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 )بنیاد مطالعات ايران در امريكا(: ايران نامه 

 
اين تأثیر در . آراء احمد کسروي تأثیر قابل توجه اي بر گفتمان ملت گرايي در ايران داشته است

نوشته ھاي گوناگون کسروي و شخصیت پیچیده و متحول او از زواياي . روزگار ما نیز ادامه دارد
برخي وي را نمونه . بسیار مورد ارزيابي مورخان و محققان ايراني و خارجي قرار گرفته است

) iconoclast(  برخي ديگر وي را بت شکني. بارز يک نظريه پرداز تجدد در ايران دانسته اند
از نظر برخي . خطرناک شناخته اند که برآن بود تا بنیاد سنتگرايي را در ايران از ريشه برکند

ّيت ملّي  ديگر کسروي را بايد تاريخ نگار بي ھمتاي نھضت مشروطیت و از زمره معتقدان به ھو
در واقع، مي توان کسروي را مورخ عمده اين نھضت و آشنا با آرمان ھا و  1.ايرانیان شمرد

افزون براين، وي از نظريه پردازان معتقد به اتحاد و تمامیت ارضي ايران در . اھداف آن دانست
دوران نابساماني و پر ھرج و مرجي بود که متعاقب انقالب مشروطیت و به ويژه در جنگ 

باتوجه به موج تازه احساسات ملّي و گرايش به نوگرايي درايرانِ . جھاني بر کشور سايه افکند
پس از انقالب، مھمترين سويه گفتمان کسروي، بويژه در مراحل ديرينش، رابايد در اختالط 

 .جنبه ھاي ملي گرايي آرماني و فکر تجدد گرايي در انديشه او جستجو کرد
با اين ھمه، ھنوز ارتباط انديشه ھاي کسروي با پديده و گفتماني که ما آن را تجدد مي 

ھدف اصلي اين نوشته بررسي  2.خوانیم، مورد بررسي دقیق و جامعي قرار نگرفته است
انديشه ھاي کسروي در باره برخي مفاھیم مربوط به اين پديده است با توجه به به بنیادھاي 

نگرش نامتعادل کسروي . سیاسي وي-فلسفي و ھستي شناسي انديشه ھاي اجتماعي
نظر به اين که انديشه ھا و آراء وي در . به تجدد در اين بررسي مورد توجه خاص قرار دارد

فضاي فکري دوران نابسامان پس از انقالب مشروطیت نضج گرفته، نگاھي به آراء متفکران اين 
دوران، به ويژه حسین کاظم زاده ايرانشھر، مي تواند در روشن کردن برخي از گوشه ھاي 

ا، پیش از پرداختن به بحث اصلي بي فايده . مبھم انديشه ھاي کسروي سودمند واقع شود ّ ام
 . نیست اگر به نکاتي چند در باره پديده تجدد اشاره کنیم

  
» 

ّت ّت«و » ذھنی  درتجدد» کلی
(ھنجارھاي دنیاي جديد را بي تکیه بر اصل ذھنیت ) Jurgen Habermas(به اعتقاد ھابرماس 

subjectivity(  -کلیت«دربرابر «)unitversality(- رکن اصلي جھان جديد «:دشواربتوان شناخت
آزادي ذھنیت است؛ اين آزادي ھمه عناصر متشکله ذھن را در جايگاه راستین خود مي 

ھگل نیز در کتاب فلسفه حقوق خود باپرداختن به اين مبحث و ضمن نأکید بر اصل  3.»نشاند
انسان، ذھنیت راپايه واساس موجوديت و ھويت فردِداراي حقوق ) autonomy(خودگرداني 
با توجه به اين تعاريف، ذھنیت را به عنوان يکي از ارکان تجدد مي توان داراي . مي شمرد

 . ويژگي ھايي چون خودگرداني، خودخواستگي و خودآگاھي دانست
دراين ديدگاه، که ريشه در مکتب انسان گرايي دارد، انسان ھا ،چه در شکل انفرادي و چه در 
ّف در  جمع، عامل تعیین سرنوشت و زندگي خود به شمار مي آيند و صاحب حق و توانائي تصر

دراين تعبیر، ذھنیت در ھمان حال که رابطه اي نزديک با مقوله ھايي . محیط پیرامون خود اند
چون حق، آزادي و اختیار، اراده، آگاھي، خرد، فرديت، دارد، قابل تقلیل به ھیچ يک از آنھا 

 . نیست
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ازويژگي ھاي اساسي ذھنیت اين است که ھمزمان عامل رھايي و آزادي، از يکسو، و 
دکارتي، يا " انديشگر"به سخن ديگر، . بسترسلطه جوئي و سلطه گري، از سوي ديگر، است

 4ذھن انتزاعي مدرن، درعین آنکه منبع رھايي و بنیاد حقوق شھروندي به شمار مي آيد،
به اين ترتیب، ويژگي ديالیکتیکي تجدد در نیروي بالقوه . است"غیر"انگیزه تسلط برطبیعت و 

ُعد سلطه گر، ذھنیتِ . آزادي بخش و در ھمان حال سلطه گر آن نھفته است با فرادستي اين ب
ْ خردِ ناب را از طبیعت  منتزع مي سازد و طبیعت ) چه طبیعت بروني، چه طبیعت دروني(مدرن

پیامد اين فرايند اغلب تھي شدن . ي مي انگارد که بايد برآن سلطه راند"غیر"را شیئي و 
(جامعه ازعواطف ھنرمندانه و گرايش به زيبائي، افراط در عقالنیت، افسون زدايي

disenchantment(ازھمین . درجامعه است» معنا«گسترده فرھنگي ودرنھايت امرازدست رفتن
روست که شماري از فالسفه و منتقدان اجتماعي، از ھگل تا ھابرماس، کوشیده اند تا 

در واقع، ھگل از نخستین کساني بود که . خويش آشتي دھند" غیر"ذھنیت دنیاي مدرن را با 
موفق شد اين آشتي را در قالب يک تلفیق تحقق بخشدبه اين معنا که در عین تثبیت عنصر 

ّت مھار کند ُعدِ سلطه گر آنرا درحصار کلی در عرصه جامعه شناسي، . رھايي بخش ذھنیت، ب
تلفیق ذھنیت و کلیت را مي توان به عنوان جمع بندي بین فرد و اجتماع و يا خاص و عام 

انگاشت و در عرصه فرھنگي آن را به صورت جمعبندي بین عقل و احساس، خرد وعاطفه، 
ھماھنگ ساختن روح و جسم، ذھن و شیئي، و آگاھي و طبیعت . ودانش و تخیل بیان کرد

  5.وجھه ديگر اين تلفیق است
درآثار خود به تفصیل )Max Horkheimer( ھورک ھايمرو) Theodor Adorno(ھمانگونه که آدرنو

ّت، و گسترش جنبه ھاي سلطه  بیان کرده اند، جدايي میان دو رکن تجدد، يعني ذھنیت و کلی
ُعد  ذھنیت مدرن، درقرن نوزدھم وبیستم، منجر ) reification(» شئي انگاري«گرا ودرپي آن ب

، خردِ ابزارگرا، ديوان ساالري )positivism(به پیدايش مکتب ھا و پديده ھايي چون اثبات گرايي
. خوانده اند، شده است) culture industry(»صنعت فرھنگ«خودکامه، فاشیسم،وآنچه آنان 

اجتماعي، -تازه ترين و شايد جامعترين کوشش براي تلفیق ذھنیت و کلیت، در سطح سیاسي
د را از . را مي توان درآثار ھابرماس يافت ّ دراين آثاروي کوشیده است تابنیاد متافیزيکي تجد

(» کُنش ارتباطي«،در قالب نظريه )inter-subjectivity(ذھنیت-ذھنیت صرف به میان
communicative action (بدينسان، ھرنوع انديشه درباره حاکمیت ملي مدرن  6.منتقل سازد

ذھنیت، که درآن فرد وگروه ھردوازاعتبار و شأني يکسان -ودموکراتیک مي تواند از نظريه میان
 .برخوردارند مدد گیرد

به سخن ديگر، اصل ذھنیت، از سوئي، سبب پیدايش ايده آزادي و خودگرداني فردي و جمعي 
و از سوي ديگر، عامل تضعیف ھنجارھاي اخالقي و سیاسي و رواج انواع سلطه گري بر 

ً از دست رفتن » غیر« ازھمین رو، . در برخي ازجوامع معاصر، شده است» معنا«و نھايتا
، منتزع، )disembodied(» جان زدوده«بسیاري از متفکران کوشیده اند تا به طريقي اين ذھن 

  7. دھند» جان«را در قالب بزرگ تري گذارند و به آن ) self-same(و خودمدار 
ُرپیچ و خم خود به سوي تجدد، مانند بسیاري از جوامع ديگر در دو سده اخیر،  ايران نیز در راه پ
ً از تلفیق مطلوب بین دو قطب مدرنیته بازمانده و در نتیجه به راه افراط و انحراف کشیده  غالبا

به عبارت ديگر، ايرانیان در قرن بیستم از سوئي اغلب به قطب اثبات گرايي و . شده است
و از . خردگرايي تندرو گرايش داشته و از توجه به عناصر احساسي فرھنگ غافل مانده اند

سوي ديگر، در واکنشي نسبت به افراط پیشین، به قطب مخالف گرويده و خود را غرق در 
ً تصعید شده(احساسات  ا به گونه اي . کرده اند) عموما ّ درواقع، گاه اين دو روند ھمزمان، ام

مجزا، جريان داشته است بي آن که کوششي براي تلفیق بین آنھا انجام گیرد يا در نھايت 
 . ثمري به بار آيد

با توجه به تجربه پرآشوب ايرانیان در دو دھه اخیر، گفتمان کسروي ممکن است در نظر برخي 
اما، به دلیل خردگرايي . به عنوان يک نسخه اصیل ايراني براي ورود به عرصه تجددجلوه کند

افراطي کسروي و گرايش اش به قرباني کردن استقالل فرد در مسلخ مصلحت جمع به نظر 
مي رسد که گفتمان وي تنھا به بن بست ديگري در راه پیچاپیچ ايران بسوي تجدد ختم مي 

 . شود
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  ايرانشھر و گفتمان ملت گرا
ھمانگونه که نادر انتخابي به تفصیل توضیح داده، کاظم زاده ايرانشھر در روند گذار از گفتمان 

کمابیش دموکراتیک و لیبرال دوران مشروطه بر مقوالتي از قبیل ضرورت تکیه بر وحدت کشور و 
گرچه وي  8.احیاي ھويت ملّي برمبناي افتخارات پیش از اسالم ايران، نقش اساسي ايفا کرد

ا در اين نوشته تنھا به بررسي اين  ّ در نوشته ھايش به مفاھیم و مقوالت ديگر نیز پرداخت، ام
 . بخش از آراء او که تأثیري قابل توجه برانديشه ھاي کسروي داشته است بسنده مي کنیم

 را که خود در برلن منتشر مي ايرانشھرکه بعدھا نام مجله ) 1962-1844(حسین کاظم زاده 
پدر و برادرش ھر دو از . کرد به نام خانوادگي برگزيد، در يک خانواده مذھبي در تبريز متولد شد

ّتي بودند و خود وي نیز در جواني براي آموختن دانش پزشکي جديد روانه  پزشکان سن
ا ديري نگذشت که متأثّر از وقايع انقالب مشروطه تغییر رأي داد و به فراگیري . استانبول شد ّ ام

آن گاه . دانش حقوق در ھمان شھر و سپس علوم سیاسي و اجتماعي در بلژيک پرداخت
عازم فرانسه شد و پس از اقامتي چند ساله در پاريس به انگلستان رفت و در شھر کمبريج به 

راھي برلن شد، تا به مھاجران ايراني، که براي  1915در سال . تدريس فارسي پرداخت
سازماندھي يک نیروي نظامي به قصد بیرون راندن بیگانگان از ايران برنامه ريزي مي کردند، 

آنگاه به ايران رفت و پس از اقامتي کوتاه و شرکت در تالش براي بیرون راندن . ملحق شود
به انتشار مجله  1927تا  1922اجنبیان از کشور، کاظم زاده بار ديگر به برلن بازگشت و از سال 

برلن را ترک کرد و تا پايان عمر در سويس اقامت گزيد و  1936درسال . ايرانشھر ھمت گماشت
  9.به تدريج ازجريانات و انديشه ھاي سیاسي واجتماعي وطن اش دور افتاد

ھمانگونه که اشاره رفت، حسین کاظم زاده را بايد از پیشگامان نوعي ملتگرايي دانست که 
اما برخالف بسیاري از ديگر ملت گرايان . مبتني بر اعتقاد به ارزش ھاي دوران گذشته ايران بود

ھرچه بردوران اقامتش در . از غرب عجین شده بود» انتقاد«اين دوره،گفتمان وي با مايه اي از 
آن مي نامید با ديدي » مادي گرائي«اروپا افزده میشد به جھان اروپائي و به ويژه آن چه 

در مجله اش انتشار داد، در عین آنکه  1926در مقاله اي که به سال . انتقادي تر مي نگريست
به نقش اساسي روشنگري اروپا در تکوين حقوق بشر و آزادي فکر اذعان کرد، غلبه ماديات 

 10.را به باد انتقاد کشید» روشنگري«وجسمانیت و غربت از روحانیت و موھبت الھي در اين 
حتي پیش از اين نیز ايرانشھر به درنده صفتي و منش سلطه گر تمدن جديد غرب سخت 

در شرف وارد » با سرنیزه و به بھاي خون جوانان ايراني«خرده گرفته و در باره اين تمدن که 
  11.شدن به ايران است، به ھموطنان خود ھشدار داده بود

غرب وي را برآن داشت که به فکر چاره افتد و در آراء " ماديگري"بدينسان، دلزدگي ايرانشھر از 
به . خويش قائل به نوعي دوگانگي بین روان و روح از يکسو، و جسم و جان از سوي ديگر شود

خطاي ما ناشي از اين است که نمي دانیم ما مرکب از روح و بدن ھستیم و روح «اعتقاد وي 
اصل است و بدن فرع، او آمر است و بدن مأمور و او مخدوم است و بدن خادم و لھذا ھمیشه 

براي تحصیل آمال و حظوظ جسم خود مي کوشیم و سعادت را در آن مي پنداريم و روح 
را » مراحل عروج«در ھمین زمینه، ايرانشھر موضوع 12».خودمان را بکلي فراموش مي کنیم

در . پیش کشید و قائل به تکامل از مرحله جماد به مرحله نبات و از آنجا به مرحله حیوان شد
باور او، پس از اين مرحله است که درجه انسانیت حاصل مي شود و پس ازآن انسان به 

مي رسدو سرانجام به حیطه معني يا ) جبروت(و سپس به مرحله قدرت) ملکوت(ساحت روح 
  13.الھوت دست مي يابد

ا، از نظر ايرانشھر، تمدن جديد غربي در جھت خطا راه پیموده است ّ به اعتقاد او گرچه غرب . ام
نیروي عقالني خود را اعتال بخشیده و در اين راه از ديگر ملت ھا پیشي گرفته است، ولي 

استفاده مي کندو نیروي » مراحل عروج«بدان جھت که ازاين نیرو به ضديت با سیر طبیعي 
ّت غرب راعقوبت  حیواني خود را براي غارت و چیرگي برضعفا به کارمي برد، دست مقتدرمشی

از ھمین روست که در باور او برخي از . مي دھد وآن رادچارانقالبات و خونريزي مي کند
دانشمندان غربي به اوضاع وخیم تمدن جديد پي برده اند و قصد آن دارند که آگاھي مردم خود 
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  14.را توسعه دھند و حتي برآن باورند که نابودي اين تمدن امري ناگزير مي نمايد
به اين ترتیب، چنین به نظر مي رسد که بنیان متافیزيکي ملت گرايي آرماني ايرانشھر، که 

متشکل از دو عنصر جدا و کمابیش متضاد است، و در آن عنصر مادي را ارزشي چندان نیست، 
افزون براين، شکي باقي نیست که . امکان ترکیب و تلفیق ذھنیت و کلیت را فراھم نمي آورد

به عنوان نمونه، ايرانشھر در سال . در گفتمان وي ذھنیت فرد بايدقرباني مصلحت جمع شود
 : ، در مقاله اي چنین نوشت1923

  
ھريک از افراد و طبقات و حتي فرقه ھاي سیاسي يک ملت، نصب العین ھاي مختلف و 

انفرادي مي تواند داشته باشد چنانچه در تمام ملت ھاي ديگر نیز اين طور است ولي ملت ھا 
عالوه بر نصب العین ھاي فردي و خصوصي يک نصبالعین مشترک و عمومي يعني اجتماعي و 

ملي دارند که برنصبالعین ھاي فردي غالب و مستولي است و نصب العین ھاي فردي درآن 
تعبیر مي کنیم و » ھدف آمال ملي«مستھلک مي شوند و اين ھمان است که ما از آن به 

افراد يک ملت مي توانند منافع . ھمان ھدف آمال ملي است که مقدرات ملت را اداره مي کند
و مقاصد شخصي مخالف با يکديگر داشته باشند و ھمچنین مسلک ھاي متضاد تعقیب بکنند، 

ً ھمه جا اين طور است ولي عالوه براين داراي يک ھدف آمال ملي و نصب  چنانچه اساسا
العین اجتماعي ھستند که در مقابل آن تمايالت و آمال فردي معدوم مي شود و به تحلیل مي 

  15.رود
  

ايرانشھر اين مقاله را با اين اندرز به ايرانیان که مي بايست مانند پروانه، که خود را در شعله 
 16.شمع فنا مي کند، باشند و عشقي جز محبت به ملیت و ايرانیت ندانند، به پايان مي برد

  
  خردگرايي جان تھي و ملت گرايي

تأثیر انديشه ايرانشھر، پس از دوره انتقالي که منجر به تنگ شدن عرصه تفکر و تضعیف 
ً محدود ماند ا، انديشه ھاي کسروي تا به امروز . نھادھاي دموکراتیک در ايران گشت، نسبتا ّ ام

تأثیري قابل مالحظه در گفتمان ھويت ملّي در ايران گذاشته است بیشتر از آن رو که اين 
انديشه ھا دامنه اي بس گسترده داشت و شامل مالحظات تازه و بحث انگیز در باره مسائل و 

. مقوالت گوناگون بود از جمله تاريخ نھضت مشروطیت و پايه گزاران و کوشندگان آزاديخواه آن
ّع و در نھايت امر سنتگرايي در  افزون براين، کسروي کمر ھمت بر آن بسته بود که نھاد تشی

د براساس  ّ . زبان فارسي شود» پااليش«ايران را سست کند و باني پديد آمدن يک ايران متجد
ّد و ملتگرايي در قرن بیستم  از اين رو، رواست که وي را در زمره مھمترين نظريه پردازان تجد

  17.ايران به شمارآوريم
پیش از پرداختن به بررسي گفتمان کسروي در اين باره، بايد سخني کوتاه در زمینه برخي از 

. ويژگي ھاي اوضاع سیاسي و فکري ايران و جھان در زمان تکوين انديشه وي به میان آورد
دلزدگي و سرخوردگي از دموکراسي لیبرال در اروپا که به شکل روي آوردن به نظام ھاي 

فاشیستي تجلي يافت و نیز افزايش نومیدي نسبت به استقرار و بقاي سوسیالیزم 
دموکراتیک که با گسترش استالینیزم و بلشويکي شدن انديشه و نھضت ھاي چپ در سراسر 

باتوجه به اين . جھان مشھود شده بود، نمي توانست در کشوري مانند ايران بدون تأثیر باشد
واقعیت که آراء و گرايش ھاي تازه فلسفي، سیاسي و اجتماعي با تأخیر به ايران و جوامع 

مشابه مي رسند، آثار اولیه کسروي متأثر از گفتمان نھضت مشروطیت بود و از اين نظر ريشه 
در دموکراسي لیبرال داشت، ولي درآثار بعدي خود، کسروي از مواضع نخستین خويش فاصله 

 . گرفت
انتشار يافت و حاوي بسیاري از آراي  1943 که براي اولین بار درسال ورجاوند بنیادوي در 

فلسفي اوست، تجدد غربي را به دالئل گوناگون، به ويژه خشونت مستولي بر اروپا و خونريزي 
» پیشرفت«و » جنبش دانش ھا«در نظر وي . و ويراني جنگ دوم، به شدت مورد انتقاد قرار داد

 :باعث خرابي و تباھي بسیار در زادگاه خود، يعني اروپا، شده است
  

يا پیشرفت، به تنھايي ھوده درستي نداده و ] دانش ھا[چیزي که ھست، اين جنبش
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اروپا که . نتوانستي داد و چنان که گفته ايم تا امروز بجاي سود زيان از آنھا برخاسته است
از --گاھواره اين جنبش است از روزي که دانش ھا رواج يافته و افزارھاي نويني براي زندگاني
ماشین ھاي ريسندگي و بافندگي و دوزندگي و از راه آھن و تلگراف و تلفن و اتومبیل و 

به کار افتاده، زندگي رو به دشواري نھاده و روز به روز --ھواپیما و راديو و بسیار مانند اينھا
دشوار ترگرديده و تا بجايي رسیده که انبوھي از مردمان از دانش ھا، بلکه از خود شھري گري 

در اروپا بايد . بیزاري مي جويند و در آرزوي آنند که به زندگاني ساده زمان بیابان گردي بازگردند
يا جنگ باشد که ايمني از میان برخیزد، و کشتارگاه ھا بھر جوانان برپا گردد، و يا انبوھي از 

  18.مردم ھر کشوري بیکار باشند و راه روزي برويشان بسته باشد
  

کسروي مردي مذھبي به معناي متعارف کلمه نبود و در واقع به سبب حمالتش برتشیع جان 
ّيگري و بي خدائي«با اين حال، . خود را باخت ھمانند  19.را برنمي تابید و بر آن مي تاخت» ماد

فھم و انديشه و خرد «نماينده » روان«به اعتقاد او . ايرانشھر، قايل به دوگانگي جان و روان بود
مظھر صفت ھاي اھريمني ھمچون، » جان«است و » و آزرم و اين گونه چیزھاي بسیار ستوده

ھوس و آز و رشک و خشم و کینه و خودنمايي و برتري فروشي و چاپلوسي و ستمگري و «
افزون براين، روان و جان از اين ديدگاه روياروي يکديگرند و ھمواره  20».ديگر خوي ھاي ناستوده

در حال کشاکش و از ھمین رو مانند دو کفه ترازو، ھنگامي که يک طرف نیروي بیشتري بیابد، 
فردي که روانش نیرومند و جانش تحت فرمان روان و خرد است، از . ديگري سست خواھدشد

برعکس، آن ھنگام که جان مسلط مي شود، . صفات اھريمني ايمن است و از ھوس برحذر
و اين داستان اروپا و غرب است  21.صفات پست چیره مي شوند و نیکي ھا و راستي به دور

ّيگري چیره شده است» جان«که در آن جسم   : و ماد
  

ّيگري به میان آمد، و اين لغزش يک گمراھي بزرگي  در اروپا چون دانش ھا پیش رفت لغزش ماد
] محسوس[دانشمندان که جھان را جز ھمین دستگاه سترساي . گرديده، دنباله ھا پیدا کرد

مادي نمي شناختند، آدمي را نیز جز ھمین تن و جان سترسانشماردند، و سرچشمه 
خودخواھي دانسته او را ناگزير ) ھمچون جانوران(او را ] اعمال[و کناک ھاي ] آرزوھا[خواھاکھا

به گمان آنان آدمي ناگزير است که جز در پي سود و خوشي . از نبرد و کشاکش پنداشتند
  22.خود نباشد و با ديگران با نبرد و کشاکش زيد

  
براي چیره شدن براين معضالت دنیاي جديد و اصالح فالکت ھايي که کسروي مسبب نھايي 

ّيگري"آنرا   " ماد
غربي ) Deism(مي دانست، وي به نوعي جھان بیني روي آورد که به فلسفه دادارباوري 

ورجاوند بدين سان، بخش نخستین . درسده ھاي ھفدھم و ھجدھم شباھتي بسیار داشت
اين جھان يک دستگاه «:  با اين ادعا آغاز مي شود که دنیا منظم وسازمان يافته استبنیاد

درواقع، چنین به نظر مي آيد که بنیاد جھان بیني کسروي براين دو » .درچیده وبساماني است
 : اصل استوار است

  
جھاني است آراسته، نیازاک ھا درآن بسیجیده مي گردد و نمي آسايد، ھیچگاه رخنه نمي 

ما اگر گردش زمین و ستارگان را بینديشیم، اگر در زايش آدمیان و جانوران نگريم، اگر . يابد
رويش درخت ھا و گیاه ھا را بسنجیم، سراسر از روي ساماني است و ھرچیزي جاي خود را 

دانش ھا که آن ھمه پیشرفته و ھرکدام زمینه بزرگي براي خود باز کرده بیش از . مي دارد
ھمه گفتگو از سامان و آراستگي جھان مي دارند، و ھرچه پیشتر روند، بزرگي و آراستگي 

  23.جھان روشن تر خواھد گرديد
  

به مجرد آنکه کسروي مسئله نظم را پیش مي آورد، به ناچار مفاھیم مرتبط با آن يعني 
بدون آنکه توضیح روشني دراين باب ارائه کند، . نیز مطرح مي شود" مقصود"و " معني"

بايد پذيرفت که يک «: کسروي مدعي مي شود که اين جھان معني و مقصودي معین دارد
اين چیزي است که ما مي . در میان است، يک خواست بزرگ و ارج داري[ مقصودي]خواستي 

 24».بینیم و در مي يابیم، اگر آغاز و انجام جھان دانسته نیست نبايد از اينھا نیز چشم پوشیم
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مفاھیمي چون نظم، معني و مقصود درگفتمان کسروي مستلزم وجود عامل فعالي است که 
در نظر کسروي، نوع انسان بي گمان در رأس ھرم خلقت قرار  25.پیدايش جھان از اوست

از اين رو، کسروي براي انسان نقش . دارد، ھرچند که اراده نھايي متعلق به آفريدگار است
 : قائل است و اورا مدير اين دنیاي منظّم مخلوقِ پروردگارمي شمرد" جھانبان"
  

بدانسان که يک باغبان در باغ گیاھان . در اين جھان که مايیم خدا آدمیان را جھانبان گردانیده
ھرزه را از ريشه کند و درخت ھا را پیرايد و گل ھاي زيبا را بپرورد، آدمیان بايد با زمین آن رفتار 

مايه . اين مايه سرافرازي است که خدا آدمي را در روي زمین جانشین خود گردانیده. . . . کنند
اين خود جايگاه والي براي آدمیان . سرافرازي است که بخشي از کارھاي خود را به او سپارده

  26.است
  

کاربرد دنیوي جھان بیني منتظم کسروي را مي بايد در دين و مقوله ھاي مربوط به آن چون 
از اين رو، با ھمه شھرتي که وي به بت شکني و . نظم و ھمبستگي اجتماعي جستجو کرد

بسیاري به «: دشمني با دين يافته، دين را جزء الزم ھمبستگي اجتماعي به شمار مي آورد
دين شاھراه زندگاني است، اگر نباشد مردمان . ولي نیاز بسیار ھست. دين نیازي نمي بینند

نباشد ھرکسي سود خود [ دين]ھر گروھي راه ديگري گرفته گمراه گردند و از ھم پراکنند، اگر 
  27».جويد و کشاکش پديد آيد و رشته باھمي گسیخته گردد

وسواس افراطي کسروي درمورد نظم و ھمبستگي اجتماعي، که به گمان وي به بھترين وجه 
در دين متجلي مي شود، به تدوين يک نوع خردگرايي مذھب وار و بنیادگرايانه انجامید که درآن 

از ھمین رو، سبب اصلي مقابله و . به معني نظم اھمیت و اعتباري فراوان مي يابد» خرد«
که از ديدگاه وي در تضاد با اين -دشمني کسروي با برخي تجلیات فرھنگ ايراني را 

وي با عزمي که زبانزد ھمگان . مي بايد در اين پديده جستجو کرد -و نظم اند» خردگرايي«
است به دشمني با عناصري از ادب و فرھنگ و فلسفه ايران، از جمله عرفان، شھود، تغزل و 

در چنین دنیاي . افراطي وي در تضاد بودند» خردگرائي«سرمستي، به اين دلیل پرداخت که با 
شده اي که کسروي خواھان برپايي آن بود، حتي جايي براي نیروي تصور و يا " افسون زدايي"

 : مي نامید وجود نداشت» پندار«آنچه او 
  

اين ھمه گمراھي . پندار يکي از نیروھاي پست آدمیان است، يکي از آسیب ھاي جھان است
ھیچگاه چیزي را از پندار خود . بايد ھیچگاه پي آن را نگرفت. ھا بیش از ھمه از پندار برخاسته

دانش ھا بھرکجا رفت بايد از پي اش رفت و : گفته ايم و باز مي گويیم. . . . به مردم نیاموخت
اين پیروي از پندار و گمان و سخنراني از چیزھاي --اينھا. . . . بھر ھوده اي رسید بايد پذيرفت

به کساني که . باخدا دشمني ورزيدن است. راه بسته مردم را به گمراھي کشانیدن است
که اگر بازنگشتند و پافشاردند سزاشان کشتن ] نھي کرد[ازاين راه مي آيند بايد کھرايید

  28.خواھد بود
  

مشکل بتوان ترديد کرد که در چنین جھان بیني منظمي که کسروي به ھواداري اش 
ذھنیتي -برخاست، فضاي چنداني براي رشد ذھن مستقل و خودگردان، و در نھايت براي میان

 . که متکي به ترکیبي از اراده آحاد و افراد جامعه است، باقي نمي ماند
از ھمین روست که کسروي، مانند بسیاري ديگر از اثبات گرايان، چه در غرب و چه در شرق، 

فاوستي تنزل مي )developmentalism(»عمران زدگي«ذھنیت انسان متجدد را به يک نوع 
 : دھد

  
سپارده که بپیرايند و بیارايند و آبادش . خدا آدمیان را آفريده و اين زمین را به آنان سپارده

سپارده که شھرھا از کوچک و بزرگ بنیاد گذارند، باغ ھا و کشتزارھا پديد آورند، آب ھا . گردانند
سپارده که جانوران سودمند . روان گردانند، راه ھا بسازند، با بیماري ھا و بدي ھا در نبردباشند

ا و ھرگونه که  ّ يا بي آزار را از چرا و پرا بپرورند و جانوران بد نھاد و زيانمند را از گزا و خزا و در
سپارده که به آسايش و خرسندي زيند و نیروھاي خدادادي خود را در . ھست از میان بردارند

 آبادي و نیکي جھان به کار برند و ھمواره رو به پیشرفت باشند
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29. 
ا، مسائل اجتماعي، بخصوص آنجا که پاي حقوق شھروندي در میان  ّ در انديشه کسروي، ام

در نوشته ھاي گوناگون وي، ازآن دوره که مربوط به . است، از پیچیدگي بیشتري برخوردارند
ا، مسائل  ّ تاريخ مشروطیت مي شود، تا آخرين نوشته ھاي وي در در انديشه کسروي، ام

اجتماعي، بخصوص آنجا که پاي حقوق شھروندي در میان است، از پیچیدگي بیشتري 
در نوشته ھاي گوناگون وي، ازآن دوره که مربوط به تاريخ مشروطیت مي شود، تا . برخوردارند

، کسروي مدافع بسیاري از حقوق دمکراتیک شھروندان و 1940آخرين نوشته ھاي وي در دھه 
امروز چاره «براي مثال، سالي پیش از آن که کشته شود در مقاله . برخي آزادي ھا بود

  30.وي حکومت مشروطه را به عنوان بھترين شکل حکومت معرفي کرد» چیست؟
مھم تر آنکه وي در ھمان مقاله بر اين واقعیت تأکید گذاشت که مشروطیت تنھا با تدوين قانون 

مشروطه «: و تشکیل پارلمان شکل نمي گیرد بلکه تحققش نیازمند عنصر ديگري نیز ھست
. مشروطه به يک معني عالي تر ديگري است. تنھا بودن قانون و مجلس شورا نیست

مي . مشروطه معنايش آن است که يک توده مي خواھد خودش کارھاي خود را اداره کند
در اين جا نیز، با ھمه تأکید بر حقوق دمکراتیک، آنچه وي  31» .خواھد کسي به او فرمان نراند
است، و به تصريح يا تلويح اصرار مي ورزد که ذھنیت » جمع«در نظر دارد مصلحت و ذھنیت 

 . فردي نقشي در نظام دموکراتیک و حقوق شھروندي ندارد
گرايش کسروي به محروم کردن فرد از حقوق شھروندي ريشه در فلسفه او در باره جامعه 

وي بنیاد جامعه را ھمسان بنیاد خانواده مي انگارد، که درآن ذھنیت فرد محکوم به . دارد
کسروي معادل ھمین انديشه را به صورت  32.شکست و تسلیم در برابر ذھنیت جمع است

سخن " توده ھا" آنگاه که درباره وجوب ايدئولوژي براي  ورجاوند بنیاد،ديگري در صفحات ديگر
 : مي گويد به میان مي آورد

  
آدمیان چون با ھم مي زيند و سود و زيانشان بھم بسته است ناچار بايد راھي باشد که 

ھمگي پیروي کنند و مرز خود شناسند، و اگر نباشد ھرکسي سود خود جويد و کشاکش پديد 
شما اگر . اين چیزي است که در خورد چون و چرا نیست. آيد و رشته باھمي گسیخته گردد

پس چگونه تواند . دبستاني بنیاد نھید يا انجمني برپا کنید ناچار باشید دستوري بھر آن نويسید
بي گمان بايد . بود که صد میلیون ھا مردمان با ھم زيند و به يک دستوري يا راھي نیاز ندارند

: اکنون سخن در آن است که آيا خود مردمان آن راه را توانند گذاشت؟ بايد گفت. راھي باشد
مردمان اگرنیک وبد وسود وزيان را شناختندي به راھچه نیازافتادي، وچون نمي . نتوانندگذاشت

  33.شناسند، پیداست که خود راھي نیز نتوانند گذاشت
  

فلسفي کسروي را بايد گفتار وي  -بي شک، نامعقول ترين بخش آراء و انديشه ھاي سیاسي
ھرچند وي ھوادار برخي از آزادي ھا و حقوق زنان، از قبیل آزادي . در باره حقوق زنان دانست

ً زنان را به صورت شھروندان طبقه دوم مي ديد که  در تحصیل و حق رأي دادن بود، ولي اساسا
ازاينرو، وي  34.خداوند آنان را براي پرورش فرزندان ونگھداري آنان براي مردان آفريده است

نمايندگي درپارلمان و داوري در دادگاه و وزيري «منکربرابري زنان ومردان بود و اعتقادداشت که 
مي توان گفت که باور به ساختار  35».و فرماندھي سپاه و اين گونه چیزھا کارزن ھا نیست

مردساالري و انکار حقوق زنان در گفتمان کسروي، مانند بسیاري ديگر از گفتمان ھاي 
، اشتراکي و » ملت«و » توده«، ريشه در اعتقاد به حقوق "ملتگرا" ِ به عنوان يک موجود جمعي

میھن را براي تک تک ايرانیان امري " پرستش"و از اين قرار است که کسروي . محور دارد-مرد
 36.واجب مي شمارد

  
  

  فشرده سخن
گفتمان کسروي در مجموع اھمیتي شايان توجه در تاريخ انديشه اجتماعي و سیاسي ايران 

شايد بتوان گفت که انديشه ھاي او چون پلي راه عبور بسیاري . در قرن بیستم داشته است
رفي چون  1330و  1320از جوانان اسالم گرا را در دھه ھاي  ُ به سوي ايدئولوژي ھاي ع
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با توجه به گستردگي بحث ھاي عمومي و کنکاش  37سوسیالیزم و مارکسیزم ھموار کرد
ھاي انديشورانه در ايران پس از انقالب اسالمي، گفتمان کسروي مي تواند، اگر نه يکسره 

در دو دھه » خردستیزي«مبناي تقلید، دست کم منبع الھامي براي واکنش ھاي شديد علیه 
وآن ھم اقتباسي مبتکرانه که -در واقع، گفتمان کسروي را بايد اقتباسي . و اند اخیر باشد
با اين ھمه، اين عنصر . از يکي از عناصر اصلي تجدد، يعني ذھنیت، نامید -اصیل مي نمايد

اصلي در انديشه وي وزني بیش از حد يافته و در نتیجه سبب نفي رکن ديگر تجدد، يعني 
خردِ جان تھي و صوري گفتمان . و، در نھايت امر، تجدد به طور کلي شده است» کلیت،«

کسروي و ھمچنین آن گروه از نظريه پردازان معاصر که خواسته و يا ناخواسته راه وي را دنبال 
ُعدي و تکنوکراتیک  مي کنند، به احتمال بسیار تنھا راه گشا به سوي خودکامگي و فرد تک ب

ذھنیتي نخواھد -به سخن ديگر، اين راه به ايجاد شرايط مساعد به پیدايش میان. خواھد بود
انجامید که بر بنیادش بتوان حقوق شھروندي را براي مردم ايران در يک جامعه مدني استوار 

  38.ساخت
 

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