گیرند، 

به برابری زن با مرد باور نداشت ؛ دگراندیش را   مثالً 
خردهبرنمی غرب  تمدن  بر  این  می  تافت،  گرفت... 
میخرده تصور  بویژه  گیران  و  اسالم  ترک  که  کنند 

دگرگونی هویت شیعی، امری ساده مانند »پیاده شدن  
 از اتوبوس است«)هانا آرنت(  

به   نامداری  شخصیت  کمتر  ایران  معاصر  تاریخ  در 
کوشبی اسالمی  هویت  ترک  به  کسروی  و  باکی  یده 
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بر  نارسایی غلبه  دشواری  نشانۀ  باید  را  او  فکری  های 
 خوی بدوی اسالم گرفت.  

هرچند که ترک دینی مانند اسالم به همت و شجاعت  
ای است اجتماعی و غلبه  فردی نیاز دارد، اما دین پدیده

بر آن تنها در بعد اجتماعی و بوسیلۀ جایگزینی هویتی  
ربخش باشد. جنبش  تواند ثمنوین و تربیتی متفاوت می

بزرگترین   معاصر  دوران  در  بهائی  آیین  و سپس  بابی 
کسروی   رساندند.  ثمر  به  را  راستا  این  در  کوشش 

ای دوگانه با این دو جریان داشت که پرداختن به  رابطه
 آن فرصتی دیگر می طلبد.

می کمک  ایرانی  هر  به  کسروی  آثار  با  کند،  آشنایی 
ایرانی و ژرفش    گامی بلند در جهت آشنایی با هویت

و  میهن راستگویی  میان  این  در  بردارد.  دوستی 
او در جامعهراست در  ای شیعهرفتاری شخص  زده که 

غوطه پلشتی  و  بعنوان  ناراستی  را  او  چهرۀ  بود،  ور 
 بخشد.  ابرانسان تاریخ معاصر ایران روشنی می

 
313                                              
1)Rüdiger Safranski, Nietzsche, Bio 

seines Denkens, Spiegel-Verlag, p. 
 مارکس، نقد فلسفۀ حقوق هگل، جملۀ نخست  (2)
صوفیگری.  3) شیعیگری،  بهائیگری،  کسروی،  احمد   )

 182نوید، ص
 21( همانجا، ص 4)
 17( همانجا، ص5)
ایران،  6) مشروطه  انقالب  تبریزی،  کسروی  احمد   )

 430امیرکبیر، ص
 569، ص( همانجا7)
سیاسی  8) و  اقتصادی  اقتدار  سرآغاز  ناطق،  هما   )

 51مالیان، ص
 242( ص3)>( 9)
 5( ص3)>( 10)
 21تا 14( ن.ک. فلسفۀ مدرن و ایران، پیام، ص 11)
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 اکبر معارفی

 
  ینف -امروز   یبرا ی از احمد کسرو ییدرسها

 گرایی زم یا انفعالی فیپاس

است که پهنه آن   یرانیا تمدن این تمدن زنده دنیتریمیقد

ان  یرد و در طول سالیگین تا شرق اروپا را در برم یاز غرب چ

بو و  اقسام کشورها یدراز  و  انواع  به  ژه در دو قرن گذشته 

ران امروز یآن ا یم شده است. بدنه اصلیتقس یغالباً مصنوع 

کر آن وارد یبر پ  یشتریمرگبار ب ی هااست که هر روز ضربه

 شود.  یم

و   صفت  دون  ادشمن  ا  یرانیضد  بر  چنگ یکه  کشور  ن 

( را  یالن به قول فردوسیگ   یایمازندران )در  یایانداخته، در

واگذار کرده روسها  تملک چ ی، خلبه  را در  فارس  ها  ینیج 

  ی هایرا با کشت  یز کشاورزیخحاصل  یهاقرار داده، خاک

  ینیرزمیز  یج فارس کرده، آبهایخل  یبزرگ روانه کشورها

برا را  شیناکارآمدتر  یکشور  تولین  کشاورزیوه  چنان   ید 

ن تشنه در گوشه گوشه کشور در حال نشست یده که زمیبلع

را به  را  نفت  میاست.  لبنان  در  به متحدانش  بخشد.  یگان 

ایتول  ییثروت و دارا برده و در  ید شده در  تاراج  به  را  ران 

استرال  ، اروپا   ، سا یکانادا  و  برایا    یذرانخوشگ  یر کشورها 

و    یماد  یانباشت کرده است. عالوه بر ضررها  "ژن برترها"

ت یخود ده درصد جمع  یران یضد ا   یاستهای، بواسطه سی مال

ایباکفا  ضریت  معموالً  که  را،  باال یران  هوش  دارند،    یی ب 

افراد   یکینه ژنتیق خزین طریمجبور به مهاجرت کرده و از ا

ابله و  یکفای ب  یاباهوش جامعه را کاهش داده تا عده ت و 

کر  یشتر به چپاول پ ینند و بیانت کار بر مسند قدرت بنشیخ

ا   یطیست محیز  یهابیران مشغول بشوند و آس یمجروح 

ن تمدن یکر ایچون فاجعه سد گتوند بر پ   یر قابل جبرانیغ 

ا  ی باستان سئوال  کنند.  وارد  مرگ  حال  اسیدر  جا  ت:  ن 

هنشان یهشت سال داوطلبانه از م  یکه با دست خال  یمردم

بال چه  کردند  دفاع  صدام  حمله  مقابل  غ   ییدر  و  یبر  رت 

چنتیهم امروز  که  آمده  وارد  مشغول یشان  نزار  و  زار  ن 

 ران شدن کشورشان هستند؟ یو یتماشا

د واسطه  به  ا  یی رپایخوشبختانه  وجود   ی رانیتمدن  و 

بیفره ایختگان  در  که  شدهشمار  ظاهر  مختلف  اند  عصار 

گرانبهایخز درسها  یینه  به    یبرا  یخیتار  یاز  ادگار  ی ما 

  ی ختگان احمد کسرو ین فرهیاز ا  یکیگذاشته شده است.  

رویارویی    یبرا  ییگرانبها  یم از او درسهایتوانیاست که م

 با شرایط امروز بگیریم. 

د  یدور تا عصر جد  یاز دورانها  یرانین ایباً همه متفکریتقر

و تا قبل از ظهور حزب توده درک کرده بودند که سرنوشت 

ن سبب یخورد و به همیها رقم م آن  یمردم براساس باورها

باشند منقد    یاسینکه منتقد سیش باورها قبل از ایپاال  یبرا

ختگان جامعه  یش از همه فرهیبودند و جامعه و ب  یاجتماع 

پاال به  باورهایرا  م یش  دعوت  ظهور حزب  یشان  با  کردند. 

اجتماع   ی گاه گفتمان روشنفکریتوده گران نقد  نقد    ی از  به 

پاال  یاسیس و  شد  فراموشیمنتقل  ورطه  به  باورها   ی ش 

-از اثر بخش  یکی،  یکه خسرو گلسرخ  ییگذاشته شد تا جا

ن یستم، امام حسیمه دوم قرن بین  یرانین روشنفکران ایتر

 خود اعالم کرده بود.    یستی نیست لنیرا مظهر اهداف مارکس

بود که به    یرانیختگان این فرهیاز آخر  یکی  یاحمد کسرو

پلشتیپرواتریب نبرد  به  شکل  جان    یذهن   یهای ن  و  رفت 

 جامعه از دست داد. یش باورهایخود را در راه پاال

 م؟یآموزیط امروز چه میشرا یبرا یاز کسرو

  ی اسیو س  یر تحوالت اجتماع یافته بود که مسیدر  یکسرو

تع حاکم  گفتمان  مییرا  مین  او  تولیکند.  که  د  یدانست 

ختگان جامعه بودند و  یکننده گفتمان حاکم بر جامعه فره

فره  یسع آموزش  میدر  مأموری ختگان  درباره  او  ت یکرد. 

 د: یگوین میخود چن یاجتماع 

خواستها  یکی" ا  یاز  در  که  ماست  ارجمند  و  ران یبزرگ 

ن به دو کار  یا  یند، و برای ه درآک شاهرایمردمان به   ی همگ

که هر با خرد    یآنکه شاهراه روشن  ی کیم:  یزیبرخ  یستیبا

پذ  یپاکدرون بازنمایتواند  با  یا  یگریم. دییرفت  ک  یکاینکه 

ست یها از بران شماره آنی ها که در ایبندها و دستهیگمراه
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کوشیم نبرد  به  پ یگذرد،  به  جداگانه    یک یهر    یاپ یده  را 

 (. 4 ص  –گری )صوفی "میروشن گردان

ن توهم نشوند  یدهد که دچار ایختگان هشدار میاو به فره

ان خواهند یغلط از م  یشتر دانش، باورهایکه با نشر هر چه ب

عل با مبارزه  اگر نشر دانش همراه  باورهایرفت.  پلشت    یه 

 شود: ینباشد منجر به آلوده شدن و سترون شدن دانش م 

ران رو به  یها در ام از چهل سال باز دانشینیبیگاه ما م آن "

و    یگریک از صوفیچیحال هش رفته و با آنیرواج نهاده و پ 

ان نرفته. تنها سست شده.  ی ها از می گر گمراهی و د  یگریعیش

ایها را سست گردانن یها ادانش ن  یها را. اها دانش نیده و 

دند،  یهم رسز ناسازگار چون به  یست که دوچیقاعده همگ

 ( 7  ص  –)صوفیگری    "ن را.ین آن را سست گرداند و آن ایا

دانشگاهیوضع پا  یران، مدارک قالبیا  یهات    یهانامهانی و 

درست   یداریخر گواه  همه  از    یکسرو  یابیارز  یشده 

هستند که    یپلشت  یه وجود باورهایشرفت دانش در سایپ 

 ون حاکم پاسداران آنند.  یروحان

مهم  یکی کسرویتراز  آثار  صوف  ین  که    یگرینقد  است 

ن یامروز ما به جا گذاشته. در ا یرا برا ییگرانبها یهادرس

ندارم چون    یعرفان  یبه نقد او نسبت به باورها  یجا من کار

ن  یترمهم  ی ات او خود مورد مناقشه هستند. ولیاز نظر  یبرخ

بود که چون سم    ی م و انفعال طلبزیفیاو نقش پاس  یابیارز

  ی نه را برا یشده بود و زم  یرانیوارد ذهن مردم در تمدن ا

ک یکه    یز و حمله مغول فراهم کرد. به طوریت چنگیموفق

هزار نفره از مرو به خراسان وارد شد آن   یلشگر کوچک س

پانزده هزار نفره تقسیجا را و م شد.  یران کرد به دو گروه 

راه  ی از  گروه  بسک  کشتار  با  غرب یمازندران  سمت  به  ار 

به جا گذاشت و    ی رانیحرکت کرد و پشت سر خود فقط و

به طرف غرب    ین و ریر سمنان، ورامیگر از مسی د  ی گروه

دند و بعد از  یجان به هم رسیحرکت کرد. دو گروه در آذربا

ن  ی خزر دوباره به سرزم  یایقتل و غارت فراوان از شمال در

هزار    ی ن لشگر سیر حرکت ایدر مسخود بازگشتند.    یاصل

ا هیرانینفره،  انفعالگرا  سم  واسطه  به  رهبریان  گونه   ی چ 

مخرب و کشنده نساختند.    یروین نیمقابله با ا  یبرا  یواحد

واحد همه    یک رهبریبه واسطه نداشتن    یمحل   یهامقاومت

وارد    یرانیکر تمدن ایکه  بر پ   یبیدر هم شکسته شدند. آس

بود که   یر بلکه به واسطه گفتمانی شد نه به واسطه شمش

 حاکم کرده بودند.   یرانیختگان بر ذهن تمدن ایفره

ان دو قرن قبل از حمله مغول  یرانیت ایدرباره وضع یکسرو

-ین می چن  یل سده پنجم هجریدر اواخر سده چهارم و اوا

 سد:ینو

ش  یار پ یبس  ییو جنگجو  یریان در دلیرانی...در آن زمان ا"

از   بودند. در آن زمان است که  ان در  یک سو سامانیرفته 

ستاده جلو تاخت و  یماوراءالنهر در برابر دسته انبوه ترکان ا

م را  آنان  استخریهجوم  چنانکه  و  د  یگرفتند،  گران  یو 

شه سه سدهزار سواره آماده و آراسته در مرز یاند، همنوشته

ان  یبا سپاه  یک سو سلطان محمود غزنویداشتند، از  ینگه م

-یخود به کشور بزرگ و پهناور هندوستان تاخته شهرها م

از  یها مگشاد و تاراج از یالنیان و گیلمیکسو دیآورد و  ان 

نهادند و  یاد م یها بنی خته پادشاهیرون ریکوهستان خود ب

بو پ یخاندان  تا بغداد  -یر دست میفه را زیش رفته خلی ه 

هزارها  یگردان ده  آهنگ  دند....ساالنه  دسته  دسته  مردان 

که همه ساله   ییهاکوچک کرده در آن جا در جنگ  یایآس

،  ی ان برپا شدیان مسلمانان با رومیدر بهار و تابستان در م

تاریکردند.  ی م  یهمدست را ما در  م که یابی یخ میک سال 

  یاین آهنگ روانه آسیتنها از خراسان هشتاد هزار تن به ا

شده م کوچک  ایبایاند.  گفت  غ ید  از  مردانگیران  و    ی رت 

د من  یگویم  یشده است. استخر یز میبوده و لبریسرشار م

در استبل    یکه رفتم، اسب  یدر ماوراءالنهر به خانه هر دهگان 

ان  یرانین حال ایدم. ایخته دیوار آویرا از د  یر یبسته، شمش

گذرد و سده ششم  ین سده م یبوده. ایتا آغاز سده پنجم م

ن کشور دچار  یرود و در آغاز سده هفتم ایآن آمده م  یاز پ 

م مغوالن  تاز  و  با  ی تاخت  ما  که  است  جا  آن  در  و  گردد 

ز خان  یم چنگینیبیرا میم. ز یگردیروبرو م  یخیستان تاریچ

که به ماوراءالنهر آمد، چهار سال در آنجا و در خوارزم و در 

گرفتن  ران کردن شهرها و کشتن مردان و برده  یبخارا به و

م آنچه  و  پرداخت  آنجاها  یزنان  مردم  به  ستم  از  توانست 

جان و عراق و  ین حال در خراسان و آذربایغ نداشت. با ایدر

ن  یبه ا  یامدند، و کسیگر جاها مردم به تکان نیفارس و د

نیاند دستهیشه  که  به  یپد  یافتاد  و  آورد  آن    یارید 

ن  یبه ا  ا آماده باشد که اگر مغوالنی دگان شتابد و  یستمد
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م از  کند.  آنان جنگ  با  درآمدند،  مردم،  ونیلیسو    یک یها 

 (.  44ص  - یگری)صوف "از خود ننمود ین مردانگیچن

زخان دو تن از سرداران خود  یبدتر از همه آن بود که چنگ"

هزار تن، از دنبال خوارزمشاه   ی با س  ی مه و سوتایرا به نام  

ج از  آنان  و  کشتارکنان  یفرستاد  خراسان  از  گذشته  حون 

از  ی گریک دسته از راه مازندران، و دسته دیش آمدند و  یپ 

ن جاها  یدند و در ایو همدان رس  ین، به ریراه خوار و ورام

آذربا به  سپس  و  پرداختند،  آزار  و  کشتار  رفته، یبه  جان 

کشتار   یگر برای سر بردند و در بهار بار دجا بزمستان را در آن

داشتند که به یم  یریان نه دلیرانیو تاراج پراکنده شدند. ا

از    یزند و دست دشمنان را برتابند و نه کاردانی جنگ برخ

م باریخود  که  ز  ینمودند  در  خواهیاز  و  یدرآ  ینهار  ند 

ها را از گزند نگه دارند. سبکسرانه از جلو دشمن در خاندان

کردند و  ی م  یی زهایسر و سامان جست و خیآمدند و بیم

م دشمن  زبون  خورده،  شکست  زودتر  چه  -یهر 

  یهابیشابور و همدان آسی دند....شهرها از مرو و بلخ و نیگرد

کنند    یستیکه با  یچون کار  یمه و سوتایدند و  یار دیبس

در شمال  و  گرجستان  و  قفقاز  راه  از  به    یایکردند،  خزر 

هزار تن از    یبود که س  ی اندوه دلگداز بزرگ  یلشگرگاه...آر

ند و کشتارکنان و تاراج کنان از آن سر ین سر کشور درآیا

رون روند و مردم چندان درمانده و زبون باشند که جلو  یب

،  ی مار نبودندیان اگر درمانده و بیرانیآنان نتوانند گرفت. ا

. راست است که یرون نرفتیهزار تن زنده ب  ی کتن از آن سی

نمیاهسپ آزموده  جنگ  روبرو  یان  جنگ  و  داشتند 

ن گردنه یکرد که در ا  ین توانستندیا  یکرد، ول  ینتوانستند

ز  یرند و به سرشان تازند و جنگ و گریو آن دره جلوشان گ

از م آماده جنگ گردند،  و  اگر بشورند  انشان  یکنند. مردم 

پد یبرخ  یرانیدل کاردان  فرماندهان  آنان  از  و  آیزند  د.  ی د 

اند. چنان  دهیچ نشوریان هیرانین جا است که ایسخن در ا

خونخوار د  یدشمنان  خود  کشور  در  تکان یرا  به    یده، 

از کجا بوده؟    یو سست  یدرد ین بیم ایپرسی برنخاستند. ما م

بیا پست  یرگین  شوند  یو  ا  یچه  مگر  آن  یرانیداشته؟  ان 

در سده ینم که  دل  یهابودند  آن  پنجم  و  و  یریچهارم  ها 

نمودند؟ پس چه بود که در سده  یها از خود مییوجنگج

ا در  یم؟ آینیبیرا ما از آنان م  یو زبون  ین درماندگیهفتم ا

 (.  45ص  - یگری)صوف "آن دو سد سال چه رخ داده بود؟  

ب یم  یکسرو بر  عالوه  بزدلیخردیپرسد:  کارندان  ی،    ی و 

ان رفتن سپاه یسلطان محمد خوارزمشاه که منجر به از م

توانستند در مقابل حمله مغول ی که م  یاچند سد هزار نفره

هزار مغول از ماوراء النهر   یستند چگونه شد که فقط سیبا

ها نتوانستند در  ی رانیکشند و ای جان را به توبره میتا آذربا 

 مقابلشان قد علم کنند؟  

حاکم   یکسرو ا  گفتمان  تمدن  اصل  یرانیبر  عامل    ی را 

داند و در باره آن یب می ها در کشتار و تخرت مغولیموفق

ا به یاز اسپان  یالدیم  1182ر که در سال  ی از قول ابن جب

ه سفر کرده بود و مشاهداتش را در  یمصر، مکه، عراق و سور

 د:یگوین میاش نوشته بود چنسفرنامه

و    یشیشده، درو  یبازاران  یصوف  یهایدر همه جا بدآموز"

پوش  یی پارسا چشم  ن  یو  عنوان  جهان   ی برا  یکیاز 

ستن یبوده. در همه جا واعظان مردم را به گری ان میخودنما

م از  داشتهیوا  سخن  جا  همه  در  خدا"اند.  به  و   "عشق 

ا  "وجد" مانند  منیو  جوز یها  ابن  بغداد  در    ی رفته. 

منبر    ید باالن مریشده و این واعظ آن جا شمرده میبزرگتر

ده و در هر  ی انیگریخوانده و مردم را میانه میصوف  یشعرها

  ییو پارسا  ی شیدن و درویرا به سر تراش  یاریبار کسان بس

وایگز داستانیمدن  همه  در  است.  در    یی هاداشته  او  که 

افت که سخن  ید  یرا نخواه  یی ک جا یکتاب خود نوشته، شما  

ان آمده باشد.  یم  به  یکشور و جنگ و مردانگ  یاز نگهدار

ار دور بوده و همانا  یها بسشهین اندیدر همه جا مسلمانان از ا

از دشمنان و جنگ با آنان را با  یری کشور و جلوگ ینگهدار

شان دانسته و آنان را یان ایران و سپاهیپادشاهان و ام یاری

دن" م  "ا یاهل  خوار  ص    -  یگری)صوف  "داشتندیشناخته، 

46 .) 

 ی گریمغول است صوف  یرگ یهفتم که زمان چتا آغاز قرن  "

کوچک   یایران و چه در هند و خوارزم و بخارا و آسیچه در ا

ش رفته و در همه جا یگر جاها پ یا و مصر و دیو عراق و سور

گردخانقاه برپا  خواهی ها  چنانچه  و  بود  دیده  از    یکید،  یم 

  یگری)صوف  "ن بوده استیمغوالن هم  یرگیچ  یشونده ها

 (.  14ص  -

را با  ید. زیشتر گردیسپس در زمان مغول رواج آن هر چه ب"

ونها یلیونها مردان را کشته، میلیکه مغوالن م  یآن داستان

برده سراسر کشور را تاراج و    یزنان و دختران را به بردگ 
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به کمر  یدامن مردانگ  یست یا بایان  یرانیران کرده بودند، ایو

ا از همه یند و  یرتمندان از جان گذشته را بازجویزنند و غ 

  یده و کشور به دشمنان سپارده و از زندگان یز چشم پوشیچ

 ی دن و روز گزاردن بس کنند، و برایتنها بخوردن و خواب

اندازند.    یکریا خراباتی  یگر یآرامش دل، خود به دامن صوف

شروان کاردان و یان چون پ یرانین. ایا ای بود    یستیا آن بای

اینم  یرتمندیغ  برگز  ی کین  یداشتند،  ایرا  و  بود  یدند  ن 

  یگر فزون یو مانند آن( د   ی گرین خراباتی)و همچن  یگریصوف

بوی نیافت.  م یژه که مغوالن  آنرا  ایز  و  بسود  یخواستند،  ن 

پوشند و خود    یکبار چشم از کشوردار یبود که به  یشان میا

آن سرگرم گردانند. زمان مغول،    یا مانندهای  یگریرا با صوف

   - یگریبود )صوفیها م یها و بدآموزین گونه گمراهیبهار ا

 (.   14ص 

ن کشور  یرباز در ایران آمدند، از دیکه مغوالن به ایهنگام"

زها از ینگونه چیو ا  یو جنگ و مردانگ  یکشوردار   یگفتگو

از  یم و  برخاسته  و  یان  رفته،  گفتگوهایادها  رشته   ی ک 

هوده بودن  یجنگ و ب  یجهان و بد  یارج  یاز ب  –  یگرید

ا مانند  و  جا  –ها  نیکوشش  بودآن  یبه  آمده    "ها 

 (. 46ص  - یگری)صوف

ارز نهاآن چه موجب شد مغول  یکسرو  یابیدر  در  ت  یها 

ر یرانشهر بپردازند نه شمشیتوحش به قتل و غارت در مرکز ا

در   یسربازان مغول بلکه حاکم شدن گفتمان یریبرنده و دل

از    یاریکرد و بسیلت محسوب میران بود که انفعال را فضیا

 کردند. ی غ میختگان جامعه آن را تبلیفره

نقش   دوباره شاهد  ما  از حمله مغول  بعد  هشت سد سال 

ن  یم. در ایران هستیکشاندن ا  یرانیگفتمان حاکم در به و 

ندار قصد  ایجا  بر  حاکم  گفتمان  که  به  یم  منجر  که  ران 

شوم   کن  57انقالب  نقد  را  هدفیشد  بلکه  نقد  م،  به  مان 

انقالب    ین گفتمان حاکم بعد از انقالب است. از فردادیکش

ا  یگروه  57 فرهیرانیاز  آیان  که  ایخته  شوم  را  ینده  ران 

خمی م  ی نیبشیپ  حکومت  با  مخالفت  به    ینیکردند 

شه ترک ی هم  یران را برایناچار شدند ا  یاریپرداختند. بس

ن مخالفت  ینه گزاف ایران ماندند و هزیهم در ا  یکنند و برخ

ولرا   پرداختند.  انقالب،    یبا جان و مال خود  اول  دهسال 

بود که    یی ران به طور عمده همچنان مسحور باورهایجامعه ا

ک  یساالر فراهم کرده بود.  هیاستحکام نظام فروما  یراه را برا

خم مرگ  با  بعد  تابستان    ینیدهه  تدر  1989در  ج  یبه 

جد طر  ی دیگفتمان  رفسنجانیاز  جناح  نام    ی ق  به 

ان  ید پایدا کرد. او امیران رواج پ یدر ا  "یان سازندگکارگزار"

ن یرا با دعوت متخصص  یو آغاز دوران سازندگ   یدوران انقالب

از کشور در م فره  یان بخشیخارج  ایاز  رواج یختگان  ران 

هوده یان عموماً در خارج از کشور به بیم مالین رژیداد. مخالف

د به  یوم، امان دهه د ی دادند. در پاید هشدار م ین امیبودن ا

ک دهه بعد در  ینکه  یهم در باتالق فرو رفت، تا ا  ی سازندگ

خاتم  "اصالحات"گفتمان    1997سال   محمد  ظهور    یبا 

  یاعتباریگذشت تا بید میز بایک دهه نیدا کرد.  یرواج پ 

کاران  تیجنا  ی کایجز سند  یزیکه چ  یاصالحات در حکومت

ران آماده  یجامعه ان زمان به بعد  ینبود به اثبات برسد. از ا

براندازیپذ گفتمان  ول  یرش  بود  دارا  یی آنها  ی شده    یکه 

لوحانه  بودند ساده  ینشر گفتمان برانداز  یبون الزم برایتر

دند. در کوچه و بازار و  یکوبی م  یمدن  ی تنها بر طبل نافرمان

ب  یتاکس مردم  اتوبوس  علیو  آخوندهایباکانه  حاکم    یه 

را   ید گفتمان براندازیه با ک  یروشنفکران  یزدند ول یحرف م

،  یبرانداز  ی زم به جایکالیدادند از ترس انگ رادیتوسعه م

دند. در مهرماه  یکشیان میرا به م  یاسالم  یگذار از جمهور

ب  1394 و  سبز  از سرکوب جنبش  پس  اعتبار  یچهارسال 

سا اصالحات،  گفتمان  رادیشدن  نعیت  قلم  به  زمانه  مه  یو 

  یخوب برا  یهامبارزه بدون خشونت: راه"دوستدار در مقاله  

س مبارزه بدون خشونت پرداخت یبه تقد  "خوب یهاهدف 

چشم در برابر چشم "را به ما گوشزد کرد که    یو گفته گاند

 . او نوشت: "انجامدیسرانجام به کور شدن همگان م 

  یاسیس  یهان چهره یاز مشهورتر  یک ی، رهبر هند،  یگاند  "

خشونت   ی هان استفاده از روشجهان است که توانست بدو

که بعد    یاوهیا مستقل کند. شیتانیز هند را از حکومت بریآم

از  یاعتراض یهاجهان و جنبش یهااز انقالب  یاریاز او بس

   "آن بهره گرفتند.

کند که در کنار مبارزات بدون خشونت تحت یاو فراموش م

ز ی آمخشونتز به مبارزه  یها ن یاز هند  یگروه  یگاند  یرهبر

راد رویو  س  یکال  بودند.   از    یآورده  قبل  چهارسال  و 

کال هند در  یرهبران راد  1913استقالل هند در نوامبر سال  

را منتشر کردند    "غدر"ه  ین شماره نشریسکو اولیسانفرانس

را تحت رهبر  ی بهار  یو حدود هشت ماه بعد حزب غدر 
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( تأسBehari Boseبوس  در  ی(  آنها  کردند.  س 

کشتیسسانفران دو  برا   یسکو  اسلحه  به    یحامل  کمک 

انگلی ه کردند. در نتیون هند تهیانقالب ها،  یسیجه سرکوب 

مخفیراد  یروهاین ول  یکال  فعال  یشدند  خود   یهاتیبه 

رهبر تحت  هند  مردم  مبارزات  اگر  دادند.   ی کسان  یادامه 

(، سبهاش چندر بوس  Behari Boseبوس )  یچون بهار

(Subhas Chandra Bose  و سی (  بهاگات  نگ یا 

(Bhagat Singhقرار م )اد پس  یگرفت به احتمال زی

پار در سال  یاز معاهده  به   1919  –  1920س  آن  که در 

و وودرو  ریاصرار  آمرییلسون  جمهور  استقالل  یس  کا، 

بود و در  یاشغال شده به رسم  یکشورها ت شناخته شده 

کشورهاینت آن  فنالند،    ییجه  لهستان،  ،  ی رومانچون 

و   بخشیبلغارستان  آن  از  قبل  تا  که  امپراتور   یونان    ی از 

افتند،  یبودند به استقالل دست    یمجارستان و عثمان-شیاتر

س که  ید. اما دولت انگلیرسیهندوستان هم به استقالل م 

داد او را به  یح میرا ترج  ی ز گاندیوه مبارزه مسالمت آمیش

ن  یشناخت، و با ات  یبه رسم  یجنبش ضد استعمار  یرهبر

ر  ین مسیداخل هند را در ا  یاسی س  یروهایت نیکار اکثر ظرف

ق  یسال به تعو  30سوق داد و عمالً استقالل هند را حدود  

  ی نبود استقالل هند تا بعد از جنگ جهان  یانداخت. اگر گاند

س  یانگل  یبرا  یگر رمقیکه د  یافتاد، زمان یق نمیدوم به تعو

کا اساساً  یآمر  یتحت رهبر  ی هانط جینمانده بود و شرا  یباق 

 تافت. یوه کهنه را بر نمیاستعمار به ش

ان روشنفکران، یدر م  یندین فرایران هم ما شاهد چنیدر ا

-ی م  ی م که در خارج از کشور زندگیهست  یی ژه آنهایبه و

شتر یران بدنه جامعه هرچه بیکه در داخل ای کنند. درحال

در بسیاری    96ماه    یباالخره در دشد و  یپروا میکال و بیراد

شهرها عل  یاز  کلیکشور  فریه  نظام  بدنه  یاد کشیت   ، دند 

خارج از کشور هنوز بر گذار آرام و  یرانیروشنفکران ا یاصل

 ی اسالم  یمدرن به دور از خشونت از جمهور  یلیک و خیش

م یتأک رسید  فرا  با  آبان  یکردند.  کشتار    98دن  از  پس  و 

مت یش قین به افزایکشان و معترضاز زحمت   یادیتعداد ز

ها در باره مبارزه بدون خشونت تَرَک برداشتند.  ن توهمیبنز

شفیسع نیدر    یعید  مقالهیورو  در  عنوان    یاوز   "تحت 

ا گزارهیاعتراضات  افسانه  یواقع   یهاران؛  درباره    یاو 

خشونت  یهاجنبش د  "بدون  وجود  م  یدگاه یبه  ان  یدر 

معترضان را در تناسب با  واکنش"ون اشاره کرد که  ی سیاپوز

ن  یداند و معتقد است که ایمعتبر م  ی سیپل-یخشونت دولت

کند معترضان    ین مییاست که تع  یسیپل-یخشونت دولت

شان استفاده  ان مقاومت و اعتراضیدر جر  ییاز چه ابزارها

 .  "کنند

ک دهه گذشته هنوز  یمتاسفانه مسئله دفاع مشروع در    یول

 افتاده است.  ی ن یجا یرانیشنفکران ارو یدر گفتمان اصل

امروز    یبرنامه عمل  ید آموخت که راهگشایچه با  یاز کسرو

 ما باشد؟  

که طبقه روشنفکر   ی م که گفتمانیاموزید بی قبل از همه با

و   یاسیر تحوالت سیم بر مسیمستق  یریکند تأثیمنتشر م

با اعمال خشونت  یاسیکشور دارد. دوم، قدرت س یاجتماع 

برچیم  ینگاهدار خشونت  اعمال  با  و  میشود  شود.  یده 

حفظ قدرت خود    یران برایتکاران حاکم بر ایجنا  یکایسند

بر خون  الزم  مقدار  هر  به  که  است  کرده  آی اراده  ا  یزد. 

ن یاراده جنگیدن هستند؟ اگر مخالف   یها داران آنیمخالف

واحد اراده   یک رهبریتحت    یطور جمعبه  یحکومت اسالم

مانند زمان    یمحل  یهازشیاعمال خشونت نداشته باشند، خ

از د  یکیحمله مغول     یدر هم شکسته و قربان  یگریپس 

مردم اگر بشورند و آماده    ":  یخواهند داد. به قول کسرو

م از  گردند،  دلیجنگ  آنان یبرخ  یرانیانشان  از  و  زند 

   "د. ید آیفرماندهان کاردان پد

ا است  یسخن  جا  صوفن  مغول  حمله  زمان  در  و یکه  ان 

ها در قتل و  ت مغولیدرویشان عامل انفعال جامعه و موفق

  یرانیکه تمدن ا  یدرست در زمان  یعنیغارت بودند، و امروز  

ب عطف  نقطه  موجودیدر  فنایت  یبازگشت  قرار   یا  خود 

از روشنفکران ذهن جامعه را با گفتمان    یگرفته است برخ

پره"مبارزه   کشاندهب  "زیخشونت  انسداد  چنه  در  ن یاند. 

با  یطیشرا مقابل  یبراندازان  در  مشروع  دفاع  به  را  مردم  د 

تشو سرکوب  ایدستگاه  از  و  کنند  روحیق  راه  ه ین 

ت کنند.  یان مردم تقویرا در م  یخواهی و آزاد  ییجوزه یست

ط امروز  یشرا  یبرا  یاست که من از کسرو  ین آن درسیا

 گیرم.  می

 

 2021سپتامبر 
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جواد مفرد کهالن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی خیتاری ایجغراف مورد  دری کسرو احمدی  منطق اریبس و نیزبیت نگاه

 

است؛ گرچه زمان وی فرهنگنامه   کتاب کاروند احمد کسروی حاوی مطالب مهمی در بارۀ جغرافیای تاریخی ایران

های اوستایی و پهلوی و سنسکریت به فارسی و انگلیسی الاقل در دسترس عامۀ مردم ایران نبود ولی وی با شّم  

منطق ریاضی نیرومندی که داشت نظریات صائبی در بارۀ ریشۀ برخی نامهای جغرافیایی ایران داده است که برای  

یران، تهران و جهرم در نوشتار وی اشاره میشود که تحت عنوان نام شهرها و دیههای  نمونه به سه مورد معانی نام شم 

 :ایران ذکر شده است

وی نام شمیران را به درستی با زَمی ایرانی به معنی زمستان سنجیده و آن را معادل واژه های هیما در سنسکریت،  

اند و آن را از جمله در نقطه مقابل نامهای تهران  هیمس التین، خیمون یونانی و جمیر ارمنی و زیما در  روسی می د

و جهرم به معنی جایگاه گرم می بیند. حدس جالب وی در مورد جهرم درست به نظر می رسد ولی این معنی برای  

)پناه گرفتن( با مشکل مواجه میشود که مطابق سفرنامه ها مردم   thraiتهران با توجه به واژۀ اوستایی ثرائی/تهرائی 

صبه برای امنیت خود و اموالشان از پناهگاههای زیر زمینی استفاده می نموده اند. ولی چنانکه گفته شد دو  این ق 

مورد شمیران و جهرم از این سه مورد کامالً درست و منطقی است که مورد جهرم را بعد از چندین نظر عوض کردن  

 :سرانجام به همان نظر احمد کسروی بزرگ رسیدم

 معنی جهرم 

ه اینکه نام های گابرا در نقشه های بطلمیوسی فارس و زرهم کارنامه اردشیر بابکان را می توان شهر تابستان  نظر ب

 :شدید معنی کرد، لذا نام جهرم چنانکه احمد کسروی حدس زده بود، به معنی شهر تابستان بسیار گرم است

 

गभीर adj. gabhira (jafra) grave 
hama: hot, summer 

धीर adj. dhira  strong 
hama: hot, summer 
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 حسن منصور  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ل سنت در جستجوی مدرنیته  ر گِپا د
 

بیست ساله بودم که در بساط یک »خرده فروشی« به  

یکی از کتابهای کسروی برخوردم،  با کنجکاوی خریدم  

و شبانه خواندم:  نثرش گیرا بود و بیانش بی تکلف، و  

فراتر از آن در بیان معنی بی پرده و بی رودربایستی.  

از   برآنم داشت که نوشته های دیگری  این ویژگی ها 

د بیست فقره از کتابهای کوچک  وی بجویم و در حدو

انگیزه    با خواندن هر کتابی  تهیه کردم.  را  او  بزرگ  و 

چون   کتابهائی   . گرفت  می  نیرو  تاریخ  جستجویم 

ایران مشروطه  تاریخ  آذربایجان،  ساله  ،  هجده 

کتاب  و  نادرشاه   خوزستان،  ساله  پانصد  تاریخ 

همچون     پلوتارخ،   برخی  ولی  بودند  دسترس  در 

نامهای شهر ها و دیه های  و »  شهریاران گمنام«»

  »تاریخچه شیر و خورشید سرخ ایران«،    ایران«

قلیان«یا   و  چپق  کتابخانه    »تاریخچه  در  را 

و    فرهیختگانی پیدا کردم که با او همزمانی داشته اند

 احیانآ با شخص وی محشور بوده اند.

در این پیگیری با شماری از دوستداران کسروی آشنا  

و   شناس  وقت  درستکار،  اشخاصی  عمومآ  که  شدم 

آقای   بودند:  امتحانات    امین سبحانی حقمدار  رئیس 

فرهنگ آذربایجان شرقی به درستی و انصاف و رعایت  

بود و  گفته می شد که در نهایت دقت به   حق، شهره  

سالم بودن امتحانات و بحق بودن نمره ها نظارت می  

  شایاکرد و در تنبیه خطاکاران  سخت گیر بود؛ آقای  

رئیس دبیرستان فردوسی تبریز،  

را   دبیرستان  و   بود  و درستکاری شناخته  انضباط  به 

 بصورت نمونه ای از کیفیت آراسته بود.  

آثار »نایاب« کسروی خبر شدم  شخصی    در جستجوی 

که در خیابان فردوسی تبریز دکان آجر فروشی داشت  

مجموعه ای از نوشته های او را  در کتابخانه شخصی  

خود دارد.  مراجعه کرده وتقاضای گفتگو کردم. وقتی  

از انگیزه ام خبر شد خواست بنشینم و وقتی دریافت  

ا خوانده ام وعده  که در حدود سی فقره از آثار کسروی ر

کرد حدود ده تا بیست عنوان دیگر از او را برایم بیاورد.  

دو روز بعد با خوشحالی زاید الوصفی آثار وعده شده را  

از او دریافت کردم و چون  قصد امانت گرفتن آنها را  

داشتم حیرت زده شدم که وی این کتابها را نه برای  

برایم آورده  فروش و نه برای امانت بلکه برسبیل هدیه  

 بود. 

تبریز بنام آقای   »قرآنیان«خبر شدم که شخصیتی از 

را   وی  تلفن  است.  را می شناخته  کهنموئی، کسروی 

بدست آورده و تماس گرفتم. با خوشروئی قرار مالقاتی  

پیشنهاد کرد. وقتی بدیدارش رسیدم مردی دیدم در  

برخالف    - ساله باظاهری بسیار آراسته و    70-65حدود  

با کت و شلوار و کراوات، با صورتی اصالح    - من  انتظار

–شده و با لبخندی دوست داشتنی. وقت شناسی وی 

این خصلت    و   بودم  سختگیر  حد  از  بیش  باب  این  در  که
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مرا    - را در میان »علمای دینی« بسیار نادر یافته بودم 

با وی دوساعتی گفتگو کردیم و    تآثیر قرار داد.  تحت 

ا کسروی برایم نقل کرد از جمله   خاطراتی در ارتباط ب

به   کسروی  که  گفت   مضمون  بدین    کلمهسخنی 

»غیر   در  را  آنها  کوشید  می  و  گذاشت  می  احترام 

نادانسته   و  پرهیزید  گزافه می  از  نگیرد؛  بکار  موضع« 

سخن نمی گفت. از اینرو وقتی از قلم وی خواندم که  

پیش    من تازی را چتان بنویسم که پارسی را«، »

گف  گفته  خود  گزافه  بار  نخستین  برای  »کسروی  تم 

است« زیرا در میان همه »علما« و عربی دانهای کشور  

که   سالستی  بدان  بتواند  که  نداشتم  سراغ  را  کسی 

وقتی   اما  بنویسد!  عربی  نوشت،  می  پارسی  کسروی 

« کسروی  عربی  الشیعهکتاب  و  دیدم  التشیع  را   »

 دریافتم که او گزاف نمی گفته است.

دامنه جستجوی من به تبریز محدود نماند. دریافتم که  

در تهران ناشری بنام »انتشارات پایدار« واقع در سرای  

دردار، کتابهای کسروی را گردآورده و تجدید چاپ می  

کند. به آدرس وی مراجعه کردم و با مدیر آن »آقای  

پایدار« گفتگو کردم. وی چندی از کارهای کسروی را  

بدست نیاورده بودم برایم آورد و وقتی  که تا آن زمان  

متوجه شد که من تقریبآ همه نوشته های کسروی را  

بازماندگانی ازحزب   با  خوانده ام پیشنهاد کرد که مرا 

« آشنا کند. پیرو این دعوت  »باهماد آزادگانکسروی  

- 10طبق قراری در منزل ایشان حاضر شدم و در جمع  

»باهماد« قرار  نفره هموندان و کوشندگان  سابق    15

گرفتم و بسخنانشان گوش دادم. در پایان یکی از آنان   

های   روزنامه  مطالعه  به  آیا  ماهنامه  پرسید  و  پرچم 

قراری  های پیمان   عالقه دارم! در پاسخ مثبت من،  

و   داد  نشانم  را  نشریات کسروی  از  انبوهی  و  گذاشت 

گفت که می توانم آنها را بوام ستانده و مطالعه کنم.  

نشریات به هزاران برگ می رسید و من با تورقی    این

حاوی   که  را  هائی  شماره  و  زدم  انتخاب  به  دست 

عنوانهای جالب بودند  در چند نوبت برگرفته، خوانده  

 و برگرداندم.   

از میان کتابهای کسروی تا جائی که می دانم تنها یکی  

کتابچه   بود  جمله  آن  از  و  نرسید  بدستم  عنوان   دو 

 که نزد هیچکس پیدا نبود.    سئله یهود« »ایران و م

تا اینجای کار، یادداشتهای زیادی از این آثار برداشته  

و طبقه بندی کرده بودم. در بیست و چهار سالگی به  

نوشتن کتابی در باره کسروی دست بردم و در چند ماه  

همچون   عنوانی  با  آنرا  داشتم  نظر  در  آوردم.  بسر 

سپارم ولی در چاپ و  به ناشر ب  کسروی، لوتر اسالم

نشر آن تردید کردم زیرا حس کردم که پژوهش من با  

فاصله   زمانی  اندک  باید  و  شده   همراه  »شیفتگی« 

 بگیرم و سپس به چاپ آن بیندیشم.  

برخی   با  من  پسین  یا  و  موازی  پیشین،  های  آشنائی 

میرزا فتحعلی آخوند  دیگر از بزرگان اندیشه نظیر   

رزا یوسف مشیر الدوله،  زاده، طالبوف تبریزی، می

میرزا    و  تبریزی،  رشدیه  کرمانی،  آقاخان  میرزا 

نیز فرنگیانی چون   ملکم خان   –چارلز داروین  . و 

او محشور    »اصل  با  سالگی   هیجده   از  که انواع« 

شومپیتر  -بودم ، جوزف  دیگران,    برتراندراسل  و 

مرا  در  درستی برخی از احکام که در کتابم وارد کرده  

تردید کرد و اندیشه چاپ آنرا  رها کردم. در    بودم دچار

تهران،   دانشگاه  در  لیسانس  فوق  تحصیالت  دوره 

یاد   زنده  به  را  کتاب  عبدالحمید  دستنوشته  دکتر 
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استاد علوم سیاسی دانشگا تهران  ارائه کردم    ابوالحمد

و او به نشر آن تشویقم کرد ولی من حس می کردم  

زم است و بدینسان  برای اینکار، یک بازنویسی اساسی ال

 از دستور کار بیرون ماند.

 

 دوم. کسروی و زمانه ما  

کسروی از نسل بزرگان اندیشه مشروطیت است که در  

که   دوران  این  شکفد.  می  شاهی  رضا  دوران 

تکوین دولت  زیرساختهای عصر تجدد را  در راستای  

و    ملی همیاری  از  کند  می  بنیاد  ملت«  »مفهوم  و 

چون   فرهیختگانی  داور،   پشتیبانی  اکبر  علی 

و   زاده  تیمور تاش، سیدحسن تقی  عبدالحسین 

نیز   فروغی     محمدعلی  بود. در عرصه قلم  برخوردار 

چون   دهخدا،  نامدارانی  اکبر  علی  صدیق،  عیسی 

محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت، نیما یوشیج،  

و   پورداود  ابراهیم   فروزانفر،  الزمان  بدیع 

بهار   جای  محمدتقی  اند.  درخشیده  دوران  تارک  بر 

تآمل است که دهه های پر التهاب پسا رضا شاهی،  با  

آنکه رشد اقتصادی و اجتماعی  قابل توجهی را بر بنیاد  

آن زیرساختها تآمین کرد، از زادن و پروراندن بزرگانی  

تصرف  -هم به  میدان  و  ماند   سترون  آنان  با  تراز 

دستاور که  درآمد  متوسطی  سترگ  انسانهای  دهای 

نوری   اهلل  فضل  شیخ  فکری  فرزندان  به  را  مشروطه 

نکته   این  تردید،  بی  چیستان بزرگ  تسلیم کردند.  

ست و نباید در پی یافتن پاسخ ساده ای برای  زمانه ما

برون گرنه  و  باشیم  »-آن  از   حایلرفت  «  گرداب 

 کنونی بسادگی وصلت نخواهد داد.

گفت:   توان  می  بسیار  سخن  کسروی  باره  درباره  در 

سال زندگانی پر ثمر و تاریخساز    54شخصیتی که در 

از   بیش  شماره    60خود  ها  صد  و  کتابچه  و  کتاب 

روزنامه، هفته نامه، دوهفته نامه، و ماهنامه  تولید کرده   

و در زمینه های  تاریخ ، فرهنگ، ادب،  فلسفه، علم،  

دین و سیاست به چالش سنت های سترگ و ریشه دار   

بدون تردید می توان دهها رساله نوشت و در  برخاسته   

عین حال می توان بر او خرده ها گرفت ولی آنکه پا در  

این راه می گذارد باید راه را بشناسد و مراقب باشد که  

در سراشیب اخالقی دهها »منتقدی« نلغزد که بانگیزه  

دفاع از کیش و مرام و دکان مورد نقد او به سالح تهمت  

برد دست  ناسزا  در  و  که  هائی  هجونامه  اند.  و  ه  ذم 

او پدید آورده اند خود  از دردهای دشوار تاریخ    شماتت

و فرهنگ ما و دشواری راه روشنفکرانی نشان دارد که  

 سودای بهروزی ملت و سربلندی کشور در سر می پزند.

 

بی آنکه نیت تحلیل داشته باشم گزیده ای از عنوانهای  

 کار کسروی را ذکر می کنم:   

و  کمی گشود   دری  انتقادی«  نگاری  »تاریخ  در  او،   .

نشان داد که تاریخ چگونه می تواند آیینه زندگی جامعه  

با   حال   عین  در  باشد  آن  نهفته  نیروهای  تحلیلگر  و 

و   بدکاران  نکوهش  و  و میهن دوستان  نیکان  ستایش 

درسنامه به  و  خودخواهان،   حاضر  نسلهای  برای  ای 

تر در  او  شود.   بدل  دهد  آینده  می  رخ  آنچه  سیم 

از   یکی  پرواست.  بی  و   وسواس  پر  »صورتگری« 

نقل کرد که   او  تاریخ مشروطه  نگارش  از  او  همراهان 

در   تآثیر  برای  که  نفوذهائی  از  بود   نگران  کسروی 

او وارد می شود بدور بماند و   بر  نگارش شخصیت ها 
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وقتی به توصیه های غرض آلود بر می خورد چهره در  

ک کشید  می  »هم  نیست«ه  نیازی  آموزگار  به  .  مارا 

ثمره    آغازینگرایش   آنکه  از  بیش  مشروطیت  به  او 

عقب   به  اوست  واکنش  باشد  مشروطیت  از  او  آگاهی 

ماندگی و استبداد، اگرچه در جریان جنبش و دگرگونی  

 های پس از آن، آگاهیهای ژرفی از آن بدست آورد.

ه بود:  . او از خانواده ای روحانی و بازاری برخاستدوم

پدر بزرگش »امام جماعت« مسجد هکماوار تبریز بود  

نیز   وی  خود  پرداخت.  می  کاسبی  به  پدرش  ولی 

تحصیالت حوزوی را تا مالئی و نشستن بجای پد بزرگ  

دنبال کرده و پس از فوت پدر بزرگ پیشنماز مسجد  

هکماوار می شود. او در سیر تحصیالت حوزوی در می  

ی آموزد مجموعه ای است  یابد که آنچه بنام »علم« م 

تحصیلی   مراتب  وی  زیانمند«.  یا  »بیهوده  معارف  از 

خواندنی   کتاب  در  ها  بعد  را  مالئی  درجه  تا  حوزه 

وصف می کند و برآنست که اینگونه    »زندگانی من«

»معارف« نه تنها ربطی به »معرفت جهان« ندارند بلکه  

سبب از کار افتادن »خرد خدادادی« آدمی می شوند.  

به سه گروه »سودمند، بی  وی ب عد ها »دانش« ها را 

طبیعی   علوم  که  کند  می  بخش  زیانمند«  و  هوده، 

نخست   دسته  از  پزشکی  و  زیستی  علوم  همچون 

»معارف   از  بزرگی  بخش  حالیکه  در  اند  )سودمند( 

حوزوی« در گروه سوم )زیانمند( قرار می گیرند زیرا  

دارند«،  قیمومیت  زنان  بر  »مردان  اینکه  یا    آموختن 

یا   است«،  مرد  یک  شهادت  بجای  دوزن  »شهادت 

این   نفس خود  در  عبد« چیست  بر  آزاد  فرد  »حقوق 

بدآموزی را دارد که می گوید انسان را می توان به دو  

برده«   انسان »آزاد و  به  یا  جنسیت »برتر  و دون« و 

این   از  احکام قصاص، خبر  آموختن  نیز  تقسیم کرد؛  

قطع عضو  کرد و مثله    می دهد که انسان را می توان

نمود و یا تازیانه زد! و هر آنکه چنین مفاهیمی از انسان  

« فهم  توان  دیگر  بیاموزد  تخطی  را  و  ذاتی  کرامت 

را از کف خواهد نهاد؛    ناپذیر انسان« و »حقوق بشر«

چنین شخصی حتی اگر جان الک حکیم بزرگ سده  

را   انگلیس  اساسی  -هفده  قانون  در  اش  اندیشه  که 

یافتایاال تبلور  متحده  »در     -ت  رساله  یا  و  بخواند 

آزادی« جان استیووارت میل را مطالعه کند، نخواهد  

توانست از دست بدآموزیهای خود رها شود.  در گروه  

دوم دانشها که وی »بی هوده« می نامد او از محفوظات  

آنکه    با  اینکه  انگیز  شگفت  و  برد  می  نام  الزم  غیر 

م سودمند  را  بی  »زباندانی«  را  »زبانشناسی«  داند،  ی 

فارسی،   ترکی،  زبانهای  با  او  خود  شناسد.  می  هوده 

چند   و  آشناست  اسپرانتو   و  پهلوی  انگلیسی،  عربی، 

نیم و  محلی  -زبان  لهجه  و    آسوری،  همچون–زبان 

 . شناسد می  هم  را  -  مازندرانی آذری،

ایجاز کالم و    سوم. از ویژگیهای کسروی وسواس در 

دقت در گزینش واژگان است. بی تردید می توان درباره  

»مثل سازی« های او رساله دل انگیزی نوشت و نشان  

مفاهیم   دقیق،  های  مثل  یافتن  با  چگونه  او  که  داد 

 بغرنجتر را بسادگی بیان می کند.

هم    او دلنگران این نکته است که زبان فارسی موجود

توان   هم  و  است  رنجور  =فعل«  »کارواژه  کمبود  از 

در   را  انگلیسی  زبان  گانه  چهارده  »وجوه«  برگرداندن 

شش این  -ساختار  درمان  برای  ندارد.  خود  وجهی 

« کتاب  پاک«  کاستی،  ساختار  زبان  و  نویسد  می  را 

پیشین   ادبی  آثار  پایه  بر  را  فارسی  – دستورزبانی 
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فرا می    ساختار  شانزده  به  - بیهقی  همچون وجهی 

رویاند. همین ساختار گسترده در نوشته های خود او  

آشکار است: مثآل او »می  رفتم« را  از »همی رفتم«  

کمبود   ترمیم  برای  برد.  می  بکار  متفاوت  معانی  در 

فارسی صرف   زبان  با سامان  را  وارداتی   اسم  کارواژه، 

  تلگرافیدنو  تلفنیدن  می کند و بدینسان کارواژگان  

د می آورد  و آنها در همه وجوه دستوری صرف  را پدی

می کند که گاه بگونه های نامآلوفی بروز می کنند. از  

این رهگذر وی واژگان زیادی به گنجینه زبان فارسی  

می افزاید که برخی از آنها در بدنه زبان جذب شده و  

)برای    خودکامه بصورت مآنوس در آمده اند نظیر  واژه  

دیگر   برخی  و   ) همچون  مستبد  اند  مانده  بیرون 

و    سگالیدن کردن(  مشورت  )برای    هکانیدن)برای 

)برای توبیخ کردن(. نمونه    کهرائیدن تعیین کردن( و  

کتاب   در  توان  می  را  کسروی  نثر  این  نمای  تمام 

 )بنیاد قدسی( او مشاهده کرد.  ورجاوند بنیاد«»

.  دانش زبانی کسروی با ناسیونالیسم او در می  چهارم

ر هنگامه ای که ناسیونالیسم در آلمان و ایتالیا  آمیزد؛ د

اوج می گیرد و ترکیه هم، ملت را با معیار قومی زبان  

کسروی به این صرافت    ملت ترک(، تعریف می کند ) 

می افتد که کثرت زبانی می تواند ناسیونالیسم ایرانی  

را ناتوانتر کند و از اینرو  درست چند ماه پس از آنکه  

مقاله   لبنان  باب  در  در  عربی  بزبان  »زبان ترکی  ای 

آذری،  « به چاپ رسانده در ایران کتاب »آذربایجان

« را چاپ کرده و در باره یک  زبان باستان آذربایجان

سخن می گوید  تاتی و هرزنی  تراز  -زبان تاریخی هم

ریشه است و ربطی به زبان ترکی  -که با زبان فارسی هم

این امر ناشی    آذربایجان ندارد. این نگرانی کسروی از

می شود که مفهوم حقوقی ملت در فرهنگ ایران جا  

نگشوده و هنوز کسانی ملت را در مفهوم قرآنی دین  

می گیرند و کسانی آنرا با تبار یا زبان تعریف می کنند  

در   ملت  حقوقی  مفهوم  که  است  حالی  در  این  و 

برگیرنده همه تبار ها ،اقوام،  ادیان و زبانهائی است که   

 برخوردارند.  کمیت مشترک حااز 

. باالترین ویژگی کسروی که وی را تالی بزرگانی  پنجم

چون میرزا فتحعلی آخونداوف قرار می دهد پی بردن  

مایه ها«ی فرهنگ ایران  -او به اسباب پوسیدگی »بن

با   آشنائی  با  یکسو  از  او  است.  عربان  چیرگی  از  پس 

باستان    تاریخ و زبان پهلوی با بنمایه های فرهنگ ایران

)ترجمه   شود  می  پاپکانآشنا  اردشیر    کارنامک 

دستاورد این بخش از آموزشهای اوست( و از سوی دیگر  

ماندگی آشنا می  -در تحصیالت حوزوی با ژرفای پس

شود و در می یابد که ایرانی در شکست از عربان دچار  

باخته   را  خود  روح  بتدریج   و  فرهنگی شده  استحاله 

راه زندگی او را دگرگون می    است. این دریافت ژرف،

کند و  این تکلیف سنگین را بردوش او می گذارد  که  

تا توان دارد بکوشد و فرهنگ ایران را از این انحطاط  

برهاند. نقد او از این مقوالت را می توان در کتابهائی  

»در پیرامون اسالم«، »شیعیگری یا بخوانید  چون   

»شیخیگری »صوفیگری«،  کنید«،  داوری  «،  و 

بهائیگری« و  »  »بابیگری  »در ،  و  مرغوا«  و  مروا 

{ بدخواهان«  اهلل  پاسخ  آیت  شد  موجب  که  کتابی 

و مانندهای اینها    {امینی حکم ارتداد او را صادر کند

دید.  در ادامه این جستار، وی رگه های بسیار نیرومند  

تصوف و آلودگیهای ناشی از سنت عربی و مغولی  در  

در  ادبیات ایران را مورد نقد قرار می دهد: کتابهای »
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،    پیرامون ادبیات«،  »در پیرامون شعر و شاعری«

گوید» می  چه  »حافظ  رمان««،  پیرامون  و     در 

 ؟« در ردیف این آثار اوست.  است یا نیرنگ  فرهنگ»

. کسروی یکروز در سال مراسمی نمادین ترتیب  ششم

می داد و طی آن، برخی کتابهای »بدآموز« را پس از  

معرفی به آتش می انداخت که از آنجمله بود دعانامه  

که شائبه قرآن    -« شیخ عباس قمیمفاتیح الجنان»

لیکه او تا یکسال  سوزی او را سر زبانها انداخت در حا

کرد.    می  ستایش  قرآن  از  همواره  خود  قتل  از  پیش 

در   که  است  کرده  نقل  هشترودی  محسن  یاد  زنده 

چنین مراسمی بر کسروی و جمع او  وارد شدم دیدم  

نیز   رمان هائی  زیانمند«  و  در میان کتابهای »بیهوده 

گفت    سوزانید  می  را  رمان  این  چرا  پرسیدم  هست. 

است. توضیح دادم این رمان، کاری    چون بیهوده گوئی

را که شما در تاریخنگاری انجام می دهید و وقایع را  

ثبت و ضبط می کنید، با تآکید بر نقش و تجربه برخی  

قهرمانان انجام می دهد و در واقع خود از شیوه های  

ثبت، ضبط و پرورش حقیقت است. کسروی تآملی کرد  

« گفت  بودیمو  ندانسته  را  این  ایما  آن  «،  و  بگفت  ن 

بیرون   زیانمند«  و  از میان کتابهای »بیهوده  را  کتابها 

کشید. من فکر می کنم اگر در جامعه آنروز یک جریان  

دیالوگ نیرومند وجود می داشت کسروی این ظرفیت  

را داشت که برخی از اندیشه های خود را تعدیل کند  

زیرا او در موارد پر شماری از جمله در باره اندیشه های  

بارها    کار و پیشه و پول«اقتصادی« خود در کتاب »»

می خواهد که اقتصادخواندگان کشور در رد نظرات وی  

سخن بگویند ولی من سخنی از این جمع نشنیده ام  

 در حالیکه »نظریه پولی« او  قطعآ جای ایراد دارد.

. کسروی با اصالحات رضا شاهی سر موافق دارد  هفتم

گریز  تالی  که  فسادی  با  است،     ولی  استبداد  ناپذیر 

باید   مدرن  دادگستری  که  برآنست  او  نیست.  سازگار 

جای »عدلیه مالیان« را بگیرد ولی  اقتباس سرسری  

قانون های اروپائی و رویه های قضائی آنان را سودمند  

« کتاب  در  را  موضوع  این  و  داند  پیرامون  نمی  در 

« به بحث می گذارد؛ او فرهنگ تجدد را  دادگستری

می داند ولی باورمند است که این فرهنگ باید    ضروری

از صافی نقد بیرحمانه فرهنگ سنتی عبور کرده و تناور  

شود. هنگامی که کرسی استادی پیشنهادی به وی را  

مشروط می کنند باینکه از نظرات خود درباره سعدی  

و حافظ و مولوی و نظامی عدول کند می گوید هنوز  

روزی چنین کند خواهد  این کار را نکرده است و اگر  

 نوشت.  وبدینسان از کرسی استادی چشم می پوشد. 

او در کسوت قضاوت و مدعی العمومی و وکالت  هشتم.  

دادگستری نیز چنین شیوه ای دارد: در سمت مدعی  

العموم، دعوای ملکی میان رضا شاه و رعایای قزوین را  

می   تیمورتاش  پاسخ  در  و  دهد  می  حکم  رعایا  بنفع 

اعلیحضرت طالب اجرای قانون هستند باید از    گوید اگر

خود بیاغازند؛ و وقتی حکم وزیر دادگستری داور را دایر  

گفت   می  می کند که  دریافت  انتظار خدمت خود  بر 

می  » خدمت  منتظر  تاریخ  این  از  شما  کسروی  آقای 

»شوید نویسد  می  منتظر  «  خدمت  تاریخ،  این  از 

که متوجه    «! و در کسوت وکالت، هنگامیکسروی باشد 

می شود موکل او مقصر است از ادامه وکالت انصراف 

 می دهد.

. یکی از نکات جالب این است که کسروی برخی  نهم

از بزرگان پیرامون رضا شاه نظیر فروغی، حکمت، داور  
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و هژیر را عضو »کمپانی خیانت« می شمارد: وی برای  

نمونه به صحنه ای که در مراسم پرده برداری رضا شاه  

یک مجسمه رخ داده انگشت می دهد که شاعری در  از  

مدح و ثنای رضا شاه، او را عادلتر از انوشیروان عادل  

می شمارد و رضا شاه رو به نخست وزیر خود فروغی  

کرده می پرسد »آیا شاعر راست می گوید؟«؛ فروغی  

پاسخ مثبت می دهد و رضا شاه می گوید »البته که  

انوشیرو اگر  چون  گوید  می  مانند  راست  وزیری  با  ان 

بزرگمهر عدالت می می کرد من با.... شده ای چون تو  

عدالت می کنم!« . کسروی  از خود می پرسد اگر رضا  

شاه،  فروغی را متصف بآن صفت می شناسد پس چرا  

برکنارش نمی کند!« او این نظریه کمپانی خیانت  خود  

 عنوان می کند.   دادگاه«را در کتاب »

دیشه کسروی در آنجاست که با آثار  دهم. نقطه کور ان

ندارد و شگفت  مستقیم  علمی و فلسفی غرب آشنائی  

 « کتاب  داند:  نمی  هم  الزم  آنرا  پیرامون  اینکه  در 

در او فقر فلسفی او را فریاد می کند و کتاب »   فلسفه«

نشان می دهد که او نه تنها اندیشه    پیرامون انقالب«

ی شناسد بلکه  های لنین، رهبر انقالب بلشویکی را نم 

 خود را به شناخت آنها   نیازمند هم  نمی داند! 

کسروی از یکسو در می یابد که راز تجدد اروپا، فاصله  

گرفتن آنان از خرافه گرائی کلیسای کاتولیک و گرایش  

اندیشی است و الزمه آن  -بی قید و شرط آنان به علم 

برخورداری از حکومت قانون و آزادی است که اینها را   

از سوی     در » سررشته داری مشروطه« می جوید و 

در   ارثیه سنگین خرافات  از   را  تواند خود  نمی  دیگر 

فرهنگ ملت برهاند. از این نقطه نظر او در حد فاصل  

یوسف مشیر   میرزا  و  اوف  آخوند  فتحعلی  میرزا  میان 

تجربه   در  را  غرب  اوف،  آخوند  گیرد:  می  قرار  الدوله 

شهامت   با  و  شناخته  به  مستقیم  نظیری  بی  اخالقی 

مسلمان   ملل  و  ایرانیان  ملی  درماندگی  های  ریشه 

راه    نیمه  در  مشیرالدوله  حالیکه  در  نهاد  می  انگشت 

توهم »اصالحات« است: تالی های او در عصر ما عبارتند  

سحابی،   مهندس  سحابی،  دکتر  بازرگان،  مهندس  از 

دکتر پیمان و  مستوره آخوندی آن »محمد خاتمی«  

خط در  بن  که  به  حکومتی  طلبان«  بست  -»اصالح 

 قطعی رسیدند. 

این دودلی کسروی را می توان در »مصلحت طلبی«  

های او مشاهد کرد: او در مناظره قلمی خود با دکتر  

تقی ارانی خطاب به وی با این مضمون می نویسد که  

ملت ایران به یکی از درخشانترین انقالبها دست زد و  

  ولی .  بود  حکومت  شکل  بهترین  که– مشروطه گرفت  

  دژخیمان   بدست  باغشاه   در   او   مشروطه  قهرمانان   وقتی 

  که   افتاد   فکر  باین   و   کرد  پشت   انان  به   او  شدند   سپرده

 نجف   به  را  خود  پدران  پوسیده  استخوانهای  قبر،  نبش  با

بنظر شما، آقای دکتر، اگر  حمل کند. و می پرسد  

انقالب   مشروطه،  انقالب  بجای  ملت  این 

کرده بود، بر سر سوسیالیسم چه سوسیالیستی  

این پرسش از آگاهی ژرف او به فساد بنمایه    می آورد؟  

های فرهنگی حکایت می کند. ولی پاسخی که خود او  

در چهارده سال کوشش خود ادا کرده با آنکه به قتل  

اندیشی« ها پالوده  -او انجامید در عین حال از »مصلحی

برم: او در کتاب    نبود. مواردی را بعنوان نمونه نام می

جانوران«» پیرامون  انسان    در  که  شود  می  معتقد 

ولی   است  دارای جان  در ورای جان بمانند جانوران 

او این تز خود را در کتاب »در   نیروی روان نیز دارد.
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« کتاب  در  وی  کند؛  می  تفسیر  روان«  در  پیرامون 

آدمی نه تنها همین تن  می گوید که »  پیرامون خرد«

بلکه در او نیروئی بنام خرد نیز هست که  و جان است  

او این نیرو را از مشتقات    باز شناسنده نیک و بد است« 

بلکه    مرگ تن از میان نمی رودروان می داند که با  

در یک عالم مینوی به زندگی ادامه می دهد. بدینسان  

را    پاکدینی کسروی در کوشش به زدودن خرافه ها،  

به آن  جهنم  و  بهشت  که  سازد  بودائی   می  نیروانای 

 ماننده است. 

کسروی   از  اخیر  دهه  دو  در  اینکه  نکته  آخرین 

نقل قول می شود که گویا گفته است »ملت ایران  

این   است«  بدهکار  ها  آخوند  به  سلطنت  یک 

در  آنرا  تنها  نه  من  و  نیست  کسروی  از  سخن 

ام   ندیده  خود  مشاهده  مورد  منابع  از  هیچیک 

 مغایر می دانم.بلکه آنرا با روح اندیشه او 
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 بهزاد کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

بهزاد  دکتر  با  پاسارگاد  میراث  بنیاد  گفتگوی 

 تاریخ   شناسکشاورزی، پژوهشگر و جامعه

ی»همایش بزرگداشت گفتگو از فرحناز عمادی، ویژه

 احمد کسروی«

برشما درود  عمادی:  در    فرحناز  شما  شرکت  از  سپاس  و 

همایش بزرگداشت  احمد کسروی. با اجازه با این پرسش  

 گفتگو را شروع می کنم:  

آیا به نظر شما، که تاریخ چند صدساله ایران را خوب می 

قاجار و   ،دوره صفویه درباره یدانید و کتاب های با ارزشی 

، می توان کسروی را یکی نوشته ایدمشروطه و پس از آن  

  صیت های اثر گذار آن دوران مشروطیت دانست؟از شخ

 

ش متولد  1269مهرماه    8دکتر بهزاد کشاورزی: کسروی در  

شمسی کشته شده است. در سال    1324اسفند    20و در  

شمسی )سال انقالب و صدور فرمان مشروطیت( او    1285

فقط شانزده سال داشت . خودش می نویسد:» از هکماوار 

آمدم در ویجویه نام »مشروطیت« شنیدم. نخست بار بود می

می بگوشم  نمیدانستم.  خکه  معنایش  که  پیداست  و  ورد 

رفتند من نیز  چون مردم دسته به دسته بکونسولگری می

گفتار   بمردم  که  دیدم  را  کسانی  آنجا  در  نمودم  پیروی 

رانند و مشروطه را معنی میکنند... من اینها را پسندیدم  می

و بمشروطه دل بستم. از نویدهائی که دربارۀ پیشرفت توده  

کش روشن  آیندۀ  گردیدم.  و  شادمان  بسیار  میشد  داده  ور 

از شادی گردن  چون آن جوش و جنب مردم را می دیدم 

میمی و  میکشیدم  سپاس  را  خدا  و  گزاردم« بالیدم 

 ( 43)زندگانی من،ص

مشروطیت  و  قاجارها  روی  بر  اثرمستقیمی  وی  براین  بنا 

تاریخ    « ارز شمند  کتاب  دو  تِألیف  با  لیکن  است.  نداشته 

اثر  آذربایجان«  تاریخ هیجده سالۀ   « و  ایران«  مشروطیت 

علمی عظیمی بر روی قاجارها و بویژه در تاریخ مشروطیت 

نقش  نیز  و  مشروطیت  شناساندن  است.  گذاشته  برجای 

که   است  بزرگی  خدمت  مشروطیت  انقالب  در  آذربایجان 

هیچکدام از مورخین دیگر اینچنین اثر گذار تاریخ مشروطه  

به عبارت دیگر؛ اگر این دو جلد کسروی نبود،    نبوده است.

از زوایای تاریک مشروطیت برای نسل های بعدی   آگاهی 

 امکان کمتری داشت.

 

آیا کسروی هم یکی از افرادی بود، که  فرحناز عمادی:

 ؟ در سازندگی های رضا شاه نقشی داشته باشد

 

کسروی در آن مقام اداری و سیاسی   دکتر بهزاد کشاورزی:

نبود که بتواند درکنار رصاشاه قرار گیرد. مشاوران رضاشاه  

مستوفی   داور،  تیمورتاش،  زاده،  تقی  همچون  افرادی 

الممالک، محمدعلی فروغی و دکتر علی اکبر سیاسی وغیره  

بودند که کسروی هم وزن آنان نمی توانست باشد. همچنین 

از  نفر  نه  با  داشت  جلساتی  أوائل حکومتش(  )در  رضاشاه 

ستگران مجرب مانند مصدق، یحیی دولت آبادی، ملک  سیا

الشعراء بهار، سلیمان میرزا اسکندری و چند تن دیگر که از 

رسم   و  راه  نیز  آنان  و  آموخت  می  کشورداری  طرز  آنان 

إصالحات و مدرنیزاسیون را به رضاشاه تلقین می کردند و  

در این مورد هم کسروی در آن حد تجربه و سابقۀ سیاسی  

 ا بتواند با رضاشاه همنشین باشد. نبود ت

  زمانی  آنهم   و  است  کرده   مالقات   رضاشاه  با  بار  یک  کسروی 

از  اصال  برای  که   بود را  ریاست  دستور  عدلیۀ خوزستان  ح 

 ( 245جانب داور گرفته بود. )زندگانی من، ص 

باید گفت کسروی در مدت خدمتش در عدلیۀ رضاشاهی،  

پیشرفت در  غیرمستقیم  بطور  بار  سازندگی    چندین  أمور 

 رضاشاه مؤثر بود. 
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به عنوان مثال؛ مبارزه ای که او در مدت ریاست یک سالۀ  

( با مالیان  1302تا دی ماه 1301عدلیۀ زنجان )از دی ماه 

آن شهر انجام داد و آنان را در جای خودشان نشانید و نیز  

قانون منع بست نشینی را در آن شهر برقرار کرد )زندگانی  

صص   ص    321-212من،  نیز  راستای  2309و  در   ،)

 إصالحات رضاشاه حرکت کرده است.

ریاست   زمان  در  که  است  کسی  اولین  کسروی  همچنین 

( 1304اردیبهشت    22تا    1302عدلیۀ خوزستان )از دی ماه  

نام »عربستان« را )که از دوران صفویه به بعد بوسیلۀ امرای  

دوباره به  عرب آن منطقه بر روی خوزستان گذاشته بودند( 

از  را  خوزستان  عدلیۀ  همچنین  و  داد  تغییر  خوزستان 

سیطرۀ شیخ خزعل بیرون آورد.) و این امر بدستور رضاخان 

شد.ص   »غیرمستقیم« 245انجام  همراهی  نیز  آن  و   )

 کسروی با إصالحات رضاشاه به شمار می رود. 

 

 »تحصن  ی  نانوشته  قانون  تغییر  در  آیا فرحناز عمادی:

ایران    مقدس«  اماکن  در به وسیله ی در سراسر  که 

 رضاشاه انجام شد، کسروی نقشی داشته است؟ 

 

همانطوری که در پاسخ دوم بیان شد،  دکتر بهزاد کشاورزی:  

 او بست نشینی را در زنجان را ممنوع کرد.

 

آیا تاریخ بست نشینی در زنجان پیش فرحناز عمادی:   

 از  بعد  یا  و  بود  رضاشاه  سوی  از   از تاریخ حذف تحصن

 آن

  –یکی از اولین اقداماتی که رضاخان  دکتر بهزاد کشاورزی:  

بر علیه    -1299اسفند    3کودتا در  از  پس  روزهای  همان  از

روحانیان به عمل آورد، پایان دادن به بست نشینی و تحصن  

مردم در خانۀ علما و اماکن مقدسه بود ) ر.ن.بوستن، مجلۀ 

. و نیز یرواند آبراهامیان، ایران  14، ص42ره آورد، شماره  

 ( 175بین دو انقالب، ص

در زنجان  با این حساب اقدام کسروی در ممانعت از تحصن  

 به پیروی از دستور رضاشاه بود

 

 

عمادی:   علنی فرحناز  طور  به  کسروی  زمانی  چه  از 

 مخالفت خود با اسالم و تشیع را ظاهر کرد؟ 

 

کسروی از همان ابتدای زندگانی اش  دکتر بهزاد کشاورزی:  

شمسی اسالم را می پذیرفت لیکن با مالیان   1319تا سال 

سرِ نفرت و کینه داشت و تشیع را بدون واسطۀ   مذهب شیعه

 روحانیان قبول می کرد. 

به بعد، رفته رفته در نوشته هایش رنگ و    1316از سال  

بوی انتقاد از اسالم و از شیعه إحساس می شد. اولین بار  

راه   کتاب  است،  کرده  اشاره  مطالب  این  به  »بوضوح«  که 

 رستگاری او می باشد. 

 :راه رستگاری

) که اوج اقتدار رصاشاه بود( نوشته   1316اب در سال  این کت

 شده است. 

کسروی در این برهه از زمان، هنوز امامان شیعه را محترم 

شمارد. لیکن خرافات و معجزاتی را که بوسیلۀ شیعیان می

می مردود  است،  شایع  امامان  نویسد:  دربارۀ  می  او  داند. 

نامهای آنان را  »امامان پیشوایان دین بودند و باید همواره  

گرامی گرفت ولی این نه درست است که بآنان در دین جا 

راه    ( شمارند«  خداشان  اندرکارهای  دست  یا  و  کنند  باز 

 ( 35دستگاری،ص 

او روش مبارزات اجتماعی و دینی خویش    1319در سال  

این بیانات به صورت  را در نشریۀ پیمان بیان کرده است. 

 « منتشر شده است.کتابی بنام » ما چه می خواهیم

 

 :  ما چه می خواهیم

در کتاب    در  که  است  شده   نوشته  ورق  237 این 

. است  پایدارمنتشرگردیده  انتشارات  بوسیلۀ 1339 سال

 است  کسروی  قلم   به  مفصل  مقالۀ  هفت  دارای  آن  محتوای

کرده است. این مقاالت را    انتخاب   پیمان  نشریۀ  از  ناشر   که

سال در    مقاالت،   این  در.  است  نوشته 1319 کسروی 

 . است داشته بیان را خویش مبارزاتی هدف  کسروی
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کسروی در این مقاالت هنوز برای امامان شیعه احترام قائل  

است. او نسبت دادن خرافات به امامان را از جانب مالیان  

کند و  شناسد و از محتوای موعظۀ آنان بشدّت انتقاد میمی

گویند: »هرکس بگرید  منبر می  نویسد که اینان در باالیمی

و بگریاند و گریستن از خود نماید بهشت باو بایا گردد. یکی  

گوید چرا؟!. چرا مردم دست از کار و زندگی بردارند و  نمی

بنشینند و یک داستانی را که هزار و سیصد سال پیش رو  

داده پیاپی بازگویند. و زورکی و ساختگی هم باشد بگریند؟!  

ز این تواند بود؟! بسیار نیک امام حسین ابن آخرچه نتیجه ا

ای کرده. ولی تا کی میتوان یک داستان علی یک کار مردانه

داشت؟ نگه  تازه  را  آن  میتوان  کی  تا  بازگفت؟!  )ص  را   »

135) 

می ایراد  به مالیان  دیگر،  را  در جای  امامان  گیرد که چرا 

پرستی بت  میدستاویز  خود  کار  های  یک  »اینان  کنند: 

کردهبسی زشتی  را ار  ارجمندی  نامهای  اینکه  آن  و  اند. 

از»امام علی ابیطالب« و »امام حسین بن علی« و دیگران  

 (137اند« )صپرستیها و نادانیهای خود ساخته دستاویز بت

مطالعۀ کتاب فوق چنین برمی آید که کسروی در این تاریخ  

های اجتماعی کرده است خود را آمادۀ نبرد با کلیۀ پلیدی

که مهمترین آن ها را در انحرافات دینی می داند.. این در  

اریکۀ قدرت تکیه دارد و  بر  زمانی است که هنوز رضاشاه 

نظم و انضباط در کشور حکمفرماست و مشکالت چندانی  

است. نشده  پدیدار  کشور    از  کسروی  اصلی   هاینبرد در 

پاشید    شد  شروع  زمانی هم  از  دیکتاتوری  حکومت  که 

افزون  (1320 )شهریور  کشور  مشکالت  آن  نبال  تر  وبد 

 .گردید

 

 (بعد  به 1320 های اجتماعی کسروی )ازنبرد

، به یکباره فضای  1320سقوط رژیم دیکتاتوری در شهریور

دموکراتیک و آزاد را در جامعه فراهم ساخت. ارتش شکست  

آن شد، نظم و انضباط    خورد و قوای اشغالگر بیگانه جانشین

قلم گردید،  آزاد  گفتار  پاشد.  ازهم  نیز  از اجتماعی  ها 

ها و پستوها!  ها نیز از زیرزمینها بیرون آمد و تفنگقلمدان

نشریات   گردید.  پدیدار  کشور  کنار  و  گوشه  در  ناامنی 

و  بی مجلس  انتخابات  مبارزات  و  فراوان  احزاب  و  شمار 

زمینۀ  دولت و...  ناپایدار  تالش های  برای  را  های  جامعه 

 – سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت. در این میان ، کسروی  

 نبرد   میدان  را  ایران  عرصۀ  تمام  –  متعهد  اصالحگر  این

  ماندۀ  باقی   سال   پنج   مدت  در  او .  داد  قرار  خویش   اجتماعی

  فعالیت  به  اشگذشته  عمر  سال   پنجاه  از  بیشتر  عمرش،

پرداخت. در همۀ جوانب جامعه  ماعی  اجت  و   انتقادی  و   علمی

سخن گفت و قلم زد. رجال و مجلس و دولت و احزاب و 

گرایان  نگاران و غربغرب و شرق و ارتش و زنان و روزنامه

 و ادبا و روشنفکران و... 

 

 کسروی در نبرد با خرافات دینی

، با تألیف کتاب »در  1316 درست است که کسروی از سال

در سپس  و  رستگاری«    در  مقاالتی  نوشتن  با 1319 راه 

  با  نبرد  اجتماعی،   هایپلیدی  کردن  مطرح  ضمن  پیمان،

 تاریخ   آن  از  و  قرارداد  خویش  مبارزات  پایۀ  را  دینی  خرافات

  در  لیکن  گردید،   معروف   مجامع   در  دینی  اصالحگر  عنوان  به

 برخی   به  شدمی  محدود  شیعه  مذهب  از  وی  انتقاد  مدت  این

زنی و سینه زنی  های توأم با قمهریعزادا قبیل از رفتارها از

ها و نیز پرستش گنبدها.  و غیره و یا برخی از روضه خوانی 

این قبیل انتقادات زیاد موجب رنجش متعصبان آن مذهب  

نمی از»خودی« قرار  برخی  زیرا که  این مذهب  گرفت  های 

خرده گداری  مذهب گیرینیزگاه  به  دست  ازاین  هائی 

ه در مورد رسومی همچون قمه زنی کردند. بویژخویش می

و غیره حتی مجتهدان بزرگی همچون شیخ مرتضی انصاری  

حائری] کریم  شیخ  حاج  ابراز [19و  را  خویش  نارضایتی   ،

کرده بودند. رنجش و سپس کینه و عداوت مالیان از زمانی  

با کسروی شروع گردید که او پایۀ دین اسالم و مذهب شیعه  

برد. اولین تألیف وی کتاب »در  و مقدسات آن را زیر سؤال 

  .پیرامون اسالم« بود

 

در پیرامون اسالم: ) نشر پایدار، تهران چاپ پنجم، 

1348 ) 

هائی است که این کتاب شامل مطالبی از مجموعۀ سخنرانی

سال در  کسروی    هابعد  و  گردیده   انجام 1321 بوسیلۀ 

  در  و   تهیه  گفتار   پنج   و  صفحه 90 در  کتابی   صورتبه
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  معرفی  آن،   اصلی  هدف .  است  شده  منتشر 1322 سال

 سخن  مورد آن در کتاب  آخر فصل در که است »پاکدینی«

  نیز  و  آن  مذاهب  و  اسالم کسروی  کتاب  این  در.  است  گفته

 انتقاد   مورد  قبل  از  پرواتربی  و  کرده  بررسی  را  دیگر  ادیان

 .است داده قرار

از انحراف در اسالم    او انتقاد حودش در این کتاب را ابتدا

 شروع می کند: 

»امروز مسلمانان مغزهاشان آکنده از هر گونه گمراهیست. 

پرستی که رنگهای دیگر    گذشته از آنکه گنبدپرستی و مرده

می  بت   اندازه  پرستی  بی  رواج  مسلمانان  میان  در  باشد 

از پندارهای پوچ    -های رنگارنگ دیگر نیز  دارد، گمراهیمی

با  و  بدآآموزیهای  فندگیصوفیان،  و  یونان،  فلسفۀ  های 

یاوه و  اینها  سرائیباطنیان،  مانند  و  خراباتیان    –های 

 ( 5-6صص) درمیانست«

نویسد: »...اینان  آنگاه راجع به اعتقاد آنان نسبت به خدا می

اند که در باالی هفت آسمان  ...خدائی از پندار خود ساخته

برد. خدائی  می  نشیند و جهان را با دست فرشتگان راهمی

از مردم  که همچون پادشاه خودکامه و خودخواهی، چون 

اندک نافرمانی دید بخشم آید و بیماری و گرسنگی و زمین  

به  لرزه فرستد، ولی سپس که مردم رو بسویش آوردند و 

)بال(  البه پتیاره  و  نشیند  فرو  خشمش  پرداختند  وزاری 

 ( 10پندارند« )صبازگرداند، اینست خدائی که می

راند:  از عقاید خرافی مسلمانان نسبت به پیغمبر سخن می

که  نتوانستنی  داستانهای  از  است  پر  مسلمانان  »کتابهای 

اند: ماه را دو نیم گردانیده، بآسمان بنام پاکمرد اسالم نوشته 

برای دیدار خدا رفته، آفتاب را پس از فرورفتن بازگردانیده،  

انگشتان چشمه روان گردانیده با سوسمار سخن  از میان   ،

 [23]«گفته

کسروی هرچند که به قرآن معتقد است، لیکن آن کتاب را 

بدون نقص و عیب نمیداند. و چون معتقد است که پیغمبر 

اسالم از اغلب علوم بی خبر بود، قرآن را نیز عاری از اغلب  

میدانش میها  و  در داند.  قرآن  که  »شنیدنیست  گوید: 

دهد،  گسترده و هموار نشان میداستان ذوالقرنین زمین را  

 ( 51)و آن روز دانستۀ مردم همین بود( )ص

مرگ   از  بعد  زندگی  به  نسبت  آنان  خرافات  مورد  در 

نویسد که مسلمانان: »دربارۀ آن جهان پندارهای بسیار می

اند، کسی که مرد در گور  را در مغز خود جا داده  پوچی 

و   »نکیر«  یکی  فرشته  دو  و  گردد،  زنده  دیگری  دوباره 

و   آیند  او  بسر  بدست  آتشینی  گرزهای  با  »منکر« 

هائی با زبان عربی کنند: »من ربّک؟. من نبیّک؟.« پرسش

که باید به هر پرسش پاسخ دهد، و گرنه گُرزهای آتشین 

را   او  گور  است  گناهکار  کسیکه  آمد.  فروخواهد  بسرش 

خواهد فشرد. روز رستاخیز همگی از گور خواهند برخاست  

بیایانی گرد خواهند آمد، خدا بروی کرسی خواهد  و در یک  

نشست، پیغمبران از این سو و آن سو صف خواهند کشید،  

گناه و صواب هر کس در ترازو کشیده خواهد شد، پیغمبران  

هریکی به »امّت« خود میانجی خواهد بود، سپس از روی 

پل باریک و بُرنده »صراط« گذشته یکدسته به بهشت و یک  

 (11-12خ خواهند افتاد« ) صص دسته به دوز

می شیعیان  خرافی  باورهای  به  میسپس  و  نویسد:  پردازد 

خوانند،  »در ایران شیعیان از روی باورهای خود روضه می

های خود را از گور بیرون  زنند، مردهسرمیشکنند، سینه می

کنند. خود را در دیدۀ بیگانگان  آورده برای قم و عراق بار می

برنمی  رسوا گردانیده، این کارها  از  و  دست  دارند. حاجیها 

»غاصب«  را  دولت  خود  کیش  روی  از  چون  مشهدیها 

نیازی که بدولت میدانسته  با صد  با آن دشمنی  اند  دارند 

میمی تا  که  فرستادن  نمایند،  از  و  مالیات  دادن  از  توانند 

می باز  بسربازی  خود  نگزارده  فرزندان  ارج  بقانون  ایستند، 

 ( 40دانند« ) صایۀ سرفرازی میشکستن آنرا م

به طوری که پیداست، کسروی در این کتاب ابتدا از انتقاد  

های مذاهب و  اسالم شروع کرده و سپس ضمن بیان زشتی

ها و خرافات مالیان و پیروان های دیگر آن، بد آموزیفرقه

 .آنان را برمال کرده است

و    بدنبال این کتاب، اعتراض کسروی نسبت به دین اسالم 

فرقه و  بیمذاهب  و  تندتر  آن  کتاب  های  گردید.  پرواتر 

و   »بخوانید  بنام  آن  شدۀ  تکمیل  سپس  و  »شیعیگری« 

دنبال   به  را  قتلش  و  بود  وی  ارتداد  سند  کنید«،  داوری 

داشت! نگاهی بر کتاب فوق، بخش نهائی گفتار ما خواهد  

 .بود
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 (1367 دیماهآلمان، انتشارات نوید،  : )خوانید و داوری کنید

ماه بهمن  در  کسروی  را  شیعیگری   منتشر  1322 کتاب 

 نیز  و مسلمان متعصب مردم و مالیان آن، دنبال به. ساخت

  و  کرده   اعتراض  آن،  مطالب  به  نسبت  کشور،  مذهبی   رجال

 ممنوع  را کتاب پخش و بردند  دادگاه به شکایت وی برعلیه

  برای  بعد،   ماه   چهار   و  ننشست  پای   از  کسروی.  نمودند  اعالم

با  عقا  توجیه را  فوق  کتاب  مردم،  درپیش  خویش  ید 

 توضیحات بیسشتر انتشار و به داوری مردم واگذار کرد. 

نقدی    -بطوری که از نامش پیداست    - محتوای این کتاب  

این   در  کسروی  کاملتر،  عبارت  به  شیعه.  مذهب  بر  است 

کتاب، کیان و هستی مذهب شیعه را زیر سؤال برده و مدعی  

است که اصوالً وجود یک چنین مذهبی ساختگی و    شده

 .سراپا خرافات و دروغ و مردم فریبی است

وی مطلب را با تاریخچۀ مختصر پیدایش شیعه شروع کرده  

می اشاره  و  و  عثمان  قتل  با  همزمان  شیعیگری  که  کند 

های معاویه و علی ابن ابیطالب پیدا شد. وی معتقد  جنگ 

لحاظ اینکه یک مبارزۀ سیاسی  است که در ابتدا شیعیان به  

های  دادند، انساندر مقابل حکومت منحط امویان انجام می

ها افرادی در این مذهب پیدا  پاک و منزّهی بودند. لیکن بعد

شدند که حق علی ابن ابی طالب را ضایع شده پنداشتند و  

بر علیه خلفای راشدین جبهه گرفتند و از آنان نا خوشنودی 

آنان سخنان ناشایست به زبان آوردند. بدین    نمودند و برعلیه

ترتیب نخستین آلودگی در بین پیروان این مذهب پدیدار  

 .گردید

نویسد؛ دومین آلودگی مهمی که در مذهب شیعه  سپس می

امام ششم شیعیان   -پیدا شد، در زمان »جعفر ابن محمد« 

این شخص می  - از جانب بود.  است که  امام کسی  گفت: 

برگزیده   میخدا  اگرمردم  و  باشد  رستگار  شده  خواهند 

گردند: »باید به این برگزیدۀ خدا گردن گزارند و فرمان برند  

 (128و خمس و مال امام پردازند« )ص 

مفهومی   در  را  »امام«  واژۀ  شیعیان  که  بود  تاریخ  این  از 

این   پیروان  و  ساختند.  »خلیفه«  کلمۀ  جانشین  مقدس، 

یت و آسمانی بخشیدند.  شخص بودند که به امام معنای الوه 

و خود را »فرقۀ ناجیه« نامیده و کلیۀ کسانی را که با عقاید  

شان همراه نبودند، کافر و بی دین شماردند. کسروی آنگاه  

سرگذشت مختصر امامان بعدی را بطور خالصه بیان داشته 

امام زمان می به داستان  از  رسد. وی میو  نویسد که پس 

در بین    -همین امام شیعیان  یازد  -مرگ »حسن العسگری«  

تمام شده   را  امامت  پدیدار شد. گروهی  اختالف  پیروانش 

انگاشتند. دستۀ دیگر برادر او »جعفر« را به امامت برگزیدند.  

تعداد دیگری مدعی شدند که از او فرزندی پنج ساله باقی  

او را امام دوازدهم  مانده است که جانشین وی می باشد و 

مذ تاریخ  و  زمان  نامیدند  این  از  امامی  دوازده  شیعۀ  هب 

 .گرددشروع می

باقی   فرزندی  امام  این  از  است که  کسروی شخصآ معتقد 

نمانده بود، لیکن گروهی بخاطر سود جوئی )و در رأس آنان  

شخصی بنام »عثمان ابن سعید«(، مدعی شدند که از امام  

که است  مانده  برجای  پنجساله  نهان   فرزندی  سرداب  در 

باشد. همین شخص خود را »باب« یا )در امام( نامیده و  می

گفت: »آن امام مرا میانۀ خود و مردم میانجی گردانیده.  می

شما هر سخنی میدارید بمن بگوئید و هر پولی میدهید بمن  

 ( 131دهید« ) ص 

آنگاه کسروی دالیل فراوانی به عدم وجود امام زمان آورده 

بود آن بچه  نویسد: »داستان بسیار شگفتی میو از جمله می

گفتند کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود  ایکه اینان می

و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچکس  

امام چرا رو می آنگاه  بیرون نداند.  از سرداب  پوشید؟! چرا 

انرا  آمد؟! اگر امام پیشواست باید در میان مردم باشد و آن نمی

 « ) همان باال( !بود؟راه برد. نهفتگی بهر چه می

دهد که چهار نفر به مدت هفتاد سال، خودشان  وی ادامه می

را جانشینان ویژۀ امام دانسته و بنام »نواب خاصۀ« او از قِبَل  

می گروهی  چنین موقعیتی سود  این مدت،  از  بردند. پس 

نامیده   عام«  »نواب  را  خود  شیعه  روحانیان  وزمام  بنام 

 .امورشیعیان را دردست گرفتند

در گفتار دوم کتاب، کسروی ابتدا این عقیدۀ شیعیان را که  

معتقدند که امام علی ابن ابی طالب برگزیدۀ خداوند است،  

مورد نقد قرار داده و به نهج البالغه استناد کرده و ضمن  

کند که خود علی  ای از علی به معاویه روشن میارائۀ نامه

(، اظهار داشته است که در  127نامه به معاویه)ص  در این  

خالفت   به  او  انصار(،  و  )مهاجران  مردم  بیعت  نتیجۀ 
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گیرد که برگزیدگی علی  »انتخاب« شده است و نتیجه می

آن،   بدنبال  ندارد.  اساس  و  پایه  امامت  به  خدا  جانب  از 

کسروی در مورد داستان غدیر خم و نیز این عقیدۀ شیعیان  

)پیغمبر   قلم  که:  و  دوات  خویش  زندگانی  آخر  شب  در 

کند،   معین  خویش  جانشینی  به  را  علی  تا  است  خواسته 

  - گوید  با بیان این مطلب که محمد هذیان می  -لیکن عمر  

نشیند و آن  از این عمل جلوگیری کرده است(، به سخن می

 کند. دو مطلب را رد می

  کسروی بدنبال این مطلب یک بار دیگر حقانیت امامان را

گوید که امام یا پیشوا برای اینکه بتواند زیر سؤال برده و می

بایست  در بین مردم مطرح شده و بر آنان رهبری نماید، می

بدست  را  اجتماعی کرده و سعی کند حکومت  مبارزۀ  که 

اینکه در خانه نشیند و  گرفته و جامعه را ارشاد نماید. نه 

ا به عنوان پیشوا  تقیه کند و انتظار داشته باشد که مردم او ر

نویسد: » شگفت است که از یازده تن امام که  به پذیرند. می

اند کسی جز امام علی ابن ابی طالب خالفت نکرده و  بوده

کسی جز حسین ابن علی به طلب آن نکوشیده. از بازمانده  

حسن ابن علی )امام دوم( کسیست که بخالفت رسید و آنرا 

)اما الحسین  ابن  علی  نداشت.  چندان نگه  چهارم(  م 

بود  گیر و آسایشخواه و چندان گریزان از این کار میگوشه 

  شوریدند  یزید  به  مدینه  مردم   هجری 63 که چون در سال

  نامه  یزید  به  و  رفت  بیرون  شهر  از  کشیده  کنار  را  خود  او

  محمد   از...جست  بیزاری  مردم  با  همدستی  از  نوشته

  جعفر   نمیدارم  سراغ  نشینی  گوشه  جز  من(  پنجم  امام)الباقر

ه خالفت را میخواست ولی ک  گفتم  را(  ششم  امام)  الصادق 

به هبچ کوششی در آنکار برنخواسته از ترس جان بیکبار آنرا 

داشت. پسر او موسی الکاظم )امام هفتم( گذشته نهان می

نهان  بسیار  را  خالفت  آرزوی  پدرش  همچون  آنکه  از 

در زندان    داشت دستگیر هم شد و بیست و هفت سالمی

بسر برد. پسر او علی الرضا )امام هشتم( را مأمون ولیعهد  

خوش و  نشینی  خانه  جز  دیگران  کاری  گردانید...  گذرانی 

نداشتند. آیا اینست معنی برگزیده شدن برای خالفت؟« )  

 (147-148صص

آنگاه وی دربارۀ اینکه شیعیان نسبت معجزه به امامانشان  

دانسته است،  غمبر معجزه نمیگوید: جائیکه پیدهند، میمی

می امامان  باشند؟  چگونه  دارا  را  قدرت  این  توانستند 

امامزاده (.150)ص به  نسبت  شیعیان  اعتقادات  و  از  ها 

راند و این عمل آنان  های قبور امامان با طنز سخن میگنبد

می شرک  )صرا  تاریخ  (.154شمارد  بیان  ضمن  وی 

مختلف از این قبور به عمل آمده    هائیکه بوسیلۀ قبایل تاراج

ها انجام یافته  هائی که در کنار این گنبداست و خونریزی 

می شیعیان  به  پس  است، خطاب  نمیپرسد:  »یکی  نویسد: 

ها دیده نشده؟!.  ای از آن گنبدها معجزهچرا در این خونریزی 

های تاریخی شما هر  آیا بیشرمی نیست که با این داستان

دربارۀ معجزه ساخته بیرون ریزید؟« )ص    زمان دروغ دیگری

157) 

کربال  شدگان  کشته  به  شیعیان  زاری  و  گریه  دربارۀ 

عمل چه سودی میمی این  که  باشد؟  نویسد  داشته  تواند 

فغان چه   و  ناله  افتاد  اتفاق  وقتی  نیفتد،  اتفاق  عملی  یک 

آنگاه به عقاید خرافی شیعیان  (.159اثری در آن دارد؟ )ص

نویسد  کند و میاند حمله میرستاخیز ساخته  که دربارۀ روز

می آنان  خویش  که  دربارگاه  خدا  رستاخیز  روز  در  گویند: 

»لواء می علی  بسته  او صف  جلوی  در  پیغمبران  و  نشیند 

الحمد« را که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش هزار 

از شیعیان در   امامان  راه است بدست خواهد گرفت.  سال 

ی خواهند کرد و خدا گناه تمام شیعیان  پیش خدا میانجیگر

را به سنیان خواهد داد. علی از آب کوثر به سنیان )که از  

نخواهد   شد(،  خواهند  تشنه  بشدت  جا  آن  گرمای 

در مورد تبرائیان که به یاران محمد دشنام   (.160داد.)ص

گوید و عقاید خرافی آنان را در این مورد  دهند سخن میمی

از عمل »تقیه« که در  ار میبه شدت مورد حمله قر دهد. 

 .(164گیرد.)صبین شیعیان رواج دارد خرده می

می شماتت  را  مالیان  بر  وی  بخاطر  که  بابت  این  از  کند 

دستبرد   نیز  قرآن  به  حتی  خویش،  عقاید  نشاندن  کرسی 

نویسد: »برخی از ایشان در گستاخی گام باالتر  اند. میزده

با خواستشان سازنده است هائی که  ها یا جملهگزارده واژه

آیه افزوده]به  نیز یکی   [43های قرآن  و دو سورۀ جداگانه 

الوالیه«   »سورۀ  بنام  دیگری  و  النورین«  »سورۀ  بنام 

اینکه در قران میساخته  ابوبکر و عمر و  اند. و بنام  بوده و 

 ( 167اند« ) ص اند قرآن دیگری پدید آوردهعثمان انداخته 
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: »این قران درست در نزد صاحب  اندشگفت تر آنکه گفته

االمر است که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد« ) همان  

 باال( 

سپس یک بار دیگر، صفحات زیادی در مورد مهدیگری و  

امام زمان نوشته است و آن را زائیدۀ عقاید خرافی شیعیان  

انگاشته است و روایات مربوط به آن را بالجمله واهی دانسته 

اند: ]امام زمان پس از ظهور[ خون اینکه گفتهنویسد:»و می

حسین را خواهد گرفت، بنی امیه یا بنی عباس را خواهد  

کشت،... اکنون که نه بنی امیه مانده و نه بنی عباس، دانسته 

ها  نیست مهدی چه کسانی را خواهد کشت و آیا به این نوید

 ( 170« ) ص .!که آشکاره دروغ درآمده چه باید گفت؟

های شیعیگری را برای  در گفتار چهارم کتاب، زیانکسروی  

سازگار   خرد  با  را  آن  و  داده  قرار  بررسی  مورد  جامعه 

)صنمی اقتصاد   (.173داند.  با  را  آنان  رفتن  زیارت  به 

)ص داند.  افکارشیعی   (.176کشورمغایرمی  وی  گمان  به 

می جامعه  فرهنگ  وپستی  مردم  گمراهی  و  موجب  گردد 

در این باره   (178دهد. )صر رواج میدروغ گوئی را در کشو

های آنان در مورد  یک بار دیگر استناد به روایات و حدیث

نویسد: »دربارۀ امام ناپیدا گذشته از امام زمان کرده و می

گفته چنین  دیگر،  بنام دروغهای  هست  شهری  »دو  اند: 

جابلقا و جابلسا، یکی در مشرق و دیگری در مغرب، وامام نا  

وشهرمی باشد«. اکنون که همه جای کرۀ زمین  پیدا درآن د 

جابلسا   و  جابلقا  بپرسید:  مالیان  از  شما  شده  شناخته 

 ( 183کجاست؟!. از شهرهای کدام کشورهاست؟« )ص

می کربال  واقعۀ  مورد  بازماندگان  در  که  درحالی  نویسد: 

حسین پس از یکی دو سال واقعۀ کربال را فراموش کردند و  

دند، شیعیان پس از هزار و سیصد با خاندان یزید سازش کر

می اشک  داستان  این  به  هنوز  میسال،  نویسد:  ریزند. 

»...چنانکه گفتیم علی ابن حسن با یزید آشتی کرد و با او  

خوانان  دوستی نمود. سکینه دختر حسین که بگفتۀ روضه

در ویرانۀ شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او 

سالها پس از آن زیسته و زن مصعب   اندخروارها اشک ریخته 

ابن مروان  ابن زبیر شده بود که سپس نیز زن عبدالملک 

 (190گردید و با خوشیها زندگی بسر برد« )ص

سنت مورد  در  میسپس  شیعیان  عزاداری  نویسد:  های 

»سینه زدن، زنجیر بتن کوفتن، گل برو مالیدن، خاک بسر  

ها کشیدن  رهریختن، سرخود شکافتن، جستن و افتادن، نع

نیست.   بیابانیگری  و  دژخوئی  نشان  جز  کارها  اینگونه  و 

شیعیان اینها را هنری پنداشتند و اگر در میان تماشاچیان 

بیشتر  خودنمائی  بنام  بودی  اروپائی  تن  چند  یا  یک 

 ها کشیدندی« )همان باال(کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره

های  استخوان آنگاه کسروی سخنی چند دربارۀ زشتی انتقال  

نویسد و  مردگان شیعیان به جوار قبور مقدسین خویش می

این عمل آنان را عالوه بر نادانی و بی خردی، موجب پخش  

 .(200داند.)صها در جامعه میمیکرب و انتقال بیماری

پس از انتشار کتاب فوق، کسروی از پای ننشست و کتاب 

د ساخت.  منتشر  و  تألیف  »بهائیگری«  بنام  این دیگری  ر 

بایست از امام زمان شیعیان سخن کتاب نیز وی الزاماً می

گوید. )زیرا که »علی محمد باب« ابتدا بنام »بابِ« امام و  

نیز  فرصت  این  در  کسروی  کرد(.  ادعا  امام  خود  سپس 

کوبنده آنان  حمالت  آخرین  بویژه  و  امامان  علیه  بر  ای 

ورهای  »مهدی«، به عمل آورد و بار دیگر بیشتر از پیش با

 .شیعیان را به باد انتقاد طنزآلود خویش گرفت

 این چنین بود مخالفت علنی کسروی با مذهب شیعه

 

چگونه شد کسروی که همیشه ادیان و فرحناز عمادی:  

  جهالت   دلیل  را  آنها   مذاهب مختلف را رد می کرده و

 ،   دانسته  می  مان  سرزمین  ماندگی   عقب   و   مردمان 

»دین   :گوید  می  خود  عمر   آخر  های  سال  در  ناگهان

راه  گروهی  هر  نباشد  اگر  که  زندگانیست،  شاهراه 

هم  از  هم  و  گردند  گمراه  هم  که  گیرند،  دیگری 

پراکنند«. این نوع رویکرد به نظر شما به چه دلیلی  

 می تواند باشد. 

 

کشاورزی:    بهزاد  خویش  دکتر  زندگی  طول  در  کسروی 

گفتار و نوشته هرگز مخالف دین اسالم نبود. در هیچ کجای  

اسالم وجود   با دین  از ضدیت  ای  و کلمه  او سخنی  های 

ش ) سال انتشار کتاب  1311-1312ندارد. او ال اقل تا سال  
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آذر   اول  نیز  پیمان( در  1312آئین( و  انتشار نشریۀ  )سال 

حای حای گفتار و نوشتارش از اسالم شیعه حمایت کامل  

داشت، نفرت و  می کرد. تنها فرقی که او با شیعیان آنروز  

مخالفت وی با روحانیان دین بود. و لذا وی شیعه را بدون  

داشت. قبول  مالیان  اهمیت  واسطۀ  دربارۀ  آئین  کتاب  در 

دین می نویسد: »آن جه که آدمی زاده را برگزیدۀ آفریدگار  

می کنار  را  دین  که  کسانی  و  است.  دین  گذارند،  ساخته، 

ددان و  چهارپایان  ) همتای  یک،  اند«  بخش  آئین،  کتاب 

 (52ص

( در  1312دی    1و نیز در پیمان سال یکم، شماره سوم )

 جواب منتقدان دین اسالم چنین می نویسد: 

و سیصد سال   اسالم هزار  که  بدانند  باید  این کسان   ...  «

بیشتر دین پدران و مادران ما بوده که در سایۀ آن با هرگونه  

ام مرگ یگانه مایۀ  خوشی زیسته اند و هر یکی از ایشان هنگ

دلداری و یگانه توشۀ آن سفر سهمناکش کلمۀ )الااله االاهلل  

 (6و محمد رسول اهلل ( بوده است.« )ص

در شماره های اول نشریۀ پیمان نیز به عنوان فقیه    کسروی

بلند پایه ای در میان اسالمیان مطرح بود. او در شمارۀ اول  

 چنین می نویسد:یک بار دیگر در بارۀ دین    20آن نشریه ص

دو   هر  قانون  و  دین  گروهی،  خرسندی  و  آسایش  »برای 

دربایست است ]الزامی است[ ولی دین بنیاد و قانون دیوار 

است که اگر دین نباشد، از قانون به تنهائی نتیجه بدست  

 نخواهد اند«

آن   در  کسروی  کند  می  روشن  که  مطالبی  از  دیگر  یکی 

اسالم بود، نوشتن مقدمه  تاریخ تا چه اندازه معتقد به دین  

  عفاف  ای بر یک قطعه شعر تحت عنوان » عفافنامه« بود.

 شاعری   بوسیلۀ  که  بیت 231 در   است  شعری  قطعه  اسم  نامه

 حجاب   از  حمایت  در 1313 سال  در  فیروزکوهی  امیری  بنام

 شروع   چنین  آن  مطلع  که  است  شده   سروده  زن  عفت  و

 : شودمی

زن   سرونازای  وجود  ای  باغ   و 

 نور بخشندۀ چراغ وجود 

 

ای برآن قطعه شعر نوشته است کسروی در آن تاریخ مقدمه

ای بر عفاف نامه« معروف است. در این که به نام »تعلیقه

ها و  نوشته، از حجاب اسالمی به شدّت دفاع کرده و آزادی

این  برابری  از  قسمتی  در  است.  نموده  تخطئه  را  زن  های 

زن خوانیممقدمه می بر  اسالم دو گونه حجاب  آئین  »به   :

الزم است؛ یکی آن که زن خود را جز از شوهر خود پوشیده  

دارد که جز »گردۀ رو« و »دستها« از مچ بپائین پیدا نباشد  

و همۀ موهای خود را و سراسر سروگردن و سینه و تن و  

های زیبا در پیش مردان ساقها را بپوشاند و از آرایش و رخت

خت بپرهیزد. دیگری آن که زن با مردان بیگانه که  بیگانه س

او  خواهرزاده  و  برادرزاده  و  برادر  و  پدر  و  شوهر  از  جز 

باشند آمیزش نکند و چه در بزمها و انجمنها و چه در  می

ها و بازارها با آنان روبرو نگردد و گفتگو ننماید. این  کوچه 

ز که  است پرده داری که اسالم بر زنان واجب کرده. و امرو

خاندان سراسر  زندگی  و  کار  چگونگی  از  و  ما  شرقی  های 

دانیم که زنان را چنین ها داریم این به یقین میغربی آگاهی

برای   دیگری  راه  خود  و  است  نگهبان  بهترین  داری  پرده 

 پاسداری زن در پیش نیست...«

کسروی که در طول زندگانی اش همیشه در حال تحول بود 

جا در  که  هرچیزی  از  خرافات و  و  انحراف  و  فساد  با  معه 

همراه بود، انتقاد می نمود، در طول سال های آتی در مورد  

دین اسالم و مذهب شیعه و نیز مذاهب منشعب از آن به 

 انتقاد برخاست.

ص  دهم،  شمارۀ  دوم،  سال  پیمان  در  بعد  سال  ،  606دو 

کسروی را در می یابیم که از دین کامآل حمایت کرده و می  

 نویسد:

این   هرگز  و  است  نکرده  رها  خود  سر  بر  را  جهان  »خدا 

از میان برخیزد. این نخواهد   نخواهد بود که دین راستین 

 بود که جهانیان با بیدینی زیستن تواند«

می   و  دارد  می  روا  دین  انشعابات  بر  شدیدی  انتقادات  و 

 نویسد:

بی   پندارهای  نیست،  دین  گردیده  زبون  امروز  »...آنکه 

ه ایست که کسانی به نام دین پراکنده ساخته اند. این  خردان

بی خردی ها که به نام دین رواج گرفته بایستی یک روز 

 زبون گردد و امروز آن روز فرارسیده ...« 

در اینجاست که پژوهشگر پی می برد که کسروی مبارزه با  

 انحرافات دینی را شروع کرده است.
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دوم   674  ص   ،  12  و  11  شمارۀ  پیمان،  نشریۀ   در سال 

 نویسد:   می  و داده  ادامه را دینی انحرافات با  مخالفت

از  اینجاست که  از  را نمی شناسند و  » مردم معنای دین 

یکسو فریبکاران و راهزنان هر گمراهی و هر نادانی را بنام  

دین رواج می دهند و از سوی دیگر دسته دسته مردم از 

 ردند.« دین رمیده و در بیابان بیدینی آواره می گ

در همان شماره در تأیید دین راستین نیز جنین می گوید:»  

  ...برتری جهان جز در سایۀ دین راستین نمی تواند بود«

سال   در  بعد،  سال  ما    1316دو  رستگاری،  راه  کتاب  در 

تحوالت بیشتری در عقاید کسروی مشاهده می کنیم. این  

ود در  بار او به این نتیجه رسیده است که کلیۀ ادیان موج

 کشور آلوده شده و فاسد هستند. می نویسد: 

»چند دین از زردشتی و جهودی و مسیحی و مسلمانی که 

)راه  نیاید«  راست  با دیگری  دارد هیچیک  رواج  در جهان 

 (5رستگاری، ص

او در این کتاب علت اساسی بدبختی و سردرگمی جوامع 

فرقه و  مذاهب  پیدایش  و  دین  در  انشعاب  متعدد  را،  های 

و گمراه می اعتقادات سست  به  را  دینی  بی  داند. کسروی 

دهد: »اگر آدمیان را دین  ها ترجیح میکنندۀ مذاهب و فرقه

باید، یک دین درستی را با راهنمائی خرد پیدا کنند، و  می

های سست و پراکنده را دور  باید بیکبار این اندیشهاگر نمی

ته های ( در این کتاب است که نوش6بریزند.« ) همان، ص 

او نشان می دهد که وی در نتیجۀ ناامیدی از اصالح ادیان، 

در خیال استقرار دین جدیدی است و معتقد است که برای 

 انتخاب دین استفاده از »خرد« بهترین وسیله است. 

محترم  را  شیعه  امامان  هنوز  زمان،  از  برهه  این  در  وی 

ان شمارد. لیکن خرافات و معجزاتی را که بوسیلۀ شیعیمی

 داند: دربارۀ امامان شایع است، مردود می

»امامان پیشوایان دین بودند و باید همواره نامهای آنان را  

گرامی گرفت ولی این نه درست است که بآنان در دین جا 

 ( 35باز کنند و یا دست اندرکارهای خداشانشمارند« )ص

سه سال بعد در ضمن سخنرانی هایش ما تحول فکری و  

را بیشتر از قبل درمی یابیم. او معتقد است    اعتقادی کسروی

که اسالم اینک دین آلوده است و الزم است که آنرا اصالح  

 کرد. می نویسد: 

های آشفتۀ کهن و  »با آن بد آموزیهای هزار ساله، و اندیشه

بود که می آلودگیهای  نو  بایست بجنگ برخیزیم. در توده 

می میان  در  از  بسیار  واگر  چشم دیدیم،  دیگر  هرآلودگی 

کردارها   زشتی  و  خویها  بدی  از  توانستیمی  پوشی 

نتوانستیمی. ولی چون میدانستیم سرچشمۀ همۀ اینها آن  

بایست پیش  های آشفته ]دین[ است میبد آموزیها و اندیشه

ص خواهیم،  می  چه  )ما  پردازیم«  بآنها  همه  در  42از   )

رسد که اینجاست که یکبار دیگر پژوهشگر بدین نتیجه می  

 کسروی به دنبال اعالم دین جدیدی است.

پس از سقوط رضاشاه، بطوریکه بارها گفته ایم، کسروی از 

همۀ جوانب جامقه انتقاد می کرد. در این میان تیغ تیز این  

 انتقادات به سوی دین اسالم و بویژه مذهب شیعه بود. 

 از مطالب فوق نتیجه می گیریم که:

 همان   از  کسروی(    فوق   پرسش  خالف  بر)     -1

 داشت.  اعتقاد  شیعه مذهب و  اسالم دین به ابتدا

  پژوهشگر  انسانی اینکه لحاظ به)  کسروی     -2

  کلیۀ که رسید  نتیجه به مطالعاتش   طول در( بود

  در  لیکن  اند،  بوده  مفید  بشریت  برای  ابتدا  ادیان

 شده  آغشته  خرافات  و   انحرافات  با  ها  سال  طول

 . اند

  ادیان  تمام  کسروی  که  بود  مرحله  این  در     -3

 برد و رد کرد.  سؤال مورد را موجود مذاهب  و

  شاهراه  که   افتاد  دینی  ابداع  بفکر  خود  آنگاه     -4

  و.  کند  جلوگیری  پراکندگی   از  و   باشد   زندگانی

  و  اندیشه  با   اش  زندگانی   روش  و   راه  در  چون

  زندگانی   که  آنجاست  داشت،  برمی  قدم  »خرد«

 : است نوشته  و دانسته خرد آئین به را ها انسان

» ... خرد داور راست و کج و شناسندۀ نیک و بد  

برای  آئینی  چنین  شک  بدون  و  باشد...«  می 

 کسروی شاهراه زندگانی بود. 

 

در سال های آخر عمر کسروی، تقریبا فرحناز عمادی:  

بیشتر افراد سرشناس و گروه های مطرح آنزمان از او 

ناراضی بودند. به طوری که برخی معتقدند ناراحت و  

نشده کشته  روحانیون  تحریک  به   بلکه کسروی 
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 های  گروه  و  افراد  یا  و  وقت  دولت  که  است  ممکن

 نقش   غیرمستقیم   شکلی  به  او   شدن  کشته  در  دیگری

 .باشند  داشته

 

به    دکتر بهزاد کشاورزی: است که کسروی  این درست 

شان به گناه  مریدان متعصب  فتوای عالمان دین و بدست  

ارتداد به قتل رسید، لیکن اکثریتی از جامعۀ آن روزی کشور 

عمده سهم  وحشتناک  فاجعۀ  این  در  به  نیز  داشتند.  ای 

های  همین دلیل چگونگی رودرروئی کسروی با کلیۀ زشتی

 کنیم جامعه را بررسی می

 یک تنه در مقابله با جامعه 

وی عبارت از این بود که یکی از اوصاف منحصر به فرد کسر 

های جامعه رفت  ها و پلشتیاو یک تنه به جدال کلیۀ زشتی

و چنین صفتی در هیچکدام از اصالحگران قبل و بعد از وی  

گوشه و  زاویه  هر  در  کسروی  ندارد.  کشورکه  وجود  از  ای 

سراغی از فساد و فاسد و خرافات و ارتجاع داشت، بدون پروا 

تیم که مهمترین دورۀ مبارزاتی ها شتافت. گفبه جدال آن 

گردد. زیرا کسروی به زمان پس از سقوط رضاشاه مربوط می

در این دوره کشور در آتش فساد و ناامنی و کشت و کشتار  

های  سوخت، لهذا کسروی در تمام گوشهو قحطی و... می

نبرد می و  جامعه  افراد  و موقعیت  مقام  نبرد،  این  در  کرد. 

نب مهم  او  برای  اعتبار  اقشار  که  اندازه  هر  برعکس  ود. 

بیشتر بود، عکس العمل    -از دید وی    -اجتماعی فساد کاران  

 .کسروی تندتر و بی پرواترمی شد

 
به این مطلب نیز اشاره کنیم که مبارزات اجتماعی کسروی 

  کتاب  نوشتن  با   سال  همان  در.  گردید  شروع 1311 از سال

  تجدد   با  عفافنامه«،  بر  ایمقدمه»  در  بعد  سال  دو  و  »آئین«،

  رستگاری«،  »راه  کتاب  در .  درافتاد  دیده   اروپا   خواهان

فرقه و  دینی  و  خرافات  خراباتیگری  صوفیگری،  های 

باطنیگری را زیر سؤال برد. در کتاب »ما چه میخواهیم«، 

های دینی و مالیان، مورد انتقاد شدید  نیزدوباره ادیان و فرقه

سقوط رضاشاه، او با حرارت و توان   وی قرار گرفت. پس از

العاده در مورد اصالح همۀ جوانب جامعه کمر همت   فوق 

ها و مقاالت متعدد و  بست و بیشتر از پیش، با تألیف کتاب

های  ها و ناهنجاریها، مراکز پلیدیترتیب مجالس سخنرانی 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را مورد حمله قرار داد 

ور کرد. و این امر  ن را نسبت به خود شعله و آتش نفرت آنا

ای برای بریدن رشتۀ جانش  موجب گردید که محیط آماده

 .فراهم گردد 

گوید«، با عاشقان فرهنگ و عرفان  در کتاب »حافظ چه می

بر   عالوه  اسالم«،  پیرامون  »در  کتاب  در  درافتاد.  ایرانی 

یز با  و ن (7پیشوایان دین، بار دیگر با طبقۀ اروپا دیده )ص

گیری   و رشوه (8و اساتید دانشگاه )ص (2اهل فلسفه )ص

)ص اسالم،  ( 10 وزرا  و  »ایران  کتاب  در  شد.  درگیر 

ها  کمونیستی در ایران، پولداران و آزمندان«، از کمونیست 

انتقاد کرد. در   (47و نیز پولداران و ثروتمندان )ص (41)ص

بود«، به سید ضیاء الدین    کتاب »سرنوشت ایران چه خواهد

، حزب توده  (6، ایالت وعشایر)ص(4 و 2 طباطبائی )صص

)ص(10)ص چهاردهم  مجلس  محسن (27،  سید   ،

)ص کابینه (28صدراالشراف  و  وزرا  رضاشاه  ،  از  پس  های 

 .، حمله کرد(31)ص

بطورکلی نامبردگان زیر نیش زهر قلم و سخن کسروی را  

کینه و عداوت وی را در دل  چشیده بودند و روشن است که  

بایست از قتل وی ناراضی نباشند: از داشتند و قاعد تاً می

اصغر حکمت )وزیر فرهنگ(، عبدالحسین رجال سیاسی علی

ای )وزیر امور خارجه هژیر )نخست وزیر(، محمد ساعد مراغه 

نخست  و  )وزیردادگستری  صدراالشراف  وزیر(،  نخست  و 

)وزیر ممقانی  اسداهلل  قوانلو،    وزیر(،  کریم  دادگستری(، 

علی  وثوق  وزیر(،  )نخست  حکیمی  ابراهیم  دادور،  الدولۀ 

دشتی )نمایندۀ مجلس(، دکتر عیسی صدیق )وزیرفرهنگ(،  

تنکابنی )کفیل وزارت فرهنگ(، سید محمد صادق   وحید 

طباطبائی )رئیس مجلس شورای ملی(، سید نصراهلل تقوی 

سرتیب اعتماد    )رئیس دیوان عالی کشور(، سرتیب شعری و

حسین  محمد  سرتیب  تهران(،  نظامی  )فرمانداران  مقدم 

جهانبانی و سرتیب ضرابی )رؤسای شهربانی تهران(، دکتر  

خوشبین، سرلشکر رزم آرا در افتاد. از بلندپایگان فرهنگ و  
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الشعرای بهار، عباس  ادب فارسی و اساتید دانشگاهی، ملک

زاده، قاسم غنی  اقبال آشتیانی، عالمه محمد قزوینی، تقی

 .و... را از خود رنجانید

ها و دستجات، )عالوه بر علمای دین(، در کتاب »کار  از گروه

)ص دولت  کارمندان  از  پول«،  و  پیشه  درس  (7و  طبقۀ   ،

)ص رمان(8خوانده  )ص،  روزنامه (11نویسان  نویسان و 

شکایت کرد. در کتاب »در پیرامون روان«، اساتید  (21)ص

در کتاب »دین و جهان«،   (.8را زیر سؤال برد )ص  دانشگاه

و   بهائیان  و  شیعیان  و  فیلسوفان  و  صوفیان  و  شاعران  به 

)صص کرد  حمله  خراباتیان  و  کتاب  (.54و2شیخیان  در 

را   کلیمیان  و  اصناف  و  تجار  کمونیستی«  اسالم  و  »ایران 

در کتاب »یک دین و   (.56و 54 ،47 سرزنش کرد )صص،

دین چهار  درفش«  برد   یک  سؤال  زیر  را  کشور  اصلی 

شاعران   (.4و3 )صص ادبیات«  پیرامون  »در  کتاب  در 

)(143)ص نویسان  تذکره  شناسان   (146،  شرق  و 

کرد«   (148)ص باید  چه  »امروز  کتاب  در  کرد.  را مالمت 

در کتاب »سرنوشت  (.11مالکین را به باد انتقاد گرفت )ص

به زشتی   ایران چه خواهد بود« یک بار دیگر از حزب توده

)ص کرد  مجلس  (22ونیزص  بعد   به 10یاد  همچنین 

و فرقۀ   (30و27چهاردهم را دوباره به باد انتقاد گرفت )صص

در کتاب »در  (.39دموکرات آذربایجان را تقبیح نمود )ص

افتاد   در  عشایر  و  ایالت  با  دیگر  بار  یک  سیاست«  راه 

 .(بعد به 50)ص

رضاشاهی را با تیغ تیز قلمش  در کتاب »افسران ما« ارتش 

مورد نقد و تحقیر قرار داد. از فساد بین افسران سخن گفت  

اسب  (.5)ص مطرح  دزدی  را  نظامیان  بوسیلۀ  ارتش  های 

سرلشگر یزدان پناه، سرلشگر نقدی، سرلشگر   (.8کرد )ص

معین،   سرلشگر  نخجوان،  سرلشگراحمد  بوذرجمهری، 

سرتیپ   ضرغامی،  سرلشگر  محتشمی،  و  سرلشگر  قادری 

سرتیپ پوریا، را مورد حملۀ شدید قرار داد. در جزوۀ »خدا 

کرد   پرخاش  نویسان  روزنامه  به  دیگر  بار  یک  ماست«،  با 

از   (.13)ص کسروی  احمد  »دفاعیات  کتاب  در  همچنین 

سرپاس مختاری و پزشک احمدی«، از خود فروشی و دو  

 رنگی برخی از روزنامه نگاران به شدت انتقاد کرد. 

کنیم که در افتادن کسروی با گروه  مطلب اشاره می  به این

بعد آنان  با وی  اخیر، موجب شد که  عداوت  و  ها سرکینه 

شان« در واقعۀ قتل وی، یا سکوت  پیش گرفتند و »اغلب

نمودند.   تحریف  مالیان  نفع  به  را  وقایع  اینکه  یا  و  کردند 

آنچه که کسروی در دادگاه دفاع از پزشک احمدی بر علیه 

نگاران ایراد کرد حقیقتی بود تلخ و شنیدنی: »... در  مهروزنا

زمان رضاشاه چند روزنامه خود را به او بسته بودند و هر روز  

نمودند. و در مقابل نیز فایدۀ  اندازه از او میستایشهای بی

می پارلمان  بسیار  نمایندگی  به  او  دستور  با  زیرا  بردند. 

، دارای چاپخانه و  رسیدند، دارای پارک و اتومبیل گردیدند 

دستگاه شدند. برخی از اینها از ستایش گذشته چاپلوسی  

رسید که روزی شان نمیگاه به اندیشهنمودند و هیچهم می

بیاید و رضاشاه نباشد. ولی قضا را چنان روزی رسید، این  

جوئی و دوم از بود آنان نخست به مقتضای طبیعت استفاده

در آن دیدند که پیش  ترس و مالمت مردم صالح خود را  

بیفتند و یکبار زبان به نکوهش از رضاشاه باز نمایند و به  

دادوفریاد پردازند تا به مردم چنین نمایند که دیروز در فشار  

دفاعیات احمد  )  اند با زور فشار بوده«اند و هرچه نوشته بوده

، به کوشش باهماد آزادگان، برگرفته شده  76کسروی، ص

پرچم   هفتگیاز  و  پاریس،  1322 و 1321 روزانه   ،

 .( 1383خاوران،

ای تنظیم کرده  کسروی به همراهی چند وکیل دیگر الیحه

بود و در نظر داشت که برطبق آن کلیۀ رجالی که با رضاشاه  

شان اعالم جرم بکند. )همان،  همکاری کرده بودند، برعلیه

 (77ص

ها و رجال  هائی که کسروی در آن، کلیۀ ارگانیکی از کتاب

تقبیح   به شدّت  بودند(،  فاسد  وی  دید  از  )که  را  مملکتی 

می »دادگاه«  کتاب  به  کرده،  چند  اشاراتی  لذا  و  باشد. 

به   نسبت  را  گروه  این  خشم  اندازۀ  کتاب  این  محتوای 

کرد.  خواهد  معین  چاپ    کسروی  کسروی،  احمد  )دادگاه، 

 ، انتشارات؟،(1357 چهارم، تهران،

 
 نوشته  1323 سال  در  گفتار  چهار  و  صفحه 64 این کتاب در

 و  رفتار  به  اعتراض  آن،  نوشتن  از  کسروی  قصد .  است  شده
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  بدنبال   مذهبی،  متعصبین  از  جمعی  بوسیلۀ  که  بود  حرکاتی

  اتهاماتی  و  آورده  عمل  به  او  برعلیه  وی،  سوزان«  »کتاب  ایدۀ

  اعمالی  به  اعتراض  همچنین  و.  بودند  ساخته  وارد  او   بر  نیز

به بهانۀ همین    مردم  غربی،  و   شرقی  آذربایجان  در  که  بود

مطلب )و با سکوت رضایت آمیز مقامات انتظامی و امنیتی(  

به دفاتر»باهماد« حمله کرده و گروهی از طرفداران وی را 

 .مجروح و یا کشته بودند

کسروی در این کتاب با قلم نیشدار و تلخش، به جدال کلیۀ 

های بی پروا و  و رجال آن دوره رفت و با افشا گری  هانهاد

از خیانت پرده برداری  ها و فساد یکایک آنان،  شجاعانه، و 

شان در پیش مردم شد.  موجب رسوائی و بی آبروئی همگی

معروف   کتاب  قبالً  که  نوشت  را  کتاب  این  زمانی  او 

»شیعیگری« را منتشر کرده و متعصبین مذهبی را بر علیه 

برا در  خویش  مالیان  جانب  از  وی  ارتداد  حکم  و  نگیخته 

 .دست اقدام بود

در   بود  عطفی  نقطۀ  »دادگاه«  کتاب  انتشار  ما  گمان  به 

همکاری »اغلب« اقشار و افراد )از روحانی و غیر آن(، جهت  

نابودی کسروی! زیرا که به دنبال انتشار کتاب فوق، کلبۀ  

ی قرار گرفته اقشار و افراد و نهادهائی که هدف تیر انتقاد و

اش را به دل گرفتند. واو را به عنوان عنصری بودند، کینه

مزاحم و خطرناک دریافتند و خاموش کردن فریاد وی را در  

  کتاب، این از فرازهائی ارائۀ برنامۀ سیاه خویش جای دادند.

 آشنا   کسروی  شدن  کشته  مهم  علل  از  یکی   با  را  خواننده

 .کرد خواهد

تاب پیداست، کسروی کلیۀ رجال  همان طوری که از نام ک

خواند و قضاوت آن دادگاه  ها را به یک داوری فرامیو نهاد

 .کندرا نیز به مردم واگذار می

ها  در سر فصل کتاب چنین آمده است: »چون برخی زمینه 

هست که باید مردان خردمند و نیکخواه جهان دربارۀ آنها 

ه بآن مردان داوری کنند این کتاب را بنام »دادگاه« نوشت

( آنگاه از اشخاصی که در  2گردانم« )دادگاه، صارمغان می

برد و  بایست محاکمه شوند، به وضوح نام میاین دادگاه می

 می نویسد: 

یکسو  »من چنین می گردیده.  برپا  دادگاهیست  انگارم که 

می را  کتابها  که  عبدالحسین مائیم  آقایان  یکسو  سوزانیم. 

مراغه ساعد  محمد  و  اسداهلل  اهژیر  و  صدر  محسن  و  ی 

و   قوانلو  کریم  و  جهانبانی  حسین  محمد  و  ممقانی 

السلطنۀ دادور است... این کتاب را هزاران کسان نیک وثوق 

و پاک خواهند خواند و داوری خواهند کرد. و کسی چه داند  

این   را  راستی  برسد که  نزدیکی(  آیندۀ  )در  نیز  روزی  که 

سخ قانون شکنیهای خود مردان در پای دادگاه ایستند و پا 

 (  3گویند. چنین روزی را ما دور نمیدانیم« )ص

زمان   )از  کشور  ترقیخواهی  دورۀ  از  خالصه  بطور  سپس 

مشروطیت قائم به  بعد  و  گفته  سخن  امیرکبیر(  و  مقام 

بیان کرده و   را  علل زوال مشروطیت  آنگاه  پرداخته است. 

است.   عامل اساسی آن را در خرافات دینی و مذهبی دانسته

در این میان سهم مالیان شیعه را در بدبختی و بیچارگی  

نویسد: »با چنین کیشی و  مردم باالترین علل شمرده و می

وسوسه  مردم  به  روز  و  شب  که  مالیان  صدهزار  بودن  با 

ریشه آنان  دلهای  در  را  بدآموزیها  این  و  دارتر میکنند 

مشروطه می زندگانی  چشم  شما  مردگردانند،  این  از  م  ای 

دارید؟! راستی را بسیار شگفت است! آیا در کشورهای دیگر  

 ( 11نیز رفتارشان این بوده؟« )ص

»کتاب   علل  اثبات  در  فراوانی  صفحات  مطلب،  ادامۀ  در 

 .خویش صرف کرده است [9سوزانی«]

های کوبنده تری بر رجال کشور در گفتار دوم کتاب، حمله

آنان در ادارۀ کشور   هایها و ضعفوارد ساخته و از سستی

گوید. دوباره  ها و مردم فریبی آنان سخن میو نیز دو رنگی

صدراالشراف و ساعد و هژیر و ممقانی و دادور و سرهنگ  

شعری و سرتیب کریم فوانلو و سرلشگر رزم آرا و سرپاس 

گیرد.  جهانبانی و تعداد فراوانی از مالیان را به باد انتقاد می

یسد: »شما که خود را باال کشیده اید  نوو خطاب به آنان می

در   اید،  برافراشته  کاخها  بدبخت  مردم  این  پول  از  و 

گسترید،  های آراسته می نشینید، سفرهاتومبیلهای شیک می 
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برید،  خودتان و فرزندانتان با صد خوشی زندگانی بسر می

بما بگوئید آیا تا کنون بوده است که دلتان بحال این مردم  

زمانی باندیشه پردازید و جستجو از ریشۀ بدبخت سوزد و  

 «!این بدبختیها کنید؟ 

ونیمۀ پس از رضاشاه  در گفتار چهارم کتاب، به دورۀ سه سال

همکاری  برمی از  و  خودش    -گردد  بار«   -بقول  »خیانت 

می نام  خیانت«  »کمپانی  عنوان  به  کشور،  و  رجال  برد 

دمی فراوانی  زحمات  )رضاشاه(  پادشاه  آن  که  ر  نویسد 

استقرار نظم جامعه و زوال قدرت مالیان کشیده بود. لیکن  

اینان در این مدت کوتاه کلیۀ زحمات وی را برباد دادند و  

 .بی نظمی و فساد و جوروستم را مرسوم ساختند

 بیست  شهریور واقعۀ به ،( بعد به 47در بخشی از کتاب )ص

 با   جنگ  در  که  را  ارتش  امرای  از  دسته  آن  و  پردازدمی

  کمپانی  اعضای  عنوان  به  بودند،   داده  بخرج  سستی  متفقین

کند: »در هر کجا سرلشگران و برخی یانت محکومشان میخ

فرماندهان که خود از همان دستۀ بدخواه )یا بهتر بگوئیم:  

می خیانت(  کمپانی  و  از  بدبخت  سپاهیان  زیرکانه  بودند، 

  افسران خام زیردست خود را بجلو فرستاده بدم چک دادند 

و خودشان با پبرامونیانی رو بگریز آورده جان بدر بردند«  

می47-48)صص ادامه  مورد  این  در  سپس  و   )  ...« دهد: 

برخی از فرماندهان که باید گفت از همدستان این کمپانی  

اند برای آنکه بسیاست شوم هرچه بهتر پیشرفت خیانت بوده

که دهند بیک بیناموسی فراموش نشدنی برخاستند، و آن این

هنگام گریز تفنگ و شصت تیر و فشنگ و گلوله را در کوهها  

ها ریختند که بدست تاراجگران و راهزنان بیفتد و با  و دره

 (52« )ص...نیروی بیشتر بدزدی و تاراجگری برخیزند

را مالمت می نویسد که چگونه کند و میآنگاه دولتمردان 

و ناامنی    های رضاشاه را پنبه کردند فساد و دزدیتمام رشته 

و بویژه قدرت مالیان را دوباره در کشور پایدار گردانیدند. به  

گوید؛ این  کند و میمراجعت حاج آقا حسین قمی اشاره می

ایران اخراج  از  شخصیت را که رضا شاه تحقیرش کرده و 

کشور  به  دوباره  فراوان  استقبال  با  بود،  نموده 

بان .(134بازگردانیدند)ص حجاب  بساط  دوباره  را و  وان 

ریشخند  مایۀ  که  زنها  روبند  و  »چادر  دادند:  گسترش 

سوی   از  بسیار  کوششهای  از  پس  و  بوده  جهانیان 

کمپانی   بود  شده  برداشته  رضاشاه  زمان  در  آزادیخواهان 

نمی اینرا  نمیخیانت  ایران پسندید.  زنهای  که  پسندید 

همپای زنان جهان باشند و با روی باز بیرون آیند. این بود  

که رضا شاه افتاد وزیران ما یکی از کارهاشان آن بود  همان  

که جلو سختگیری را گرفتند و برخی مالیان را وا داشتند 

رفع   »حرمت  از  سخن  مسجد  آن  و  مسجد  این  در  که 

کند: »شما  ( در جای دیگر اضافه می54حجاب« راندند« )

چه پافشاری داشتید که مالیان دوباره چیره گردند و بجان  

توده   و  این  زن  سینه  که  داشتید  پافشاری  چه  بیفتند؟! 

قمه  و  و  زنجیرزن  بازگردد  دوباره  نمایشها  اینگونه  و  زن 

نگبرد؟ جلو    زیان  که   اید ساده  چندان  شما  آیا  !شهربانی 

 زشتی   که  نادانید  چندان!  دانید؟نمی  را  مالیان  چیرگی

  شده   بیگانگان   دست  در  دستاویز  که  را  زدن  قمه  و  زنجیرزدن

 ( 55) درنیابید؟« خوانندمی  وحشی را توده این و

در خاتمۀ کتاب، کسروی با لحنی طنزآمیز می نویسد: »من  

پرسم: کدام  از آقایان ساعد و هژیر و دیگر نامبردگان، می

سیاست؟ کدام سیاست شما را ناچار گردانیده که بمالیان  

را   شما  سیاست  گردانید؟...کدام  چیره  آنانرا  و  دهید  رو 

قمه  ببازگشتن  که  سینه برانگیخته  و  اینگونه زنی  و  زنی 

چاقچور  و  چادر  به  دوباره  زنانرا  و  دهید  میدان  رسوائیها 

سیاست   آیا  بدانیم.  نیز  ما  که  بگوئید  آشکاره  بازگردانید؟! 

را   چیزی  چنین  آیا  است؟  خواسته  را  اینها  کشور  خود 

ی  توان پنداشت؟! ما سیاستی که شمارا باین بدخواهیهامی

نمی گرداند  ناچار  بدخواهانۀ  آشکار  سیاست  مگر  شناسیم 

خودتان. پس بهتر است راستش را بگوئید. بهتر است پرده  

را بیکبار کنار گزارده بگوئید »ما بسرخود نیستیم. ما را با  

اند. ماکه در سایۀ شایندگی  شرط این کارها بوزارت رسانیده

نرسیده جایگاه  توباین  کردۀ  بلند  که  ما  نمیایم  باشیم.  ده 

نباشد«   میان  در  دشواری  تا  بگوئید  را  اینها  است  بهتر 

 (60)ص

از  از رجال ضربه خورده  و به همین دلیل بود که گروهی 

 شرکت داشتند او کسروی، غیر مستقیم در قتل 
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عمادی: از  هاین درست است ک فرحناز  ماه پیش  چند 

آستانه  تا  خمینی  اهلل  آیت  کسروی  شدن  ی   کشته 

مفسد "صدور فتوای قتل کسروی پیش رفته و او را  

خوانده بود و این پرسش را مطرح کرده   "فی االرض

جهان را از لوث    "با مشتی آهنین"بود که چرا شیعیان  

جاهالنی"وجود   و  شرمان  نمی   "بی  پاک  او  مثل 

 کنند.« نظر شما دراین مورد چیست؟

 

 

بهزاد کشاورزی:   اردیبهشتدکتر  یک 1323سال    در  ش، 

) که   کنید«  داوری  و  انتشار کتاب »بخوانید  ار  سال پس 

تکملۀ کتاب شیعیگری کسروی بود(، آیت اهلل خمینی نامه  

که   داد  انتشار  ببندید«  بکار  و  »بخوانید  عنوان  تحت  ای 

از آن، جوابی بود به همان کتاب کسروی. در آن   قسمتی 

از آن انتقاد شدید  از نامه، خمینی ضمن  کتاب، به    بخش 

طور ضمنی علمای شیعۀ کشور را برای حکم قیام برعلیه 

 این کتاب دعوت کرده است. اینک آن قسمت از نامه

 

 'بخوانید و به کار بندید'اهلل خمینی؛  نامه آیت

 اِنّ للّه فی ایّام دهرکم نفحاتٌ أال فتعرّضوا لها

و   گرفته  وزیدن  الهی  روحانی  نسیم  که  است  روزی  امروز 

ام اصالحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست برای قی

عودت   را  دینی  مراسم  و  نکنید  خدا  برای  قیام  و  بدهید 

ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره 

شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله 

خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری  

یدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سروپا را که  دارید؟ همه د

تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع  

به امام صادق و امام غایبـ  روحی له الفداءـ  آنهمه جسارتها  

کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در 

که  است  بیچارگی  و  ضعف  چه  این  دارید؟  خدا  محکمه 

را   را شماها  این صفحات  که  محترم  آقای  ای  گرفته؟  فرا 

گویندگان   و  بالد  علمای  نظر  به  و  نمودید  آوری  جمع 

رساندید! خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع  

تفرقه آنان را کند و همه آنان را در مقاصد اسالمی همراه  

کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت  

ی شد، همه یکدل و جهت از تمام کشور  به دین جسارتی م

قیام می کردند. خوب است دینداری را دست کم از بهاییان  

یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک دیه زندگی کند، از  

مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او  

شود برای او قیام کنند. شماها که به حق مشروع خود قیام  

هر    نکردید،  در  و  برخاستند  جای  از  دین  بی  سران  خیره 

گوشه زمزمه بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر 

از زمان رضاخان   تفرقه زده ها چنان چیره شوند که  شما 

 روزگارتان سخت تر شود.

یُدرِکْهُ  ثُمَّ  رَسولِهِ  وَ  اللّه  اِلَی  مُهاجِراً  بَیْتِهِ  مِنْ  یَخْرُجْ  مَنْ  وَ 

 قَد وَقَعَ أَجْرُهُ َعلَی اللّه الْمَوتُ فَ

 1363 االولی جمادی شهر 11

 سید روح اللّه خمینی 

از برنامۀ فارسی رادیو بی بی سی، در تاریخ     21)برکرفته 

 2012مارس 1390/11اسفند 

 

  
در برخی از منابع گفته می شود که فرحناز عمادی:  

 نواب صفوی و افراد دیگری که چون او در »جمعیت

کسروی،  کشتن  از  قبل  دینی«بودند،  بی  با  مبارزه 

از او خواسته بودند  بارها با کسروی صحبت کرده و 

در  شما  آیا  بردارد.  اسالم  دین  با  برخورد  از  دست 

 پژوهش هایتان به این نوع گفتگوها برخورده اید.

 

: در این بحث ما چنین مالقاتی را دکتر بهزاد کشاورزی

باشک و تردید می پذیریم. البته احتمال اینکه این امر انجام  

این  نویسندۀ  است.  ممکن  ولی  بعید،  هرچند  باشد،  شده 

دیدار   این  به  تردید  و  شک  با  هم  دیگر  جای  در  سطور 

پرداخته است. علت این تردید این است که در نادر متونی  

انقالب در بارۀ قتل کسروی منتشر  که در سال های قبل از

شده است، به دیدار نواب صفوی با کسروی اشاره ای نشده  

باقی ماندگان فدائیان   از  انقالب یکی دو تن  از  است. پس 

ار دیگر مالیان، طی مقاالتی مدعی   اسالم و سپس برخی 

دیدارهای نواب با کسروی شده اند که در ذیل به برخی از  
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اشاره خواهد   از سوی ما،  انها ها  شد. علت چنین تصوری 

بود،   نواب صفوی زمانی که در نجف  بدین دلیل است که 

حکم مهدورالدم بودن کسروی را از چند مجتهد گرفته بود  

و لذا او به قصد کشتن کسروی از نجف عازم ایران شده بود  

و هیچ نیازی به مالقان با کسروی نداشت مگر اینکه او را به 

 :که  اند نوشته باره  این در قتل برساند.

... در حوزۀ نجف مشغول تحصیل علوم   نواب صفوی   ...  «

دینی بود که کتاب شیعی گری کسروی به دستش رسید  

... کتاب شیعی گری کسروی را به نزد استادانش برد تا حکم  

شرعی آنها را استفتاء نماید. متعاقبآ فتوای ارتداد کسروی  

ام عبدالحسین  از سوی »عالمه شیخ  اهلل  را  »آیت  و  ینی« 

بدنبال   نمود...نواب صفوی  دریافت  قمی«  آقا حسین  حاج 

  انگیزۀ  با   و  حوزه  تحصیل  و   درس  کردن  رها  این فتوی، با  

  الحادی  پدیدۀ  با  مقابله  هدف   با   دینی،   غیرت  و  مذهبی 

 [1]«...شد ایران عازم گری، کسروی

عالوه برآن؛ از بین کتاب و سخنرانی ها و مقاالت کسروی 

)سال قتلش( از وی بجا مانده    شمسی  1324در سال  که  

 است، اشاره ای به دیدار وی با نواب مشاهده نمی شود. 

 دیدار نواب با کسروی: 

 » اسالم  فدائیان  خاطرات   « عنوان  تحت  خاطراتی  کتاب 

فدائیان   أعضاء  از  یکی   ( واحدی  محمد  سید  به  منتسب 

ب و منتشر شده است که در آن، مالقاتی  ین  اسالم( چاپ 

است گردیده  مطرح  نواب  و  مدعی  [2]کسروی  نویسنده   .

است که نواب بدین دلیل این مالقات را انجام داد تا بداند  

اشتباه   در  یا  و  است  معتقد  خود  به سخنان  اوواقعآ   « که 

از مالقات های دیگر به این نتیجه  [3]است« . لیکن پس 

رسید که او واقعآ به گفته هایش معتقد است و ادامه می  

 دهد: 

» بعد از این جلسه که سوء نیت کسروی کامآل به آقای نواب 

گرفتند  تصمیم  اجتماع،  فاسد  عضو  قطع  بنام  شد،  ثابت 

بکاهند   انحراف جوانان  از خطر  و  نابود ساخته  را  کسروی 

»...[4] 

داوود امینی نیز در فرازهائی از کتاب خود در مورد مالقات  

 آن دو تن نوشته است:

»... نواب پس از ورود به تهران ... بعد از یافتن کسروی، به  

بحث گفتگوی منطقی با وی نشست. اما کالم وی هرگز در  

و در همان صفحه در جای   ... نداشت  مثبتی  اثر  کسروی 

دیگری ادامه می دهد ... نواب صفوی در این زمان با مشاهدۀ  

سماجت و عناد کسروی و مسدودیت همۀ راه های هدایت  

 وی ... 

مصمم شد که حکم شرعی و فتوای استادان خود را اجرا  

 [5]کند ... «

چیزی که در این دو روایت جلب توجه می کند، این است 

در   اند.  نکرده  را معین  تاریخ دیدارها  روایت،  که در هردو 

حالی که آقای داوود امینی در کتاب نامبرده اش، با دقت  

 ت کرده است.تمام تاریخ های وقایع را معین و ثب

»حجت   زبان  از  کسروی«  »قتل  کتاب  در  نیز  پاکدامن 

 االسالم لواسانی« می نویسد که: 

»شهید نواب صفوی می گفت وارد تهران که شدم، یکسر 

نشانی خانۀ کسروی را گرفتم و مستقیم به خانۀ او رفتم.  

یعنی بدون اینکه به جای دیگری بروم، ... حتی بقچۀ رخت 

 [6]هایم دستم بود«

 لواسانی ادامه می دهد که کسروی:

در   حتی  و  کند  می  بحث  کسروی  با  جلسه  چندین   «

 [7]مجالسی که کسروی داشته ... شرکت می کند.«

 آنگاه از زبان نواب می نویسد: 

» با وجود اینکه من از همین کتاب ها اعتماد و یقین پیدا  

کرده بودم به مسلک و طریقۀ این، و مطابق آن عقاید، علما  

را مهدورالدم می دانستند، ولی معذالک به لحاظ لَیَطمَئنّ او  

قلبی، من خودم شخصثآ با او صحبت کردم که برایم هیچ  

خواهم   که می  را  اقدامی  تا  نماند:  باقی  ای  شبهه  و  شک 

انجام   او  با  مذاکراتی که  باشد. در  بدون شبهه  انجام دهم 

 یا   خورده  گول  آدم  او  اینکه  به   دادم، صد درصد یقین کردم

... او با انگیزۀ خاصی دارد این مطلب را    بلکه ...   نیست  غافل 

که   هم  هرچه  نیست.  هم  اصالح  قابل  و  کند  می  دنبال 

نصیحتش کردم، با او صحبت کردم و پند دادم، دیدم که  

 [8]خیر، اثری ندارد. لذا تصمیم نهائی خود را گرفتم.«

گ و  نیست  روشن  مالقات  تاریخ  نیز  گزارش  این  وینده در 

حجت   اتمام  از  پس  نواب  که  بفهماند  تا  کند  می  سعی 

کسروی را کشته است. و اما یک مطلب مهمتر! کسانی که  

مطالب کسروی را مطالعه کرده اند، خوب می دانند که وی  

سیاسی   یا  و  دینی  جنبۀ  اگر  را  هایش  مالقات  و  دیدارها 
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داشت، ضمن نوشتارها، ویا گفتارها بدانان اشاره می کرد.  

دیدارهاست.  ک اینگونه  از  مملوّ  نشریات کسروی  و  ها  تاب 

و   نوشتارها  که کسروی در هیچ کجای  است  چگونه شده 

گفتارهایش به یک چنین مطلب مهمی اشاره نکرده است؟  

بخصوص به مطلبی که، همانگونه که راویان مالقات ها می  

گویند، نواب با کسروی صحبت می کند و او را نصیحت می  

 اید او ایراد می گیرد!! کند و به عق

 

-64-65  صص  اسالم،  فدائیان  جمعیت  امینی،  داوود  - [1]

63 . 

 هژیر،   عبدالحسین  سیاسی  زندگی  نیا،  مهدی  جعفر  - [2]

 . بعد به 260ص

 . باال   همان - [3]

 . 261 ص همان،  - [4]

 . 66ص گذشته، همان  امینی، داوود - [5]

 . 146 ص - [6]

 . باال   همان - [7]

 . باال   همان - [8]

 -------------------------------------------- 

)سپتامبر   شهریور  در  گفتگو  صورت  2021این  به   )

 کتبی انجام شده است
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 ابراهیم هرندی
 

 

 پیرامون آثارِ احـمد کسروی
 

ام، خانم شکوه میرزادگی )این مقاله را به درخواستِ دوست فرهیخته و دیرین

کسروی که از سوی بنیادی میراث پاسارگاد برگزار بمناسبت بزرگداشت احمد 

 شد، نوشته ام.( 

 

روشنفکرانی   و  نویسندگان  احمد کسروی در زمره ی 

قانونِ یا  "ست که آثارش تاکنون همواره از چشم انداز  

نگریسته شده است. گروهی او را قهرمانِ    "همه، یا هیچ

دین گریزی و سنت ستیزی دانسته اند و گروهی دیگر،  

گرایی دین آور که در رویارویی با فرهنگ و ارزش    سنّت

های مدرن، به خاک و الکِ سنّت پناه بُرد و دین مداری  

و پاکدینی را ابزاری برای مبارزه با ارزش های آلوده ی  

بودن   گسترده  در  ریشه  چگونگی  این  دانست.  غربی 

های   ویژگی  از  چندی  نیز  و  کسروی  آثار  ی  دامنه 

تنها خود را اندیشمند، تاریخ نگار،    کارهای او دارد. او نه

شناس،   شعر  شناس،  نحو  شناس،  زبان  شناس،  دین 

دانست،   می  ویراستار  و  نویسنده  سیاستمدار،  منتقد، 

بلکه هم نشریه داشت، هم حزب، هم دین و هم پیروانی  

که او را عالمه ای جامع االطراف می پنداشتند. از سویی  

درک و دریافت    نیز، ماهیتِ نگرش مدرن چنان است که

گفتمان های آن، بدفهمی و سوء تفاهم را میدان می  

دهد. درست است که براساسِ نوشته های کسروی، هم  

می توان او را سنّت سیتز پنداشت و هم سنت گرا. اما  

حقیقت این است، ریشه ی این دوگانه انگاری را می  

 ( 1)توان در ماهیتِ نگرش مدرن پی جست.

 

نگرش مدرن به هستی را نمی توان دنباله ی منطقیِ  

چشم اندازهای پیش از آن دانست. این نگرش از آغاز،  

نگاهی   با  و  درافکند  نو  طرحی  ها  زمینه  ی  همه  در 

ساختار شکن به شناخت، ساخت و پرداختِ پدیده ها،  

گفتمان ها، راه ها و رسم های تازه پرداخت. این نگاه،  

با  اما  نبود،  پدیده،    ویرانگر  هر  بازسازی  و  بازتعریف 

خودبخود پدیده های کهنه را بیهوده می کرد و از کار  

می انداخت. برای نمونه، بُخاری نفتی که ساخته شد،  

نبود و بخاری گازی که   به بخاری ذغالی  نیازی  دیگر 

پیدا شد، هر آن دو بخاری های پیشین را از بازار بدر  

مدنِ شوفاژ از میان  کرد و خود نیز پس از چندی که با آ

رفت. نیز چنین بود سیرِ تکاملی بادبزن تا رسیدن  به  

تا   از خودکار و خودنویس  یا گذر مداد  و  کولرو چیلر 

مکانیکی    –تایپ   صوب  ضبط  دگرگونی ِ  یا  و  آوا 

دستگاه   هر  یا  و  دیجیتال  صدابردارهای  تا  سیلندری 

ترانسیتوری   و  المپی  مکانیزمِ  از  که  دیگری  مکانیکی 

ته و اکنون رانه ای دیجیتال دارد و در آینده نیز  گذش

 به شکل دیگری ساخته خواهد شد.   

 

این چگونگی را در گستره ی اندیشه نیز می توان دید.  

علم،   پژوهش،  آزادی،  حق،  چون؛  هایی  واژه  اگرچه 

کاربرد   فارسی  زبانِ  در  دیرباز  از  و...  درمان  عدالت، 

اژگان در فرهنگ  داشته است، اما معنای هریک از این و

مدرن، هیچ پیوندی با آنچه در گذشته از آن ها مراد  

می شد، ندارد. برای نمونه، آزادی در گذشته در برابرِ 

بردگی معنا می داشت و علم به معنای دانستن برخی  

از اصول و فروع و فوت و فن های کاری بود و نه روشِ  

 ویژه ای برای سنجش تئوری های آزمون پذیر.   
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آ با  از  آشکاری  شباهتِ  هیچ  مدرن  نگرش  که  نجایی 

و   فرهنگ  اهلِ  ندارد،  خود  از  پیش  اندازهای  چشم 

مانندِ   کشورهایی  در  بویژه  آغاز،  در  اروپا  در  اندیشه 

انگلستان، فرانسه و آلمان که خاستگاه آن نگرش است،  

و   ها  دریافت  گاه  و  دانستند  نمی  آن  درباره  چیزی 

گفتمان   از  کالسیک  های  می  برداشت  نوآورد  های 

ی   پیشینه  که  کشورهایی  در  گرفتای  این  کردند. 

های   دشواری  داشتند،  ادبی  و  فلسفی  و  فرهنگی 

بیشتری داشت و سوء تفاهم های بیشتر ببار می آورد.  

های   تمدن  روزگاری  که  هایی  سرزمین  مردمِ  تاریخِ 

تاریخ   دو سدۀ گذشته،  اند، در  داشته  بزرگی  باستانی 

های نادرست از چشم اندازها و    دریافت ها و برداشت

گفتمان های فلسفی، علمی و هنری مدرن بوده است.  

مردمِ هریک از این سرزمین ها، مفهوم های نوپدید و  

مدرن را از تونلِ ترجمانیِ سنَتی خود دریافته اند و آن  

ها را در واژگانی  که به گمانشان همردیف و هم معنا  

بوده است،   برای  با گفتمان های وارداتی  اند.  جا داده 

، "Science"، بجای"علم"نمونه، در زبان فارسی، واژۀ  

بجای  "آزادی"  ،"Liberty"  ،"شورا بجای  "مجلسِ   ،

  "تکامل "، و   (Research) بجای  "تحقیق"،  "پارلمان"

 .، نشسته است"Evolution"بجای 

 

دشمنی با پدیده ها و اندیشه های مدرن نیز تنها ویژه  

پیرامونی کشورهای  از    ی  بسیاری  است.  نبوده 

هزاره   پایانی  در سه سده ی  نیز  اروپایی  اندیشمندان 

و   روندها  به  تردید  و  ترس  ی  دیده  با  میالدی،  دوم 

رویداهای آن می نگریستند. آنان با اشاره به بازتاب های  

ناخواسته ی راه ها و رسم های مدرن، هشدار می دادند  

ا بویژه پس  تولید،  را که چرخه ی  انقالب  و شتابی  ز 

صنعتی گرفته بود، غولی ناشناخته می خواندند. از آغاز  

آزیا   ماری،  جوزف  چون  آورانی  نام  تاکنون  رُنسانس 

برلین، درین مک ماهون، گرام گراد و جیمزاشمیت در  

اروپا، پرچمدارانِ ستیز با نوخواهی و نوگرایی بوده اند  

ها،   رومانیست  خِرَدستیزان،  کاتولیک،  کلیسای  و 

گرایان و اهرمن پرستان در نکوهش راه ها و  طبیعت  

 رسم ها و دستاوردهای مدرن کوشیده اند.  

 

های    اندیشه  پیدایش  روشنگری،  آفتاب  تابش ِ  با 

هفدهم   سده  از  صنعتی  تازه  دستاوردهای  و  دانشی 

اربابان کلیسا که سرمایه   تنها  نه  این سو،  به  میالدی 

دارانِ بزرگ را نیز که دست اندرکارانِ صنایعِ دست ساز  

بودند، به هراس انداخت و به میدانِ کارزار با دانشمندان  

کشاند. آشناترین نمونه ی این کارزار،    دوران روشنگری

مبارزه کلیسا با تئوری کوپرنیک و درافتادن ِ پاپ اغظم  

است.   مدرن  فیریک  و  شناسی  کیهان  پدر  گالیله،  با 

کلیسای واتیکان، این دانشمند بزرگ دوران روشنگری  

پژوهش باورهای  برای  نیز   -را  و  او  دانشی  و  بنیاد 

گر درباره  کوپرنیک  تئوری  بدورِ  پذیرش  زمین  دش 

، دانست و او  "زاد و کافر   - بی شرم، شیطان"خورشید،  

را تا پایان زندگی در خانه اش زندانی کرد. این مبارزه  

پس از مرگ گالیله نیز دنبال شد زیرا که واتیکان اجازه  

خاکسپاری وی را در کنار پدرش نداد. نمونه دیگر این 

همه جانبه    ستیز، جدال کلیسا با چارلز داروین و مبارزه

 (2.)کشیشان با تئوری برآیشی او تا به امروز است

 

گذشته از اربابان کلیسا، سنّت گرایانی نیز که دغدغه  

ی   شیوه  بودن  حسابگرانه  بهانه  به  نداشتند،  دین 

پژوهشی دانش های مدرن و افسانه و افسون ستیزی  

اش، با آن درافتادند. ستیز با دستاوردهای جهانِ مدرن،  

برخی و    حتی  روندها  با  ستیز  درگیر  هم  را  شاعران 

آیندهای مدرن کرد. یکی از رویدادهای ستیزه جویانه  

ی نگهبانان این چنینی گستره ی سنّت با پژوهندگانِ  

دانش مدرن، پرخاشگری جان کیتز، شاعر سنّت گرای  

و   نیوتن  به  ترسایی،  آغاز سده هیجدهم  انگلیسی، در 

نیوتن، به او توپید  ذهینت اوست. کیتز، یک سده پس از  

تو زیبایی شاعرانه رنگین کمانِ آسمان را، با وابافی  "که؛  
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الیاف نوری آن و جداکردن آن ها از یکدیگر، نابود کرده  

رنگین   رویاهای  زیبای  نماد  که  را  کمان  رنگین  و  ای 

بافه   این  این پس،  از  انداخته ای.  از سکه  آدمی ست، 

ونگر ذهن شاعران  بلورین و تابناک، هرگز دیگر بار، افس

 (3) "و دلشدگان نخواهد بود.

 

گفتنی ست که رنگ های منشور ِرنگین کمان را نیوتن  

که   آلمانی  کشیشی  را  کار  این  بود.  نکرده  شناسایی 

انجام داده   نیز می دانست، در سده چهاردهم  فیزیک 

بود و با واشکافی الیاف نوریِ رنگین کمان، رنگ های  

ی ، نارنجی و بنفش را در آن  قرمز، نیلی، زرد، سبز، آب

شناسایی نموده بود. اما جان کیتز، به خطا، آن را به  

 نیوتن نسبت داده است و او را شماتت کرده است. 

 

با دستاوردهای   اروپا  زادگان  اشراف  و  ستیز کشیشان 

فروریختن   از  آنان  هراس  در  ریشه  مدرن،  دانش 

آن،   پی  در  و  کهن  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای 

ی پایگاه طبقاتی و جایگاه اجتماعی خود بود. این  سست

کافر   را  گالیله  که  واتیکان  اعظم  پاپ  اربِن،  را  هراس 

خوانده بود و فرمان خانه نشین کردن او را داده بود،  

افسانه   و  دینی  بارورهای  شدن  فولکلوریک  از  ترس 

از چشم   که  ترسی  بود.  خوانده  آن  بنیادهای  پنداری 

ه کاتولیک  رهبر  و  انداز  بود  بجا  نیز  بسیار  ای جهان، 

امروز   است.  شده  آشکار  برهمگان  آن  درستی  اکنون 

هیچ انسان خردمندی را نمی توان یافت که بتواند هیچ  

را   آن  ستیز  خِرَد  بنیادهای  و  بداند  آسمانی  را  دینی 

 بپذیرد و مایه رستگاری انسان بداند.

 

سرگذشت گالیله و نیز آزارهای پیاپی کهنه پرستان به  

دانشمندانِ دیگر سبب شد که از سال های پایانی سده  

ی هفدهم ترسایی، بسیاری از نوخواهانِ اروپایی، گفت  

و نوشت درباره ی چشم انداز مدرن و بازتاب های آن  

بر زندگی انسان را بایسته بدانند و تازگی و دگرگونگی  

از نخستین سال های   به همگان گوشزد کنند.  را  آن 

سندگان و فیلسوفانی چون فرانسوا سده ی هفدهم، نوی

و   لیروی  لویئس  بودن،  جین  کاردانو،  گیروالمو  رابله، 

فرانسس بیکن به صف مبارزه ی نوخواهان و نوجویان  

علیه دشمنانِ فرهنگ و ارزش های مدرن پیوستند. این  

فیلسوفان هماره یادآور می شدند که نگرش مدرن، آغازِ  

و نمی توان و نباید  تازه ای در تاریخ تمدن انسان است  

آن را دنباله ی اندیشه و تمدن یونانی پنداشت. سخنانی  

از این دست، آتش ِستیزی را که میان این نویسندگان  

بود،   ور  شعله  کالسیک،  آثار  و  ها  اندیشه  پیروان  و 

تناورتر می کرد. آتشی که هنوز هم کورسویی در گوشه  

از گستره آکادمیک دارد. کهن گرایان همچن  ان  هایی 

براین باورند که اندیشه های مدرن چیزی فراتر از افروزه  

هایی از آثار کالسیِک یونانی به زبان روز نیست و نام  

که   هستند  هایی  کوتوله  روشنگری،  روزگارِ  آوران 

 (4)بردوش پهلوانان بزرگ یونانی نشسته اند.

 

نکته که کژفهمیِ   این  به  برسم  تا  نوشتم  را  این همه 

و بدبرداری از آن ها را باید بازتاب    اندیشه های مدرن

بد   این  دانست.  ها  فرهنگ  ی  همه  در  ها  آن  تازگی 

اروپایی در سه سده ی   اندیشمندانِ  آثارِ  در  را  فهمی 

تاریخ   در  را  چگونگی  این  دید.  توان  می  نیز  گذشته 

حسابِ   به  توان  نمی  کشوری  هیچ  فلسفی  و  سیاسی 

نو نهضتِ  پیشاهنگان  ناآگاهیِ  یا  و  و نادانی  جویی 

افزون براین، در کشوری     نوخواهی آن کشور گذاشت.

ایران که مذهب هماره تولید کننده سنت های   مانندِ 

سنّت  وهرگونه  است  بوده  اجتماعی  پاگیرِ  و  دست 

ستیزی می توانسته است دین ستیزی پنداشته شود و  

اندیشمندانِ   از  توان  می  چگونه  باشد،  خانمانسوز 

آشکار داشت. بازگردیم به احمد  نوخواه، انتظارِ مبارزه  

 کسروی.
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نوشته های احمد کسروی را می توان از دو چشم انداز  

بررسید. نخست از زاویه ی گفته ها و نوشته های او، و  

دوم با شناسایی کردنِ جایگاه او در جنگِ میانِ سنّت  

گرایان و نوخواهان از زمان رویارویی ایرانیان با فرهنگ  

اگرچه پژوهید اندیشه  غربی.  پالیدنِ  و  کسروی  آثارِ  نِ 

های او نیاز به پروژه ای روشمند و آکادمیک دارد، اما  

به   توان  می  نیز  او  های  نوشته  از  چندی  خواندنِ  با 

برد.   پی  او  ذهنیت  و  اندیشه  های  ویژگی  از  بسیاری 

 نمونه هایی از این ویژگی های این هاست:  

 

 دغدغه ی دین  
 

خیزشِ   پیشگامانِ  از  بسیاری  از  بیش  بسی  اگرچه 

نوخواهی ایران، از زمانِ عباس میرزا تاکنون، رفتارهای  

چندگانه ای با گفتمان دین و نقشِ مذهب در جامعه  

و   و گروهی دین گریز  برخی دین پرهیز  و  اند  داشته 

چندی نیز دین ستیز بوده اند، اما از میان همه ی آنها،  

سی بوده است که در پیِ آوردنِ  احمد کسروی تنها ک

دین تازه ای بوده است. دلمشغولیِ کسروی با دین را  

شاهراهِ  "در بسیاری از آثار او می  توان دید. او دین را  

سپهر "و    "زندگانی  به    "زبانِ  کسروی  است.  دانسته 

در   ریشه  مدرن،  های  آموزه  که  بود  دریافته  درستی 

نی را برنمی تافت  اخالق دینی ندارند، اما ذهن او بی دی 

و دین را هنجار ساز و سامان بخش و زمینه سازِ آسایش  

و آرامش انسان می پنداشت. این پنداره ها بسی فراتر 

از سخنانِ مصلحت آمیز برای فرار از حکم تکفیر و داغ  

و درفشِ شریعتمداران است. کوششِ کسروی در آوردن  

ذهن  بودنِ  ناسکوالر  بر  روشنی  نشان  نوین،  و    آئینی 

 ذهنیت او بود. به این نمونه ها نگاه کنید:  

 

دشمنانِ دین هرچه می خواهند بگویند، ما بیدینی را  "

ایم که مایه گرفتاری جهان و دشمن آسایشِ   آزموده 

چه   گذشته  در  که  دانیم  می  نیک  ما  است.  جهانیان 

زشتکاریهایی بنام دین کرده اند. با اینهمه، دین را برای  

د می  دربایست  گریزانیم.جهان  دینی  بی  از  و    "انیم 

 ( 10)آئین، ص 

 

ما از آسیا، گاهواره دین برخاسته ایم و می دانیم که  "

دین چون در میانِ گروهی رواج یافت، در گامِ نخستین  

و   سودمند  دستورهای  یکرشته  در  که  است  قانونگزار 

شحنه   دو،  گامِ  در  و  آموزد  می  دینداران  به  گرانمایه 

ه ها را بی کم و کاست بعهده  است که اجرای آن دست

می گیرد. در گام سوم مربی است که پس از دیری که  

مردم نیک را از بد بازشناختند، کارهای بدر ا نه تنها  

گناه که بد هم می شمارند و کردارهای نیکو را نه تنها  

ثواب که مایه نیکنامی نیز می دانند و از اینجا شرافت  

یانِ آن گروه پیدا می  با بعبارتِ پارسی، رادمردی در م

 ( 10شود.)آئین، ص 

 

و   انتقاد می کند  از دین های موجود  اگرچه کسروی 

بسیاری از راه ها و رسم های آن ها را می نکوهد، اما  

ادیان   از  کسروی  نقد  که  بسا  ای  ستاید.  می  را  دین 

زمینه سازی   پاکدینی،  به  آوردن  روی  از  پیش  دیگر، 

 برای دینِ تازه خود بوده است.  

 

 ستیز با فرهنگ و دستاوردهای جهانِ مدرن
 

دیگر   با  مقایسه  در  کسروی  آثار  ویژگی  دومین 

جهانِ   فرهنِگ  با  ستیز  ایرانی،  نوگرای  اندیشمندان 

در   کسروی  اگرچه  است.  آن  دستاوردهای  و  مدرن 

برخی از نوشته های خود، به پذیرفتنی بودنِ برخی از  

ا است،  کرده  اشاره  مدرن  جهان  ما  جستاوردهای 

بسیاری از همان پذیره ها را نارسا و ناسازگار با زندگی  

غربی   تمدنِ  مهدِ  که  را  اروپا  او  است.  دانسته  انسان 

در   که  آئین  کتابِ  در  او  است.  نکوهیده  بسیار  است، 

ستایش دین و در نکوهشِ اروپا و فرهنگ و تمدن آن  
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نوشته است، نشان داده است که نه دریافت درستی از  

داشته  دستاوردهای   اروپا  فلسفی  و  علمی  فرهنگی، 

 است و نه دل خوشی از آن ها:  

 

که  " پیش  سال  بیست  تا  که  داریم  بیاد  خوب  ...ما 

زندگیِ کهن شرقی خود را داشتیم، آسایشمان چه بود  

و امروز که به زندگیِ غربی آلوده گردیده ایم، سختیمان  

چیست؟ هنوز هم آغازِ کارِ ماست که هرگاه از این راه  

که از پی غربیان پیش گرفته ایم، برنگردیم، سختی و  

 (  5) آئین، ص    "چند برابر خواهد شد.گرفتاری هایمان  

 

چند  " و  گزارده  اختراع  به  دست  که  روزی  از  اروپا 

ماشین پدید آورده، به دشمنی با دین برخاسته و تیشه  

به ریشه آن حاملِ سترگِ آسایش جهانیان فرود آورده  

که اکنون بی دینی یکی از ارمغانهایی است که شرقیانِ  

)آئین، ص  "می آورند.  اروپا رفته برای همشهریان خود 

11) 

 

اروپا الفِ پیشرفت جهان زده، می پندارد که در سایه  "

اختراعهایی که او از دو سه قرن پیش کرده، جهان رو  

به بهتری و برتری آورده است و هر اختراغ نوینی که  

پدید می آید، اروپا آن را گامی دیگر در راه پیشرفت و  

درست است؟ آیا    برتری می داند. آیا این الف و پندار 

راستی جهان در این دوسه قرنِ آخر، پیش رفته است؟  

 ( 14)آئین، ص 

 

 برتری دین بر قانون 
  

که؛   جمله  این  با  یک  "کسروی  را  قانون  سودِ  اگر 

، اخالقِ دینی را برتر از  "بشماریم، سودِ دین ده است.

مکانیزم قانونی می پندارد. او در کتابِ آئین این پرسش  

عنوان گفتار    "قانون جای دین را می گیرد؟آیا  "را که: 

در جایی  "ششم کرده است و خود پاسخ می دهد که:  

که شرافت نیست، بکار گزاردنِ قانون سخت ترین کار  

    "است. شرافت هم جز به دستیاری دین پیدا نمی شود.

 

را   کسروی  احمد  قانون،  از  گفتن  سخن  گونه  این 

مش نهضتِ  که  خواهانی  مشروطه  را رویاروی  روطیت 

از   قانون می خواستند و  برای حکومتِ  یک  "خیزشی 

 سخن می گفتند، قرار می دهد.   "کلمه 

 

با دستاوردهای جهانِ مدرن، در کتاب   ستیزِ کسروی 

داند،   می  پاکدینی  بنیاد  را  آن  خود  که  بنیاد  ورجاند 

بسیار آشکار و پُرنماست. او در آن کتاب با ذهنی مایه  

ایی به روند و آیندهای فرهنگ  وز از باورهای قرون وسط

مدرن تاخته است و به حساب گرانانی چون   و تمدنِ 

 نیوتون و داروین رسیده است.  

 

این جهان  " که  آنست  بگوییم  باید  می  ما  که  سخنی 

دستگاهی   چنین   . بسامانیست  و  درچیده  یکدستگاه 

نابآهنگ و بیهوده نتواند بود، و بیگمان خواستی از آن  

میباشد میان  آن   .در  در  نیازاکها  آراسته،  جهانیست 

بسیجیده، میگردد و نمیآساید، هیچگاه رخنه نمییابد .  

در   اگر  بیندیشیم،  را  و ستارگان  زمین  اگر گردش  ما 

زایش آدمیا ن و جانوران نگریم، اگر رویش درختها و  

هر   و  سامانیست  روی  از  سراسر  بسنجیم،  را  گیاهها 

که   دانشها   . میدارد  را  خود  جای  پیش  چیزی  آنهمه 

رفته و هر کدام زمینه بزرگی برای خود باز کرده، بیش  

از سامان و آراستگی جهان میدارند، و   از همه گفتگو 

روشنتر   جهان  آراستگی  و  بزرگی  روند،  پیشتر  هرچه 

 ( 9) ورجاوند جاوید. ص ".خواهد گردید

 

بنام »نبرد در  " آن جستاری که داروین و شاگردانش 

»نابود و  زندگان«  شایا  میان  بازماندن  و  ناشایا   شدن 

میان آورده و بسیاری از این نمونه های آراستگی را از  

نیاید راست  جا  همه  در  اند  شمارده  راه  چرا   .آن  ما 
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و   دانش  روی  از  خود،  آغاز  از  جهان  این  که  نپذیریم 

پیش بینی راه انداخته شده و همیشه از رو ی سامانی  

باشیم؟ گریزان  آمیغ  از  چرا  )ورجاوند    "! میگردد؟!. 

 ( 9جاوید. ص 

 

می خواهیم بگوییم: این گروه دانشمندان اروپایی در  "

دشمنی که با زورگویی های کشیشان و دیگران کرده  

لیکن    . اند  کرده  بجهان  نیکی  و  اند  بوده  رستگار  اند 

نپذیرفتن خدا، و داستان مادیگری که پیش آورده اند  

گویم:  جز دنباله آن سیل خشم نبوده است . روشنتر  

آنچه اینان را بناشناختن خدا برانگیخته، بیش از همه،  

ناسازگای میبوده که در میان گفته های ک شیشان و  

برابر  در  ای  پرده  این  و  اند  مییافته  دانشها  با  دیگران 

بینش آنان میگردیده. هرچه هست در این باره آنان را  

جز گمراهانی نتوان شناخت . دانشها ما را از خدا بی  

نمیگرداندنیا ما   . ز  و  از کارگاه میکنند  دانشها گفتگو 

)ورجاوند    "دارنده کارگاه را در پشت سر آن می ینیم 

 ( 16جاوید. ص

 

جانوران که بروی زمینند زیردستان مایند و در زندگی  "

همبازند . باید بآنها سروری کنیم و تا میتوانیم مگس و  

گرگ  پشه و ساس و موریانه و کژدم و چلپاسه و مار و  

و شغال و پلنگ و شیر و هرچه از اینهاست براندازیم و  

و   و خروس  ماکیان  و  شتر  و  اسب  و  گاو  و  بگوسفند 

از   هرچه  و  قشنگ  و  خوان  ترانه  پراهای  و  کبوتر 

 ( 21)ورجاوند جاوید. ص،  ".اینهاست پشتیبانی کنیم

 

زمین  " روی  در  را  آدمی  خدا  که  سرفرازیست  این 

سرفرازیست که بخشی از   جانشین خود گردانیده. مایه 

کارهای خود را به او سپارده. این خود جایگاه واالیی  

 ( 20)ورجاوند جاوید. ص ."برای آدمیانست

 

احمد کسروی را نمی توان با چشمداشت به آثارش، در  

زُمزه ی اندیشمندان نوجو و نوخواه دانست. او با هیچ 

دموکراسی،   از  مدرن،  جهان  دستاوردهای  از  یک 

تا  پارلمانت گرفته  مداری  حق  شهروندی،  آئین  ریسم، 

آزادی های فردی و اجتماعی سرِ سازگاری ندارد و اروپا  

را سرمشق مناسبی برای کشورهای دیگر نمی داند زیرا  

اروپا در تنگنایی گیر کرده اکه نه راه  "که به گمانِ او:  

    "پیش دارد و نه راه پس.

 

ک را  انسان  آزادی  ی  پنداره  تنها  نه  باوری  کسروی  ه 

با   بلکه  تابد،  برنمی  است  مدرن  نگرش  در  کانونی 

جغرافیای خیالِ انسان مدرن که در آن از جن و پری  

خبری نیست، بیگانه است. او همچنین فرهنگ مدرن  

را مایه ی سامان ستیزی و آسایش زدایی و واپسگرایی  

می داند و به اهمیت قانون در شکل نهادینه و مدرن  

 ده است.  آن نیز پی نبرده بو

 

 ستیزِ کهنه و نو 
 

اما اگر از چشم اندازِ ستیزِ کهنه با نو، یعنی ستیزی که  

از زمانِ رویارویی ایرانیان با فرهنگ و ارزش های غربی  

آغاز شده است، به زندگی زیسته ی احمد کسروی و  

آثارش بنگریم، می توانیم او را در پرتو برخی از ویژگی  

هایش در صف اندیشه ورزان جا دهیم. چندی از این  

ها   جهان،  ویژگی  و  انسان  به  اندیشیدن  هاست:  این 

پرسشگری، پاسخ جویی، نقد، هنجارشکنی و دگرگون  

های   مهارت  و  بینش  دانش،  اگرچه کسروی،  خواهی. 

مورد نیاز را برای بررسی گفتمان هایی که ذهن او را  

درگیر می کرد، نداشت و از شیوه ی نگرشِ مدرن به  

او در پانهادن  هستی بی خبر بود، اما دالوری و بی باکی  

و   ادبیات  سیاست،  فلسفه،   دین،  های  حوزه  به 

که   دین  و  حکومت  و  سیاست  نقدِ  نیز  و  روانشناسی 

درافتادن با هسته ی سختِ قدرت و روابط سیاسی آن  
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و   شکنان  ساختار  و  منتقدان  صف  در  را  او  است، 

دگرگونه خواهان می نشاند. زیرا که هم پرسشگر بود و  

دگرگون خو و  منتقد  احمدِ  هم  انداز،  این چشم  از  اه. 

کسروی را انقالبیِ ساختار شکنی می توان پنداشت که  

درباره ی بیشتر سویه ها و رویه های زندگی اجتماعی  

ایرانیان، از حکومت گرفته تا مذهب و تاریخ و فرهنگ  

هریک   ی  درباره  و  بود  اندیشیده  هنر،  و  ادبیات  و 

 سخنانی برای گفتن داشت.   

 

اریخ، اَبَرگفتمان ویژه خود را دارد که می  هر دوره از ت 

توان آن دوره را با نام آن گفتمان خواند. اَبَر گفتمانِ دو  

بوده است.    "ستیزِ کهنه و نو"سده ی گذشته ی ما،  

های   جدال  زبانی،  های  جدل  در  را  ستیز  این 

خانواندگی، گُسل های نسلی، کشمکش های نوشتاری،  

دینی،   و  دعواهای  خوردها  و  زد  ادبی،  کلنجارهای 

فرهنگی،   بندهای  و  زد  خیابانی،  سیاسیِ  کشتارهای 

سیاسی و بازرگانی در دو سده ی گذشته می توان دید.  

هم شیخ فضل اهلل نوری را باید قربانی این ستیز دانست  

و هم قرۀ العین را، هم امیرکبیر و هم فرخی یزدی، هم  

هم هویدا و هم  شهید محراب و هم فریدون فرخ زاد،  

مرتضی مطهری، هم داریوش وپروانه فروهر و هم سعید  

گذشته   سده  در  که  تپیدگانی  بخون  همه  سلطانپور. 

سیاسی"، توان    "شهیدان  می  را  اند،  شده  خوانده 

قربانیان جنگ کهنه با نو پنداشت. البته این گفتمان،  

تنها ویژه ایران نیست و در دو سده گذشته، در همه ی  

پ  بوده  کشورهای  همگانی  گستره  میداندارِ  یرامونی، 

است. اما این چگونگی در ایران، شکل آشکارتری یافته  

است و در سده گذشته، دو انقالب ِ بزرگ را پدید آورده  

 است.

 

برآیندهای   از  برخی  با  ایرانیان  آشنایی  از  پیش  تا 

فرهنگ غربی، ابَرگفتمان های اجتماعی ایرانیان، دینی  

نم بود.  اخالقی  در  و  را  ها  ابَرگفتمان  این  های  ونه 

شاهنامه   مانند،  ادبی  کهن  شاهکارهای  از  بسیاری 

فردوسی، گلستان سعدی، مثنوی رومی و سیاست نامه  

می توان یافت. چندی از این گفتمان ها این هاست؛  

رستگاری،   نام،  و  کام  کشمکشِ  دل،  و  ستیز ِعقل 

 ....  نکونامی، ناپایداری جهان و

 

انقال  آغاز  آوازه  با  شدن  سرریز  و  اروپا  صنعتی  ب 

برآیندهای شگفت آورِ آن در سرزمین های دیگر، برای  

بنام،   جهانی  ابَرگفتمانی  بار،  ،  "پیشرفت"نخستین 

پدید آمد و در همه سرزمین ها پذیرفته شد. از آن پس  

به   چشمداشت  با  را  خود  کشورِ  جایگاهِ  جهانیان 

غر اروپای  همانا  که  پیشرفت،  آن  ست،  خاستگاهِ  بی 

بازتعریف کیستی   و  بازنگری  به  و  شناسایی می کنند 

خود و چیستیِ تاریخ و جهان خود می پردازند. پیش  

عقب   و  پسرفت  پیشرفت،  چون؛  هایی  مفهوم  آن،  از 

 ماندگی درپیونده با جامعه هیچ معنایی نداشت .

 

ستیزِ کهنه و نو در کشورهای پیرامونی، از زمانی آغاز  

دستاوردهای انقالب صنعتی اروپا    شد که مردم جهان با

آشنا شدند و کاربرد آن ها را، راهگشای زندگی نوینی  

پنداشتند. از آن پس، همه راه ها، رسم ها، شیوه ها و  

روش های زندگی مدرن، در پنداره همگان، برتر و بهتر  

و راهگشاتر از همگونان بومی آن ها پنداشته شد. چنین  

که ارزش های فرهنگی    است که امروز دیگر کسانی نیز

همان   ابزارهای  با  خود  کنند،  می  نکوهش  را  غربی 

به خیزش   کنید  نگاه  روند.  می  آن  به جنگ  فرهنگ 

تا   ایران گرفته  از  اسالمی در چند دهه گذشته،  های 

ابزارهای شیوه   کاربردِ  با  ها  این خیزش  نیجریه. همه 

های غربی، به پاکسازی فرهنگ دینی خود دست زده  

که بخواهند، بیشترینه مردم آن سرزمین ها را  اند و بی  

 شیفته مغرب زمین و ارزش های فرهنگی آن کرده اند.  
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البته ستیز کهنه و نو در سراسر تاریخ، مکانیزمِ دگرگون  

کننده ی فرهنگ و زمینه سازِ بازسازی و باروری آن  

فره  شناسان،  مردم  است.  ستیزِ  بوده  پایانداد ِ  را  نگ 

بدع و  )کهنه(  پدیده  سنت  دانند.  می  )نو(  های  ت 

پدید می   نو،  و  کهنه  برخوردِ  از  زمان،  درهر  فرهنگی 

می بار  چارپایی  با  چاپاری  چاپاری  آید.  )کهنه(.  بَرَد 

پشت   به  چارچرخی  گاریِ  بار،  نخستین  برای  دیگر، 

کشد  بندد و باری بیشتر را آساتنر می  چارپای خود می  

یوه سنَتی ست. چاپارِ  )نو(. کارِ چاپارِ نخست، کاری با ش

با    "سنَّت "دیگر،   کارِ    ، می"بدعت "را  این  با  و  آمیزد 

و   ترابری  و  باربری  ابزار  چندین  ساختن  جرقه  خود، 

را، مانند؛ چرخ و یابو، درشکه، کالسکه   مسافر بری تازه

و اتومبیل در ذهن آیندگان می زند. این گونه، فرهنگ  

شود و این گونه    از رویارویی سنَت و بدعت، بارور می

های ناشی ازهمین روند، از جنگل    نیز، انسان با نوآوری

های سنگی    زیستی به شهر نشینی رسیده است و سازه

تا   گرفته  فوالد  و  سنگ  از  را  خود  زیسبوم  سختِ  و 

ترین سنگ زمین است، در راستای    الماس که سخت

 نیازهای خود، نرم و خمش پذیرنموده است.

ازهِ فرهنگ ساز است که انسان را  سنَت و بدعت، دو س 

دارند. نوآوری، زاده ذهنِ خیال بافِ  به نوآوری وا می  

که   ابزارهایی  به  انسان  نیاز  اوست.  نیازهای  و  انسان 

  اکنون در دسترس ماست، نوآوران را بسوی آفرینش آن

دگرگون   هماره  انسان،  نیازهای  چون  است.  رانده  ها 

هرگز   نیز  را  نوآوری  است،  بود.  شونده  نخواهد  پایانی 

های تازه نیز، ساخته خواهد  پس تا انسان هست، پدیده  

 شد.

 

ستیز کهنه و نو، کشمکشی در گستره نگرشِ انسان به  

گفتمان   مدرن،  نوخواهی  اندازِ  چشم  از  ست.  هستی 

هایی چون؛ من، حق، پیشرفت، تغییر و زیستبوم، سبب  

ن  می شوند که این نگرش، هرگز با نگرش سنّتی انسا

دو   نگرش،  دو  این  نیاید.  کنار  جهان،  و  خویش  از 

جغرافیای گوناگون خیال را شکل می دهند که در یکی  

انسان یکانی از ساختار بزرگی بنام جامعه است و خود  

را با زمین و زمان سازگار می کند و در دیگری، یعنی  

در نگرش نوین، جهان را آزمایشگاه خواهش ها، آرمان  

می داند. اگر در نگرش سنّتی، انسان  ها و رویاهای خود  

ابزارِ کوچکی برای رسیدن به هدف های بزرگی مانند  

رفاه   توحیدی،  جامعه  تعالی،  تکامل،  رستگاری، 

همگانی، آرمانشهر دینی، قومی و یا ملی ست، در چشم  

انداز مدرن، جهان ابزاری برای رسیدن انسان به آزادی  

و آرزوها و  های فردی برای دست یابی به خواهش ها  

 آرمان های خویش است. 

 یادداشت ها: 

 .............. 

لینک:  1 این  به  کنید  نگاه   .
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