
 بهزاد کشاورزی                                         گشتی در زندگانی کسروی

 

کندوکاويست در مورد زندگانی کسروی که به مناسبت يکصد و بيست و دومين سالگرد تولد وی 
در پنج بخش انجام گرديده است. اميد است که مورد پذيرش ) ١٨٩٠ام سپتامبر سی/  ١٢۶٩(هشتم مهر

  و استفادۀ خوانندۀ عزيز قرار گيرد.
  

] ١[ ١٢۶٩در روز چهارشنبه هشتم مهر ها نام کسروی برخويش نهاد)، آبادی (که بعد سيد احمد حکم
صبح روز دوشنبه، بيستم اسفند  ٩تبريز متولد شد ودرساعت » حکم آباد«ويا » آوار هکم«در کوی 

بازپرسی دادسرای تهران، درحين بازپرسی  ٧به همراه منشی خويش بنام حدادپور، درشعبۀ  ١٣٢۴
  ]٢بدست سيدحسين و سيدعلی محمد امامی به قتل رسيد.[

  
اش فقر و ستم اجتماعی را با رگ و  ای بود که از همان ابتدای زندگی روی انسان خود ساختهکس

العمل همين زندگی مشقت بار دوران  پوست و روح حساسش لمس کرده بود. به اعتقاد ما عکس
کودکی و نوجوانی بود که در او روحی سرکش و حساس و منتقد پرورانيد و او را واداشت که در 

بعدی حياتش هميشه با ستم و ستمگر و فساد و فاسد و خرافات نبرد کند. وی يک تنه به های  دوره
های جامعه رفت و تمام امکانات و توان خويش را در اين نبرد  ها و زشتی جدال خرافات و پليدی

  نابرابر بکار گرفت و باالخره جان عزيزش را در اين راه از دست داد.
  

ها همراه. تمام زندگانيش در اين دو  ها در جدال بود و با نيکی بدی کسروی تا واپسين دم حياتش با
هايش در طبق  ای بود که از زندگانی هرچه داشت در راه آرمان خالصه شده بود. وی انسان پاکباخته

چيز ديگری نداشت. و » کالم«و » قلم«اخالص قرار داد. و راستی که او از دار و ندار دنيا بجز
  ر و تنگدستی دست به گريبان بود. يکی از نزديکانش نوشته است:هميشه با مصيبت فق

  
در هنگام مرگ وقتی پيراهن او دريده شد و ما به منزل ايشان رفتيم تا پيراهن ديگری بياوريم و «...

   ]٣»[بر پيکرايشان بپوشانيم پيراهنی پيدا نکرديم...
  

ن کشور، يعنی عدليه، آنجا که اش در روز روشن در امن ترين مکا کسروی را به همراهی منشی



هاست، با توطئه و دسيسه، به گناه عقيده کشتند. و سپس  ضامن حفظ جان و مال و شرف انسان
برخاطرۀ اين جنايت هولناک، گرد فراموشی پاشيدند. حتی از دادن يک وجب زمين خدا نيز برای 

بطور محرمانه در امام زاده  دفنشان مضايقه کردند. هر دو جنازه را از ترس مردم متعصب و نادان،
قول يک شاهد عينی، ابتدا گودالی عميق به اندازۀ دو جسد کندند، آنگاه هر  قاسم شميران دفن کردند. به

با همان بدنهای پاره و خونين و سروصورت شکافته در امتداد هم در آن گودال قرار «...دو جسد را: 
ر به طرف هم قرار داشت گوئی به چشم و دادند بطوريکه صورت متالشی شدۀ کسروی وحداد پو

  ]۴»[کنند...  چهرۀ هم نگاه می
  

باشد. زيرا که برای چنين امری،  قصد ما از نوشتن اين مطالب، بيان مفصل زندگی کسروی نمی
ها الزم است. آنچه که دراين خالصه منظور نظر ماست، شناساندن يکی از مطرح  ها و رساله کتاب

  حگران کشور ماست.ترين پژوهشگران و اصال
  

طول عمر کسروی پنجاه و پنج سال و شش ماه بود. وی يک سال قبل از مرگش، خاطرات چهل سال 
در سه قسمت به رشتۀ تحرير کشيده است. ] ۵»[زندگانی من«اوليۀ حياتش را در کتابی تحت عنوان 

ً « کليۀ مطالعاتی که تاکنون در مورد زندگی وی از سوی پژوهشگران انجام گرفته، همگی با » تقريبا
ليکن آن چه که از زندگانی وی نا گفته و يا کم گفته مانده ] ۶استفاده ازاين کتاب به عمل آمده است.[

است، پانزده سال دورۀ دوم عمر اوست که خود وی در آن بارۀ ساکت است. دراين دوره نيز 
توان با مراجعه  دست است و می ها از وی در خوشبختانه به اندازۀ کافی تأليفات و مقاالت و سخنرانی

  ها در مورد رفتار و منش و تحوالت فکری و عقيدتی کسروی اظهارنظر کرد. به آن
  

ای از زندگانی وی را ترسيم کنيم، ابتدا نکات مهم دورۀ چهل سالۀ  برای اينکه بتوانيم تصويرخالصه
نوشتار را به مطالعه و  اول حيات او را (در دو قسمت) مطرح خواهيم کرد. آنگاه قسمت دوم اين
  بررسی پانزده سال بعدی حيات وی (در سه بخش) اختصاص خواهيم داد.

  
ابتدا الزم است که دربارۀ دوران کودکی کسروی سخن گفت، زيرا در همين دوره است که ساخت 

  شود. گيرد و مسير زندگی بعدی زندگانی معين می ها شکل می شخصيتی در انسان
  

  یدورۀ خرد سالی کسرو
  

  زمينۀ محيط خانوادگی، تحصيلی و اجتماعی کسروی
محيط زندگی سيد احمد خردسال، نه تنها مناسب يک نوع تربيت مفيد و سازنده نبود؛ بلکه در آن 

االصول کسروی  محيط ، ارتجاعی ترين شرايط تربيتی، پروشی و تحصيلی برقرار بود. علی
کودکان هم سن و سال خويش به مسيل سنن و شد و همچون بقيۀ  بايست در چنين محيطی حل می می

پيوست. با اين همه وی توانست خود را تا باالترين مدارج علمی و اجتماعی برساند و  آداب جامعه می
دانيم. اين امر يکی از ويژه  از اين بابت ما او را در رديف بزرگان علمی و اجتماعی ايران می

های بيشتری به عمل آيد. هنوز شخصيت او مورد  یهای کسروی است که بايد در آن باره بررس گی
مطالعۀ روان شناختی قرار نگرفته است تا روشن گردد که چگونه وی توانست نه تنها خود را از آن 

ها بشتابد.  ها و ناپاکی محيط سياه باال بکشد، بلکه توانست در کليۀ زوايای جامعه، به ستيز با پليدی
  پردازيم: کودکی کسروی میهای محيط  اينک به بررسی زمينه

  
محيط خانوادگی: زيربنای تربيتش در يک خانوادۀ مالئی پای گرفت. نياکانش چهار نسل پشت سرهم 

اگر «مال و مجتهد بودند. هرچند که کسروی از پدر، مادر و از نياکانش به نيکی ياد کرده است؛ ليکن 
فات خانوادگی وی اين بس که خود کردند. از خرا های خرافی پيروی می از سنت» هم نيک بودند

بودم از پنجسالگی سر مرا تراشيدند، و اين  من چون از يک خاندان مالئی و سيدی می«... نويسد:  می



داشت و هر روزی که سلمانی برای تراشيدن سرم آمدی بمن دشوار بودی از اينرو  کار چون رنج می
  ]٧»[در يادم مانده است.

  
در آن زمانها پسری را که « گويد:  اش می های خرافی خانواده د سنتو نيز در جای ديگری در مور

گرامی داشتندی برايش نذرها کردندی از اينگونه: طوقی سيمين بگردنش انداختندی، در روزهای 
محرم رخت سفيد (حسنی) يا رخت سياه (حسينی) به تنش کردندی، شله زرد يا حلوا بنام نذر او پخته 

  ]٨»[فرستادندی. مرا نيز از اين نذرها بوده است.به همسايگان و ديگران 
  

و او را از ] ٩دانست[ با اين همه پدرش از حرفۀ روحانيت بيزار بود و نان مالئی را نان شرک می
بين و در  سوادی اش، زنی نسبتاً روشن داشت. مادر وی نيز عليرغم بی ادامۀ اين پيشه برحذر می

  ].١٠تربيت او و برادرانش کوشا بود[
  

ای که بتوان ازآن به عنوان محيط تحصيلی  محيط تحصيلی: در آن زمان درحکم آباد اصوالً مدرسه
شد که حتی از سواد  نام برد وجود نداشت. آنچه بود مکتبی بود که بوسيلۀ مالئی اداره می» مناسب«

  فارسی نيز بی بهره و يا کم بهره بود. 
  

بودند  کماوار يا حکم آباد) چون انبوه مردمش بيسواد مینشستيم (ح در کوئی که ما می«نويسد:  خود می
بود. اين مکتب که مرا سپردند آخوند آن که مال بخشعلی  بسواد ارج ندادندی و مکتبی نيک در آنجا نمی

داشت و از زبان فارسی جز  شدی تنها قرآن خواندن را ياد دادی. خود او سواد ديگری نمی ناميده می
هايش با دشواری فهميده شدی. خطش را هم جز  ن دندانهايش افتاده بود گفتهدانست، و چو اندکی نمی

خودش کسی خواندن نتوانستی. چيزی را که نيک توانستی و هنر او شمرده شدی چوب زدن بدستها و 
پاهای بچگان بودی. مردم نيز بيش از همه، اين خواستندی و فرهيخت (تربيت) بچه را جز در سايۀ 

ندی. چون پدران خود بيسواد بودندی جزارج کمی بدرس خواندن و باسواد شدن چوب خوردن ندانست
ها و بدی آنها را در تاريخ مشروطه ياد کرده ام. در تبريز اين  پسران نگزاردندی... چگونکی مکتب

  ]١١»[بدترين همۀ آنها بود...
  

ای آن روز تبريز به ه آباد نيز يکی از بسته ترين و متعصب ترين محله محيط اجتماعی: جامعۀ حکم
باشد که در شمال غربی آن شهر  های دور افتادۀ شهر تبريز می رفت. حکم آباد يکی از حومه شمار می

قرار دارد و حرفۀ ساکنان آن اغلب سبزيکاری است. بطوريکه اکثريت سبزی تبريز را آن محله تأمين 
هار، مردم جهت تفريح و هواخوری های تبريز بود که اغلب در ب شود. اين محله يکی از گردشگاه می

رفتند. نويسندۀ اين سطور بارها به همراهی خانواده و يا دوستان، از آن محله ديدار کرده  بدانجا می
است. شرط رفتن بدانجا اين بود که بايستی رعايت کامل رفتار سنتی و اسالمی به عمل آيد. وگرنه 

  ه محتمل بود.احتمال ايجاد مشکالتی بوسيلۀ مردم متعصب آن محل
  

کسروی در چنين محيطی پرورش يافت. وی نه تنها خود را از چنين زندگی با موفقيت بيرون کشيد؛ 
گونه که در فوق گفتيم، درطول زندگی بعديش با  بلکه از آن محيط ، درس بزرگی آموخت و همان
  هرگونه تاريک بينی و سياه فکری مبارزه کرد.

  
  نوجوانی و جوانی کسروی

  وشش سالگی) سالگی تا بيست(از شش 
  

تابيد و به اين دليل هميشه  کسروی از همان دوران خرد سالی، عقب ماندگی محيط زندگانيش را برنمی
داشت. اهميت تحصيل را نيز بخوبی درک کرده بود و در  جلوتر از محيط زندگی خويشتن قدم برمی

  گونه که گفتيم) مادرش نيز مشّوقش بود.  اين راه (همان



  
ديدم کسانی از خويشان ما کتاب  در شش سالگی پدرم سفر رفته بود من چون می«نويسد:  می
کردم من نيز توانستمی، و چون مادرم  خوانند، آرزو می هائی که از پدرم ميرسد می خوانند و نامه می
بايد بمکتب بروی و درس بخوانی تا خواندن اينها توانی خواستار شدم که مرا بمکتب « گفت:  می

  ]١٢»[گزارند...
  

بودم هر  من از روزيکه [به مکتب] رفتم چون خواهان و آرزومند می« نويسد:  و باز در اين باره می
رفتم. الفبا را در يک هفته ياد  کردم. اين بود تند پيش می فهميدم رها نمی درسی را تا نمی

  ].١٣»[گرفتم....
  

ان پدر، مسئوليت خانوادگی، فقر و بيماری و از همان ابتدای جوانی، با مشکالت شخصی از قبيل فقد
تابيد. زورگوئی گردان ستبران،  های اجتماعی را برنمی گی ها و آلوده غيره درگير بود. از طرفی پليدی

های مسری ناشی از آن، سودجوئی محتکران، برخی  های مکرر، بيماری مردم فريبی ماليان، قحطی
داد. به همين دليل،  ساس و طغيان گروی را آزار میهای ناروا و خرافی مردم و... روح ح سنت

رفت. و اين راهی بود که او در طول زندگانی بعدی  ها می کسروی در هر فرصتی به نبرد آلودگی
  ای ازپای ننشست.  خويش، با شهامت و شجاعت ادامه داد و لحظه

  
پدر فارغ نشده بود که به پدرش را از دست داد؛ هنوز از درد و اندوه فقدان ] ١۴در دوازده سالگی[

عنوان فرزند ارشد خانواده، فشار مسئوليت تأمين معيشِت مادر، دو برادر و يک خواهر را بر دوش 
ناتوانش احساس کرد. به همين دليل، سال بعد، پس از پايان مکتب خانۀ حکماوار، درس و کتاب را به 

ه بود به کار مشغول شد. مدتی نيز پيش يکی بافی که از پدرش باقی ماند کناری نهاد و در کارخانۀ قالی
پس از سه سال دوباره به ]. ١۵بافی وی پرداخت[ از دوستان پدرش به مديريت کارگاه فرش

تحصيالتش ادامه داد و در سن بيست سالگی به مرحلۀ مالئی رسيد. خيلی زود اين پيشه را با طبع 
ل کشيد)، خود را از قيد آن رها کرد. خود موافق نيافت و در اولين فرصت (که يک سال ونيم طو

و در آخرين ] ١۶دانست[ (بطوريکه گذشت)، پدرش از مالئی بيزار بود و نان مالئی را نان شرک می
پسر من ميراحمد « اش به ميراحمد جوان وصيت کرده بود که نان مالئی نخورد:  های زندگی نفس

. ولی نان مالئی نخورد، نان مالئی شرک درس بخواند. بايد هميشه يک عالمی در خانوادۀ ما باشد
  ]١٧»[است.

  
مالّ زادگانی که بمدرسه آمدندی از «نويسد:  و خود کسروی علل انزجارش از ماليان را چنين می

همان نخست مشق مريد نگهداری کردندی. بارها ديده بوديم بنزد ما آمدندی و نشستندی و بجای درس، 
من امروز سالم غرائی داد و بهمان اعيان که مريد من شده مرا گفتگو از آن کردندی که فالن حاجی ب

ديشب به مهمانی خوانده بود. در آن روزها يک سالوسکاری شگفتی در ميان ماليان (بويژۀ جوانان 
ايشان) رواج يافته بود. بدينسان که عمامه را هرچه شول و ويل گردانيدندی. شال را بکمر چنان 

شدی و سرش بزمين کشيدی. جوراب را چنان پوشيدندی که جای  بستندی که در راه رفتن باز
است، از خود نا آگاه است. مال » القيد«اش بنيمۀ پا آمدی. اينها برای آن بودی که گفته شود آقا  پاشنه

کردم و از هرچه  آنها را می] ١٨زادگان ورزش اين سالوسکاريها را کردندی. ولی من بيکباره آخشيج[
  ].١٩»[جستم... توانستی داشت دوری می که رنگ رويه کاری

  
ريا و صادق سيد احمد جوان سازگار نبود. لذا  چنين مکر و خدعه و تزوير محيط ماليان با طبع بی

های آن محيط (که محيط زندگی  عمآل به سنت شکنی پرداخت و ظاهر و باطن خويش را از ناهنجاری
  از ديد عالمان دين گناه بزرگی بود.  اش نيز بود ) بزدود و اين خود ای و اجتماعی حرفه

  
من خود بشيوۀ ماليان رفتار نميکردم. چنانکه گفتم عمامۀ سترگ شول و ويل بسر «...می نويسد: 



های پاشنه  هليدم. کفش نميگزاردم، کفش زرد يا سبز بپا نميکردم، شلوار سفيد نميپوشيدم، ريش فرونمی
بستم. اينها بجای خود که چون  شال کمرم را سفت میکردم.  بلند و جورابهای بافت ماشين بپا می

زدم، و اين عينک زدن دليل  چشمهايم نا توان گرديده بود با دستور پزشک آينک (عينک) بچشم می
بود  که شرط پيشنمازی و مالئی می» عدالت«من شمرده ميشد، اينها با » بفرنگی مآبی«ديگری 

  ]٢٠»[نميساخت.
  

کشيد. از جمله دو برادر  يکان و وابستگانش را نيز از اين محيط بيرون میتوانست، نزد تا آنجا که می
های دينی  را به جای آنکه طبق سنت آن روزی لباس و عمامۀ سيدی بپوشاند و به مکتب] ٢١کهترش[

  فرستاده بود.» نجات «بفرستد، با پوشش معمولی به مدرسۀ غيردينی 
  

های جد يد داشت واغلب بد ون رعايت محيط  از طرف ديگر، کسروی عالقۀ فراوانی به دانش
رفت واين عمل وی نه تنها خالف سنت  هائی ازعلوم مد رن درد ست، به مسجد می روحانيت، با کتاب

  نيزبشمارمی رفت. » حد شرعی« جامعۀ روحانيت بود، بلکه گويا مستوجب مجازات 
  

بسر گزارد و برای اين کار بزمی روزی يکی از مالزادگان ميخواست عمامه «نويسد:  دراين باره می
را با ديگر ماليان خوانده بود. مرا نيز در کوچه گرفته با خواهش بسيار ] ٢٢برپا گردانيده انگجی[

همراه برد. چون رفتيم و نشستيم و انگجی و ديگران آمدند و نشستندو گفتگو آغاز گرديد يکی از 
خواند. آنروز ديدم کتابش  ست که درس فرنگی میها رو به انگجی گردانيده چنين گفت: آقا کسی ه طلبه

بودم. زيرا چند  را بمسجد آورده بود و ميخواند. دربارۀ او تکليف چيست؟! خواستش از آن کس من می
فرانسه در دستم بمسجد ميرزا مهدی رفته بودم و آن طلبه ديده بود. » النگاژ«روز پيش يک کتاب 

لبه و برخی از ماليان بروی من نگاهی کردند. ولی من بخود آن ط». به او بايد حد زد!«انگجی گفت: 
   ]٢٣»[نگرفته بخاموشی گرائيدم.

  
طلبی وی  خواهی و مشروطه يکی ديگر از اوصاف کسروی که با عقايد ماليان سازگار نبود، آزادی

ان خواه به دنبال مبارزات مشروطه -بود. مشروطه خواهی او از زمانی شروع شد که مردم تبريز نيز 
قيام کردند وبا نوشتارها در نشريات محلی و گفتارها در ميادين و  -شمسی  ١٢٨۵تهران درسال 

مساجد شهر، مردم را به شور و هيجان واداشتند. در همين دوران بود که کسروی شانزده ساله برای 
وم آن ها، به مفه اولين بار کلمۀ مشروطيت را شنيده بود. و ضمن شرکت در اجتماعات و سخنرانی

شنيدم. نخست بار بود » مشروطيت«نام ] ٢۴آمدم در ويجويه[ از هکماوار می«... واژه پی برده بود: 
رفتند  خورد و پيداست که معنايش نميدانستم. چون مردم دسته به دسته بکونسولگری می که بگوشم می

طه را معنی ميکنند... رانند و مشرو من نيز پيروی نمودم در آنجا کسانی را ديدم که بمردم گفتار می
من اينها را پسنديدم و بمشروطه دل بستم. از نويدهائيکه دربارۀ پيشرفت توده و آيندۀ روشن کشور 

کشيدم و  ديدم از شادی گردن می داده ميشد بسيار شادمان گرديدم. چون آن جوش و جنب مردم را می
  ]٢۵»[گزاردم. باليدم و خدا را سپاس می می
  

پسنديد و متشرعان محله، اين رفتار سيد  خواهی را نمی ن روزی هکماوار، مشروطهليکن محيط سياه آ
زبان  -که معلمش نيز بود  -نگريستند. بويژه يکی از ماليان خانواده  احمد جوان را با شک و ترديد می

  ].٢۶کرد[ گشاد و روزنامه خواندن و انجمن رفتن او را سرزنش می به مالمتش می
  

س شورای ملی بوسيلۀ قزاقان حامی محمد عليشاه بمباران شد (روز دوشنبه، سوم دو سالی بعد، مجل
چند روزی طول نکشيد که تبريز قهرمان بخاطر بازگرداندن مشروطيت قد علم کرد و به ). ١٢٨٧تير

در اين سال سيد احمد جوان هيجده سال داشت. او به ]. ٢٧نبردمسلحانه بر عليه قوای دولتی پرداخت[
أثير مبارزان و مجاهدان تبريزی قرار گرفت و آتش درونش درحمايت ازمشروطيت صد شدت تحت ت
  چندان شد. 



  
خواهان پس از بدی رو بنيکی گزارده و در سايۀ  چون کار مشروطه«نويسد:  دراين باره می

افزود اين آگاهيها که بمن  خواهی به نيرو می مردانگيهای ستارخان و ديگران روز بروز مشروطه
  ]٢٨»[[مرا] بسيار خشنود گردانيدی. رسيدی

  
های  ساز بود. در آن روزها، تبريز درگير جنگ ش برای کسروی سالی سرنوشت ١٢٩٠زمستان سال 

مسلحانه بين مجاهدين شهر و قوای روسيه بود. مجاهدين، بازماندۀ آن گروه از مردم تبريز بودند که 
گيده و پيروز شده بودند و اينک با قوای روسيه مدتی قبل، به همراهی ستارخان با نيروهای دولتی جن

در داخل شهر درگير نبرد مسلحانه بودند. وی که بشدّت تحت تأثير رشادت آنان قرار گرفته بود، در 
کرد. و حتی خود نيز تنی  های محرم از باالی منبر، مردم را برای کمک به مجاهدين تشويق می شب

ماليان که اغلب از حاميان قوای متجاوز ]. ٢٩نان را داشت[چند را همراه ساخته و قصد پيوستن بدا
  نمودند.  کردند وحتی تکفيرش نيز می روس بودند، با او به مقابله برخاسته و برعليه وی سمپاشی می

  
...يکی از کسانيکه زندگانيش بسختی افتاد من بودم، زيرا در « نويسد:  کسروی دربارۀ آن روزها می

چند روزه در شمار آزاديخواهان درآمده بودم، و اين بود ماليان زبان  سايۀ شور و سهشهای آن
های  داشتند. درهر نشستی نيش گشادند و مردم را بروگردانی از من بلکه ببد گوئی باز می بتکفيرم می
  ]٣٠»[گفتند... زدند، [از] تلخگوئی دريغ نمی زبانی می

  
شد. علمای دين در هر نشست و هر منبری از  میبدين ترتيب رفته رفته راه وی از راه روحانيت جدا 

جستند.  نمودند. مردم نيز که پيروان وفادار رؤسای دين بودند، به مرور از او دوری می وی انتقاد می
  و اين خود فرصتی بود که کسروی توانست از حرفۀ مالئی روی برتابد. 

  
درميان بود وآن اينکه بشوند [به علت]  دربرابرهمۀ اين بد يها يک نيکی«..نويسد:  خود دراين باره می

همين پيشامدها ازيکسو مردم نيزازمن نوميد شده دست ازگريبانم برداشتند و بد ينسان زنجيرمالئی از 
  ]٣١»[گردنم برداشتند.

  
، مدتی با خيال آسوده در خانه ]٣٢)[١٢٩٠کسروی پس از رهائی از بند مالئی (در اواخر سال 

هائی از قبيل حساب و هندسه و جبر و مقابله و ستاره شناسی و فيزيک ...  نشست و به مطالعه کتاب
اف را بدست آورده و  و کتاب احمد طالب] ٣۴های سياحتنامۀ ابراهيم بيک[ همچنين کتاب] ٣٣پرداخت[

ای (سياحتنامۀ ابراهيم بيگ) قرار گرفت و  مطالعه کرد. او بشدت تحت تأثير کتاب زين العابدين مراغه
سپس همفکران ديگری در سرراهش قرارگرفتند و ]. ٣۵»[باد به آتش درونم زد.«دش: بقول خو

 -حاکم شهر -تشکيل دادند. در آن روزهای سياه تبريز که صمدخان شجاع الدوله ] ٣۶»[باهمادی«
کرد، آنان  ها تن از مردم آزاديخواه شهر را اعدام می دست در دست قوای اشغالگر روس هر روز ده

  گرفتند. آراستند و در سوگ آزادی برباد رفته ماتم می س میدر خفا مجل
  

با اينهمه کسروی از تنگدستی در عذاب بود. مالئی در آن روزها تنها وسيلۀ تأمين معيشت خود و 
رفت. با ترک اين حرفه، بيکار ماند و در نتيجه به مصيبت فقرونداری گرفتار  اش بشمار می خانواده

داد و مجبور شده بود که  ينۀ سنگين خانوادۀ نسبتآ بزرگش اورا آزار میآمد. عدم امکان تأمين هز
های عزيزش را که تنها سرمايۀ وی بود، به مرور بفروشد و موقتآ نان شب خانواده را فراهم  کتاب

  سازد. 
  

پولی مرا فشار سختی ميداد. چون کاری نميداشتم پولی  يکسو نيز تهيدستی و بی«..نويسد:  خود می
گذرانيديم.  بود با اينحال ما در تنگی افتاده با سختی می نميرسيد. در هکماوار زندگانی آسان میبدستم 

فروختم. کتابفروشی ازر از ما  درآن چند سال کتابهای بسيار گرد آورده بودم. در اين هنگام آنها را می



پدرم، حاجی محمد جعفر فرستادم ميفروخت و پولش ميداد. دوتن از دوستان  بود. کتابها را می آگاه می
بادامچی وحاجی حسين بادامچی، که آزاديخواه نيزمی بودند چند بار پول برای من فرستادند. حاجی 

  ]٣٧»[عباس که در پيش نامش برده ام بارها از او وام گرفته بودم.
  

توصيۀ توانست در طوالنی مدت ادامه يابد، لذا وی به دنبال کار ثابتی بود. بنا به  چنين وضعی نمی
هايش را يکجا فروخت و پول آن را در کار جوراب بافی بکار انداخت. يک  آشنايان، مابقی کتاب

ماشين جوراب بافی از آلمان وارد کرد و خود نيز که شناختی از اين پيشه نداشت، بيادگيری آن 
  بردند! پرداخت. شوربختانه آن نيز با شکست توأم شد. پولش را خوردند و ماشينش را نيز به گرو

  
سالگی کار نسبتآ ثابتی پيدا کند. او در مدرسۀ ٢۵، کسروی باالخره توانست در سن ١٢٩۴در سال 

در اين مدرسه وی عالوه بر تدريس، روزی ]. ٣٨آمريکاييان به عنوان معلم درس عربی استخدام شد[
آن فرصت شد. بدين ترتيب زبان انگليسی را در  يک ساعت نيز در کالس درس انگليسی حاضر می

از اين تاريخ به بعد بود ]. ٣٩را نيز ياد گرفت[» اسپرانتو«بياموخت. و همچنين در اين مدرسه زبان 
که او توانست استقالل مالی پيدا کند و راهش را برای هميشه از راه مالئی جدا سازد. ولی هرگز 

های جامعه،  ها و زشتی دینتوانست دوروئی ماليان را نديده بگيرد و در حقيقت طغيان وی بر عليه پلي
  از طريق نبرد با اين گروه شروع گرديد.

  
  بزرگسالی کسروی

  به بعد) ١٢٩۵(از 
  
  )١٢٩٩ -١٢٩۵زندگانی بزرگسالی کسروی از ( -١

پس از رهائی کسروی از دام مالئی، افق روشنی در مقابل وی پديدار شده بود. با اين همه مگرماليان 
تند. آنان تدريس وی در مدرسۀ آمريکائی و نيز فراگرفتن زبان داش آباد دست از سرش برمی حکم

خواندند و مردم را برعليه  اش می»بابی«چيدند و  تابيدند و برعليه او توطئه می انگليسی او را برنمی
تير  ١١شورانيدند. کسروی برای رهائی از دست آنان، قصد سکونت در قفقازيّه را کرد و در ( وی می
های اين مسافرت به يادگيری زبان روسی نيز  ليس حرکت نمود. در فرصتبه مقصد تف) ١٢٩۵

آنگاه از طريق شهر باکو عازم مشهد شد. پس از يک ماه اقامت دراين شهردوباره به ]. ۴٠پرداخت[
وپنج روز سکونت در اين شهر، چون معاش زندگيش فراهم نگرديد و از  تفليس بازگشت. پس از چهل
تلگرافی بازگشت او را خواستار شد، دوباره به تبريز مراجعت  طرف ديگر مادرش نيز طی

  ].۴١کرد[
  

گردد. در مورد  ازاين تاريخ به بعد است که زندگانی علمی، فرهنگی و اجتماعی کسروی آغاز می
بدون معلم و با مطالعات شخصی کسب » اغلب«دانش اندوزی وی بايد گفت که او معلوماتش را 

، همزمان با کارهای اداری، در »به مدت هشت نه سال ١٣٠٠ائيزاز پ«کرد. بقول خودش  می
  پرداخت.  های مقتضی به مطالعات و يادگيری می فرصت

  
های بيکاری، همچون بسيار ديگران، بخواندن کتاب، يا آموختن  در ساعت«... نويسد:  در اين باره می
ها  داشتمی. سفرنامه را دوست میها بيشتر تاريخ و جغرافی  پرداختم. از کتاب ها می برخی آموختنی

پرداختمی. چون چند  شناسی را دوست داشته گاهی به آن می ها ستاره خواندمی. از دانش بسيار می
دانستم و از اين سوی در سفرها، در  زبانی را از ترکی و فارسی و عربی و انگليسی و اسپرانتو می

که مازندرانی و شوشتری و سمنانی و برخی پرداختمی (چنان هر کجا به ياد گرفتن نيمزبان آنجا می
هاست نزديک گردانيد که بآن  که خود يکی از دانش» زبانشناسی«ديگر را ياد گرفتم) اينها مرا به 

ميان زبان پهلوی را نيک ياد گرفته، هخامنشی (يا زبان نوشته بيستون) را دنبال کردم،  پرداخته در آن
کوشيدم. زبانهای کهن و نو ارمنی را از يک آموزگاری درس  باوستائی [به اَوستائی] نيز زمان کمی



شناسی به يک زمينۀ نوی درآمدم، و آن اينکه هشت هزار کمابيش  خواندم. از اين گذشته در زبان
هارا گرد آورده دربارۀ آنها بجستار و رسيدگی پرداختم و ميخواستم معنی نامهای  نامهای شهرها و ديه

  ]۴٢»[وان، از راه دانش بدست آورمشهرها را تا آنجا که ميت
  

فريبان، زبان به  و همچنين از اين تاريخ به بعد بود که کسروی در مقابل ستمگران و فاسدان و مردم
بََرد. وی در مقابله با فساد  های جامعه را قاطع و بدون پروا زير سؤال می گشايد و پليدی اعتراض می

عی افراد پروا نداشت و اوصاف پليد زشتکاران را بطور و فاسد از مقام و موقعيت و اعتبار اجتما
  شمرد. محکم، قاطع و چشم در چشم آنان می

  
اولين گروهی که هدف انتقاد وی قرار گرفت، روحانيان دين بودند. وی بيش از هر کس ديگری آگاه 

که اينان  دانست بود که اين قشر از مردم کشور، تا چه اندازه ظاهرساز و مردم فريبند. او خوب می
خواهند.  سوادی وخرافات می خبری و بی بخاطر حرمت و اعتبار اجتماعی خويش، مردم را در بی

(زيرا انسانی که درس خواند و آگاه شد، هرگز چشم بسته تن به تقليد از آنان نخواهد داد و يا در پای 
داد،  رصتی که دست میهايشان زارزار گريه نخواهد کرد). لذا در هر ف منابرشان نشسته و به حکايت

کشيد. برای آگاهی از کيفيت طغيانی که اين مرد بزرگ در مقابل  های آنان را به رخشان می پليدی
  کنيم. ای را از خاطرات وی نقل می سودجويان داشت، واقعه

  
، قحطی وحشتناکی در کشور رخ داده بود. بطوريکه تنها در محلۀ حکم آباد هر روز ١٢٩۶درسال 

در همين روزها کسروی به عنوان بازديد نوروزی به ]. ۴٣مردند[ ه تن از گرسنگی مینزديک به د
ميرزا حسن «منزل يکی از دوستانش رفته بود. در اين هنگام يکی از مجتهدان معروف شهر 

رسد. بدنبال وی گروهی از مريدان ثروتمند مجتهد که بازرگان بودند، به  نيز از راه می» علياری
گويند که ما عازم  کنند و می نشينند و سپس آغازسخن می می» آقا«ند و در حضورشتاب ديدارش می

زيارت حضرت سيدالشهدا هستيم. آمديم دست آقا را ببوسيم و اجازه سفر بگيريم. علياری از اين سخن 
بشما اجر جابرابن عبدهللا داده خواهد شد... فرشتگان چشمهايشان «چون گل شگفته شده ومی گويد: 

  ]۴۴»[ست...براه ا
  

دهد و خروش  ، به يک باره عنان از کف می»مريد فريبی«و» دين فروشی«کسروی با شنيدن چنين 
آخوند چه ميگوئی؟ چرا اينها را «زند:  دارد و در پيش جمع مريدانش خطاب به مجتهد فرياد می بر می

اند و نزد خدا روسياه  هفريب ميدهی؟... اينها کسانيند که همسايگان و خويشان خود را از گرسنگی کشت
خواهند بود. جابرابن عبدهللا هزاروسيصد سال پيش بود. از ديروز گفتگو کن که زنهای بيوه سر 

  ]۴۵»[چسبانيدند و هر دو در يکجا ازگرسنگی جان ميدادند. جان خود را بسينه می فرزند نيمه
  

و فاسد و دزد و خائن و گوئی کسروی در مقابله با فساد  پروائی و فاش قاطعيت و شجاعت و بی
رفت.  اش جزو شخصيتش به شمار می ای از او جدا نشد و تا آخرين روز زندگی دروغگو، لحظه

های زندگی اش،  ، در آخرين ماه)١٣٢۴بطوريکه وی در بيست وهشت سال پس از اين واقعه (سال 
ا برخالف حقيقت من عادت نکرده ام سخنی ر«... گويد:  به وضوح به اين مطلب اشاره کرده و می

  ]۴۶»[بشنوم و بدفاع قادر باشم و خودداری نشان دهم
  

و » قلم«او همچنين تا آخرين لحظات حياتش هميشه به دو اسلحه مسلح بود و آن عبارت بود از 
رفت. رفتار و اعمالش نيز با آنچه که  ها می او هميشه با اين دو اسلحه به جدال نامردمی». سخن«

ای از مطالعات  سو بود. عال وه برآن، وی در کنار مبارزات اجتماعيش، لحظه نوشت هم گفت و می می
علمی غافل نبود. بطوريکه در سطور باال ديديم و در آينده نيز خواهيم ديد؛ از کمترين فرصتی برای 

در راه و » النّجمة الدريه« ای بنام  جست. در اين زمان بود که او کتابچه ياد گرفتن و نوشتن سود می
به گمان ما اين کتاب اولين تأليف کسروی به شمار ]. (۴٧وش ياد گيری زبان عربی تأليف کرد[ر



رود). به دنبال انتشار اين کتاب، از سوی ادارۀ فرهنگ تبريز او را در تنها دبيرستان دولتی آن  می
ر کسروی د). ١٢٩۶شهر(دبيرستان فيوضات) با پست آموزگاری زبان عربی استخدام کردند (سال 

به استخدام عدليۀ تبريز درآمد.  ١٢٩٨همان سال به خيابانی پيوست. سال بعد از او ببريد. در شهريور 
، جان او نيز همچون بقيۀ مخالفان خيابانی ]۴٨)[١٢٩٩فروردين  ١٧پس از خيزش خيابانی در تبريز(

   ].۴٩ارديبهشت، محرمانه از تبريز بقصد تهران خارج شد[ ٢١در خطر بود و لذا در 
  

در تهران ابتدا به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و مدتی در دبيرستان ثروت تدريس زبان عربی کرد. 
به عدليه بازگشت و با پست عضويت استيناف عدليۀ تبريز عازم آن شهر  ١٢٩٩و سپس در زمستان 

اسفند به  ٢٣در تبريز فقط سه هفته بکارمشغول بود که کودتای سوم اسفند اتفاق افتاد و در ]. ۵٠شد[
دستور سيد ضياءالدين طباطبائی، دادگستری تعطيل شد. يک بار ديگر کسروی به فقر مالی دچار 

هايش را به  ها در راه باکو به تبريز، گرفته و اموال و لباس گرديد. در اين وانفسا برادرش را شاهسون
ده بود. کسروی برای بار دوم تاراج برده بودند و او لباس کرباس برتن و با پای پياده به تبريز رسي

هايش را به برادرش  اش سازد. کليۀ کتاب های عزيزش را فدای زندگی خانواده مجبور شد که کتاب
در همين روزها همسرش نيز چشم ]. ۵١بخشيد تا وی مغازۀ کتابفروشی بازکند و زندگيش را بگذراند[

کار بود و سرگردان! در  ر تبريز بیاز جهان فروبست و اندوه سيد احمد را صد چندان کرد. مدتی د
اين تاريخ بود که با همدستی چند تن از دانشمندان مسلمان و ارمنی انجمن اسپرانتو را بنياد گذاشت. 

  چند ماه بعد به تهران بازگشت.
  

  ادامه دارد
 ------------------------  

  .١٣٢٣، تهران، ١٠احمد کسروی، زندگانی من، چاپ باهماد آزادگان، ، ص - ] ١[
  .١٣٧٧، سوئد، ٢٩ناصر پاکدامن، قتل کسروی، انتشارات افسانه، ص - ] ٢[
حقايقی دربارۀ زندگانی زنده ياد احمد کسروی و فرزندان او، از زبان بزرگ حيدری نوری  - ] ٣[

  يکی از ياران ديرين کسروی، سايت انترنتی آراسب نوين.
  اری کسروی، (مقالۀ انترنتی).مراد زارعی، روايت شاهد عينی از قتل و خاکسپ - ] ۴[
  کتاب مورد استفادۀ ما: نشر باهماد آزادگان، تهران، تاريخ؟ - ] ۵[
ای نيست، زيرا مطمئن ترين وسيلۀ اظهارنظر دربارۀ او همين کتاب  البته بجز اين هم چاره - ] ۶[

  است.
  .١١-١٢همان گذشته، صص - ] ٧[
  .١٠همان، ص - ] ٨[
  .٢٢همان، ص - ] ٩[
  .١٠گذسته، صهمان  -] ١٠[
  .١٢ -١٣همان، صص -] ١١[
  .١٢زندگانی من، همان، ص -] ١٢[
  .١٣همان، ص -] ١٣[
  .٢٩زندگانی من، همان، ص -] ١۴[
  .٣۴همان، ص -] ١۵[
  .٢٢همان گذشته، ص -] ١۶[
  .٢٩همان، ص -] ١٧[
  آخشيج = ضد -] ١٨[
  .۵٢ -۵٣زندگانی من، همان باال، صص -] ١٩[
  .۵۶همان، ص -] ٢٠[
  .١٠٩ن زندگانی من ص-کسروی دو برادر کوچکتر از خود داشت. ن -] ٢١[
  انگجی يکی از مجتهدان درجۀ اول تبريز بود. -] ٢٢[



  .۶٨همان باال، ص -] ٢٣[
  ايست در تبرير. نام محله -] ٢۴[
  .۴٢-۴٣زندگانی من، همان، صص -] ٢۵[
  .۴٣همان، ص -] ٢۶[
اريخ مشروطيت کسروی، بخش سوم، مراجعه برای آگاهی بيشتر در اين مورد، به کتاب ت -] ٢٧[

  گردد.
  .۴۵همان، ص -] ٢٨[
  .۶١همان، ص -] ٢٩[
  .۶٢همان، ص -] ٣٠[
  .۶٣همان، ص -] ٣١[
  .۶١همان، ص -] ٣٢[
  .۶٣همان، ص -] ٣٣[
  ای. اثر حاج زين العابدبن مراغه -] ٣۴[
  .۶۴همان، ص -] ٣۵[
  باهماد=گروه و تشّکل. -] ٣۶[
  .٧١همان، ص -] ٣٧[
  .٨١همان،  - ]٣٨[
  .٨٢همان، ص -] ٣٩[
  به بعد. ٩۴همان باال، صص -] ۴٠[
  اين مسافرت در حدود سه ماه وده روز طول کشيد. -] ۴١[
پا و  گيری بی خرده« ای افزوده شده درآخرکتاب :  کسروی، شيخ صفی و تبارش، يک نکته -] ۴٢[

   ١، ص »پاسخ آن 
  .١١٢زندگانی من، همان، ص -] ۴٣[
  .١١٣، صهمان -] ۴۴[
  همان. -] ۴۵[
  .٢۵کسروی، سرنوشت ايران چه خواهد بود و امروز چاره چيست، ص -] ۴۶[
  .١٠٣زندگانی من، همان، ص -] ۴٧[
ذکر شده  ١٢٩٨، سال ١٣٠کسروی، ص» زندگانی من«تاريخ خيزش خيابانی در کتاب  -] ۴٨[

ريخ هيجده سالۀ ک، کسروی، تا -باشد. ن می ١٢٩٩فروردين  ١٧است. درستش روزسه شنبه، 
  .١٣۵٣، تهران، اميرکبير، چاپ ششم، ٨۶۵آذربايجان، ص

  .١٣۶همان، ص -] ۴٩[
  .١۴٩همان ص -] ۵٠[
 .١۵٨همان، ص -] ۵١[

 

 

 

 

 



 )١٣٠٩تا ١٣٠٠ده سال در عدلیھ یا مبارزات عملی کسروی از (

  

کسروی در تھران جھت استخدام بھ وزارت عدلیھ مراجعھ کرد. در مدت انتظار ) ١٣٠٠مھر ٢در (
این بار او را با پست عضویت استیناف روانۀ ]. ١پولی مواجھ بود[ جھت تعیین تکلیف، با سختی و کم

در وی چھارماه در عدلیۀ ساری مشغول خدمت شد و در این مدت ). ١٣٠٠آبان  ٢۶مازندران کردند (
اللغة «و نیز مطلبی بھ زبان عربی در بارۀ زبان ترکی بنام ] ٢مطالعھ کرد[» زبان مازندرانی نیم«بارۀ 

پس از چھارماه اقامت در ساری، ]. ٣در سوریّھ فرستاد[» العرفان«بھ ماھنامۀ » الترکیّھ فی ایران
ر بست و عازم رخت سف ١٣٠١فروردین  ١۴عدلیۀ مازندران تعطیل شد و کسروی یکبار دیگر در 

ونیم بعد، مأمورعدلیۀ دماوند شد و در آنجا نیز بھ علت نرسیدن حقوق  تھران گردید و حدود یک ماه
در ]. ۴ماھانھ اش با فقر درگیر بود (تا آن جا کھ شبی پول خرید نفت برای چراغ شب را نداشتھ است)[

در مھرماه ]. ۵زبان عربی نوشت[مدت اقامت خویش در دماوند، کتابی دربارۀ تاریخ آذربایجان را بھ 
بھ تھران خواستند و او در این امتحان بین پنجاه نفر » قضاوت«ھمان سال کسروی را برای امتحان 

  داوطلب مقام اول شد.

   کسروی در عدلیۀ زنجان

درمدت اقامت یک سالھ ]. ۶در اول دی ماه ھمان سال بھ عنوان رئیس عدلیۀ زنجان عازم آن شھر شد[
در افتاد و دماغ آنان را بھ خاک مالید و قوانین » گردان ستبران«جان، بھ قول خودش با اش در زن

ستبرانی را کھ کسروی در  دادگستری را در مقابلھ با احکام شرع بر مالیان تحمیل کرد. یکی از گردن
ا ھا پیش عادت داشت کھ ب خان افشار بود. این شخص از سال زنجان ادب کرد، شخصی بنام جھانشاه

در روزھای اول ورود کسروی، ]. ٧فرستادن تحفھ بھ رجال، آنان را در تحت نفوذ خویش قرار دھد[
بھ کسروی حوالھ کرد. » انسانیت و یگانگی«جھانشاه خان، بیست من روغن و شش خروار آرد بنام 

سانیت را در بھ امیر سالم برسانید. این ان«وی ضمن برگشت دادن ھدایا، بھ جھانشاه خان پیغام فرستاد: 
  ]٨»[کھ تازه باز شده است بکند و این روغن و آرد را بآنجا بفرستد...» دارالمساکین«بارۀ 

بھ عدلیھ تحمیل » قانون دولتی«را در مقابل » قانون شرع«ھا پیش  با مالیان زنجان نیز کھ از سال
از ھمانروزھای «... سد: نوی کردند، در افتاد و ھمگی آنان را در جای خود نشانید. در خاطراتش می می

گذشت کھ پیام یکی از ایشان  نخست مالیان بدست درازی در کارھای عدلیھ پرداختند. کمتر روزی می
دیدم در زده شد و مالیی یا سیدی درآمد و نشست و چنین آغاز سخن  نرسد. ھنوز آفتاب درنیامده می

کنم کھ فالن کار کھ در عدلیھ است حضرت حجت االسالم... سالم رسانیدند، فرمودند کھ عرض «کرد: 
، من در شگفت میشدم کھ ما چیزی نپرسیده چگونھ او »داعی اطالع دارم. حکم شرعیش فالن است

بآقا سالم برسانید، بگوئید ما در عدلیھ از روی قانون حکم میدھیم. بحکم «گفتم:  پاسخ میدھد. می
  ]٩».»[شرعیش نیاز نمیداریم

در منزل علما بود. با وجود اینکھ پس از » نشینی بست«مالیان، سنت  ھای قدرت یکی دیگر از پایھ
کردند  دار حمایت می وآب مشروطیت در کشور قوانین دولتی برپا شده بود، لیکن مالیان از این سنت نان

و البتھ ظلم و ستم دولتیان نیز مزید بر علت توسعۀ این رفتار زشت بود. کسروی پس از ورود بھ 
  عمل نیز در افتاد. زنجان، با این

ای را شرکت داده  خواری، زن بدکاره کند کھ فرزند یکی از توانگران، شبی در بزم باده وی حکایت می
، بد مستی کرده و آن زن را با گلولھ کشتھ و جسد وی را برده »حاجی احمد«بود. یکی از مدعوین، بنام 
و بجز یک مشت استخوان و گیسوانش چیزی ھا این جسد را خورده بودند  بھ بیابان انداختھ بود. گرگ

باقی نگذاشتھ بودند... پس از تحقیق، قاتل شناسائی شده بود لیکن قبل از دستگیری در خانۀ یکی از 
  بست نشستھ بود.» حاجی میرزا مھدی«نام  مجتھدان بھ



خود گذارده  پس از چندی من شنیدم او را بحال«... کنیم:  بقیۀ ماجرا را عیناً از قلم کسروی نقل می
گفتم: چرا؟! گفت: ». اند آری بگرفتنش نرفتھ«اند. از وکیل عمومی... پرسیدم. گفت:  بگرفتنش نرفتھ

رسم اینست کسیکھ در خانۀ علما بست نشست دیگر او را تعقیب نمیکنند. برفرض آنکھ اگر بشھربانی «
سخنیست؟ شما بحکمران بنویسید  گفتم: در برابر قانون اینھا چھ». یا حکومت نویسم اقدام نخواھند کرد

  و بگذارید آنھا گوش ندھند.

صالح نیست. من بھ احترام عدلیھ «با فشار من نامھ بحکمران نوشتھ شد. حکمران پیام فرستاده بود: 
  ».خواھش میکنم کھ آقای حاجی میرزا مھدی او را فرار دھند

است نتیجۀ جانبازی ھزارھا مردان این قانون کھ در دست م«فرستد:  کسروی فردا بھ مجتھد پیام می
اکبر و دیگران با صد مردانگی جان  زاده و میرزا علی غیرتمند است. در ھمین زنجان شما عظیم

اند و در نتیجۀ ھمۀ آنھا این قانون شده. من ناچارم این قانون را روان گردانم. حاجی احمد کھ آدم  باختھ
ید دستگیر گردد و بدادگاه فرستاده شود. از آنسو در کشتھ و اکنون در خانۀ شماست بدستور قانون با

اسالم تنھا کعبھ پناھگاه توانستی بود. من نمیدانم از کی خانۀ شما کعبھ گردیده. بھرحال من ناچارم 
آورند.... ھمان روز حاجی  کشند و می فرستم می حاجی احمد را بدست آورم. یا خودتان بفرستید یا می

و از آنجا بزندان سپرده گردید. این داستان بیکبار چشم مالیان را ترسانید و احمد بعدلیھ فرستاده شد 
  ]١٠»[نیروی عدلیھ را بھمھ نشان داد

مبارزات کسروی با مالیان زنجان داستان مفصلی دارد لیکن ما در این مختصر بخاطر احتراز از 
  کنیم.  اطالۀ کالم از تفصیل آن خود داری می

بھ زبان عربی است کھ » تاریخ ھیجده سالۀ آذربایجان«نجان تصحیح کتاب از مطالعات علمی وی در ز
ای  فرستاد. ھمچنین دفترچھ] ١١»[العرفان«ای بنام  در دماوند نوشتھ بود و سپس آن کتاب را بھ ماھنامھ

  را از اسپرانتو بھ عربی ترجمھ کرده و بھ صیدا فرستاد.] ١٢»[قھوة سورت«بنام 

   کسروی در عدلیۀ خوزستان

 ۶الوزرا عنان اختیار کشور را در دست گرفت ( در این میان رضا خان سردارسپھ بھ عنوان رئیس
، کسروی ]١٣دستور وی وزارت عدلیھ برای تحمیل کردن قدرت دولت بھ شیخ خزعل[ بھ). ١٣٠٢آبان

تورات را بھ عنوان رئیس عدلیھ بھ خورستان مأمور کرد. او پس از مالقات با سردار سپھ و دریافت دس
بھ قصد خوزستان از تھران حرکت کرد. آن روزھا  ١٣٠٢، در دی ماه ]١۴مستقیم از جانب وی[

نامیدند، کسروی اولین کسی است کھ سرفصل اوراق عدلیھ را بھ نام  می» عربستان«خوزستان را 
  تبدیل کرد.» خوزستان«باستانی آن استان، 

اولین دیدار آن دو در آبادان ]. ١۵ھا کرد[ کسروی پس از ورود بھ خوزستان با شیخ خزعل مبارزه
سالم «... نویسد:  بخشی از نظرخزعل ببار نیاورد. کسروی در این باره می اتفاق افتاد و نتیجۀ رضایت
از تھران ». من رئیس عدلیۀ خوزستانم. خواستم جناب شیخ را ببینم و بروم«بھم دادیم و نشستیم. گفتم: 

ھا کھ  بمن گفتھ بودند کھ خزعل از سران اداره» ق شما چقدر است؟حقو«ھائی کرد. سپس گفت:  پرسش
خود سخن بمیان آورد ھمان را دستاویز » حقوق«پیشش روند چنین پرسشی کند و او چون از کمی 

دارند. این پرسش  ھای خوزستان از او ماھیانھ می گرفتھ ماھانھ برایش گزارد و ھمھ سران اداره
اند کھ  بمن حقوق کافی خواھند داد. آنگاه بمن اختیار داده«ده. پاسخ دادم رساند کھ آن سخن راست بو می

از این سخن نگاه تندی بمن کرد و خاموش ایستاد. من نیز سخنی نمیداشتم و » ھرچھ کم داشتم بخواھم.
  ]١۶»[برخاستم و خداحافظ گفتھ روانھ گردیدم



خطاب کرد. خود در این باره » نشین باناعراب بیا«اش را  ھایش او و طایفھ در یکی دیگر از مالقات
چند بار روی خود بمن گردانید و سخنانی گفت. یکبار گفت: «...نویسد کھ در یک نشستی: [خزعل]  می
ً «سپس بآواز بلندتری خواند » شما کھ سیدید، شما میگوئید من عربم!« من ». االَعراُب اََشِد ُکفراً و نفاقا

این ». ز اعراب است. اعراب بیایان نشینان را گویند کھ شماییدعرب ج«باینسخنش پاسخ داده گفتم: 
کسروی کھ در گذشتھ نیز او را از خویشتن رنجانیده ] ١٧»[سخن باو تلخ افتاده ولی بروی خود نیاورد.

  بود، با این عمل دشمنی وی را بجان خرید. 

جا پایدار نمود (سھ  در این میان ارتش رضاشاھی بھ خوزستان دست یافت و قدرت مرکزی را در آن
چون مرکز ستاد ارتش در شھر ناصری مستقر شده بود، لذا از تھران ). ١٣٠٣شنبھ یازدھم آذر

تلگراف رسید کھ عدلیھ نیز از شوشتر بدان شھر تغییرمکان دھد. کسروی پس از ورود بھ ناصری 
مرکزی ناراضی  متوجھ شد کھ نظامیان دست بھ آزار مردم گشوده و اھالی خوزستان را از حکومت

بھ جای آنکھ بھ داد مردم رسیده و  -رئیس قشون  -کنند. و سرتیب فضل هللا (سپھبد زاھدی بعدی)  می
  کرده است.  بدانان خدمت کند، بھ جیب خویشتن خدمت می

اند با شتاب بسیار بھ پر کردن  در ناصری دانستھ شد این افسران کھ رسیده«نویسد:  دراین باره می
کوشند. سرتیب فضل هللا حکمران نظامی و دستیار او میرزا احمد عمارلو خودشان  ش میھای خوی جیب

درآمد ] ١٨لایر امروز)[١٠٠٠٠٠ای بنیاد گزارده اند کھ روی ھمرفتھ روزی ھزار تومان ( محکمھ
دارد. زیرا صدھا کسانی کھ از خزعل و پسرانش شکایت داشتھ اند بھ آن محکمھ رو آورده اند و  می

گیرند. در محمره و  ھای کھن از یک سو ده یک و از یکسو نیم ده یک می ھ شیوۀ فراش خانھآنان ب
  ]١٩»[آبادان نیز ھمان رفتار است.

دانست کھ با این  سرتیب فضل هللا، انتقال عدلیھ بھ ناصری را بر ضرر خویش دریافت. زیرا خوب می
رت درآمدی را کھ از طریق چاپیدن عمل ادارۀ محاکم شھر از دستش خارج خواھد شد. و در این صو

زد، از دست خواھد داد. بھ ھمین دلیل از مرکز خواست کھ از انتقال عدلیھ بھ  مردم شھر بھ جیب می
ناصری منصرف شوند. دو ھفتھ بعد وزارت عدلیھ طی تلگرافی، دستور بازگشت عدلیھ بھ شوشتر را 

عدلیھ «فرازانھ بھ مرکز پاسخ داد:  د و گردنصادر نمود. لیکن کسروی تن بھ این حکم غیرعادالنھ ندا
باید در مرکز والیت باشد، بازگردانیدن آن بھ شوشتر خالف قانونست. من مکلف باجرای دستور 

  ]٢٠»[وزارتخانھ نیستم

کسروی با این عمل متھورانھ، بھ مرکز نشان داد کھ وی شخصی نیست کھ زیربار زور گردن نھد. 
روی آورد. » مبارزه با قلم«را نسبت بھ این حق کشی بلند کند، بھ منطق برای اینکھ فریاد اعتراضش 

المتین کلکتھ فرستاد و طی آن بشدت از نظامیان  بھ نشریۀ حبل» خداداد«نامۀ مفصلی با نام مستعار 
ھای لرستان و بختیاری  گشادن خوزستان تنھا آن نبوده کھ سپاھیان از کوه«...انتقاد نمود و نوشت: 

این سرزمین سرازیر گردند. اینھا بتنھائی سودی نتواند داشت. گشادن خوزستان آنست کھ  گذشتھ بھ
مردم این سرزمین را از عرب و ایرانی بدادگری دولت و مھربانی آن امیدمند گردانند و دلھای آنانرا 

  ]٢١»[بدست آورده بھ ایرانیگری دلبستھ سازند...

رسید. کسروی با  وکنار کشور بھ گوش می شاھی، در گوشھدر ھمین اوان زمزمۀ تمایل رضا خان بھ پاد
شنیدن این مطلب، نامۀ دیگری بھ نشریۀ فوق در مخالفت خویش با سلطنت رضا خان ارسال داشت: 

گزارد و پیداست کھ  سردار سپھ با رفتاریکھ تا کنون کرده پیداست کھ بمشروطھ و مجلس ارجی نمی«
  ]٢٢»[ر خواھد بود. اینست باید اندیشۀ آینده را کرداگر بشاھی رسد این ارج نگزاردن بیشت

ھا پی بردند و ماجرا را بھ تھران گزارش کردند. در  دنبال این امر، نظامیان بھ ھویت نویسندۀ نامھ بھ
  نتیجھ کسروی مورد خشم دربار و وزارت عدلیھ و نظامیان قرار گرفت و بھ تھران احضار گردید.



را بھ درخواست ] ٢٣»[قیام شیخ محمد خیابانی«خوزستان کتاب  کسروی در اوایل ورود خویش بھ
زادۀ تبریزی (معروف بھ ایرانشھر) بھ قلم کشید. خمچنین درساعات بیکاری بھ پژوھش  حسین کاظم

ھای مناسب دربارۀ تاریخ آن استان  و در فرصت]. ٢۴پرداخت[» ھای خوزستان نیمزبان«دربارۀ 
بود » تاریخ پانصد سالۀ خوزستان«و » مشعشعیان«دو کتاب معتبر مطالعھ نمود. نتیجۀ این مطالعات 

ھا بصورت دو کتاب مستقل بھ چاپ رسید.  بوسیلۀ روزنامۀ پیمان منتشر و بعد ١٣١٢کھ از سال 
حقایق عن «ای بنام  دفترچھ» االوقات العراقیھ«ھمچنین بنا بھ درخواست مدیربخش عربی نشریۀ 

  بھ رشتۀ تحریر درآورد. ١٣٠۴وردین بھ زبان عربی، در فر» اسپرانتو

   خدمت کوتاه کسروی در عدلیۀ تھران

پولی  بھ تھران بازگشت و منتظر خدمت شد و بازھم با فقر و بی ١٣٠۴اردیبھشت  ٢٢کسروی در 
مواجھ گردید. وی در مدت بیکاری خویش در تھران از فرصت استفاده کرد و بھ مطالعاتش ادامھ داد. 

با انتشار این کتاب ]. ٢۵را در این تاریخ نوشتھ و منتشر کرد[» ن باستان آذربایجانآذری یا زبا«کتاب 
پذیرفتھ » آکادمی آمریکا«و ھمچنین » جغرافیائی آسیائی«و » ھمایونی«ھای  بھ عضویت انجمن

را نیز در این دورۀ بیکاری بازخوانی و بھ پایان » تاریخ پانصد سالۀ خوزستان«کتاب ]. ٢۶شد[
ھای  »نیمزبان«عالوه بر آن وی دراین مدت (مستقیم و یا غیرمستقیم) بھ مطالعھ درمورد ] ٢٧رسانید[

، »کردی«، »تالشی«، »گیلکی«، »مازندرانی«، »الیکایی«، »ای سرخھ«، »دماوندی«ایرانی از قبیل: 
ھا او را بھ  پژوھش در مورد زبان و نیمزبان]. ٢٨، پرداخت[»شوشتری«، »سمنانی«، »خوزستانی«
  مینۀ زبانشناسی نزدیک تر کرد.ز

و نیز رئیس » بازرس عالی«، کسروی را دوباره بھ خدمت فراخواندند و در سمت ١٣٠۵از آغاز سال 
بھمن ھمان سال، داور  ١٩لیکن در] ٢٩در عدلیۀ تھران بھ کار گماشتند[» دادگاه نظامی«یکی از چھار 

د و طبق بھ دستور رضاشاه جھت برقراری عدلیۀ نوین، آن وزارتخانھ را منحل کرد. کسروی بیکار ش
معمول بھ تنگی معیشت گرفتار آمد و بازھم طبق معمول از فرصت بیکاریش سود جست و در قلمرو 

فرستاد. دربارۀ شیروخورشید (سمبل پرچم » آینده«مختلف بھ تحقیقاتش ادامھ داد. مقاالتی بھ مھنامۀ 
  ].٣٠تر گردانید[ یقایران) مطالعات اّولیّھ اش را شروع کرد. اطالعاتش را در خط و زبان پھلوی عم

گشایش یافت واز روز بیستم ھمان ماه کسروی بھ » عدلیّۀ نوین«، ١٣٠۶در روز پنجم اردیبھشت 
ھای بھ قول خودش  مشغول خدمت شد. از ھمان روز اول بھ پرونده» مدعی العموم تھران«عنوان 

ای  م بود کھ پروندهھمانروز دوم یا سو«اعتنا نکرد و قرار منصفانھ صادر کرد: ] ٣١»[حسب االمر«
» حسب االمر«بازداشتن باشد بعنوان ] ٣٢از شھربانی رسید کھ کسی را بی آنکھ گناھش شوند[

دھیم. من ھمداستانی » قرار بازداشت«بازداشتھ و پرونده را فرستاده بودند کھ ما ھمداستانی نمائیم و 
   ]٣٣»[ننمودم و گفتم آزادش کنند.

   کسروی در عدلیۀ خراسان

ولی در عمل جھت » انجام مأموریت مھم«روز بیشتر طول نکشید کھ کسروی را در ظاھر برای بیست 
ھائی در شیروان و قوچان رفت.  در آن جا بھ مأموریت]. ٣۴دور ساختن از تھران بھ خراسان فرستادند[

نزدیک بھ چھل روز در این مأموریت مشغول خدمت شد و چون مدت مأموریتش بھ پایان رسید، 
فاتی برای بازگشتن بھ تھران ارسال کرد و جوابی دریافت ننمود. روشن است کھ سران عدلیھ تلگرا

خواستند کھ او در تھران موی دماغشان  دانستند و نمی خدمت وی در مرکز را مغایر منافع خویش می
دید و این عمل را  گردد ولی کسروی دلیلی بر باقی ماندن خویش در آن منطقھ و بیکار گشتن نمی

  فرازانھ رفتار کرد. پسندید. بھ ھمین علت در مقابل بی اعتنائی مرکز، گردن نمی



اجازه  بی« بود:  چھار تلگراف پی ھم فرستادم. چون پاسخ تلگراف چھارم چنین می«... می نویسد: 
]. ٣۵»»[اجازه حرکت کردم وزارت جلیلۀ عدلیھ بی«من تلگراف پنجم را چنین نوشتم: ». حرکت نکنید

  ز برگشت بھ تھران از خدمت اخراج شد.و پس ا

   اولین دورۀ وکالت دعاوی کسروی

وی این بارحرفۀ وکالت برگزید. دراین حرفھ نیز ھرگز اصول اخالقی خویش را فراموش نکرد. 
من در وکالت نیز ھمان راه را پیمودم کھ در داوری میداشتم باین معنی دعوائی را کھ «... نویسد:  می

گفتم، انکار  ت وکالتش را نمیپذیرفتم. در محاکمھ، چھ حقوقی و چھ جزائی، دروغ نمیمیدیدم نھ راستس
  ]٣۶»[نمیکردم...

حرفۀ وکالت برایش پربار نیز بود؛ زیرا از طرفی درآمد خوبی داشت و توانست بدان وسیلھ زندگیش 
را یاد را سامان بخشد، از طرف دیگر در این فرصت بھ مطالعات علمی پرداخت و زبان ارمنی 

را از زبان پھلوی بھ فارسی ترجمھ و سال بعد » کارنامۀ اردشیر بابکان«و نیز کتاب ] ٣٧گرفت[
حرفۀ ). ١٣٠٧تا پائیز  ١٣٠۶تیرماه  ١٧منتشرکرد. حدود چھار ده ماھی بدین ترتیب گذشت (از 

وحیۀ وی ای نیز بھ او ارمغان آورد. بدین شرح کھ تکان سختی در ر وکالت بار معنوی فوق العاده
پدیدار شد. بھ گمان ما این تغییرات روحی آغازی بود بر مبارزات اجتماعی و اصالحی او کھ یکی دو 

، در آن راه گام گذاشت. خود وی بھ وضوح بدین مطلب اشاره کرده و )١٣١١ -١٢ھای  سال بعد (سال
ن سفر گیالن کردم آن در این یکسال وکالت بود کھ تکان سختی در روان من پدید آمد و چو«نویسد:  می

  ]٣٨»[تکان ھرچھ سخت تر شد...

ھای حساس قضاوت، او  بطوری کھ در سطور زیر خواھیم دید؛ تجربۀ ھیجده ماھۀ بعدی وی در پست
کسان یاری  ھای گردن ستبران برعلیھ بیچارگان و بی ھای قضائی و ستمگری را در شناخت فساد دستگاه

ھا و خرافات، درسطح جامعھ بھ طغیان واداشت.  ھا و حق کشی میکرد و این تجربھ او را برعلیھ نامرد
و شاید در ھمان روزھا بوده است کھ او پیمانی با پروردگارخویش بست تا وظیفۀ انسانی و وجدانی 

مرا با خدا پیمانست کھ از پا نھ نشینم و این راه «خود را در راه مبارزات ھمھ جانبھ اش پیگیری کند: 
  ]٣٩»[را بسر برم

   دورۀ خدمت ھیجده ماھۀ کسروی در عدلیۀ تھران

رئیس «و سپس » قاضی جنائی«بار دیگر بھ وزارت عدلیھ فراخوانده شد. ابتدا با پست  ١٣٠٧در پائیز
ریاست کل محاکم «گماشتھ شد و بعد با مقام » ریاست دایرۀ اجرا«و با حفط این سمت بھ » محاکم بدایت

در این ]. ۴٠ھیجده ماه و چند روز در ِسَمت فوق خدمت کرد[مشغول کار گردید. وی مدت » بدایت
ھا را از جانب رجال ناشنیده  ھا و سفارش در کار قضاوت توصیھ]. ۴١دوره نیز با قدرتمندان در افتاد[

  کاران با تلخی و خشونت برخورد نمود. گرفت. با متملقین و مداھنھ

یکی از  -الضرب  بر علیھ محمدحسین امیناولین حکمی کھ در پست ریاست دایرۀ اجرا صادر کرد، 
الضرب دوازده سال تمام یکی از طلبکارانش  بود. امین - نام  داران بلندپایھ و صاحب بازرگانان و سرمایھ

را با استفاده از نقوذ خویش، سر دوانیده بود. کسروی پس از مطالعۀ پرونده، مأمور اجرا را احضار 
دھم: ھمین اکنون بخانۀ امین الضرب برو، از فرشھای بیرونیش بشما دستور می«کرده و دستور داد: 

  ]۴٢»[باندازۀ پول اینمرد باز دار، باید تا یکساعت دیگر بازگردی و راپورت کار خود را بمن بدھی

رسد و مشکل بدھی در ھمان  بیست دقیقھ از این دستور نگذشتھ بود کھ پسر امین الضرب از راه می
  شود. و طلبکار حل می جلسھ و با حضورخود کسروی



 -ھای بیرون دروازه شمیران)، بین مخبرالسلطنۀ ھدایت  مدتی بعد، پروندۀ دعوائی (در مورد زمین

حسب «شود. وکیل ھدایت در الیحھ اش واژۀ  و زنی از طبقۀ پائین، بھ وی ارجاع می -وزیر دارائی 
زند:  رد و بر سر وکیل فریاد میبکار برده بود. کسروی با خواندن این نامھ خروش برمی دا» االمر

و چون ] ۴٣»[دارد؟ در پیشگاه قانون مخبرالسلطنھ وزیر دارائی با فالن زن بی کس چھ جدائی می«
  دھد. حق نیز با آن زن بود، رأی بھ زیان وزیر دارائی می

 ھا از ھیچ مقام و منصبی پروا راستی کھ کسروی فرزند زمانۀ خویش نبود. وی در نبرد با حق کشی

  شد. نداشت. برعکس! ھر اندازه کھ مقام ظالم باالتر بود، خروش و فریاد کسروی بلند تر می

محمدرضا تھرانچی(پیشکار وزیر عدلیھ)، در دعوای مالکیِت دو فقره از دھات اطراف قزوین، قصد 
کم، کشی داشت. لیکن کسروی حکم بر علیھ او داده بود. تھرانچی پس از آگاھی از این ح مداخلھ و حق

شیخ «ای از جانب خویش بنام  کند کھ نماینده شود و او را وادار می دست بھ دامن داور (وزیر عدلیھ) می
برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه بھ پیش کسروی بفرستد. فرستاده ابتدا از طرف » اسدهللا ممقانی

گردد؛ زبان  وی مواجھ میشود و چون با مخالفت کسر گوید و خواستار تغییر حکم می تھرانچی سخن می
کسروی با ». تواند بھ شما زیان رساند آقا تھرانچی پیشکار وزیر است، می«گوید:  بھ تھدید گشاده و می

  دھد: درشتی بھ ممقانی پاسخ می

گیر گرداند و نیشی زند. آیا باید بھ  گویید. کژدم نیز تواند بمن زیان رساند مرا ناگھ چھ خوش سخنی می«
  ]۴۴»[أی خود بازگردم؟!.خواھش او از ر

کند کھ این درخواست از جانب خود وزیر است. در اینجاست کھ کسروی  این بار ممقانی اعتراف می
بآقای وزیر بگوئید من ھیچگاه بخواھش این و آن از فھمیدۀ «فرستد:  تر از قبل بھ داور پیام می سخت

رآن بجلوی ما گزاردی و ما سوگند ام. بویژه کھ شما روزیکھ عدلیھ را بازکردی ق خود بازنگشتھ
خوردیم و خدا را گواه گرفتیم کھ از قانون و راستی چشم نپوشیم. پس ھمۀ آنھا بازیچھ بود؟!. شما 

  ].۴۵»[خواھید کھ من از رأی خود بازگردم؟! چگونھ می

ی است کھ بر علیھ دربار رضاشاھ] ۴۶»[داستان اوین«فرازانۀ کسروی، معروف بھ  آخرین اقدام گردن
  حکم داد و در آن دوره مثل توپ ترکید و آگاھان را مات و مبھوت کرد.

ھای وقفی مشھد، از ھشتاد سال پیش در اختیار  ، زمین]۴٧خالصۀ مطلب این است کھ در شھرک اوین[
کشاورزان بوده و آنان در آنجا سکونت کرده و بھ کشت پرداختھ بودند. زمانی کھ رضاشاه بھ قدرت 

باشد، بھ باز گردانیدن این  ھای آستانھ می ۀ اینکھ پادشاه کشور در ھر زمان متولی وقفرسد، بھ بھان می
ھا از اختیار کشاورزان بھ  کند. قبل از کسروی اقداماتی جھت بیرون آوردن این زمین ھا اراده می زمین

بدایت تھران عمل آمده بود و آنان نیز از این کار شکایت بھ عدلیھ برده بودند. وقتی کھ کسروی رئیس 
دھد. چون ادارۀ اجرا جرأت  می» رفع مزاحمت«رسد و او رأی بھ  شود، پرونده بھ زیردست او می می

بکار بستن آن حکم را نداشت، کسروی خود ھمراه مأمور اجرا بھ اوین رفتھ و حکم را بھ اجرا 
ن کھ گزارد. دنبالۀ این واقعھ طوالنیست و ازحوصلۀ این بحث خارج است. مختصر ای می
کند.  بسیار عصبانی شده و بھ وزیر عدلیھ، و وزیر دربار و دیگران پرخاش می» اعلیحضرت«

کسروی بوسیلۀ تیمورتاش (وزیر دربار) احضار و مورد عتاب قرارمی گیرد. کسروی ابتدا استقالل 
  دھد. ای می کند. سپس پاسخ شجاعانھ قدرت قضائی را بھ وزیر دربار گوشزد می

این کشاورزان زمینھا را آباد گردانیده اند، ریشھ بروی «... ین پاسخ قابل تأمل است: ھائی از ا قسمت
ھا ساختھ اند، دربار ھر کاری کھ میکند اقآل باید بھای  دارند، خانھ زمین میدارند، درختھای کھنسال می

  ]۴٨»[ریشھ و درخت و خانۀ آنھا را بپردازد.... 



ین چھ صورتی دارد کھ یکدستھ کشاورزان و رنجبران بنام ھمھ چیز بکنار، ا«کند:  سپس اضافھ می
اینکھ شاه و دربار بآنھا ظلم کرده در شھر بگردند و ھمھ جا نالھ کنند و در ھمھ جا گفتھ شود بروید 

بعدلیھ، در عدلیھ ھم بتظلمشان گوش نداده محکومشان کنند و بازگردانند. آیا این بآبروی دولت 
  ]۴٩»[برنمیخورد؟!.

روی با باالترین قدرت کشور در افتاده بود، قدرتی کھ دیگران در مقابلش جرأت نفس کشیدن اینک کس
نیز نداشتند. دستگاه طویل و عریض رضاشاھی در مقابل منطق کسروی بظاھر خاموش شد. لیکن او 

را از شغلش برکنار کردند و سپس برایش توطئھ چیدند. ولی با کسی کھ در پروندۀ خدمتش بجز راستی 
توانست باشد؟ در اینجاست کھ  ای برعلیھ او کارساز می شرافت و پاکی و صداقت نبود، چھ توطئھ و

  کند. دشمن نیز بھ عظمت چنین انسانی تعظیم می

آخرین کالم کسروی در مقابل قدرت رضاشاھی نیز شنیدنی است. زمانی کھ وی حکم انتظار خدمت 
ازانھ آخرین فریاد اعتراضش را بر سر قدرت و کند، سرفر خویش را بر روی میز کارش مشاھده می

و ] ۵٠»[خدمت در انتظار من باشد«نویسد:  ابھت حکومت رضا شاھی سرمی دھد وزیرحکم می
   ]۵١بود) [ ١٣٠٩آفریند! (و آن در سال  راستی کھ وی حماسھ می

د. در ھای علمی نیز غافل نبو کسروی ھم زمان باکار و مسئولیت طاقت فرسای قضاوت، از پژوھش
ھای یکم و دوم آن  پرداخت و بخش» شھریاران گمنام«ھمین دوره از خدمتش بود کھ او بھ نوشتن کتاب 

را کھ قبآل ترجمھ کرده » کارنامۀ اردشیر بابکان«، کتاب ١٣٠٨را بھ چاپ رسانید. در زمستان سال 
ھا  ن و آن پیرامونبود، منتشر نمود. در ھمین سال جزو ھیئت بازرسی وزارت عدلیھ بھ اراک و ھمدا

زیست، آشنا شد. وی حتی در مسافرت نیز  سفر کرد؛ و در ھمدان با عارف قزوینی، کھ در تبعید گاه می
را جمع آوری کرد و » ھشت ھزار نام دھات«ایستاد؛ بطوریکھ در طول این سفر از مطالعھ باز نمی

  ].۵٢ھا استفاده کرد[ ھای دیگرش از آن ھا در کتاب بعد

   

   ردادامھ دا

  بخش نخست مقالھ: گشتی در زندگانی کسروی

—————————————————-  

  .١۶۶کسروی، زندگانی من، ص -] ١[

  بھ بعد. ١٧٧ھمان، ص -] ٢[

  .٢٣١ھمان، ص -] ٣[

  .١٨۶ھمان، ص -] ۴[

  .٩٢یحیی آرین پور، از نیما تا روزگار ما، ص -] ۵[

  .١٩۵زندگانی من، ھمان، ص -] ۶[

ای بھ احتشام السلطنھ فرستاده بود کھ او قبول نکرد  م رشوه١٩٠٧- ٨ھمین جھانشاه خان در سال  -] ٧[
سید محمد مھدی  ک، خاطرات احتشام السلطنھ، بکوشش -و سید عبدهللا بھبھانی آن را گرفت. ن

  .١۶١ - ١۶٣موسوی، صص

  .٢٠٧ -٢٠٨زندگانی من، ھمان، صص -] ٨[

  .٢٠٨ -٢٠٩ھمان، صص  -] ٩[

  .٢١٢- ٢١٣ھمان، صص - ] ١٠[

  .٢٣٠ھمان، ص - ] ١١[

  ٢۵٨ھمان، ص - ] ١٢[

  .٢۴٣ھمان، ص - ] ١٣[



  .٢۴۵ھمان، ص - ] ١۴[

با نفوذ خوزستان بود کھ سر شیخ خزعل از طایفۀ اعراب بنی کعب، حکمران بسیار قدرتمند و  -]١۵[
ش برادرش مزعل خان را کشتھ و برجای ١٢٧۶در آستانۀ کنسولگری انگلستان داشت. وی درسال 

ک  -کرد. ن سال از حکومت مرکزی سربرتافتھ و حکومت می ٢٩اونشستھ بود. از آن تاریخ بھ مدت 
  .۴٧۶، ص١مھدی بامداد، شرح حال رجال ایران، ج

ایم. دراینجا چون الزم بھ  این مطلب را ما در جای دیگری نوشتھ. ٢۴٨ - ٢۴٩ھمان، صص - ] ١۶[
  نظرمی رسید دوباره اشاره کردیم.

  .٢٧۶ھمان، ص - ] ١٧[

  این معیار در دوران کسروی بوده است. - ] ١٨[

  .٣٠٠- ٢٩٩ھمان، صص - ] ١٩[

  .٣٠٣ھمان، ص - ] ٢٠[

  .٣٠۵ھمان، ص - ] ٢١[

  .٣٠۵ -٣٠۶ھمان، صص  - ] ٢٢[

و مقدمھ، محمدعلی ھمایون کاتوزیان. از وجود این کتاب بوسیلۀ آقای منوچھر توابی  ویرایش - ] ٢٣[
  کنم. آگاھی یافتم، بدینوسیلھ از ایشان سپاسگزاری می

  .٢۶٨ھمان، ص] ٢۴[

  .٣٢١ھمان ص - ] ٢۵[

  .٣٢٣ھمان، ص - ] ٢۶[

  ھمان باال. - ] ٢٧[

  بھ بعد.٣٢۴ھمان، ص - ] ٢٨[

  .٣٣١ - ٣٣٢ھمان، صص - ] ٢٩[

  .٣٣۵ھمان، ص - ] ٣٠[

این سنت دیرینۀ دادگستری بود (وھنوز ھم چنین است) کھ بزرگان و رجال کشور(بھ نفع خود  - ] ٣١[
کردند. بدین ترتیب کھ یکی از وکالی مبرز را بھ استخدام  و یا اطرافیانشان) در امور عدلیھ مداخلھ می

و نیز برای اینکھ قاضی را سپردند. ا آوردند و امور قضائی خویش را بھ دست وی می خویش در می
  کرد.  شروع می» حسب االمر«ھای خویش را با عنوان  تحت تأثیر قرار دھد، دادخواست

  گرفت.).» درخور«شوند = موجب. (اینجا بایسی بھ معنای  - ] ٣٢[

  .٣٣٨زندگانی من، ھمان گذشتھ، ص - ] ٣٣[

  .٣۴٣ھمان، ص - ] ٣۴[

  .٣۵٨ھمان، ص - ] ٣۵[

  .٣۶٢ھمان، ص - ] ٣۶[

  .٣۶١ھمان، ص - ] ٣٧[

  .٣۶٣ھمان، ص - ] ٣٨[

  .٢۶٠گرائی، ص یوسف فضائی، بابیگری، بھائیگری و کسروی - ] ٣٩[

  .٣٧٠ھمان، ص  - ] ۴٠[

  بھ بعد. ٣٧١ھمان، ص  - ] ۴١[

  .۴٠۶ھمان، ص - ] ۴٢[

  .۴١٢ھمان، ص - ] ۴٣[

  .۴١٨ھمان، ص - ] ۴۴[

  ھمان باال. -]۴۵[

  بھ بعد. ۴٢٠ھمان، ص - ] ۴۶[

ین شھرک در زمان محمد رضاشاه بھ زندان معروف و مخوف اوین تبدیل شد و در بخشی از ا - ] ۴٧[
  گاه آزادگان است. گاه و شکنجھ دورۀ جمھوری اسالمی نیز بھ ھمان صورت باقی ماند و اینک قفس

  .۴٢۶ھمان باال، ص - ] ۴٨[



  ھمان باال. - ] ۴٩[

، ٣زی، نشریۀ درنگ، شماره ای دربارۀ زنده یاد کسروی تبری ضیا صدراالشرافی، خاطره - ] ۵٠[
  .٨، ص١١سال

   ۴١قانون دادگری، ص - ] ۵١[

  .۴١٠ھمان، ص - ] ۵٢[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ھای قلمی و کالمی  نبرد

کسروی پس از خروج از عدلیھ، در نظر داشت کھ حرفۀ وکالت عدلیھ پیشھ سازد، لیکن ھم دربار و ھم 
کردند. تا آنکھ در واقعۀ لغو امتیاز نفت دارسی (  عدلیھ، از صدور جواز وکالت خودداری می

در غیاب او کسروی توانست از معاون وی ). ١٣١١ا رفت (بھمن ، داور بھ مسافرت اروپ)١٣١١آذر
  )١(بھرامی) اجازۀ وکالت دریافتھ و بھ عنوان وکیل دعاوی مشغول کار شود.(

کسروی پس از رھائی از مسئولیت کار دادگستری، با فکری آسوده، ضمن وکالت، بھ مطالعات و 
  تحقیقات علمی و مبارزات اجتماعیش سرعت بخشید. 

  بھ بعد نوشتھ است. ١٣٠٩تألیفات کسروی کھ ازسال لیست 

قبل از پرداختن بھ دیگر مطالب، ابتدا بھ ذکر نشریات و تألیفات علمی و اجتماعی کسروی کھ از این 
  پردازیم:  تاریخ بھ بعد منتشر کرده است، می

و نیز » شھریاران گمنام«، بخش سوم کتاب »تاریخچۀ شیروخورشید ایران«کتاب  ١٣٠٩در سال  -
  منتشر شد.». ھای ایران نام شھرھا و دیھ«بخش دوم کتاب 

  در دو بخش پخش شد. ١٣١١-١٣١٢در سال » آئین«کتاب  -

این روزنامھ در شش ادامھ داشت.  ١٣٢١گذاری شد و تا سال  پایھ ١٣١٢در اول آذر » پیمان«نشریۀ  -
  ماه نخست ھر پانزده روز منتشرمی شد و سپس بھ صورت ماھانھ انتشار یافت. 

را منتشر » قانون دادگری«و سپس جزوۀ » تاریخ پانصد سالۀ خوزستان«در ھمین سال کتاب پربار  -
  کرد. 

  نوشت. ١٣١٣را در سال » ای بر عفاف نامھ مقدمھ« -

را شروع کرد و تا سال » تاریخ ھیجده سالۀ آذربایجان«ب معروف در ھمان سال کسروی تألیف کتا -
  بھ طول انجامید. ١٣١٩

  در دو جلد تألیف شد. » گلچینی از کتاب پلوتارخ« ١٣١۵در  -

  بھ پایان رسید.  ٢١-١٣١٩ھای  در بین سال» تاریخ مشروطۀ ایران«کتاب معروف  -

  .بھ رشتۀ تحریر درآمد» راه رستگاری«کتاب  ١٣١۶در  -

در نشریۀ  ١٣١٩از مقاالتی است کھ کسروی در سال » برخی«، مجموعۀ »ما چھ میخواھیم«کتاب  -
  منتشر گردیده است. ١٣٣٩پیمان نوشتھ است و در سال 

  را نوشت. » امروز چھ باید کرد« ١٣٢٠در  -

  را تمام کرد. » پیامی بھ دانشمندان اروپا و آمریکا«کتابی بنام  ١٣٢١سال  -

  ھای مذکور در زیر را انتشار داد:  کتاب ١٣٢٢در سال 

  ». یکم دی ماه« -

  ».گوید حافظ چھ می« -

  ».در پیرامون اسالم« -

  »ایران و اسالم، کمونیستی در ایران، پولداران و آزمندان« -

  ».در پیرامون خرد« -

  ».صوفیگری« -

  ».فرھنگ چیست« -

  ».پندارھا« -

  ».شیعیگری« -

  .»بخوانند و داوری کنند« -

  ».بھائیگری« -

  ». مشعشعیان« -



  ، »شیخ صفی و تبارش« -

  :٢٣-١٣٢٢بین سال

  نوشتھ شد. » ورجاوند بنیاد«کتاب  -

  ھای زیر را نگاشت:  کتاب ١٣٢٣در سال 

  ».یکم آذر« -

  ».افسران ما« -

  ».تاریخ چپق و غلیان« -

  ».در پاسخ بدخواھان« -

  ».سیزدھم مرداد« -

  ».در پیرامون ادبیات« -

  ». کار و پیشھ و پول« -

  ».دین و جھان« -

  ».گفت و شنید« -

  ».دادگاه« -

  ».دولت بھ ما پاسخ دھد« -

  ».بھمن ماه« -

  ».فرھنگ است یا نیرنگ« -

  ».خواھران و دختران ما« -

  ».زندگانی من« -

  ».ده سال در عدلیھ« -

  ». چرا از عدلیھ بیرون آمدم« -

  ر است: بھ شرح زی ١٣٢۴ھای سال  و باالخره کتاب

  ».پیدایش آمریکا« -

  ».چند تاریخچھ« -

  ».در پیرامون روان« -

  (ناتمام).» مردم یھود« -

  (نا تمام).» انکیزیسیون در ایران« -

  ».گو در پاسخ حقیقت« -

  ».در راه سیاست« -

  »مشروطھ بھترین شکل حکومت و آخرین نتیجۀ اندیشۀ نژاد آدمی است« -

  گیرد ). اد می(استاد رجبعلی دین ی» گفتگو« -

  ».ھای انباردار چھ دینی دارند حاجی« -

  ».آید شیخ قربان از نجف می« -

  ».عطسھ بھ صبر چھ ربطی دارد« -

  ».بدارالشریعھ شعر سروده« -

  ».سرنوشت ایران چھ خواھد شد« -

  ».در پیرامون جانوران« -

  ».جناب آقا از میدان در رفت« -

  ».امروز چاره چیست« -

   ).٢»(لل متفق چھ نتیجھ توان بوداز سازمان م« -

  در تھران منتشرشد.  ١٣٢٣تا فروردین  ١٣٢٠بھمن  ٣از » نشریۀ پرچم« -

  )١٣٠٩-١٣٢٠مبارزات اصالحگرائی کسروی از (



اش،  بطوریکھ در گذشتھ گفتیم، کسروی فرزند محیط ارتجاع و فقر و ستم بود. او کھ در اوائل زندگانی
مالئی را با رگ و پوستش لمس کرده بود، تسبیح و سجاده را بھ کناری تزویر و فساد و خرافات محیط 

نھاده و تا آخرین لحظۀ زندگیش بر علیھ آن محیط آلوده فریاد خشم سرداد. با انتخاب حرفۀ قضاوت، با 
ھای محیط عدلیھ آشنا گردید. این حرفھ تجربۀ پرباری بود کھ  کشی ھا و حق ھا و نا انصافی نابرابری

بھ مرحلۀ اصالحگرائی و ارشاد کل جامعھ رھنمون کرد و ھمان طوریکھ دیدیم؛ در دوران  کسروی را
حدود چھارده ماھۀ وکالت اولش، تکان شدیدی در روان وی پدیدار شد. در آخرین دورۀ خدمتش در 

ھای حقوقی و جنائی آشنا گردید و بھ عنوان یک قاضی  عدلیھ کھ ھیجده ماه طول کشید، با پرونده
ھا اغلب نشانی از زورگوئی و ستمگری  ند در محاکم قضائی حکم صادر کرد. این پروندهقدرتم

  قدرتمندان بر علیھ ضعفا بودند. بازار توصیھ و رشوه رواج کامل داشت.

گرفتند. برخی  این را نیز گفتیم کھ زورمندان با پرداخت ھزینۀ گزاف، وکالی مبّرزی را بھ خدمت می
شوه و یا زد وبند و یا توصیھ از سوی بلند پایگان، محکمھ را بھ نفع موکالن از وکال نیز با پرداخت ر

ھای اجتماعی در  کردند. این گونھ آلودگی دادند و حقوق ضعفا و فقرا را پایمال می خویش پایان می
ھا بھ طغیان واداشت  روحیۀ حساس کسروی تأثیر فراوان گذاشت و او را بر علیھ آن ھمھ فساد و پلیدی

ناپذیری مدام در راه احیای حقوق ضعفا و مبارزه با زورگویان و اصالح جامعھ از  ور خستگیو بط
بود کھ  این ھیجده ماه روزھائی می«نویسد:  کرد. بھمین دلیل بود کھ می ھا تالش می خرافات و پلیدی

دم. از گردی بود و حال دیگری داشتم. از جملھ از کار فرسوده نمی روان من در جنب وجوش سختی می
   )٣»(نبرد با ستم و بدی لذت بسیار میبردم...

بھ گمان ما، زمانی کھ کسروی برای ھمیشھ از خدمت در عدلیھ معاف گردید، با سری پرشور تصمیم 
ھای  بھ مبارزه در راه اصالحات جامعھ را گرفتھ بود. این بار قلمرو نبرد وی نھ فقط چھارچوب زدوبند

  ھای اجتماعی کشور بود.  دادگستری، بلکھ کلیۀ آلودگی

بھ بعد بھ قلم نکشیده است. بھ احتمال قوی لزومی جھت  ١٣٠٩کسروی تاریخچۀ زندگانیش را از سال 
دانست کھ از آن تاریخ بھ بعد، آنچھ کھ از خود بجای گذاشتھ  دید. زیرا خوب می بیان خاطراتش نمی

ھا جلد کتاب و  بھ لطف برجای ماندن دهباشد. ما نیز برآنیم کھ  است، گویای روشنی از زندگانیش می
جزوه و صدھا مقالھ و سخنرانی، ادامۀ مسیر زندگانی دورۀ بعد یش را تا حدی روشن سازیم. در این 

ھا و  دوره از زندگانی وی تحوالت فکری و عقیدتی کسروی را از البالی سطور برخی از کتاب
  ھایش بیرون خواھیم کشید. ھا و سخنرانی نوشتھ

سروی از عدلیھ تا دریافت اجازۀ وکالت، دو سالی طول کشید. (بطوریکھ گذشت)، وی در سال خروج ک
و بخش سوم کتاب » تارخچۀ شیروخورشید ایران«، کتاب )١٣٠٩اول پس از خروج از عدلیھ (

سال بعد ). ۴را بھ پایان رسانید(» ھای ایران نام شھرھا ود یھ«ونیزبخش دوم کتاب » شھریاران گمنام«
توان چنین پنداشت کھ در این سال کسروی  ، از کسروی ھیچگونھ تالش قلمی سراغ نداریم. می)١٣١٠(

پرداختھ  اش، بھ تفکر در بارۀ کیفیت مبارزات اجتماعیش می بھ دنبال تحوالت روحی و روانی گذشتھ
و » قلمی«کسروی وارد یک نبرد اجتماعی  ١٣١١است. بھ ھرحال چیزی کھ ھست، از اواخر سال 

ھای جامعۀ ایران گردید. وی در کنار مبارزات اجتماعی، از تألیف و  ھا و زشتی با پلیدی» المیک«
  ھای علمی نیز غافل نبود. انتشار کتاب

  کیفیت نبرد اجتماعی کسروی

  کرد: ھای اجتماعی خویش سھ ھدف عمده را بھ شرح زیردنبال می کسروی در نبرد

  )Moralisme (۵اخالق گرائی 

  )Rationalisme (۶خرد گرائی 

   Unitarismeوحدت گرائی 



  پردازیم: اینک بھ توضیح مختصری دربارۀ ھر کدام ازاین سھ ھدف وی می

  گرائی کسروی  اخالق

ھا سپری شده است. او ھمیشھ با  ھا و پلیدی کلیۀ زندگانی بزرگسالی کسروی، در نبرد بخاطر زشتی
ھای فردی  ھا و نا پاکی ز بود. کسروی نھ تنھا با بدیفساد و فاسد و دروغگوئی و آدم فریبی و.... در ستی

نویسد:  ھای اجتماعی بشمارمی رفت. وی می کرد، بلکھ بزرگترین ھدف او مبارزه با آلودگی نبرد می
دیدیم، واگرازھرآلودگی دیگرچشم پوشی توانستیمی ازبدی  ھای بسیار در میان می در توده آلودگی«... 

  )٧»(ستیمی...خویھا وزشتی کردارھا نتوان

است، دو جلد از  ھا و سخنانش در راستای ارشاد بھ سوی اخالقگرائی  عالوه براین کھ اغلب نوشتھ
  را نیز در این باره بھ قلم کشیده است.» پندارھا«و » نیک و بد«ھایش بنام  کتاب

  خردگرائی کسروی

ی را با عقل (خرد) رفت. او ھر عمل خردگرائی احتماالً جزو خصوصیات شخصیتی وی بھ شمار می
کرد. و باز بھ گمان ما عامل  سنجید و دربارۀ آن قضاوت می نمود و با منطق خود می خویش بررسی می

ھای مختلف، ھمین خردگرائی او بود. ترک کردن خرقۀ مالئی و  اساسی درافتادن وی با مذاھب و فرقھ
شیعیان دوازده «نویسد:  می) ٨عیان(خردی شی بریدنش از تشیع، حاصل چنین اندیشۀ او بود. در مورد بی

اش  بمعنی پیشواست و یک کس زنده» امام«اند کھ اینھا امامان ماست. در جائیکھ  نامی را ازبر کرده
پیشوا تواند بود! از مرده چھ پیشوائی تواند درآمد؟! اینکھ میگویند دوازدھم آنھا زنده است و بیرون 

از آئین خداست. یک کس ھزار و سیصد سال زندگی نتواند خواھد آمد این نیز دور از خرد است، دور 
  )٩»(داشت.

  گرائی کسروی وحدت

ھای قبل و بعد ازاورا درک کرده بود. ھرج و مرج ناشی از ضعف  کسروی دوران رضا شاه و زمان
دروپیکر زمان بعد از وی  حکومت مرکزی در دورۀ قبل از رضا شاه و دموکراسی (بقول خودش) بی

را با حکومت منضبط و منظم دورۀ رضاشاه سنجیده و نتیجھ گرفتھ بود کھ یکی از عوامل اساسی 
کشور، ناشی از پراکندگی ادیان و مذاھب و تنوع زبان و اقوام و نیز وجود احزاب متعدد و ضعف 

منتشر کرده ) ١٠»(یکدرفش و یکدین«ای تحت عنوان  باشد. او در این مورد جزوه عنان گسیختھ می
  است کھ در آن، در مورد این مطلب مفصالً سخن گفتھ است.

  بررسی تحوالت فکری کسروی

ھای اجتماعیش و  گفتھ شد، برای آگاھی از مسیر زندگانی بعدی وی و نیز چگونکی نبرد ھمان گونھ کھ
دینی او پدیدار شده  -اجتماعی  -ھمچنین شناخت تحوالتی کھ از این تاریخ بھ بعد در عقاید سیاسی 

ھای مختلف نوشتھ است)، مورد  ھای او را (کھ در زمان است، برخی از تألیفات، مقاالت و سخنرانی
  دھیم. بررسی قرار می

  )١١(کتاب آئین: 

اولین کتابی کھ وی دربارۀ اصالحات اجتماعی و بیان عقاید خویش، پس از بیرون آمدن از عدلیھ بھ قلم 
بود. اشارۀ مختصری بھ محتوای این کتاب ما را در مورد کیفیت فکری وی در این » آئین«کشید، کتاب 

  دوره رھنمون خواھد بود. 



خش دارد، بخش نخست شامل ھیجده گفتار و بخش دوم از بیست گفتار تشکیل شده است. این کتاب دو ب
شمسی/ ١٣١١- ١٣١٢تألیف آن در یکی از مھمترین دوران تاریخ ایران و جھان انجام شده است (

رفت و  میالدی). از نظر وقایع داخلی این زمان اوج مدرنیزاسیون رضاشاه بھ شمار می١٩٣٣ -١٩٣۴
 -بھ گمان ما  -ھای بحران اقتصادی معروف غرب بود. کتاب آئین نیز  نیز شروع سالاز دید خارجی 

در تأثیر از این دو واقعھ بھ رشتۀ تحریر درآمده است. محتوای کلی کتاب در نکوھش از فرھنگ 
در نتیجۀ این اختراعھا و تبدیلھائی کھ ناچار در زندگی پدید «... ماشینیزم و اختراعات در اروپا است: 

آمده زحمت آدمیان روزافزون گردیده و دستۀ انبوه جھانیان آن سختی و رنج را کھ امروز دارند ھرگز 
  )١٢»(اند. نداشتھ

باوجود این کھ از بحران اقتصادی غرب کامالً آگاه است، لیکن بیکاری و گرسنگی جامعۀ غرِب ناشی 
فزونی بی اندازۀ ماشین و تندی  در سایۀ«... از آن بحران را بھ حساب فزونی ماشین گذاشتھ است: 

روزافزون کار آنھا سرانجام این نتیجھ بدست آمده کھ در ھر کشوری میلیونھا کسان بیکار گردیده راه 
  )١٣»(یابند... روزی را بروی خود و خاندانشان بستھ می

کردند  تقلید میدر انتقاد از مدرنیزاسیون در داخل کشور نیز(کھ بھ اعتقاد او روشنفکران آن را از اروپا 
سرانجام سخن بدانجا رسیده کھ ھرچھ در «کند:  و حق ھم داشت)، تجددخواھان را بھ شدّت مالمت می

اروپاست ستوده و نیکو و ھر چھ در شرق است نکوھیده و بد. یکی ھم پرده از روی مقصود برداشتھ و 
   )١۴»(یی شوندبی باکانھ گفتھ: ایرانیان باید از تن و جان واز درون و بیرون اروپا

زاده  و در رأس آنان، تقی) ١۵»(ھا برلنی«روشن است کھ ھدف اصلی نکوھش وی در مطلب باال، 
  باشد.  می

ھای اجتماعی  ھای سیاسی و برابری محتوای برخی دیگر از مطالب کتاب بھ شرح زیر است: آزادی
کند. با  شود بیزاری می ھا می پذیرد. از وطن پرستی اروپائیان کھ منجر بھ جنگ بین ملت اروپا را می

  کند.  گرفت محالفت می نژادپرستی کھ درآن تاریخ در اروپا اوج می

دھد. لیکن از روحانیان ادیان بشدت  در این تاریخ ھنوز کسروی انحراف ادیان را مورد سؤال قرار نمی
ای در بین  پذیرد. او ھنوز بھ عنوان فقیھ بلند پایھ نماید. وی دین را بدون واسطۀ روحانیت می انتقاد می

یسند. دربارۀ اھمیت دین نو اسالمیان مطرح است. در نشریۀ پیمان، اغلِب پژوھشگران دینی مطلب می
آن جھ کھ آدمی زاده را برگزیدۀ آفریدگار ساختھ، دین است. و کسانی کھ دین را کنار «نویسد:  می
  )١۶»(اند گذارند، ھمتای چھارپایان و ددان می

بھ ھمین دلیل یکی دیگر از عللی کھ وی با ماشینیزم اروپائی مخالف است، این است کھ آن را موجب 
اروپا از روزی کھ دست بھ اختراع گزارده و چند ماشینی پدید آورده، «داند:  دین میسستی و زوال 

   )١٧»(ھا بر ریشۀ آسایش جھانیان فرود آورده است. بدشمنی دین برخاستھ و تیشھ

جوانان نا آزموده و یک «و یکی دیگر از علل مخالفت وی با تحصیل کردگان اروپائی نیز ھمین است: 
بینند، ببینند! خردمندان  ای می ا، دین و پارسائی و اخالق ستودۀ شرقیان را با ھردیدهمشت دلدادگان اروپ

  )١٨»(ھای شرق چھ ارزش و بھائی دارد. دانند کھ در بازار سود و زیان جھان، این اندوختھ می

بر اساس ھمین عقاید است کھ کسروی در این دوره ھمچون فقیھی متعصب نسبت بھ مقام و ارزش زن، 
نخست باید دید آیا زن از ھر باره با «شمارد:  می» جنس دوم«اھی اسالمی دارد و در جامعھ او را دیدگ

دانیم زن ھرچھ ھوشیار و با خرد باشد در برابرمرد زبون و بنگھداری  مرد یکی است؟ آنچھ ما می
و ھرگز نباید خویش ناتوان است. از اینجا ھر زنی باید مردی را بپاسبانی و سرپرستی خود داشتھ باشد 

  )١٩»(زن خودسر باشد.



داند(کھ از آنان بنام  کسروی در خاتمۀ کتاب، مردم دنیا را نیازمند راھنمائی بوسیلۀ رھبران خردمند می
جھان امروز گمراه است. جھانیان سربسر راه رستگاری را پشت «نویسد:  برد ) و می مردان خدا نام می

اند و بیخردانھ حال خود را درنیافتھ، دم از رستگاری  برخاستھسرانداختھ در بیابان گمراھی بھ تکاپو 
باید کھ راه زیر پای او نھاده  باید، مردان خدائی می زنند. جھان را امروز بیش از ھر چیز راھنما می می

  )٢٠»(جھانیان را بھ راه رستگاری بیاورد.

عقیدتی، متحول گشتھ و عالوه -ھای بعد، از نظر فکری با اینھمھ خواھیم دید کھ کسروی در طول سال
براینکھ دیدگاھش نسبت بھ حقوق زن در جامعھ تغییرمی کند، راجع بھ باورھای مذھبی خویش نیز 

  دھد. تغییر عقیده می

  ای بر عفاف نامھ: مقدمھ

کند، مطلبی است کھ وی در  اعتقادی آن دورۀ کسروی را معین می –ای کھ کیفیت فکری  دومین نوشتھ
 ٢٣١ای برعفاف نامھ نوشتھ است. عفاف نامھ اسم قطعھ شعری است در  نوان مقدمھبھ ع ١٣١٣سال 

در حمایت از حجاب و عفت زن سروده  ١٣١٣بیت کھ بوسیلۀ شاعری بنام امیری فیروزکوھی در سال 
  شود: شده است کھ مطلع آن چنین شروع می

  ای سروناز و باغ وجود ای زن 

  نور بخشندۀ چراغ وجود

» ای بر عفاف نامھ تعلیقھ«ای برآن قطعھ شعر نوشتھ است کھ بھ نام  اریخ مقدمھکسروی در آن ت

ھای زن را  ھا و برابری معروف است. در این نوشتھ، از حجاب اسالمی بھ شدّت دفاع کرده و آزادی
بھ آئین اسالم دو گونھ حجاب بر زن الزم «خوانیم:  تخطئھ نموده است. در قسمتی از این مقدمھ می

از مچ » دستھا«و » گردۀ رو«کی آن کھ زن خود را جز از شوھر خود پوشیده دارد کھ جز است؛ ی
بپائین پیدا نباشد و ھمۀ موھای خود را و سراسر سروگردن و سینھ و تن و ساقھا را بپوشاند و از 

ھای زیبا در پیش مردان بیگانھ سخت بپرھیزد. دیگری آن کھ زن با مردان بیگانھ کھ  آرایش و رخت
باشند آمیزش نکند و چھ در بزمھا و  ز از شوھر و پدر و برادر و برادرزاده و خواھرزاده او میج

ھا و بازارھا با آنان روبرو نگردد و گفتگو ننماید. این است پرده داری کھ اسالم  انجمنھا و چھ در کوچھ
شرقی و غربی ھای  بر زنان واجب کرده. و امروز کھ ما از چگونگی کار و زندگی سراسر خاندان

دانیم کھ زنان را چنین پرده داری بھترین نگھبان است و خود راه دیگری  ھا داریم این بھ یقین می آگاھی
  »برای پاسداری زن در پیش نیست...

ھا وفرھنگ اروپائی را (کھ درایران روبھ توسعھ بود)، موجب پیدایش بی بند و باری  وی آنگاه سنت
در این سالھای آخر کھ دستھ دستھ ایرانیان بھ اروپا رفتھ و «...دھد:  دامھ میھا دانستھ و ا زنان وخانواده

شود، کسانی از جوانان و یا  ھا چگونگی زندگی غربیان نمایش داده می گردند و ھمیشھ در سینما برمی
و در  ھای بیباکانھ نمایند اند کھ در ایران نیز زنان با مردان آمیزش پیران بدتر از جوان بھ ھوس افتاده

ھر بزم و انجمنی دختران و زنان آراستھ و پیراستھ پھلوی مردان بنشینند و بازار کامرانی و کامگزاری 
را گرم گردانند. و بدینسان راه کامگزاری بھ روی آن کسان باز باشد و در راه چنین آرزو و ھوس 

ھا  ی برمی انگیزند. رمانخوانند و دمادم دختران را بھ پرده در است کھ پیاپی زنان را بھ آزادی می
ھای رقص و بد مستی راه  آموزند و شعرھا سروده زنان را بھ بزم نوشتھ بھ دختران درس عشقبازی می

رانند. گاھی در نکوھش پرده داری چکامھ  نمایند. گاھی از کسب آزاد برای زنان سخن می می
ھای کامگزاری  زنان است بھ بزم کنند و یک مقصود بیشتر ندارند و آن درآمدن سرایند. صد کار می می

باشند و با این افسونھا بر بدبختی  و رقص و بدمستی، دیگر ھیچ، اینان دشمن نام نیک و آبروی زنان می
  »کوشند.. زنان می

گرائی و تحت تأثیر اعتقادات  شود، کسروی در این نوشتار کامالً درگیر اخالق بطوری کھ مالحظھ می
نماید. و حجاب زن را بر پایۀ  ون یک فقیھ متعصب از فقھ اسالم دفاع میدینی خویش قرار دارد و ھمچ



داند. لیکن ما در سطور آینده خواھیم دید کھ وی چگونھ در این مورد و دیگرموارد،  آن دین واجب می
کند کھ آنچھ کھ از  گردد. خواھیم دید کھ چگونھ ھمین کسروی مدافع حجاب اعتراف می متحول می

  باشد.  وجود دارد تحمیل شده بوسیلۀ مالیان و مذھب شیعھ میچاقچور و چادر 

  راه رستگاری:

 ١٣١۶سازد. این کتاب در سال  بررسی این کتاب مرحلۀ دیگری از تحوالت فکری وی را روشن می

در اوج قدرت رضاشاه) بھ قلم کشیده شده است. تعداد صفحات کتاب ھفتاد ورق است و از بیست (
  باشد.  می» پاکدینی«ه است. ھدف اساسی این کتاب پیشنھاد یک دین واحد بنام وچھار گفتار تشکیل شد

بھ اعتقاد او ادیانی کھ امروز در جھان موجود است، در اصل یکی بوده ولی امروزه آلوده شده است. 
چند دین از زردشتی و جھودی و مسیحی و مسلمانی کھ در جھان رواج دارد «نویسد امروز:  می

  )٢١».(ی راست نیایدھیچیک با دیگر

ھای متعدد  علت اساسی بدبختی و سردرگمی جوامع را، انشعاب در دین و پیدایش مذاھب و فرقھ
اگر «دھد:  ھا ترجیح می داند. کسروی بی دینی را بھ اعتقادات سست و گمراه کنندۀ مذاھب و فرقھ می

باید بیکبار این  د، و اگر نمیباید، یک دین درستی را با راھنمائی خرد پیدا کنن آدمیان را دین می
  )٢٢»(ھای سست و پراکنده را دور بریزند. اندیشھ

ھای سست  اندیشھ«پندارد. منظور وی از را بھترین وسیلھ می» خرد«وی برای انتخاب دین، استفاده از 
، خرافاتی است کھ در مذاھب مختلف رسوخ کرده است. وی بھ خدا اعتقاد دارد و با پیروان »و پراکنده

مادیگری بھ این دلیل کھ خدا را قبول ندارند و بھ روان و خرد در کالبد انسان معتقد نیستند، مخالف 
ھا و دستورھاست کھ آدمیان بھ دانستن آنھا  دین یک رشتھ راستی«... گوید:  است. در تعریف دین می

  )٢٣»(نیاز دارند.

است. بھ لحاظ احترامی کھ بھ انسان  کسروی در این کتاب عالوه برمادیگری، با دارونیسم نیز مخالف
چگونھ آدمی از «...نویسد:  شمارد و می دارد، تئوری تبدیل انواع داروین را توھین بھ مقام انسانی می

  )٢۴»(بوزینھ جدا گردیده؟!. آدمی کجا و بوزینھ کجا؟!.

شمارد. وی  یھا را دور از شأن انسان م کسروی، چنین فرضیھ» گرایانۀ اخالق«روشن است کھ اندیشۀ 
داند و معتقد است کھ عالوه بر دو عنصر تن و جان کھ بطور اشتراکی در  آدمی را برتر از جانوران می

باشد کھ اورا از جانوران  کالبد انسان و حیوان وجود دارد، کالبد آدمی دارای عنصر روان نیز می
باشد. این روانست کھ بھ وی  میآدمی گذشتھ از تن و جان، دارای روان «نویسد:  سازد و می متمایز می

  )٢۵».(ماند دھد، و این روان است کھ پس از نابودی تن و جان باز می ارج آدمیگری می

شمارد. لیکن خرافات و معجزاتی را  کسروی در این برھھ از زمان، ھنوز امامان شیعھ را محترم می
ان پیشوایان دین بودند و باید ھمواره امام«داند:  کھ بوسیلۀ شیعیان دربارۀ امامان شایع است، مردود می

نامھای آنان را گرامی گرفت ولی این نھ درست است کھ بآنان در دین جا باز کنند و یا دست 
  )٢۶»(اندرکارھای خداشان شمارند.

کند؛ لیکن ھنوز نامی از اشخاص بھ میان  و ھمین طور، وی از روحانیان تلویحاً انتقاد می
پذیرد. صوفیگری را  داند و مداخلۀ آن در انتخاب دین را نمی مراه کننده میفلسفھ را گ) ٢٧آورد.( نمی

دستھ دستھ «... نویسد:  داند و دربارۀ آن می شمارد و آن را بجز بیکاری و تنبلی نمی سخت نکوھیده می
چھ  گرفتند، خواستند از خودی درآیند و بخدا پیوندند، از ھا جا می ھا درآمده در خانقاه مردان از خانھ

گردی را نیز بر آن افزودند...  راه؟!... از راه بیکاری، بی زنی، پشمینھ پوشی... برخی گدائی و دریوزه
  )٢٨»(گروھی... پای کوفتن و آوازه خواندن را از کارھای روزانۀ خود ساختند..



ی اسماعیلی و این دستھ کھ بنامھا«.. نویسد:  گذراند و می گری را نیز از دم تیغ تیز انتقادش می با طنی
ھا  اند، بیش از ھر کاری با خرد نبرد نموده و بآشفتگی اندیشھ قرمطی و ملحد نیز خوانده شده

  )٢٩»(اند... کوشیده

دانیم از  ما چون نمی«... گویند:  نویسد؛ اینان می خراباتیگری را نیز از جملۀ افکار منحط خوانده و می
مست و بیخود باشیم و بھ گذشتھ و آینده نپرداختھ دمی را کھ  رویم، باید ھمواره آئیم و بھ کجا می کجا می

  )٣٠».(در آنیم ارجمند شماریم و جز با خوشی نگزاریم

ھا و  ھای فوق، تاریخ مختصر ولی مفیدی از پیدایش و سنت کسروی در این کتاب ضمن انتقاد از فرقھ
تقاد کرده است. وی مشکالت آداب آنان را بھ رشتۀ تحریر کشیده است. و از شعر و شاعری نیز ان

ھا شمرده است. از چند فرقھ و  ھا و مذاھب و فرقھ ھای مردم را در نتیجۀ پراکندگی دین کشور و بدبختی
را نام » شیعی، سنی، زردشتی، جھود، ترسا، بھائی، علی اللھی، اسماعیلی و صوفی«مذھب و دین: 

اند و بدین  ، ھمیشھ تحت ظلم و ستم قرار گرفتھکشی اکثریت ھا در نتیجۀ حق برده و معتقد است کھ اقلیت
نمایند. و نتیجھ  ھای مقتضی برعلیھ آن اقدام می دلیل اغلب از اکثریت دل خوشی ندارند و در فرصت

گیرد؛ بھ ھمین دلیل بود کھ در حملۀ مغول، ترسایان و جھودان پیشکار ایشان بودند و از زیان و  می
ھا با آنان بر علیھ کشور ھمراھی نمودند. در  د. در فتنۀ افغان، زردشتیآزار بھ ایرانیان باز نھ ایستادن

  ھای ایران و عثمانی، کردان جانب دشمن را گرفتند.  جنگ

  نتیجھ:

توان شناخت کھ در خاتمۀ این کتاب بیان داشتھ است:  عقیدۀ کسروی را در این تاریخ از مطالبی می
ارجتان  ما را کنده، بدانید در چشم دیگران بس سبک و بیای ایرانیان این پراکندگیھا ریشۀ ش بدانید«

ھا گذشتھ، امروز بخود آئید و زمانی نیک اندیشید. ببینید چھ چیزھاست کھ  ای ایرانیان: گذشتھ گردانیده. 
شما را از ھم جدا ساختھ: افسانۀ مھر و ناھید، نبرد پنداری اھریمن و یزدان، پرستش آتش، داستانھای 

، کشاکشھای )٣١یل، عادتھای پوسیدۀ سھ ھزار سالۀ جھود، چیستان سردرگم سھ اقنوم(اسرائ کھن بنی
بیھودۀ زمان بنی امیّھ و بنی عباس برسر جانشینی، گزافھ سراییھای پا درھوای جنید و بایزید، 

زورگوییھای ِخردُکشانۀ باطنیان، درھم بافیھای این شیرازی و آن نوری، اینھاست آنچھ کھ یک کشور 
   )٣٢»(بندیھا شده. ز ھم پراکنده. اینھاست آنچھ مایۀ آن دستھرا ا

   )٣٣(خواھیم؟ ما چھ می

بوسیلۀ انتشارات پایدارمنتشرگردیده است.  ١٣٣٩ورق نوشتھ شده است کھ در سال  ٢٣٧این کتاب در 
محتوای آن دارای ھفت مقالۀ مفصل بھ قلم کسروی است کھ ناشر از نشریۀ پیمان انتخاب کرده است. 

نوشتھ است. در این مقاالت، کسروی ھدف مبارزاتی خویش را  ١٣١٩این مقاالت را کسروی در سال 
بیان داشتھ است. بھ ھمین دلیل اشاره بھ برخی از فرازھای این کتاب، ما را در تحوالت فکری وی در 

  این تاریخ راھنمون خواھد بود. 

ای در ده قرن گذشتھ بررسی کرده  و فاضالنھ در مقالۀ اول ابتدا کسروی تاریخ اسالم را بطور خالصھ
و بھ ) ٣۴ھای فراوانی داخل دین اسالم شده است ( و نتیجھ گرفتھ است کھ در طول این مدت، آلودگی

با آن بد آموزیھای ھزار «ھا پاک گردانید:  ھمین دلیل معتقد است کھ اسالم امروز را باید از آلودگی
بایست بجنگ برخیزیم. در توده آلودگیھای بسیار در میان  بود کھ می ھای آشفتۀ کھن و نو سالھ، و اندیشھ

دیدیم، واگر از ھرآلودگی دیگر چشم پوشی توانستیمی از بدی خویھا و زشتی کردارھا نتوانستیمی.  می
بایست پیش از  ھای آشفتھ [دین] است می ولی چون میدانستیم سرچشمۀ ھمۀ اینھا آن بد آموزیھا و اندیشھ

  )٣۵».(ا پردازیمھمھ بآنھ

این داستان والیت در کیش «... شناسد ومی نویسد:  یگری را یکی از عوامل پلیدی مذھب شیعھ می باطن
شیعی (یا روشنتر گویم عنوان اینکھ پایۀ دین دوستی، امام علی ابن ابیطالب و فرزندان او میباشد) از 



  )٣۶»(باطنیان گرفتھ شده.

مان شیعھ احترام قائل است. او نسبت دادن خرافات بھ امامان را از کسروی در این مقاالت ھنوز بھ اما
نویسد کھ اینان در باالی  کند و می شناسد و از محتوای موعظۀ آنان بشدّت انتقاد می جانب مالیان می

گوید  ھرکس بگرید و بگریاند و گریستن از خود نماید بھشت باو بایا گردد. یکی نمی«گویند:  منبر می
ا مردم دست از کار و زندگی بردارند و بنشینند و یک داستانی را کھ ھزار و سیصد سال چرا؟!. چر

پیش رو داده پیاپی بازگویند. و زورکی و ساختگی ھم باشد بگریند؟! آخرچھ نتیجھ از این تواند بود؟! 
گفت؟! تا ای کرده. ولی تا کی میتوان یک داستان را باز بسیار نیک امام حسین ابن علی یک کار مردانھ

  )٣٧»(کی میتوان آن را تازه نگھ داشت؟!

اینان «کنند:  ھای خود می گیرد کھ چرا امامان را دستاویز بت پرستی در جای دیگر، بھ مالیان ایراد می
امام حسین بن «و » امام علی ابیطالب«اند. و آن اینکھ نامھای ارجمندی را از یک کار بسیار زشتی کرده

   )٣٨»(اند... پرستیھا و نادانیھای خود ساختھ و دیگران دستاویز بت» علی

ھا بایستی  وی نوع مبارزات اجتماعی خویش را در این کتاب روشن ساختھ و معتقد است کھ فقط با بدی
کسانی میآمدند و «نویسد:  جنگید. در این نبرد البتھ تنھا سالح وی قلم و بیان است و والسالم. می

با دیگران بجنگید. میگفتند: چرا با ھمھ جنگ میکنید؟! با یکدستھ و دو دستھ بسازید و بیاری اینان 
جنگیم... ما خواستمان برانداختن این باورھای بی  ھا ساختھ ایم و با کجیھا می میگفتم: ما نیز با راستی

بنیاد و پندارھای بیھوده است. و افزار کار ما دلیل آوردن و مردم را بداوری خرد خواندن 
   )٣٩»(باشد. می

یکی از کوششھائیکھ برای کندن «رح ساختھ است: کسروی در این گفتارھا ایدۀ کتاب سوزانی را مط
ھای درماندگی شرق  ریشۀ بدآموزیھا و گمراھیھا باید کرد از میان بردن ھزارھا کتابھاست. یکی از مایھ

تنھا گناه بزرگی کھ کسروی مرتکب شد و لکۀ آن )(۴٠»(اینھا را باید شمرد و ھمھ را از میان برد...
  ین عمل کتاب سوزان وی بود.)ھرگز از دامنش پاک نگردید، ھم

پذیرد لیکن دربارۀ جدا شدن انسان از بوزینھ ایستادگی  کسروی این بار تئوری تکامل داروین را می
کند کھ انسان و  داند. یک بار دیگر تکرار می انسان را ھرگز با حیوان قابل مقایسھ نمی) ۴١کند.( می

) ۴۴»(روان«ترکند. لیکن انسان بھ اسلحۀ با ھم مش) ۴٣»(جان«و ) ۴٢»(تن«حیوان در دو عنصر 

ھای او نیز(کھ متمایز از حیوان است)، ھمین  نیز مسلح است کھ در حیوان وجود ندارد و باعث پیشرفت
  باشد. عنصر می

در جای دیگر کسروی سر فصل مبارزاتی خویش را کھ بایستی در آینده دنبال کند شرح داده است. این 
ھای ناھنجار اجتماعی  گردد، بلکھ کلیۀ زمینھ ھای ادیان و مذاھب نمی لیدیمبارزات فقط شامل زدودن پ

گفتگو از کیشھا سنگ راه ما شد و ما را از پیشرفت بازداشت... ما باید با بیدینی ھم «گیرد:  را دربرمی
  )۴۵».(ترین نبرد را کنیم... بجنگیم، با جداسری ھم بجنگیم، با خویھای پست کھ توده را فراگرفتھ سخت

ھای  از مطالعۀ کتاب فوق چنین برمی آید کھ کسروی در این کتاب، خود را آمادۀ نبرد با کلیۀ پلیدی
اجتماعی کرده است. این در زمانی است کھ ھنوز رضاشاه بر اریکۀ قدرت تکیھ دارد و نظم و انضباط 

کسروی از ھای اصلی  در کشور حکمفرماست و مشکالت چندانی در کشور پدیدار نشده است. نبرد
وبد نبال آن مشکالت کشور ) ١٣٢٠زمانی شروع شد کھ حکومت دیکتاتوری از ھم پاشید (شھریور 

  تر گردید. افزون

  

  ادامھ دارد

  

  ھای پیشین: بخش



  )٢وی(گشتی در زندگانی کسر

  )١گشتی در زندگانی کسروی(

—————————— -  

  .۴۴٢کسروی، زندگانی من، ص -] ١[

ھای کسروی (با برخی تغییرات) از سایت زیر اخذ شده است:  لیست کتاب -] ٢[
http://www.kasravi.info  

  .٣٧٠ھمان، ص -] ٣[

  http://www.kasravi.infoسایت انترنتی:  -] ۴[

ک،  -شود. ن گرائی عبارت از رفتاریست کھ در آن اخالقیات باالترین ارزش شناختھ می اخالق -] ۵[
  وی ربر.فرھنگ فرانس

ک، فرھنگ  - ای است کھ در آن خرد تنھا مرجع مطمئن است. ن خردگرائی عبارت از عقیده -] ۶[
  فرانسوی ربر.

  .١٣٣٩ما چھ میخواھیم، احمد کسروی، انتشارات پایدار، تھران،  -] ٧[

  این مطلب روایتی است از زبان کسروی و ھیچ ربطی بھ اعتقاد نویسنده ندارد. -] ٨[

  .٣٢-٣٣سروی، در پیرامون خرد، صصاحمد ک -] ٩[

چند «بھ بعد و بار دوم در کتابی تخت عنوان  ۵٠، ص»راه رستگاری«بار اول در کتاب  - ] ١٠[
  ، (جزوۀ آخر).»جزوه

  .٢۵٣۶نشروپخش کتاب، چاپ رشدیھ، تھران  - ] ١١[

  .۶، ص١آئین، بخش  - ] ١٢[

  .١۴، ص٢ھمان، بخش  - ] ١٣[

  .٢٨، ص١ھمان، بخش  - ] ١۴[

زاده در آلمان نشریۀ کاوه و  برلنی ھا گروھی از ایرانیان متجدد بودند کھ در کنار سید حسن تقی - ] ١۵[
  کردند و طرفدار اروپاگری بودند. چند نشریۀ دیگر منتشر می

  .۵٢، ص١آئین، بخش  - ] ١۶[

  .١٣ھمان، ص - ] ١٧[

  .٣٣ھمان، ص - ] ١٨[

  .۴١ھمان گذشتھ، ص - ] ١٩[

  .۶٠، ص٢بخش  - ] ٢٠[

  .۵راه دستگاری، ص - ] ٢١[

  .۶ھمان، ص -]٢٢[

  .١٣ھمان، ص - ] ٢٣[

  .٢٧ھمان، ص - ] ٢۴[

  .٣۵ھمان، ص - ] ٢۵[

  ھمان باال. - ] ٢۶[

  .٣۶ھمان، ص - ] ٢٧[

  .٣٩ھمان، ص - ] ٢٨[

  .۴٢ھمان، ص - ] ٢٩[

  .۴۵ھمان، ص - ] ٣٠[

  ک، فرھنگ دھخدا. -اقنوم ثالثھ، کنایھ از اُّب و ابن و روح القدس است. ن - ] ٣١[

  .۵١ھمان، ص - ] ٣٢[

  .١٣٣٩گفتاری از مھنامۀ پیمان سال پنجم)، کتابفروشی پایدار، تھران، ( - ] ٣٣[

  .١٨ص - ] ٣۴[

  .۴٢ص - ] ٣۵[



  .۴۴ص - ] ٣۶[

  .١٣۵ص - ] ٣٧[

  .١٣٧ص - ] ٣٨[

  .٧۵ص - ] ٣٩[

  .٧٧ص - ] ۴٠[

  .٩٣ص - ] ۴١[

  جسم مادی بدن. - ] ۴٢[

بھ طور مشترک وجود دارد؛ مانند عاطفۀ عواطفی کھ بھ صورت غریزی در انسان و حیوان  - ] ۴٣[
  مادرانھ.

دھد، از نظر کسروی  کلیۀ رفتارھائی را کھ انسان بھ یاری خرد خویش انجام می» بھ گمان ما« - ] ۴۴[
  شود. روان نامیده می

   .١۵٣ص - ] ۴۵[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بھ بعد) ١٣٢٠ھای اجتماعی کسروی (از  نبرد

  

، بھ یکباره فضای دموکراتیک و آزاد را در جامعھ فراھم ١٣٢٠سقوط رژیم دیکتاتوری در شھریور
ساخت. ارتش شکست خورد و قوای اشغالگر بیگانھ جانشین آن شد، نظم و انضباط اجتماعی نیز ازھم 

پستوھا! ناامنی در ھا و  ھا نیز از زیرزمین ھا بیرون آمد و تفنگ ھا از قلمدان پاشد. گفتار آزاد گردید، قلم
شمار و احزاب فراوان و مبارزات انتخابات مجلس و  گوشھ و کنار کشور پدیدار گردید. نشریات بی

ھای سیاسی و اجتماعی فراھم ساخت. در این میان ،  ھای ناپایدار و... زمینۀ جامعھ را برای تالش دولت
اجتماعی خویش قرار داد. او در  تمام عرصۀ ایران را میدان نبرد –این اصالحگر متعھد  –کسروی 

اش بھ فعالیت علمی و انتقادی و  مدت پنج سال باقی ماندۀ عمرش، بیشتر از پنجاه سال عمر گذشتھ
اجتماعی پرداخت. در ھمۀ جوانب جامعھ سخن گفت و قلم زد. رجال و مجلس و دولت و احزاب و 

ادبا و روشنفکران و... قلمرو گرایان و  نگاران و غرب غرب و شرق و ارتش و زنان و روزنامھ
اظھارنظر و انتقاد وی بود. البتھ مرکز اصلی نبرد او، فساد و تزویر روحانیت، خرافات مذاھب و 

ھا و بویژه مذھب شیعھ بود. اولین مطالبی کھ وی پس از سقوط رضاشاه بیان کرده است، تحت  فرقھ
  باشد. می» امروز چھ باید کرد«عنوان 

 ]١امروز چھ باید کرد[

، ھمزمان با اشغال کشور بوسیلۀ قوای بیگانھ و تبعید رضا شاه از ایران، کسروی ١٣٢٠در شھریور 
ھای سیاسی و اقتصادی بیان کرده است. این سخنان  بست جوئی جھت خروج از بن سخنانی در چاره

اب ای منتشر گردید. کسروی کھ در این روزھا مشغول نوشتن کت ھا بھ صورت جزوۀ چھل صفحھ بعد
، قانون اساسی  -ولذا ازمحسنات مشروطیت کامآل آگاھی داشت  - بود » تاریخ مشروطۀ ایران«

بست و اصالحات اجتماعی و حل مشکالت جامعھ دانستھ و  مشروطیت را تنھا راه عالج خروج از بن
  آن را بھ عنوان تنھا حکومت مناسب برای ادارۀ کشور پیشنھاد کرده است. 

امروز کشور ما ، بآن نیازمند است کھ مشروطھ و قانون اساسی اجرا گردد. : «... گوید در این باره می
حکومت ملی بروی بنیاد استواری گزارده شود. طبقات توده برای چنان حکومتی آماده گردند. مجلس 
از روی قانون انتخاب شود. وزیران مسئول مجلس باشند. ھمۀ مطالب در پارلمان بگفتگو آید. دولت 

  ]٢»[ت آشکاری دنبال کند. با ھمسایگان از ھر باره حسن تفاھم در میان باشد.یک سیاس

وی در این سخنرانی یکی از علل شکست مشروطیت و پیدایش دیکتاتوری را آماده نبودن تودۀ مردم 
داند و در این باره  شمارد. و نقش آگاھی توده را در استقرار مشروطیت و قانون، شرط اساسی می می
فرق مشروطھ با استبداد تنھا در بودن و نبودن قانون و یا در شکل حکومت نیست. یک فرق «گوید:  می

  ]٣»[بزرگ در شایستگی و نا شایستگی توده است... 

ای کھ انتظار  وی معتقد است کھ بھ علت استقرار دیکتاتوری رضاشاھی، از انقالب مشروطیت نتیجھ
کند کھ تمام  داند و پیشنھاد می یکتاتوری را غیرقانونی میرفت، بدست نیامد ولذا کلیۀ کارھای دورۀ د می

باید گفت: آنچھ در آن بیست «ھای انجام شده در آن زمان را، بایستی از نو صورت قانونی داد:  برنامھ
سال در ایران رو داده نھ مشروطھ یا قانون، بلکھ استبداد و د یکتاتوری بوده، و باید کارھای آن زمان 

  ]۴»[ون بیرون شمرد و اثر قانونی بآنھا دادھمھ را از قان

کند کھ: آیا حکومت برای  آنگاه ضمن پیش کشیدن یک مبحثی از دموکراسی، این پرسش را مطرح می
ھای استبدادی مردم برای حکومت  دھد کھ در رژیم مردم است، یا مردم برای حکومت؟ وخود پاسخ می

باشد. و مردم در چنین حکومتی  م و مال مردم میھستند و در رژیم مشروطیت حکومت در اختیار مرد
گیرد کھ این امر در صورتی امکان پذیر است کھ تودۀ مردم  کشند. و نتیجھ می بارسنگینی بردوش می

  پرست باشند.  آگاه و وطن



در سود و زیان و در خوشی و سختی با «داند کھ:  پرستی را ھم از پیمان بین مردم یک کشور می وطن
شند و ھمگی دست بھم داده با یگانگی زیند. باین معنی اگر راھزنانی در فالن گوشۀ کشور ھم شریک با

  ]۵»[و ھمگی دست بھم داده بجلوگیری ازآن کوشند ... » بما چھ؟!«پیدا شدند دیگران نگویند 

اندازند و انتخابات (فرمایشی)  کسروی کسانی را کھ ھمۀ مشکالت را بھ گردن دورۀ دیکتاتوری می
میگویم: راست «دھد:  گیرند، مورد سؤال قرار می س شورای ملی آن زمان را بھ باد انتقاد میمجال

است. ولی ما نیک بیاد داریم کھ پیش از این رفتار، در انتخابات دورۀ چھارم و پنجم، مردم کھ آزادی 
  ]۶»[داشتند برفتارھای بسیار بدی برخاستند....

گویند حکومت مشروطھ با  ماالً ایدۀ کمونیستی) را (کھ میوی تلویحآ عقاید جدید سیاسی غرب (احت
میگوئید: اکثر ملل از آن [حکومت مشروطھ] «نویسد:  زمان امروز مغایر است)، بی پایھ شمرده و می

اند. این نیز دلیل بیجاست ما را با دیگران چکار است؟! ما باید خود، فھم و خرد بکار  اعراض کرده
دگانی پیش گیریم؛ راھیکھ ما را برستگاری و فیروزی تواند رساند. این انداختھ یک راھی برای زن

بسیار نادانیست کھ مردمی چشم بسوی دیگران دوزند و کورکورانھ پیروی از ایشان کنند. شما اگر نیک 
اندیشید بھترین اصول سر رشتھ داری یا حکومت ھمان مشورت میباشد، و استبداد چھ از سوی یکتن و 

  ]٧»[دستھ استبداد است.چھ از سوی یک

ھمان طوریکھ در گذشتھ اشاره کردیم، یکی از خصوصیات عقیدتی کسروی وحدت گرائی است (بخش 
بھ ھمین دلیل وی با تشکیل احزاب متعدد و اختالفات عقیدتی مخالف است و آن را مایۀ ). ٣سوم، ص

  شمارد. ضعف کشور می

د پدید آید. بیست میلیون مردم کھ در یکجا میزیند نیروی یک توده از رویھم آمدن نیروھای افرا«... 
چون ھمگی آزادی و آبادی کشور خود را خواھند و بکوشش و جانفشانی در راه آن آماده باشند این 
خواھش و عزم در ایشان یک نیروئی است، و چون ھمگی اندیشھ یکی گردانند و دست بھم دھند از 

  ]٨[ »اینجا یک نیروی بیست میلیونی پدید آید.

کسروی معتقد است کھ باید در جھان یک دین واحد حکمفرما باشد. لیکن قصد او از دین، آئین 
است کھ حتی ولتر و بقیۀ پیشروان غرب نیز آرزوی آن را دارند. او در تعریف دین   ای بخردانھ

زیستن معنی درست دین شناختن معنی جھان و زندگانی، و پی بردن بگوھر آدمیگری و «... گوید:  می
  ]٩»[اند. با یک آئین بخردانھ است. چنین د ینیست کھ ولترو دیگران در آرزویش بوده

او در بارۀ زن » نسبی«شود، تغییر عقیدۀ  از تحوالتی کھ در این گفتار از عقاید کسروی مشاھده می
دور  ھا را باید از جامعھ گفت زن باشد. او دیگر ھمان کسروی متعصب چند سال پیش نیست کھ می می

دربارۀ خاندانھا یک کار دیگری ھست، و آن اینکھ معنی مشروطھ و «گوید:  نگھداریم. در این باره می
ای و نتیجۀ استقالل و مانند اینھا را بزنھا نیز یاد دھیم و آنان را در این اندیشھ ھمراه  داری توده سررشتھ

  ]١٠»[نیز نشستھا برپا کنیم...و در عالقمندی بکشور و توده ھمباز خود گردانیم...برای ایشان 

گوید و ما در آینده خواھیم دید کھ چگونھ  ھای زن و برابری او با مرد سخنی نمی ولی ھنوز از آزادی
  شود. افکارش دراین باره نیز متحول می

  خدا با ماست

بھ قلم کشیده است. این مقالھ  ١٣٢١ای است کھ کسروی در زمستان  عنوان فوق، موضوع یک مقالھ
سخ بھ پرسشی است کھ شخصی بنام مینوئی ساکن قزوین از وی کرده است. پرسش در مورد عقیدۀ پا

ھای اجتماعیش را بھ  کسروی دربارۀ خداوندگار است. کسروی خدا را باور داشت و معتقد بود کھ نبرد
  ».خدا با ماست«کرد کھ  ھایش نیز تأکید می برد و در اغلب نوشتھ کمک آفریدگار پیش می



شما... بارھا این آراستگی و وجود نظم و ترتیب را در کارھای جھان یاد آوری «کند:  ئی سؤال میمینو
کردید و ھمین نظام بزرگ آفرینش را دلیل بر وجود آفریدگاری میدانید کھ انگیزش این دستگاه عظمت 

د بود. از سوئی ھم انگیزه نتوان اید: ھیچ کاری در این جھان بی و قدرت بارادۀ اوست. و نیز بارھا گفتھ
  گوئید چون ما ھوادار راستیھا ھستیم خدا با ماست. می

کنیم و نتیجۀ  گویم با وصف اینکھ ما در تحت تأثیر علل و اسباب در این جھان زیست می من می
ھرکاری گذشتھ از کوشش بستگی بھ علل و اسباب موجد و مولد آن کار دارد، چگونھ خداوند با کسانی 

نی کھ او را کند و با کدام وسیلھ بھ بندگا نمایند ھمراھی و یاوری می کھ پیروی از اوامر و آئینش می
نماید و از چھ راه آرزو و خواستشان را اجابت نموده و  گردانند کمک و یاوری می خشنود می

دھد. در صورتیکھ دستگاه طبیعت  مقاصدشان را از لحاظ اینکھ نزدیکتر بھ او ھستند انجام می
نا نسبت نماید و تنھا علل و جھات موجد معلول ھستند و این قاعده استث سیرطبیعی خودش را می

  ]١١» [بموجودات ندارد...

خوبی پیداست کھ او در این زمان بھ مرحلۀ عالی از شناخت علوم انسانی و  از خالصۀ پاسخ کسروی بھ
این بسیار راستست کھ در اینجھان «... نویسد:  اجتماعی رسیده بود. وی پس از یک مقدمۀ طوالنی می

ن از آئین سپھر رخ نتواند داد. اینکھ ما میگوئیم (خدا انگیزه نتواند بود، ھیچ کاری بیرو ھیچ چیزی بی
باماست) خواستمان آن است کھ خدا اینکار ما را خواستھ و زمینۀ پیشرفت آنرا (با انگیزه و افزار) 

  »بروی ما گشاده...

یکی از راه افزارسازی، و افزودن بشکوه «...داند:  آنگاه اوپیشرفت انسان را ازدوطریق زیر ممکن می
باید آنرا راه دانشھا بنامیم). دیگری از راه شناختن  گانی، و جلو رفتن در دانشھا و آگاھیھا (کھ می زند

معنی راست زندگانی و آدمیگری و زیستن بآئین خرد، و بھره یافتن از آسایش و خرسندی (کھ میباید 
  ]١٢»[آنرا راه دین بخوانیم) 

ھای مربوط بھ علم مردم  ی از طریق ارائۀ تئوریا ھا)، وی بطور فاضالنھ در مورد اول (راه دانش
شناسی، تئوری پیدایش جھان و فرھنگ و تمدن، مسیر پیشرفت بشر را از پیدایش تا امروز ترسیم 

  پذیرد. ھای مربوط بھ پیدایش سپھر و حیوان و انسان را دربست می کند. و کلیۀ تئوری می

پذیرد. پس ازتکرار وتأیید آن تئوری،  می» تقریبآ«زبا تئوری داروین را نی» آپین خدا«ھمچنین ارتباط 
  ]١٣»[پذیریم. گویند، و ما چون ایرادی نمیداریم می اینھا چیزھائیست کھ دانشمندان می«... نویسد:  می

بگفتۀ «نویسد:  کسروی در این دوره، حتی تئوری پیدایش سپھر را نیز پذیرفتھ بود. در این باره می
بوده کھ در فضا  ھای دیگری در آغاز خود یک تودۀ بخاری می و کره دانشمندان خورشید و زمین

ای  ایستاده ولی ناگھان تکانی در آن پیدا شده و بگرد خود چرخیدن گرفتھ. پس از زمان بسیاری تکھ می
ای گردیده کھ ھم بگرد خود و ھم بگرد خورشید چرخیدن آغازیده. این کره  ازآن جدا شده و این نیز کره

بوده تا ھنگامی رسیده کھ رستنی درآن پدید آمده. سپس نیز زمان درازی گذشتھ تا  ی تھی میزمان دراز
ھای بسیاری گذشتھ تا آدمی رخ  اند. سپس نیز صده زندگی در آن پیدا شده و جانوران زیستن آغاز کرده

ھ چیزھائیست گویند... در این گون نموده و بزندگی پرداختھ. این داستانیست کھ دانشمندان از آفرش می
  ]١۴»[گوئیم دست آفریدگار در جھان نمایان است کھ ما می

در این تاریخ نھ تنھا کسروی از باورھا و افکار مالئی، خود را کامآل جدا کرده بود، بلکھ با عقاید 
  روشنفکری و مدرن آشنائی کامل داشت. 

زن و حقوق اجتماعی و  یکی دیگر از موارد پیشرفت تحوالت فکری کسروی در این تاریخ، در مورد
ھای اجتماعی او را با مردان  ھای زن و برابری انسانی اوبود. او در اواخر زندگانی نا فرجامش، آزادی



ھای  اش، ھم در مورد آزادی زن و ھم برابری»اخالق گرائی«پذیرفتھ بود. لیکن بھ لحاظ اعتقادات 
حدودی با معیارھای اجتماعی امروز  حقوق اجتماعی او با مرد، شرایطی قائل بود. این شرایط تا

  بھ وضوح بیان داشتھ است.» خواھران و دختران ما«متفاوت بود. وی این عقایدش را در کتابی بنام 

  ]١۵خواھران و دختران ما[

صفحھ نوشتھ شده و از پنج  ۶۶بھ قلم کشیده است. این کتاب در  ١٣٢٣کتابی است کھ کسروی درسال 
  گفتار تشکیل یافتھ است.

نام دارد. این گفتار تاریخچۀ مختصری است از تعصب » دربارۀ روگرفتن«عنوان گفتار یکم این کتاب 
  جامعھ نسبت بھ حجاب زن در چھل سال گذشتھ.

کند کھ تعصب مردم آن دوره را  ای در اوایل مشروطیت اشاره می کسروی در این گفتار بھ یک واقعھ
  دھد: نسبت بھ زن نشان می

دوم مشروطھ در تبریز میرزا سید حسین خان عدالت کھ از پیشگامان آزادی بشمار در سال یکم یا «
ھای آن گفتاری  نوشت. در یکی از شماره می» صحبت«رفت، روزنامۀ کوچکی با زبان ترکی بنام  می

(دنده کج) نوشتھ بشوخیھایی پرداختھ بود کھ خدا زن را (حوا را) از دندۀ کج » کج قابرقا«زیر عنوان 
فریده، و در میان سخن فھمانده بود کھ ما نیز باید بزنھای خود ارج گزاریم و آنھا را در زندگی آدم آ

ھمراه گردانیده بانجمنھا و نشستھا بیاوریم. از ھمین چند جملھ آشوبی برپا گردید. مردم بازار را بستند و 
ون گرداند. این بود اندازۀ بھایھوی برخاستند. انجمن ایالتی ناچار شد سید حسین خان را از تبریز بیر

  ]١۶»[رمیدگی مردم از شنیدن نام آزادی و روبازی زنان.

ھای زن را ھمراه با پیدایش مشروطیت  آنگاه وی تاریخ پیدایش تحول فکری مردم نسبت بھ آزادی
گردید. در آنمیان  شد و رمیدگی مردم کمتر می کم گوشھا پرمی رفت و کم سالھا گفتگو می«گوید:  می

انھای دخترانھ برپا گردید و بسیاری از دختران درس خواندند و اینان خودشان ھواخواه روبازی دبست
ھا سخنان آشکاری نوشتھ شد و رمیدگی بیکبار از میان رفت. بلکھ باید گفت  گردیدند. در روزنامھ

  ]١٧»[جنبشی بھمین نام، بویژه در تھران پدید آمد.

عامل اصلی کشف حجاب دانستھ وآزادی زنان را درایران سپس بھ دوران رضا شاه پرداختھ واورا 
  مرھون خدمات وی شمرده است:

ھرچھ ھست این یک کار بزرگ تاریخی بود کھ زنھای ایران پس از ھزارھا سال چادر و روبند را «
  ]١٨»[ھا و خیابانھا درآمدمد... بکنار گزاردند و با روھای باز بکوچھ

داند و با ارائۀ مدارکی از قران و نقل  شیوۀ ایرانیان باستان میدر این گفتار، کسروی حجاب زن را 
  دھد کھ در اسالم اجبار در حجاب وجود ندارد. وقایعی از زمان پیغمبر اسالم، نشان می

تنھا روگرفتن یا پوشانیدن رو «نویسد:  وی سپس نظرات خود را درمخالفت با حجاب بیان داشتھ و می
باشد. گفتگو برسر آنست کھ بدستاویز ھمان  و نیز برسر آن نمیدر خورارج چندانی نیست، گفتگ

روگرفتن و خود را پوشانیدن، زنان از توده بیرون افتاده بودند، بدستاویز ھمان روگرفتن بانجمنھا 
بودند. در  ماندند، از دانستنیھا پاک بی بھره می ھای کشور و توده بیکبار ناآگاه می آمدند، از پیشامد نمی

بود  توانستند داشت. آنچھ در ایران می داشتند و نمی زیستند و کمترین دلبستگی بآن نمی می این کشور
باشد. اگر تنھا روگرفتن بودی جای چندان  بود. کوشش ما نیز در برداشتن اینھا بوده است و می اینھا می

  اندوه نبودی.

نشستند و پس ازکارھای بچھ  ھای آنھا فراوانست) در خانھ می زنھای روگیر ایران (کھ ھنوز نمونھ
آکندند، و یا در  ھای پوچ آنان می رفتند و مغزھای خود را با گفتھ داری یا بپای منبر آن مال و این مال می

کوفتند، و یا بخانۀ فالن  سوزانیدند و سینھ می خوانیھا نشستھ بسرگذشت سکینھ و ربابھ دل می روضھ



بودند و  گشادند، پیره زنان نیز پزشک می با دست آنان می ھای زندگانی را جادوگر و دعانویس رفتھ گره
» خرد کوتاه«بود حال زنان. مردان نیز آنان را  کردند. این می بھر دردی شناختھ ناشناختھ داروئی یاد می

شماردند. گفتگوی ما از اینھاست نھ تنھا از رو گرفتن و  ارج می (ناقص العقل) شناختھ بسیار بی
  ]١٩»[نگرفتن.

سازد. اگر عقیدۀ وی راجع بھ زن را کھ  بی کھ گذشت، کیفیت تحول افکار کسروی را روشن میمطال
کھ » خواھران و دختران ما«بیان داشتھ بود، با کتاب فوق ) ۶ص٣(بخش » ای بر عفافنامھ مقدمھ«در

ربیت شود کھ او چگونھ با تعصبات بازمانده از دوران ت تفسیرش گذشت، بھ سنجیم، بھ سادگی معلوم می
شد. درگذشتھ نیز بھ این مطلب  کودکی خویش در جدال بود و چگونھ ھمراه با پیشرفت زمان متحول می

سنجید. ھر آنگاه کھ منطق وی آنھا را  اشاره کردیم کھ کسروی باورھایش را با خرد خویش می
عقیدۀ محکم کرد، لیکن اگر  ھا با حرارت دفاع می پذیرفت، در درستی آن باور راسخ بود و از آن می

پذیرفت و از عقیدۀ قبلی خویش  گرفت، بدون تعصب وبا شھامت آن را می تری در سر راھش قرار می
کرد. از اینکھ او برای زنان و مردان کارھای متفاوتی قائل بود بیشتر از این بابت است کھ  عدول می

ک با مردان گردد، بود و شرکت زنان را در اموری کھ موجب روابط نزدی» اخالقگرا«وی انسانی 
پنداشت. بدون شک اگر دشنۀ کین و تعصب آدمکشان،  پسندید و آن را باعث فساد اخالق جامعھ می نمی

ھای بعد، این تعصب را نیز از خود دور  فریاد اعتراضش را خاموش نکرده بود، کسروی در سال
االترین مدارج علمی و ساخت. مگر نھ اینست کھ خویشتن را از مکتبخانۀ بخشعلی حکم آباد بھ ب می

  اجتماعی رسانیده بود.

دانیم کھ مطلبی نیز دربارۀ مطالعات وی دربارۀ نقد و اصالحات دینی ارائھ دھیم.  در خاتمھ الزم می
ھای ناشی از ادیان و  ھا و بدآموزی زیرا معتقدیم کھ مھمترین ھدف اصالحات کسروی زدودن زشتی

کم ارتداد وی بوسیلۀ مالیان گردید و قتلش را نیز بھ دنبال مذاھب بود و ھمین امر نیز موجب صدور ح
  داشت. 
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 قتل کسروی

  

شان بھ گناه ارتداد بھ قتل  این درست است کھ کسروی بھ فتوای عالمان دین و بدست مریدان متعصب
ای داشتند. بھ  رسید، لیکن اکثریتی از جامعۀ آن روزی کشور نیز در این فاجعۀ وحشتناک سھم عمده

کنیم و سپس، بھ  ھای جامعھ را بررسی می ئی کسروی با کلیۀ زشتیھمین دلیل ابتدا چگونگی رودررو
  درگیری او با روحانیت و کیفیت قتل وی خواھیم پرداخت.

 یک تنھ در مقابلھ با جامعھ

ھا و  یکی از اوصاف منحصر بھ فرد کسروی عبارت از این بود کھ او یک تنھ بھ جدال کلیۀ زشتی
ھیچکدام از اصالحگران قبل و بعد از وی وجود ندارد. ھای جامعھ رفت و چنین صفتی در  پلشتی

ای از کشورکھ سراغی از فساد و فاسد و خرافات و ارتجاع داشت، بدون  کسروی در ھر زاویھ و گوشھ
ھا شتافت. گفتیم کھ مھمترین دورۀ مبارزاتی کسروی بھ زمان پس از سقوط رضاشاه  پروا بھ جدال آن

ه کشور در آتش فساد و ناامنی و کشت و کشتار و قحطی و... گردد. زیرا در این دور مربوط می
کرد. در این نبرد، مقام و موقعیت افراد و  ھای جامعھ نبرد می سوخت، لھذا کسروی در تمام گوشھ می

بیشتر بود،  - از دید وی  -اقشار برای او مھم نبود. برعکس ھر اندازه کھ اعتبار اجتماعی فساد کاران 
  ندتر و بی پرواترمی شد. عکس العمل کسروی ت

شروع گردید. در ھمان  ١٣١١بھ این مطلب نیز اشاره کردیم کھ مبارزات اجتماعی کسروی از سال 
، با تجددخواھان اروپا دیده »ای بر عفافنامھ مقدمھ«، و دو سال بعد در »آئین«سال با نوشتن کتاب 

وفیگری، خراباتیگری و باطنیگری را ھای ص ، خرافات دینی و فرقھ»راه رستگاری«درافتاد. در کتاب 
ھای دینی و مالیان، مورد انتقاد  ، نیزدوباره ادیان و فرقھ»ما چھ میخواھیم«زیر سؤال برد. در کتاب 

شدید وی قرار گرفت. پس از سقوط رضاشاه، او با حرارت و توان فوق العاده در مورد اصالح ھمۀ 
ھا و مقاالت متعدد و ترتیب مجالس  تألیف کتابجوانب جامعھ کمر ھمت بست و بیشتر از پیش، با 

ھای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را مورد حملھ قرار  ھا و ناھنجاری ھا، مراکز پلیدی سخنرانی
ای برای  ور کرد. و این امر موجب گردید کھ محیط آماده داد و آتش نفرت آنان را نسبت بھ خود شعلھ

  بریدن رشتۀ جانش فراھم گردد. 

در پیرامون «، با عاشقان فرھنگ و عرفان ایرانی درافتاد. در کتاب »گوید حافظ چھ می«کتاب در 
و ) ٢و نیز با اھل فلسفھ (ص) ٧، عالوه بر پیشوایان دین، بار دیگر با طبقۀ اروپا دیده (ص»اسالم

یستی ایران و اسالم، کمون«درگیر شد. در کتاب ) ١٠گیری وزرا (ص  و رشوه) ٨اساتید دانشگاه (ص
انتقاد ) ۴٧و نیز پولداران و ثروتمندان (ص) ۴١ھا (ص ، از کمونیست»در ایران، پولداران و آزمندان

، ایالت )۴و  ٢، بھ سید ضیاء الدین طباطبائی (صص »سرنوشت ایران چھ خواھد بود«کرد. در کتاب 
 ، وزرا و)٢٨، صدراالشرافی (ص)٢٧، مجلس چھاردھم (ص)١٠، حزب توده (ص)۶وعشایر(ص

  ، حملھ کرد.)٣١ھای پس از رضاشاه (ص کابینھ

بطورکلی نامبردگان زیر نیش زھر قلم و سخن کسروی را چشیده بودند و روشن است کھ کینھ و 
اصغر  بایست از قتل وی ناراضی نباشند: از رجال سیاسی علی عداوت وی را در دل داشتند و قاعدتاً می

ای (وزیر امور خارجھ و  وزیر)، محمد ساعد مراغھحکمت (وزیر فرھنگ)، عبدالحسین ھژیر (نخست 
نخست وزیر)، صدراالشرافی (وزیردادگستری و نخست وزیر)، اسدهللا ممقانی (وزیر دادگستری)، 

الدولۀ دادور، ابراھیم حکیمی (نخست وزیر)، علی دشتی (نمایندۀ مجلس)، دکتر  کریم قوانلو، وثوق
فیل وزارت فرھنگ)، سید محمد صادق طباطبائی عیسی صدیق (وزیرفرھنگ)، وحید تنکابنی (ک

(رئیس مجلس شورای ملی)، سید نصرهللا تقوی (رئیس دیوان عالی کشور)، سرتیب شعری و سرتیب 
اعتماد مقدم (فرمانداران نظامی تھران)، سرتیب محمد حسین جھانبانی و سرتیب ضرابی (رؤسای 

فتاد. از بلندپایگان فرھنگ و ادب فارسی و شھربانی تھران)، دکتر خوشبین، سرلشکر رزم آرا در ا



زاده، قاسم غنی  الشعرای بھار، عباس اقبال آشتیانی، عالمھ محمد قزوینی، تقی اساتید دانشگاھی، ملک
  و... را از خود رنجانید.

، از کارمندان دولت »کار و پیشھ و پول«ھا و دستجات، (عالوه بر علمای دین)، در کتاب  از گروه
شکایت کرد. ) ٢١نویسان (ص و روزنامھ) ١١نویسان (ص ، رمان)٨درس خوانده (ص، طبقۀ )٧(ص

، بھ »دین و جھان«در کتاب ). ٨، اساتید دانشگاه را زیر سؤال برد (ص»در پیرامون روان«در کتاب 
در ). ۵۴و٢شاعران و صوفیان و فیلسوفان و شیعیان و بھائیان و شیخیان و خراباتیان حملھ کرد (صص

). ۵۶و ۵۴، ۴٧تجار و اصناف و کلیمیان را سرزنش کرد (صص، » ان و اسالم کمونیستیایر«کتاب 

در کتاب ). ۴و٣چھار دین اصلی کشور را زیر سؤال برد (صص » یک دین و یک درفش«در کتاب 
را ) ١۴٨و شرق شناسان (ص) ١۴۶، تذکره نویسان ()١۴٣شاعران (ص» در پیرامون ادبیات«

در کتاب ). ١١مالکین را بھ باد انتقاد گرفت (ص» ز چھ باید کردامرو«مالمت کرد. در کتاب 
بھ بعد  ١٠یک بار دیگر از حزب توده بھ زشتی یاد کرد (ص» سرنوشت ایران چھ خواھد بود«

و فرقۀ دموکرات ) ٣٠و٢٧ھمچنین مجلس چھاردھم را دوباره بھ باد انتقاد گرفت (صص) ٢٢ونیزص
یک بار دیگر با ایالت و عشایر در افتاد » در راه سیاست«کتاب در ). ٣٩آذربایجان را تقبیح نمود (ص

  بھ بعد).  ۵٠(ص

ارتش رضاشاھی را با تیغ تیز قلمش مورد نقد و تحقیر قرار داد. از فساد بین » افسران ما«در کتاب 
سرلشگر ). ٨ھای ارتش بوسیلۀ نظامیان را مطرح کرد (ص دزدی اسب). ۵افسران سخن گفت (ص

رلشگر نقدی، سرلشگر بوذرجمھری، سرلشگراحمد نخجوان، سرلشگر معین، سرلشگر یزدان پناه، س
محتشمی، سرلشگر ضرغامی، سرتیپ قادری و سرتیپ پوریا، را مورد حملۀ شدید قرار داد. در جزوۀ 

دفاعیات «ھمچنین در کتاب ). ١٣، یک بار دیگر بھ روزنامھ نویسان پرخاش کرد (ص»خدا با ماست«
، از خود فروشی و دو رنگی برخی از روزنامھ »رپاس مختاری و پزشک احمدیاحمد کسروی از س

   ].١نگاران بھ شدت انتقاد کرد[

ھا سرکینھ و  کنیم کھ در افتادن کسروی با گروه اخیر، موجب شد کھ آنان بعد بھ این مطلب اشاره می
یا اینکھ وقایع را بھ نفع در واقعۀ قتل وی، یا سکوت کردند و » شان اغلب«عداوت با وی پیش گرفتند و 

نگاران ایراد  مالیان تحریف نمودند. آنچھ کھ کسروی در دادگاه دفاع از پزشک احمدی بر علیھ روزنامھ
در زمان رضاشاه چند روزنامھ خود را بھ او بستھ بودند و ھر روز «... کرد حقیقتی بود تلخ و شنیدنی: 

بردند. زیرا با دستور او بھ نمایندگی  بل نیز فایدۀ بسیار مینمودند. و در مقا اندازه از او می ستایشھای بی
پارلمان رسیدند، دارای پارک و اتومبیل گردیدند، دارای چاپخانھ و دستگاه شدند. برخی از اینھا از 

رسید کھ روزی بیاید و رضاشاه  شان نمی گاه بھ اندیشھ نمودند و ھیچ ستایش گذشتھ چاپلوسی ھم می
جوئی و دوم از  چنان روزی رسید، این بود آنان نخست بھ مقتضای طبیعت استفاده نباشد. ولی قضا را

ترس و مالمت مردم صالح خود را در آن دیدند کھ پیش بیفتند و یکبار زبان بھ نکوھش از رضاشاه باز 
اند با  اند و ھرچھ نوشتھ نمایند و بھ دادوفریاد پردازند تا بھ مردم چنین نمایند کھ دیروز در فشار بوده

  ]٢»[زور فشار بوده.

ای تنظیم کرده بود و در نظر داشت کھ برطبق آن کلیۀ  کسروی بھ ھمراھی چند وکیل دیگر الیحھ
  ].٣شان اعالم جرم بکند[ رجالی کھ با رضاشاه ھمکاری کرده بودند، برعلیھ

فاسد بودند)، بھ  ھا و رجال مملکتی را (کھ از دید وی ھائی کھ کسروی در آن، کلیۀ ارگان یکی از کتاب
باشد. و لذا اشاراتی چند بھ محتوای این کتاب اندازۀ خشم این گروه  می» دادگاه«شدّت تقبیح کرده، کتاب 

  را نسبت بھ کسروی معین خواھد کرد.

  ]۴[دادگاه

نوشتھ شده است. قصد کسروی از نوشتن آن،  ١٣٢٣صفحھ و چھار گفتار در سال  ۶۴این کتاب در 
» کتاب سوزان«و حرکاتی بود کھ بوسیلۀ جمعی از متعصبین مذھبی، بدنبال ایدۀ اعتراض بھ رفتار 



وی، برعلیھ او بھ عمل آورده و اتھاماتی نیز بر او وارد ساختھ بودند. و ھمچنین اعتراض بھ اعمالی 
بود کھ در آذربایجان شرقی و غربی، مردم بھ بھانۀ ھمین مطلب (و با سکوت رضایت آمیز مقامات 

حملھ کرده و گروھی از طرفداران وی را مجروح و یا کشتھ » باھماد«و امنیتی) بھ دفاتر انتظامی
  بودند.

ھا و رجال آن دوره رفت و با افشا  کسروی در این کتاب با قلم نیشدار و تلخش، بھ جدال کلیۀ نھاد
وائی و بی ھا و فساد یکایک آنان، موجب رس ھای بی پروا و شجاعانھ، و پرده برداری از خیانت گری

  شان در پیش مردم شد.  آبروئی ھمگی

را منتشر کرده و متعصبین مذھبی را » شیعیگری«او زمانی این کتاب را نوشت کھ قبالً کتاب معروف 
  بر علیھ خویش برانگیختھ و حکم ارتداد وی از جانب مالیان در دست اقدام بود.

اقشار و افراد (از روحانی و » اغلب«اری نقطۀ عطفی بود در ھمک» دادگاه«بھ گمان ما انتشار کتاب 
غیر آن)، جھت نابودی کسروی! زیرا کھ بھ دنبال انتشار کتاب فوق، کلبۀ اقشار و افراد و نھادھائی کھ 

اش را بھ دل گرفتند. واو را بھ عنوان عنصری مزاحم و  ھدف تیر انتقاد وی قرار گرفتھ بودند، کینھ
ارائۀ فرازھائی ]. ۵د وی را در برنامۀ سیاه خویش جای دادند[خطرناک دریافتند و خاموش کردن فریا

  از این کتاب، خواننده را با یکی از علل مھم کشتھ شدن کسروی آشنا خواھد کرد.

خواند و  ھا را بھ یک داوری فرامی ھمان طوری کھ از نام کتاب پیداست، کسروی کلیۀ رجال و نھاد
   کند. قضاوت آن دادگاه را نیز بھ مردم واگذار می

ھا ھست کھ باید مردان خردمند و نیکخواه  چون برخی زمینھ«در سر فصل کتاب چنین آمده است: 
  ]۶»[گردانم نوشتھ بآن مردان ارمغان می» دادگاه«را بنام جھان دربارۀ آنھا داوری کنند این کتاب 

من چنین «برد:  بایست محاکمھ شوند، بھ وضوح نام می آنگاه از اشخاصی کھ در این دادگاه می
سوزانیم. یکسو آقایان عبدالحسین  انگارم کھ دادگاھیست برپا گردیده. یکسو مائیم کھ کتابھا را می می

ی و محسن صدر و اسدهللا ممقانی و محمد حسین جھانبانی و کریم قوانلو و ا ھژیر و محمد ساعد مراغھ
السلطنۀ دادور است... این کتاب را ھزاران کسان نیک و پاک خواھند خواند و داوری خواھند  وثوق

کرد. و کسی چھ داند کھ روزی نیز (در آیندۀ نزدیکی) برسد کھ راستی را این مردان در پای دادگاه 
  ]٧»[سخ قانونشکنیھای خود گویند. چنین روزی را ما درور نمیدانیم.ایستند و پا

مقام و امیرکبیر) سخن گفتھ و بعد بھ  سپس بطور خالصھ از دورۀ ترقیخواھی کشور (از زمان قائم
مشروطیت پرداختھ است. آنگاه علل زوال مشروطیت را بیان کرده و عامل اساسی آن را در خرافات 

ست. در این میان سھم مالیان شیعھ را در بدبختی و بیچارگی مردم باالترین علل دینی و مذھبی دانستھ ا
با چنین کیشی و با بودن صدھزار مالیان کھ شب و روز بھ مردم وسوسھ میکنند «نویسد:  شمرده و می

ای از این مردم  گردانند، شما چشم زندگانی مشروطھ دارتر می و این بدآموزیھا را در دلھای آنان ریشھ
  ]٨»[دارید؟! راستی را بسیار شگفت است! آیا در کشورھای دیگر نیز رفتارشان این بوده؟!

  خویش صرف کرده است.] ٩»[کتاب سوزانی«در ادامۀ مطلب، صفحات فراوانی در اثبات علل 

ھای آنان  ھا و ضعف ھای کوبنده تری بر رجال کشور وارد ساختھ و از سستی در گفتار دوم کتاب، حملھ
گوید. دوباره صدراالشراف و ساعد و  ھا و مردم فریبی آنان سخن می رۀ کشور و نیز دو رنگیدر ادا

ھژیر و ممقانی و دادور و سرھنگ شعری و سرتیب کریم فوانلو و سرلشگر رزم آرا و سرپاس 
خود  شما کھ«نویسد:  گیرد. و خطاب بھ آنان می جھانبانی و تعداد فراوانی از مالیان را بھ باد انتقاد می

نشینید،  را باال کشیده اید و از پول این مردم بدبخت کاخھا برافراشتھ اید، در اتومبیلھای شیک می



برید، بما بگوئید آیا  گسترید، خودتان و فرزندانتان با صد خوشی زندگانی بسر می ھای آراستھ می سفره
ھ پردازید و جستجو از ریشۀ تا کنون بوده است کھ دلتان بحال این مردم بدبخت سوزد و زمانی باندیش

  »این بدبختیھا کنید؟!

» راز نھانی«شروع کرده است. دربارۀ این » راز نھانی«گفتار سوم کتاب را با مطلبی تحت عنوان 

شود باین رازھا پی برده ام ھمیشھ در حال افسوس گذرانیده ام. زیرا از  من کھ دھسال می«...نویسد:  می
من این رازھا را بآشکار آورم و این تودۀ بدبخت را از یکرشتھ یکسو دیده ام زمینھ نیست کھ 

رود آگاه گردانم و از یکسو ھمیشھ بیم داشتھ ام کھ زمانم بسر آید و  بدخواھیھایی کھ دربارۀ او بکار می
 زندگانیم پایان یابد، بی آن کھ بتوانم پرده از این بدخواھیھا بردارم و بدخواھان را بمردم بشناسانم. اکنون

  ]١٠»[نیز زمینھ چنانکھ بایستی آماده نشده و من ناچار خواھم بود یک روی آن رازھا را باز نمایم...

کند، لیکن در این مورد بھ  را ھرگز برمال نمی» راز نھان«کسروی ھرچند کھ این (بقول خودش) 
مورد مدیران کسروی رازھائی در » احتماالً «رساند کھ  نماید. این مطلب خود می اشاراتی اکتفا می

بھ ھمین دلیل آنان را در حمایت از روحانیان نسبت بھ قتل خودش » احتماالً «دانستھ و باز  کشور می
  ].١١تر گردانیده است[ مصمم

دھد کھ این گروه از دولتمردان، سالیان دراز است کھ کلیۀ امور  کسروی بھ دنبال این ادعا، ادامھ می
اند و ھیچکس دیگر را در این امر شرکت  انحصار درآورده مملکتی را بین خود و بازماندگانش بھ

ھائی الزم دارد.  کند؛ در کشورھای پیشرفتھ بدست آوردن مقامات بلند دولتی ضابطھ دھند. اضافھ می نمی
آنان باید لیاقت خودشان را در طی سالیان دراز بھ مردم کشورشان نشان دھند، در صورتی کھ در 

مملکت خدمتی نکرده اند، یلکھ فساد و خیانت بھ وطن و مردم، یکی از  کشور ما اینان نھ تنھا بھ
برد و پروندۀ  رود. برای ثابت کردن ادعایش، از تعدادی از این رجال نام می ھای آنان بشمار می گی ویژه

ای بودند و ھستند. مثالً ھمان  اینان در ھر دوره«... نویسد:  دھد و می آنان را مورد بررسی قرار می
بودند و چون  شد) می یر و ساعد و دادور و صدر در زمان رضاشاه (کھ دورۀ دیکتاتوری خوانده میھژ

باشند. این کار با سادگی چگونھ تواند بود؟! اینان  او رفت و دورۀ دموکراسی پیش آمد باز ھستند و می
  ]١٢»[کنند؟! دارند کھ بدینسان چشم بندی می چھ طلسمی می

پرسد؛ چگونھ است کھ این افراد در آن زمان  کند و می ورۀ مشروطھ اشاره میآنگاه یک بار دیگر بھ د
رفتند، و پس از استقرار مشروطیت، ھمگی  ابتدا بھ عنوان طرفدار استبداد جزو رجال کشور بشمار می

مشروطھ خواه شدند و ھمان موقعیت و حیثیت قبلی را حقظ کردند. در واقعۀ کودتای محمد علیشاه بھ 
و بھ باغشاه رفتند و پس از سقوط وی دویاره زمام امور را در دست گرفتند در حالی کھ ھمراھی ا

ھا کرده و خون خود و عزیزانشان را در آن راه داده بودند،  کسانی کھ در بازگشت مشروطیت جانفشانی
  ھیچگونھ نصیبی از ادارۀ کشور بدست نیاوردند!

بقول خودش  -گردد و از ھمکاری  س از رضاشاه برمیونیمۀ پ در گفتار چھارم کتاب، بھ دورۀ سھ سال
نویسد کھ آن پادشاه  برد و می نام می» کمپانی خیانت«رجال کشور، بھ عنوان » خیانت بار« -

(رضاشاه) زحمات فراوانی در استقرار نظم جامعھ و زوال قدرت مالیان کشیده بود. لیکن اینان در این 
  ادند و بی نظمی و فساد و جوروستم را مرسوم ساختند.مدت کوتاه کلیۀ زحمات وی را برباد د

پردازد و آن دستھ از امرای ارتش را  بھ بعد)، بھ واقعۀ شھریور بیست می ۴٧در بخشی از کتاب (ص
کند:  کھ در جنگ با متفقین سستی بخرج داده بودند، بھ عنوان اعضای کمپانی خیانت محکومشان می

دھان کھ خود از ھمان دستۀ بدخواه (یا بھتر بگوئیم: از کمپانی در ھر کجا سرلشگران و برخی فرمان«
بودند، زیرکانھ سپاھیان بدبخت و افسران خام زیردست خود را بجلو فرستاده بدم چک دادند  خیانت) می

  ]١٣»[و خودشان با پبرامونیانی رو بگریز آورده جان بدر بردند.



رماندھان کھ باید گفت از ھمدستان این کمپانی برخی از ف«... دھد:  و سپس در این مورد ادامھ می
اند برای آنکھ بسیاست شوم ھرچھ بھتر پیشرفت دھند بیک بیناموسی فراموش نشدنی  خیانت بوده

ھا ریختند  برخاستند، و آن اینکھ ھنگام گریز تفنگ و شصت تیر و فشنگ و گلولھ را در کوھھا و دره
  ]١۴»[نیروی بیشتر بدزدی و تاراجگری برخیزند...کھ بدست تاراجگران و راھزنان بیفتد و با 

ھای رضاشاه را پنبھ کردند فساد و  نویسد کھ چگونھ تمام رشتھ کند و می آنگاه دولتمردان را مالمت می
دزدی و ناامنی و بویژه قدرت مالیان را دوباره در کشور پایدار گردانیدند. بھ مراجعت حاج آقا حسین 

ید؛ این شخصیت را کھ رضا شاه تحقیرش کرده و از ایران اخراج نموده گو کند و می قمی اشاره می
و دوباره بساط حجاب بانوان را گسترش ]. ١۵بود، با استقبال فراوان دوباره بھ کشور بازگردانیدند[

چادر و روبند زنھا کھ مایۀ ریشخند جھانیان بوده و پس از کوششھای بسیار از سوی «دادند: 
پسندید کھ زنھای  پسندید. نمی رضاشاه برداشتھ شده بود کمپانی خیانت اینرا نمی آزادیخواھان در زمان

ایران ھمپای زنان جھان باشند و با روی باز بیرون آیند. این بود ھمان کھ رضا شاه افتاد وزیران ما 
د و یکی از کارھاشان آن بود کھ جلو سختگیری را گرفتند و برخی مالیان را وا داشتند کھ در این مسج

  ]١۶»[راندند...» حرمت رفع حجاب«آن مسجد سخن از 

شما چھ پافشاری داشتید کھ مالیان دوباره چیره گردند و بجان این توده «کند:  در جای دیگر اضافھ می
زن و اینگونھ نمایشھا دوباره بازگردد و  بیفتند؟! چھ پافشاری داشتید کھ سینھ زن و زنجیرزن و قمھ

  شھربانی جلو نگبرد؟!

دانید؟! چندان نادانید کھ زشتی زنجیرزدن و قمھ  اید کھ زیان چیرگی مالیان را نمی یا شما چندان سادهآ
  ]١٧»[خوانند درنیابید؟! زدن را کھ دستاویز در دست بیگانگان شده و این توده را وحشی می

سارش با ، اغلب »کمپانی خیانت«گوید کھ این رجال  در خاتمۀ کتاب، کسروی با لحنی طنزآمیز می
گزارند و در جواب پرسشگر  مالیان و گسترش دوبارۀ شیعیگری را بھ حساب سیاست روز می

من از آقایان، «پرسد:  و از آنان می». ای آقا شما کھ از سیاست دورید نمیدانید چھ خبر است«گویند:  می
ا ناچار گردانیده کھ پرسم: کدام سیاست؟ کدام سیاست شما ر آقایان ساعد و ھژیر و دیگر نامبردگان، می

زنی و  بمالیان رو دھید و آنانرا چیره گردانید؟...کدام سیاست شما را برانگیختھ کھ ببازگشتن قمھ
زنی و اینگونھ رسوائیھا میدان دھید و زنانرا دوباره بھ چادر و چاقچور بازگردانید؟! آشکاره  سینھ

توان  خواستھ است؟ آیا چنین چیزی را میبگوئید کھ ما نیز بدانیم. آیا سیاست خود کشور اینھا را 
شناسیم مگر سیاست  پنداشت؟! ما سیاستی کھ شمارا باین بدخواھیھای آشکار ناچار گرداند نمی

ما «بدخواھانۀ خودتان. پس بھتر است راستش را بگوئید. بھتر است پرده را بیکبار کنار گزارده بگوئید 
اند. ماکھ در سایۀ شایندگی باین جایگاه  ارت رسانیدهبسرخود نیستیم. ما را با شرط این کارھا بوز

  ]١٨»[باشیم. بھتر است اینھا را بگوئید تا دشواری در میان نباشد. ایم ما کھ بلند کردۀ توده نمی نرسیده

و » شیعیگری«، »در پیرامون اسالم«ھای  ، انتشار کتاب»دادگاه«مدتی قبل از تألیف کتاب 
، )١٣٢٣، (در سال »در پیرامون ادبیات«و » بخوانید و داوری کنید«و ) ١٣٢٢(در سال » بھائیگری«

مجامع مذھبی و ادبی را بر علیھ وی شورانیده بود و شکایاتی در این مورد بھ وزارت عدلیھ ارسال 
(ھمانگونھ کھ گذشت)، زخم خوردگان قلم کسروی را نیز بر علیھ او بھ » دادگاه«شده بود. تألیف کتاب 

  جبھۀ مخالفان وی را قوی ترگردانید.جنبش واداشت و 

  کسروی در نبرد با خرافات دینی

خیال خویشتن، َعَلم مذھب  در این میان نطفۀ اصلی توطئھ بر علیھ کسروی، محیط عالمان دین بود کھ بھ
کشیدند. گذر کوتاھی بر چگونگی این امر، مطالعات ما را در مورد زندگانی  شیعھ را بدوش می

  واھد کرد.کسروی تکمیل تر خ



با  ١٣١٩و سپس در » در راه رستگاری«، با تألیف کتاب ١٣١۶درست است کھ کسروی از سال 
ھای اجتماعی، نبرد با خرافات دینی را پایۀ  نوشتن مقاالتی در پیمان، ضمن مطرح کردن پلیدی

ن در مبارزات خویش قرارداد و از آن تاریخ بھ عنوان اصالحگر دینی در مجامع معروف گردید، لیک
ھای توأم با  شد بھ برخی از رفتارھا از قبیل عزاداری این مدت انتقاد وی از مذھب شیعھ محدود می

ھا و نیز پرستش گنبدھا. این قبیل انتقادات زیاد  زنی و سینھ زنی و غیره و یا برخی از روضھ خوانی قمھ
این مذھب نیزگاه  ھای »خودی«گرفت زیرا کھ برخی از موجب رنجش متعصبان آن مذھب قرار نمی

کردند. بویژه در مورد رسومی ھمچون قمھ  ھائی ازاین دست بھ مذھب خویش می گیری گداری خرده
، ]١٩زنی و غیره حتی مجتھدان بزرگی ھمچون شیخ مرتضی انصاری و حاج شیخ کریم حائری[

کسروی  نارضایتی خویش را ابراز کرده بودند. رنجش و سپس کینھ و عداوت مالیان از زمانی با
شروع گردید کھ او پایۀ دین اسالم و مذھب شیعھ و مقدسات آن را زیر سؤال برد. اولین تألیف وی 

  بود.» در پیرامون اسالم«کتاب 

  ]٢٠[در پیرامون اسالم

انجام  ١٣٢١ھائی است کھ بوسیلۀ کسروی در سال  این کتاب شامل مطالبی از مجموعۀ سخنرانی
منتشر شده است.  ١٣٢٢صفحھ و پنج گفتار تھیھ و در سال  ٩٠در  صورت کتابی ھا بھ گردیده و بعد

است کھ در فصل آخر کتاب در آن مورد سخن گفتھ است. در این » پاکدینی«ھدف اصلی آن، معرفی 
پرواتر از قبل مورد انتقاد  کتاب کسروی اسالم و مذاھب آن و نیز ادیان دیگر را بررسی کرده و بی

  قرار داده است.

نویسد آنچھ کھ از اسالم امروزی باقی مانده است چیزی بجز خرافات نیست:  سالم میدر مورد ا
پرستی کھ  امروز مسلمانان مغزھاشان آکنده از ھر گونھ گمراھیست. گذشتھ از آنکھ گنبدپرستی و مرده«

ھای رنگارنگ  دارد، گمراھی باشد در میان مسلمانان رواج بی اندازه می پرستی می رنگھای دیگر بت
ھای فلسفۀ یونان، و بدآآموزیھای باطنیان، و  از پندارھای پوچ صوفیان، و بافندگی -دیگر نیز 

  ]٢١»[درمیانست.  -ھای خراباتیان و مانند اینھا  سرائی یاوه

اند کھ در باالی  اینان ...خدائی از پندار خود ساختھ«...نویسد:  آنگاه راجع بھ اعتقاد آنان نسبت بھ خدا می
برد. خدائی کھ ھمچون پادشاه خودکامھ و  نشیند و جھان را با دست فرشتگان راه می میھفت آسمان 

خودخواھی، چون از مردم اندک نافرمانی دید بخشم آید و بیماری و گرسنگی و زمین لرزه فرستد، ولی 
اند، وزاری پرداختند خشمش فرو نشیند و پتیاره (بال) بازگرد سپس کھ مردم رو بسویش آردند و بھ البھ

  ]٢٢»[پندارند. اینست خدائی کھ می

کتابھای مسلمانان پر است از داستانھای «راند:  از عقاید خرافی مسلمانان نسبت بھ پیغمبر سخن می
اند: ماه را دو نیم گردانیده، بآسمان برای دیدار خدا رفتھ، آفتاب را  نتوانستنی کھ بنام پاکمرد اسالم نوشتھ

  ]٢٣»[از میان انگشتان چشمھ روان گردانیده، با سوسمار سخن گفتھ پس از فرورفتن بازگردانیده،

یکی «نویسد:  دھند، با طنز می العاده بھ پیغمبر نسبت می در مورد این مطلب کھ مالیان اوصاف خارق
ازاینان (مالیان)، در عراق است کھ کتابی نوشتھ و چنین وا نموده کھ پیغمبر و دوازده امام ستاره 

اند آنان  اند و آنچھ را کھ گالیلھ و کپلر و نیوتن و دیگران بھ صد رنج پیدا کرده شناختھ یشناسی نو را م
  ]٢۴»[اند. ھای خود آنھا را باز نموده اند و ھزار سال پیش در میان گفتھ دانستھ می

کسروی ھرچند کھ بھ قرآن معتقد است، لیکن آن کتاب را بدون نقص و عیب نمیداند. و چون معتقد است 
گوید:  داند. و می ھا می کھ پیغمبر اسالم از اغلب علوم بی خبر بود، قرآن را نیز عاری از اغلب دانش

، (و آن روز دانستۀ دھد شنیدنیست کھ قرآن در داستان ذوالقرنین زمین را گسترده و ھموار نشان می«
  ]٢۵»[مردم ھمین بود)...



دربارۀ آن جھان پندارھای «نویسد کھ مسلمانان:  در مورد خرافات آنان نسبت بھ زندگی بعد از مرگ می
بسیار پوچی را در مغز خود جا داده اند، کسی کھ مرد در گور دوباره زنده گردد، و دو فرشتھ یکی 

ھائی با زبان عربی کنند:  تشینی بدست بسر او آیند و پرسشبا گرزھای آ» منکر«و دیگری » نکیر«
کھ باید بھ ھر پرسش پاسخ دھد، و گرنھ ُگرزھای آتشین بسرش فروخواھد » من ربّک؟. من نبیّک؟.«

آمد. کسیکھ گناھکار است گور او را خواھد فشرد. روز رستاخیز ھمگی از گور خواھند برخاست و در 
خدا بروی کرسی خواھد نشست، پیغمبران از این سو و آن سو صف یک بیایانی گرد خواھند آمد، 

خود » اّمت«خواھند کشید، گناه و صواب ھر کس در ترازو کشیده خواھد شد، پیغمبران ھریکی بھ 
گذشتھ یکدستھ بھ بھشت و یک دستھ بھ » صراط«میانجی خواھد بود، سپس از روی پل باریک و بُرنده 

  ]٢۶»[دوزخ خواھند افتاد

ه کسروی ضمن اینکھ دنیا و پیشرفت آن را بر طبق قوانین علمی و بر اساس علت و معلول آنگا
این جھان از روی یک «نویسد:  کند؛ می شمارد، از نادانی و خرافھ پرستی مسلمانان بیزاری می می

باشد، کھ ھیچ چیزی بیشوند (بدون دلیل)  گردد و ھر کاری در آن نتیجۀ کار دیگری می سامانی می
باشند. مثآل بھ بیماری با  واند بود. لیکن مسلمانان ھمیشھ در پی کارھای بیشوند و بیرون از آئین مینت

شمارند. بازگشت عیسی، و پیدایش  می» کرامت«، یا »معجزه«کنند، برای پیشوایان خود  دعا درمان می
  ]٢٧»[دارند... امام نا پیدا، و زندگانی جاوید خضر کھ ھمھ بیرون از آئین جھان است باور می

در ایران شیعیان از روی باورھای خود «نویسد:  پردازد و می سپس بھ باورھای خرافی شیعیان می
ھای خود را از گور بیرون آورده برای قم و عراق  زنند، مرده خوانند، سرمیشکنند، سینھ می روضھ می

دارند. حاجیھا و  رھا برنمیکنند. خود را در دیدۀ بیگانگان رسوا گردانیده، دست از این کا بار می
دارند با آن  اند با صد نیازی کھ بدولت می دانستھ» غاصب«مشھدیھا چون از روی کیش خود دولت را 

ایستند،  توانند از دادن مالیات و از فرستادن فرزندان خود بسربازی باز می نمایند، کھ تا می دشمنی می
  ]٢٨»[دانند. بقانون ارج نگزارده شکستن آنرا مایۀ سرفرازی می

در جای دیگر، وی علت زوال اخالقی مسلمانان (از قبیل دروغ گویی و زشت کاری) را در آداب و 
در این دستگاه اسالم نام براستگوئی و درستکاری و «... نویسد:  داند و می آئین غلط اسالم امروزی می

از آن، چیزھائی ھست کھ مانند آنھا ارج گزارده نشده و نمیشود... در این اسالم، در ھر کیشی 
راستگوئی و مانند آنرا از کار انداختھ است. در جائی کھ دین برای رفتن بھ بھشت است و این کارھم با 

خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن بھ مکھ یا کربال و مانند اینھا انجام تواند گرفت، چھ نیازی 
  ]٢٩»[براستگوئی و درستکاری میماند؟!.

ست، کسروی در این کتاب ابتدا از انتقاد اسالم شروع کرده و سپس ضمن بیان بھ طوری کھ پیدا
ھا و خرافات مالیان و پیروان آنان را برمال کرده  ھای دیگر آن، بد آموزی ھای مذاھب و فرقھ زشتی
  است. 

پرواتر  ھای آن تندتر و بی بدنبال این کتاب، اعتراض کسروی نسبت بھ دین اسالم و مذاھب و فرقھ
، سند ارتداد وی بود و »بخوانید و داوری کنید«و سپس تکمیل شدۀ آن بنام » شیعیگری«دید. کتاب گر

  قتلش را بھ دنبال داشت! نگاھی بر کتاب فوق، بخش نھائی گفتار ما خواھد بود.

  ]٣٠[بخوانید و داوری کنید

و » یگریبھائ«شمسی، بھ ھمراھی دو کتاب دیگر  ١٣۶٧کتابی کھ در اختیار ماست، در سال 
آن  ٢٣٢تا  ١٢١از صفحۀ » بخوانید و داوری کنید«، (یک جا) منتشر شده است. کتاب »صوفیگری«

باشد. ھمانطوری کھ گذشت این کتاب تکمیل شدۀ  دھد کھ دارای چھار گفتار می مجموعھ را تشکیل می
  باشد. می» شیعیگری«کتاب 



ھ دنبال آن، مالیان و مردم متعصب منتشر ساخت. ب ١٣٢٢کتاب شیعیگری را کسروی در بھمن ماه 
مسلمان و نیز رجال مذھبی کشور، نسبت بھ مطالب آن، اعتراض کرده و برعلیھ وی شکایت بھ دادگاه 

بردند و پخش کتاب را ممنوع اعالم نمودند. کسروی از پای ننشست و چھار ماه بعد، برای توجیھ عقاید 
]. ٣١تر انتشار و بھ داوری مردم واگذار کرد[خویش درپیش مردم، کتاب فوق را با توضیحات بیسش

ای راستی را داور  ایم دوست میداریم ھر خواننده ما چنانکھ خواھش کرده«نویسد:  خود در این باره می
باشد. ھیچ سخنی را بی دلیل از ما نپذیرد و از ھیچ سخنی کھ با دلیلست چشم نپوشد چنان داند کھ یک 

  ]٣٢»[باشد و رفتاری کند کھ شایندۀ چنان جایگاه باشد.دادگاه بزرگیست کھ او داورش می

نقدی است بر مذھب شیعھ. بھ عبارت کاملتر،  -بطوری کھ از نامش پیداست  -محتوای این کتاب 
کسروی در این کتاب، کیان و ھستی مذھب شیعھ را زیر سؤال برده و مدعی شده است کھ اصوالً وجود 

  ات و دروغ و مردم فریبی است.یک چنین مذھبی ساختگی و سراپا خراف

کند کھ شیعیگری ھمزمان با  وی مطلب را با تاریخچۀ مختصر پیدایش شیعھ شروع کرده و اشاره می
ھای معاویھ و علی ابن ابیطالب پیدا شد. وی معتقد است کھ در ابتدا شیعیان بھ لحاظ  قتل عثمان و جنگ

ھای پاک و منّزھی  دادند، انسان انجام می اینکھ یک مبارزۀ سیاسی در مقابل حکومت منحط امویان
ھا افرادی در این مذھب پیدا شدند کھ حق علی ابن ابی طالب را ضایع شده پنداشتند و  بودند. لیکن بعد

بر علیھ خلفای راشدین جبھھ گرفتند و از آنان نا خوشنودی نمودند و برعلیھ آنان سخنان ناشایست بھ 
  آلودگی در بین پیروان این مذھب پدیدار گردید. زبان آوردند. بدین ترتیب نخستین

امام  -» جعفر ابن محمد«نویسد؛ دومین آلودگی مھمی کھ در مذھب شیعھ پیدا شد، در زمان  سپس می
گفت: امام کسی است کھ از جانب خدا برگزیده شده باشد و اگرمردم  بود. این شخص می - ششم شیعیان 

ین برگزیدۀ خدا گردن گزارند و فرمان برند و خمس و مال امام باید بھ ا«خواھند رستگار گردند:  می
  ]٣٣»[پردازند.

ساختند. و » خلیفھ«را در مفھومی مقدس، جانشین کلمۀ » امام«از این تاریخ بود کھ شیعیان واژۀ 
نامیده و » فرقۀ ناجیھ«پیروان این شخص بودند کھ بھ امام معنای الوھیت و آسمانی بخشیدند. و خود را 

ۀ کسانی را کھ با عقاید شان ھمراه نبودند، کافر و بی دین شماردند. کسروی آنگاه سرگذشت مختصر کلی
نویسد کھ پس از  رسد. وی می امامان بعدی را بطور خالصھ بیان داشتھ و بھ داستان امام زمان می

ھی امامت در بین پیروانش اختالف پدیدار شد. گرو -یازدھمین امام شیعیان  -» حسن العسگری«مرگ 
را بھ امامت برگزیدند. تعداد دیگری مدعی شدند کھ » جعفر«را تمام شده انگاشتند. دستۀ دیگر برادر او 

باشد و او را امام دوازدھم نامیدند و تاریخ  از او فرزندی پنج سالھ باقی مانده است کھ جانشین وی می
  گردد. مذھب شیعۀ دوازده امامی از این زمان شروع می

صآ معتقد است کھ از این امام فرزندی باقی نمانده بود، لیکن گروھی بخاطر سود جوئی (و کسروی شخ
، مدعی شدند کھ از امام فرزندی پنجسالھ برجای مانده »)عثمان ابن سعید«در رأس آنان شخصی بنام 

امام آن «گفت:  یا (در امام) نامیده و می» باب«باشد. ھمین شخص خود را  است کھ در سرداب نھان می
مرا میانۀ خود و مردم میانجی گردانیده. شما ھر سخنی میدارید بمن بگوئید و ھر پولی میدھید بمن 

  ]٣۴»[دھید...

داستان بسیار شگفتی «نویسد:  آنگاه کسروی دالیل فراوانی بھ عدم وجود امام زمان آورده و از جملھ می
آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است کھ کسی  گفتند کسی ندیده و از بودنش بود آن بچھ ایکھ اینان می می

آمد؟! اگر  پوشید؟! چرا از سرداب بیرون نمی را فرزندی باشد و ھیچکس نداند. آنگاه امام چرا رو می
  ]٣۵»[بود؟!. امام پیشواست باید در میان مردم باشد و آنانرا راه برد. نھفتگی بھر چھ می



نواب «د سال، خودشان را جانشینان ویژۀ امام دانستھ و بنام دھد کھ چھار نفر بھ مدت ھفتا وی ادامھ می
بردند. پس از این مدت، گروھی بنام روحانیان شیعھ خود را  او از ِقبَل چنین موقعیتی سود می» خاصۀ

  نامیده وزمام امورشیعیان را دردست گرفتند.» نواب عام«

تقدند کھ امام علی ابن ابی طالب برگزیدۀ در گفتار دوم کتاب، کسروی ابتدا این عقیدۀ شیعیان را کھ مع
ای از علی بھ  خداوند است، مورد نقد قرار داده و بھ نھج البالغھ استناد کرده و ضمن ارائۀ نامھ

، اظھار داشتھ است کھ در نتیجۀ ]٣٧کند کھ خود علی در این نامھ بھ معاویھ[ ، روشن می]٣۶معاویھ[
گیرد کھ برگزیدگی علی  شده است و نتیجھ می» انتخاب«فت بیعت مردم (مھاجران و انصار)، او بھ خال

و نیز ] ٣٨از جانب خدا بھ امامت پایھ و اساس ندارد. بدنبال آن، کسروی در مورد داستان غدیر خم[
این عقیدۀ شیعیان کھ: (پیغمبر در شب آخر زندگانی خویش دوات و قلم خواستھ است تا علی را بھ 

از این عمل  -گوید  با بیان این مطلب کھ محمد ھذیان می - ن عمر جانشینی خویش معین کند، لیک
کند. در مورد غدیر خم، پس از  نشیند و آن دو مطلب را رد می جلوگیری کرده است)، بھ سخن می

از اینھا ھم «کند:  تفسیر جملۀ پیغمبر و مردود شمردن انتخاب علی بھ عنوان جانشین خویش، اضافھ می
غمبر کھ سالھا با وی بسر برده و در راه او جانبازیھا کرده بودند زبان اورا گذشتھ، مگر یاران پی

فھمیدند؟! یا دلبستگی آنان بھ پیغمبر و دستورھای او کمتر از شیعیان قزوبن [!] بود؟!. این چھ باور  نمی
یند؟! پس کردنیست کھ پیغمبر علی را خلیفھ گرداند و یارانش آنرا ناشنیده گیرند و بگرد سر ابوبکر درآ

  ]٣٩»[چرا با دیگر دستورھای پیغمبر این کار را نکردند؟!

من نمیدانم این داستان تا چھ اندازه راست است...اگر راست است «نویسد:  راجع بھ داستان دوم نیز می
رفتار عمر بسیار بجا بوده. این دلیل است کھ عمر معنی اسالم را بھتر از دیگران میدانستھ. دلیلست کھ 

» نسبت ھذیان«گیرند کھ بھ پیعمبر  داشتھ. اینکھ ایراد می یک باور بسیار استوار بخدا و اسالم میآنمرد 

بمعنی سرسام است. نھ بمعنی ھذیان. ھذیان » ھجر». «ان الرجل لیھجر«داده راست نیست. گفتھ است: 
د و این گفتھ بھ از کمی خرد برخیزد ولی سرسام نتیجۀ بیماری باشد. عمر گفتھ: این مرد سرسام میگوی

پیغمبر برنخواھد خورد زیرا یک پیغمبر چنانکھ بیمار گردد، الغر شود، رنگش زردی گیرد، ھمچنان 
سرسام گوید. سرسام دنبالۀ بیماری باشد و بکسی نخواھد برخورد. اگر برانگیختگان از این چیزھا 

یمار نگردند. یک پیغمبری کھ برکنار بودند بایستی پیش از ھمھ از بیماری برکنار باشند و ھیچگاه ب
بود و  گوئید: پیغمبر بیسواد می بیمار شده سرسام نیز تواند گفت و جای شگفتی نیست. از آنسوی شما می

   ]۴٠»[خواستھ کھ چیزی بنویسد؟!. توانست، پس چگونھ نامھ و کاغذ می نوشتن و خواندن نمی

گوید کھ امام یا پیشوا  ر سؤال برده و میکسروی بدنبال این مطلب یک بار دیگر حقانیت امامان را زی
بایست کھ مبارزۀ اجتماعی کرده  برای اینکھ بتواند در بین مردم مطرح شده و بر آنان رھبری نماید، می

و سعی کند حکومت را بدست گرفتھ و جامعھ را ارشاد نماید. نھ اینکھ در خانھ نشیند و تقیھ کند و 
شگفت است کھ از یازده تن « نویسد:  ھ عنوان پیشوا بھ پذیرند. میانتظار داشتھ باشد کھ مردم او را ب

اند کسی جز امام علی ابن ابی طالب خالفت نکرده و کسی جز حسین ابن علی بھ طلب آن  امام کھ بوده
نکوشیده. از بازمانده حسن ابن علی (امام دوم) کسیست کھ بخالفت رسید و آنرا نگھ نداشت. علی ابن 

بود کھ چون در سال  گیر و آسایشخواه و چندان گریزان از این کار می ھارم) چندان گوشھالحسین (امام چ
ھجری مردم مدینھ بھ یزید شوریدند او خود را کنار کشیده از شھر بیرون رفت و بھ یزید نامھ  ۶٣

نوشتھ از ھمدستی با مردم بیزاری جست...از محمد الباقر(امام پنجم) من جز گوشھ نشینی سراغ 
دارم جعفر الصادق (امام ششم) را گفتم کھ خالفت را میخواست ولی بھ ھبچ کوششی در آنکار نمی

داشت. پسر او موسی الکاظم (امام ھفتم) گذشتھ از آنکھ  برنخواستھ از ترس جان بیکبار آنرا نھان می
ن داشت دستگیر ھم شد و بیست و ھفت سال در زندا ھمچون پدرش آرزوی خالفت را بسیار نھان می

بسر برد. پسر او علی الرضا (امام ھشتم) را مأمون ولیعھد گردانید... دیگران جز خانھ نشینی و 
  ]۴١»[گذرانی کاری نداشتند. آیا اینست معنی برگزیده شدن برای خالفت؟!. خوش



گوید: جائیکھ پیغمبر معجزه  دھند، می آنگاه وی دربارۀ اینکھ شیعیان نسبت معجزه بھ امامانشان می
از اعتقادات شیعیان ). ١۵٠توانستند این فدرت را دارا باشند؟ (ص دانستھ است، چگونھ امامان می نمی

شمارد  راند و این عمل آنان را شرک می ھای قبور امامان با طنز سخن می ھا و گنبد نسبت بھ امامزاده
ل آمده است و ھائیکھ بوسیلۀ قبایل مختلف از این قبور بھ عم وی ضمن بیان تاریخ تاراج). ١۵۴(ص

یکی نمیپرسد: پس «نویسد:  ھا انجام یافتھ است، خطاب بھ شیعیان می ھائی کھ در کنار این گنبد خونریزی
ھای  ھا دیده نشده؟!. آیا بیشرمی نیست کھ با این داستان ای از آن گنبد ھا معجزه چرا در این خونریزی

  ]۴٢»[ن ریزید؟!.تاریخی شما ھر زمان دروغ دیگری دربارۀ معجزه ساختھ بیرو

تواند داشتھ  نویسد کھ این عمل چھ سودی می دربارۀ گریھ و زاری شیعیان بھ کشتھ شدگان کربال می
آنگاه بھ ). ١۵٩باشد؟ یک عملی اتفاق نیفتد، وقتی اتفاق افتاد نالھ و فغان چھ اثری در آن دارد؟ (ص

گویند: در  نویسد کھ آنان می کند و می اند حملھ می عقاید خرافی شیعیان کھ دربارۀ روز رستاخیز ساختھ
را » لواء الحمد«نشیند و پیغمبران در جلوی او صف بستھ علی  روز رستاخیز خدا دربارگاه خویش می

کھ پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش ھزار سال راه است بدست خواھد گرفت. امامان از شیعیان در 
ام شیعیان را بھ سنیان خواھد داد. علی از آب کوثر بھ پیش خدا میانجیگری خواھند کرد و خدا گناه تم

در مورد تبرائیان کھ بھ ). ١۶٠سنیان (کھ از گرمای آن جا بشدت تشنھ خواھند شد)، نخواھد داد.(ص
گوید و عقاید خرافی آنان را در این مورد بھ شدت مورد حملھ قرار  دھند سخن می یاران محمد دشنام می

  ).١۶۴گیرد.(ص ھ در بین شیعیان رواج دارد خرده میک» تقیھ«دھد. از عمل  می

کند از این بابت کھ بخاطر بر کرسی نشاندن عقاید خویش، حتی بھ قرآن نیز  وی مالیان را شماتت می
ھائی کھ با  ھا یا جملھ برخی از ایشان در گستاخی گام باالتر گزارده واژه«نویسد:  اند. می دستبرد زده

» سورة النورین«و دو سورۀ جداگانھ نیز یکی بنام ] ۴٣ھای قرآن افزوده[ آیھخواستشان سازنده است بھ 

بوده و ابوبکر و عمر و عثمان  اند. و بنام اینکھ در قران می ساختھ» سورة الوالیھ«و دیگری بنام 
  ]۴۴»[اند. اند قرآن دیگری پدید آورده انداختھ

المر است کھ چون ظھور کرد با خود خواھد این قران درست در نزد صاحب ا«اند:  شگفت تر آنکھ گفتھ
  ]۴۵»...»[آورد

سپس یک بار دیگر، صفحات زیادی در مورد مھدیگری و امام زمان نوشتھ است و آن را زائیدۀ عقاید 
اینکھ «نویسد: خرافی شیعیان انگاشتھ است و روایات مربوط بھ آن را بالجملھ واھی دانستھ و می

ور] خون حسین را خواھد گرفت، بنی امیھ یا بنی عباس را خواھد اند: [امام زمان پس از ظھ گفتھ
کشت،... اکنون کھ نھ بنی امیھ مانده و نھ بنی عباس، دانستھ نیست مھدی چھ کسانی را خواھد کشت و 

  ]۴۶»[ھا کھ آشکاره دروغ درآمده چھ باید گفت؟!. آیا بھ این نوید

برای جامعھ مورد بررسی قرار داده و آن را با  ھای شیعیگری را کسروی در گفتار چھارم کتاب، زیان
بھ ). ١٧۶بھ زیارت رفتن آنان را با اقتصاد کشورمغایرمی داند. (ص). ١٧٣داند. (ص خرد سازگار نمی

گردد و دروغ گوئی را در کشور  گمان وی افکارشیعی موجب گمراھی مردم وپستی فرھنگ جامعھ می
ھای آنان در مورد امام  دیگر استناد بھ روایات و حدیث در این باره یک بار) ١٧٨دھد. (ص رواج می

دو شھری ھست «اند:  دربارۀ امام ناپیدا گذشتھ از دروغھای دیگر، چنین گفتھ«نویسد:  زمان کرده و می
اکنون ». بنام جابلقا و جابلسا، یکی در مشرق و دیگری در مغرب، وامام نا پیدا درآن دوشھرمی باشد

شناختھ شده شما از مالیان بپرسید: جابلقا و جابلسا کجاست؟!. از شھرھای کدام کھ ھمھ جای کرۀ زمین 
  ]۴٧»[کشورھاست؟!.

نویسد: درحالی کھ بازماندگان حسین پس از یکی دو سال واقعۀ کربال را  در مورد واقعۀ کربال می
فراموش کردند و با خاندان یزید سازش کردند، شیعیان پس از ھزار و سیصد سال، ھنوز بھ این داستان 

دوستی نمود.  چنانکھ گفتیم علی ابن حسن با یزید آشتی کرد و با او«...نویسد:  ریزند. می اشک می



خوانان در ویرانۀ شام مرده است و باشد کھ شیعیان بھ این مرگ او  سکینھ دختر حسین کھ بگفتۀ روضھ
اند سالھا پس از آن زیستھ و زن مصعب ابن زبیر شده بود کھ سپس نیز زن  خروارھا اشک ریختھ

  ]۴٨»[عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشیھا زندگی بسر برد

سینھ زدن، زنجیر بتن کوفتن، گل برو مالیدن، «نویسد:  ھای عزاداری شیعیان می سنتسپس در مورد 
ھا کشیدن و اینگونھ کارھا جز نشان دژخوئی  خاک بسر ریختن، سرخود شکافتن، جستن و افتادن، نعره

ئی و بیابانیگری نیست. شیعیان اینھا را ھنری پنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپا
  ]۴٩»[ھا کشیدندی. بودی بنام خودنمائی بیشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره

ھای مردگان شیعیان بھ جوار قبور مقدسین  آنگاه کسروی سخنی چند دربارۀ زشتی انتقال استخوان
نویسد و این عمل آنان را عالوه بر نادانی و بی خردی، موجب پخش میکرب و انتقال  خویش می

  ).٢٠٠داند.(ص جامعھ می ھا در بیماری

ھای پس  نویسد کھ در سال گوید. می فریبی مالیان سخن می در جای دیگر وی در مورد دو رنگی و مردم
از شھریور بیست کھ بخاطر جنگ و اشغال کشور بوسیلۀ قوای بیگانھ، کمیابی ارزاق و در نتیجھ 

بھ حساب بیدینی مردم گذاشتھ و از منابر ھا در کشور بوجود آمده بود، مالیان این پیش آمد را  گرانی آن
حجاب شده اند، مجالس روضھ خوانی  ھا بی گفتند کھ چون مردم نماز و روزه را ترک کرده اند، زن می

تعطیل شده است، زیارت قدغن شده است،... لذا خدا بھ غضب آمده برای تنبیھ مردم این بالھا را 
ای بیخردان! خدا از رو باز «نویسد:  ص بھ خود میفرستاده است! آنگاه با خشم و تندی قلم مخصو

جوید، آنھم از بچگان و زنان بوشھر و بندرعباس؟!. اینان [زنان تھران]  کردن زنان تھران کینھ می
گیرد؟... پس چرا زنھای اروپا و آمریکا کھ ھمیشھ روبازند خدا  کنند و خدا بآنان خشم می روباز می

  ]۵٠»[ای نادانان؟!. گیرد؟!. خاک بر سرتان زکردن زنان ایران خشم میبآنان خشم نگرفتھ تنھا از روبا

تألیف و منتشر » بھائیگری«پس از انتشار کتاب فوق، کسروی از پای ننشست و کتاب دیگری بنام 
علی محمد «بایست از امام زمان شیعیان سخن گوید. (زیرا کھ  ساخت. در این کتاب نیز وی الزاماً می

ای  امام و سپس خود امام ادعا کرد). کسروی در این فرصت نیز حمالت کوبنده» بابِ «ابتدا بنام » باب
، بھ عمل آورد و بار دیگر بیشتر از پیش باورھای شیعیان »مھدی«بر علیھ امامان و بویژه آخرین آنان 

  را بھ باد انتقاد طنزآلود خویش گرفت. 

امعھ یکدست و یک زبان بر علیھ وی جبھھ بدنبال انتشار این دو کتاب، اکثریت مردم شیعھ مذھب ج
گرفتند. با اینھمھ او از گفتار و نوشتار باز نایستاد و بیان عقیده را بھ عنوان یکی از حقوق مسلم 

شھروندی، برای خویش مجاز دانست. او را بھ دادگاه کشیدند. زمانی کھ حکم احضارش بھ بازپرسی را 
سال  ۵٨خدا را سپاس کھ پس از «ان راه. و چنین نوشت:گرفت، دریافت کھ اینک آغازی است بر پای

زندگانی، یک بار راھم بھ شعبۀ بازپرسی افتاده و آن ھم گناھم کتاب نوشتن و با خرافات جنگیدن است. 
اندازد کھ اگر تا پایان پیش رود مرا ھمپایۀ سقراط و مسیح خواھد گردانید.  این پرونده مرا بھ راھی می

  ]۵١»[ھمین گناه محکوم گردیدند. سقراط و مسیح ھم بھ

بینی کرده بود، آدمکشان اسالمی منتظر رأی دادگاه نشدند. حکم ارتداد  و باالخره ھمانگونھ کھ خود پیش
، بھ قداره بندان متعصب اسالمی ابالغ شد. آنان در روز ھشتم ]۵٢وی از طریق مالیان نجف[

مت الدولۀ تھران) او را از درشکھ پائین اردیبھشت بیست و چھار، در کنار منزلش (چھار راه حش
 ٢٠و با گلولھ و قداره و دشنھ قصد جانش کردند. لیکن بھ ھدف نرسیدند، چند ماه بعد (] ۵٣کشیدند[

اسفند) بدست گروه دیگری از آدمکشان، در دادگستری خون یکی از فرھیختھ ترین و شریف ترین 
  ھای کشور ما ریختھ شد. انسان



ھای آلوده و نا پاک ارتجاع، خون چھ شخصیت واالئی  شود کھ دست ق روشنمان میبا مطالعۀ سطور فو
را بخاطر تعصب و جھل و خصومت و حماقت، بھ ناحق ریخت. و کشور ایران را از وجود چنین 

انسان فرھیختھ و واالئی محروم ساخت. شاید اگر کسروی بھ دور از محیط سیاه و خفقان و خرافات 
» لوتر«و » روسو«و » ولتر«آزاد متولد شده بود، اینک دنیا از وی در حد  آخوندی، دریک جامعۀ

  راند.  و... سخن می» دیدرو«و

کشتند! مرتد در فرھنگ اینان بھ مفھوم بازگشت از دین است. یعنی کھ » ارتداد«کسروی را بھ بھانۀ 
ینان، مغز تودۀ مسلمان باید در اینان با آزادی اندیشھ و قلم و بیان و رفتار و کردار مخالفند. در فرھنگ ا

زیر انبوھی از خاکستر نادانی و نافھمی، تھی از ھرگونھ آگاھی باقی بماند. و این تنھا راھی است کھ 
حرمت و اعتبارشان را از گزند چون وچرا در امان میدارد. تودۀ مسلمان شیعھ الزمست کھ در حماقت 

اینان خدشھ دار نگردد. مگر یک انسان آگاه، چشم بستھ تن  و نا فھمی باقی بماند تا ارکان اجتھاد و تقلید
گویند: شما باید دربست سنن و  دھد؟ منطق عجیبیست! اینان می بھ اوامر و مناھی شخص دیگری می

آداب ما را بھ پذیرید وگرنھ خونتان را ھبا و ھدر خواھیم کرد! چشم مبلغان حقوق آزادی بشر روشن 
  باد!

  پایان

--------------- -----  

ھا و نشریات تنھا وسایلی بودند کھ مردم را از وقایع روزمره آگاه  در آن دوره روزنامھ -]١[
توانستند ھرآنجا کھ خود صالح  نگاران با قلم توانای خویش می ساختند. و برخی از روزنامھ می
  ھا را در پیش مردم وارونھ جلوه دھند. دانستند، حقیقت می

، بھ کوشش باھماد آزادگان، برگرفتھ شده از پرچم روزانھ و ٧۶، صدفاعیات احمد کسروی -] ٢[
  .١٣٨٣، پاریس، خاوران، ١٣٢٢و  ١٣٢١ھفتگی 

  .٧٧ھمان، ص -] ٣[

این کتاب را وی در . (١٨، انتشارات؟، ص١٣۵٧دادگاه، احمد کسروی، چاپ چھارم، تھران،  -] ۴[
  این ایده و عمل وی کامآل مخالفبم.اش نوشتھ است. و البتھ ما با »کتاب سوزانی«دفاع از ایدۀ 

ناصر پاکدامن، در کتاب قتل کسروی، کیفیت ھمکاری نھادھای دولتی را با روحانیت، در انجام  -] ۵[
  ترور کسروی، بطور کامالً بیان کرده است.

  .٢دادگاه، ص] ۶[

  .٣ھمان باال، ص -] ٧[

  .١١ھمان باال، ص -] ٨[

کنیم کھ ما این عمل کسروی را جزو گناھان بزرگ وی  می در گذشتھ گفتیم و باز ھم تکرار -] ٩[
دانیم. گناھی کھ لکۀ آن از دامن کسروی ھرگز پاک نگردید. قصد ما از تفسیر این کتاب، بیان یکی  می

  باشد والسالم. از علل قتل وی می

  .٣٨-٣٩ھمان، صص - ] ١٠[

از رجال بھ لژھای  وابستگی بعضی» رازنھان«بھ اعتقاد برخی، منظور کسروی از  - ] ١١[
  فراماسونری بوده است.

  .۴٢ھمان، ص - ] ١٢[

  .۴٧-۴٨ھمان، صص - ] ١٣[

  .۵٢ھمان، ص - ] ١۴[

  ھمین کتاب مراجعھ گردد. ١٣۴بھ ص  - ] ١۵[

  .۵۴ھمان، ص - ] ١۶[



  .۵۵ھمان، ص - ] ١٧[

  .۶٠ھمان، ص - ] ١٨[

بھانی، آیت هللا سید احمد علمای معتبری ھمچون آیت هللا حبت الدین شھرستانی، آیت هللا بھ - ] ١٩[
مراسم عاشورا را حرام  ١٣٣۴موسوی خوانساری و آیت هللا سید محمد رضا گلپایگانی نیز در سال 

  .١۶، ص۴٣ک، ر.ن. بوستن، نشریۀ ره آورد، ش  -اعالم کردند. ن 

  .١٣۴٨نشر کتابفروشی پایدار، تھران، چاپ پنجم، خرداد - ] ٢٠[

  ۵ -۶صص - ] ٢١[

  .١٠ص - ] ٢٢[

  .١١ص -  ]٢٣[

  .۵٠ص - ] ٢۴[

  .۵١ص - ] ٢۵[

  .١١ -١٢صص - ] ٢۶[

  .١٢ -١٣صص - ] ٢٧[

  .۴٠ص - ] ٢٨[

  .۴٢-۴٣صص - ] ٢٩[

  .١٣۶٧احمد کسروی، انتشارات نوید، آلمان، دیماه  - ] ٣٠[

تنھا مبارزی است کھ در مقابل دشمنانش، عقایدش را بھ قضاوت مردم » بھ گمان ما«کسروی  - ] ٣١[
  وی نیز در چنین ھدفی تألیف شده است.» دادگاه«تاب فوق، کتاب گذاشتھ است. عالوه بر ک

  .١٢٣- ١٢۴صص - ] ٣٢[

  .١٢٨ص - ] ٣٣[

  .١٣١ھمان، ص - ] ٣۴[

  ھمان باال. - ] ٣۵[

  متن اصل نامھ بھ زبان عربی بدین شرح است: - ] ٣۶[

عُوُھم َغَلیِھ، فََلم یَُکن لّلّشاِھِدأن َیختاَر، إنّھُ با یَعَنِی القَوُم الَِّذ یَن با یَعُوا أبابَکرّوُعَمرَوُعثماَن َعلی ما باَی «
 َوالللغاَءِب أن یَُردَّ، َوإنَّماَ ألّشُوری ِللُمھاِجِریَن َواألنصاِر، َفإِن أجتََمعُواعلی َرُجِلِ◌ ّوَسّموهُ إماما کاَن ذاِلکَ 

ِ ِرضی، َفإن َخَرَج َغن أمِرِھم خاِرُج بَِطعن أوبِدَعِة ردُّوهُ ألی ماَخرَ  َج ِمنھُ، فَإن أَبی قاتَلُوهُ َعَلی أتِّباِعِھ ِ£ّ
  َغیَر َسِبیِل ألُمؤِمنیَن، َوَوالّهُ أّ£ُ ما تََولّی.

َلِئّن َنَظرَت بَِعقِلَک دُوَن َھواَک لَتََجدَ نّی أبَرآ آلنّاِس ِمن دَِم ُعثماَن، َوَلتَعلََمنَّ أَنّی  –یا ُمعاِوَیةُ  –َولَعَمری 
ک، نھُج البالغھ، بقلم فیض االسالم،  -ن» إِالّأَن تَتََجنّی، َفتَُجنَّ ما بَدالََک، َوالّسالم. ُکنُت فی ُعزَلِة َعنھُ 

  .٨۴٢، ص٧تھران، نشر؟، تارخ؟، نامۀ 

ھمان مردمی کھ با ابوبکر و عمر و عثمان برای خالفت بیعت «ترجمۀ فارسی این نامھ چنین است: 
روی آوردند. بنا بر این سزاوار نیست کھ آنان کھ حضور کردند، بھ من ھم دست بیعت دادند و بھ سویم 

توانند  داشتند، حرف خود را زیرپا بگذارند و انتخابشان را نا دیده بگیرند، و کسانی ھم کھ نبودند نمی
چنین چیزی را رد نموده و نپذیرند. و مشورت دربارۀ خالفت حق مھاجرین و انصار است، چنانچھ آنھا 

امامش بخوانند کھ خشنودی خدا در این کار است. اما اگر شخصی از تصمیم آنھا مردی را برگزینند و 
سازند دوباره بھ راھی  سرپیچی نماید و نوای عیبجوئی بنوازد و تھمت نا روا بزند، ھرآینھ وادارش می

کھ از آن خارج شده است برگردد وتمکین بکند. ولی نمینکھ گستاخی ورزد و رام نشود، با او بھ پیکار 
رود. آنگاه ھرچھ خدا برسرش آرد، شایستگی  روند نمی پردازند، زیرا بھ راه راستی کھ مؤمنان می می



یابی  ای معاویھ، بھ آئینم سوگند کھ چون با دیدۀ خرد، نھ از روی خود خواھی، بنگری درمی آن را دارد.
از او دور و برکنار بودم، بینی کھ در آن ھنگام  کھ دامنم از خون عثمان از ھمۀ مردم پاکتر است، و می

 –ن » نھی، والسالم. دھی، و روی خقیقت سرپوش می و این توئی کھ چنین جنایتی را بھ من نسبت می

  .٣۴٠، ص١٣۵٨ک، نھج البالغھ، ترجمۀ محسن فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم 

  .١٢٧ھمان، ص - ] ٣٧[

وقع برگشتن از حّجة الوداع در این ناحیھ آبگیری است بین مکھ و مدینھ. پیغمبراسالم درم - ] ٣٨[
من کنت مواله فھذا علی مواله، اللھم وآل من وااله، وعاد من عاداه، «ای بدین شرح ایراد کرد:  خطبھ

اھل سنت مولی را بھ دوست تعبیر کنند. ». وانصرمن نصره، واخذل من خذلھ، وادالحق معھ حیث کان
  ک، فرھنگ معین. -ن

  .١۴۴وری کنید، ص بخوانبد و دا - ] ٣٩[

  .١۴۵ھمان باال، ص - ] ۴٠[

  .١۴٧- ١۴٨ھمان، صص - ] ۴١[

  .١۵٧ھمان، ص - ] ۴٢[

انّما  –علی العالمین » و آل محمد و ذّریّھ«ان هللا اصطغی آدم و نوحاً و آل ابراھیم و آل عمران  - ] ۴٣[
  ھاد. الکل قوم» علی«انت منذرو 

  .١۶٧ھمان، ص - ] ۴۴[

  ھمان. - ] ۴۵[

  .١٧٠، صھمان - ] ۴۶[

  .١٨٣ھمان، ص - ] ۴٧[

  .١٩٠ھمان، ص - ] ۴٨[

  ھمان گذشتھ. - ] ۴٩[

  .٢٠٧ھمان، ص - ] ۵٠[

سایت اینترنتی احمد کسروی، برگرفتھ از: روزگار نو، دفتر پنجم (سال پنجم) خردادماه  - ] ۵١[
١٣۶۵.  

امن، قتل ک، پاکد –بقولی این حکم بوسیلۀ شیخ عبدالحسین عالمۀ امینی، صادر شده بود. ن  - ] ۵٢[
  .١٨کسروی، ص 

 .٢١ان باال، ص ھم - ] ۵٣[
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