
 
  احمد كسروي

او پس از . آذربایجان متولد شد در 1269مھر  8سید احمد كسروي ،مورخ ، زبان شناس و از رجال فكري و فرھنگي معاصر ، 
توسط علي اكبر داور وزیر دادگستري  1307سپس در بھمن . آورد  فراگیري دروس متوسطھ بھ تجارت و فعالیتھاي آزاد روي

بھ پیشنھاد وزیر عدلیھ  با قیام شیخ محمد خیاباني در تبریز مخالفت كرد و. دادگستري آمد و مشغول بھ كار شد رضاشاه ، بھ وزارت
تاریخ ، لغت ، زبان و دین تحقیق كرد و مخالف سرسخت  كسروي در رشتھ ھاي. رضاشاه بھ ریاست عدلیھ خوزستان منصوب شد 

» پیمان «  و مجلھ ھاي بھ نام» پرچم « روزنامھ اي بھ نام . لغات و واژه ھاي عربي دوري مي جست او از بھ كار بردن. عرفان بود
 .  عنوان كتاب انتشار داد 70او ھمچنین بیش از . منتشر كرد

توسط فدائیان اسالم  بازپرسي دادگستري 7ھمراه حداد زاده منشي و محافظ خود در شعبھ  1324اسفند  20روز  كسروي سرانجام
 .  كشتھ شد

 .  بدان پرداخت شخصیت كسروي چندگانھ بود و باید از زوایاي مختلفي

پھلوي ، عربي ، اسپرانتو ، انگلیسي و تركي استانبولي بر  تسلط او بھ زبانھاي. وي در جرگھ زبان شناسان و ادیبان جاي مي گیرد
استفاده از واژه  وي بھ بھانھ پاالیش زبان و ادب فارسي بھ حد افراط ،. فارسي نیز ، صاحب سبك بود  ھمگان مسلم است و در ادبیات

زبان « وي دركتاب . را مطرح ساخت » فارسي بھ التین  تغییر خط« ھاي عربي را مردود مي شمرد و تا بھ آنجا پیش رفت كھ طرح 
 .  و لغات فارسي پرداخت بھ نقد و عیب جویي از حروف» پاك 

شناسي خاصھ خود بود ؛ آثاري چون پیدایش امریكا ، تاریخ پانصد سالھ  از سوي دیگر كسروي مورخي با متد تاریخ نگاري و تاریخ
توزي ھاي وي علیھ  شاید بتوان كتاب تاریخ مشروطیت كسروي را صرف نظر از كینھ. از این دست كتابھا ھستند. . .  خوزستان و

 .  روحانیت ، از كتابھاي برجستھ این دوره بر شمرد

ادعاي اصالح گري در  نیز آمده است ؛ چرا كھ وي با نظریھ پردازي و» دین سازان قرن بیستم « كسروي در شمار  ھمچنین نام
یكي از پاتوق ھاي روشنفكري » خدمت و خیانت روشنفكران «  مرحوم جالل آل احمد در. فرھنگ و دین ، مریداني نیز بھ دست آورد

تا بھ آنجا .  مي داند كھ ناشي از تفكرات كسروي و بھ ھمت وي پا گرفتھ بود» باھماد آزادگان « را  عصر رضاخان) جدا از دین ( 
روشنفكري آنچناني ، بھ سومین بازي كھ ھمان  كسروي بھ دین سازي اشتھار یافت كھ آل احمد از روش و منش وي در پاتوق ھاي

 :  است اشاره كرده و مي گوید» كسروي بازي«

فرو كرده و دیگر كاري از ایشان ساختھ نیست، چرا یك   و سر بھ پیلھ خود اند و در بستھ از شور افتاده اي شده ھا فرقھ حاال كھ بھائي«
آیھ  سازند، اباطیل باف و كھ از وجود یك مورخ دانشمند و محقق كنجكاو، یك پیغمبر دروغي مي فرقھ تازه درست نكنیم؟ این است

ً در شرب و ما اكنون در حسرت بمانیم كھ . شود در حضور قاضي دادگستري ترور 1320الیھود پس از شھریور  نازل كن، تا فورا
 آبرویي و پیش از این كھ نقطھ ختام بگذارد بر داستان بي. تمام كند، تمام شده است نویس صالح زمانھ، پیش از این كھ كارش را تاریخ

یكي بھ این . كرده است كشتھ بشود رجال مشروطھ، بھ ضرب تعصب جاھلي كھ تعارض روشنفكران با مذھب، او را از تربیت محروم
ً در 80-70اي  دلیل كھ از ھر صد توده دوم بھ دلیل اینكھ در آن دوره با . اند كتابھاي كسروي تمرین عناد با مذھب را كرده نفرشان قبال

در مذھب بسازند كھ روحانیت از آن سر  اي براي رفورم خواستند زمینھ مي» پیمان«ي  و بال دادن بھ كسروي و آزاد گذاشتن مجلھ پر
اگر بھ خاطر كوبیدن . چنین نتایجي بھ بار بیاورد  1320شده است تا پس از شھریور  اي چیده توان دید زمینھ ناچار مي. زد باز مي
ي  مجلھ و مطبوعات دیگري در توبره توانست مثل ھر ھم مي» پیمان«كردن چیزي بھ جاي روشنفكري نبود  یا بھ عنوان جانشین مذھب

آن مذھب سازي قراضھ، و بھ این طریق كسروي سوق داده شود بھ آن راه  جا بگیرد و فرصت نیافتھ باشد براي» خان علي محرم«
بریم كھ فقدان  سر مي اي بھ تر كھ ركود و روشنفكري است، بھ خصوص كھ ما در زمانھ فرجام مملكت بھ آن راه بي فرجام و جوانان بي

نظر و كنجكاو كھ نھ ریا كرد و نھ دغل  مردي بود صاحب شناسي بسیار سنگین است؛ چراكھ كسروي بھ عنوان مورخ و محقق زبان
و تحقیقي  ارزد بھ تمام محصول ادبي و تاریخي اش مي روزگار نكبتي چسبید و تنھا یك تاریخ مشروطھ بود و نھ ھمچو كنھ بھ این

 ) 1(» ي بیست سالھ دوره

 ھاي استعماري چون سازي ي دین راباید ادامھ» ورجاوند بنیاد«بودن و چاپ كتاب  سازي، ادعاي برانگیختگي و راھنما سازي، فرقھ دین
. كسروي ھمگام با رضا خان است. دانست... شیخگیري، بابیگري، ازلیگري، بھائیگري، قادیانیگري، وھابیگري، اسماعیلیگري، 

را بھ رضا خان تقدیم كرد كھ پس از » قانون دادگري»بود و كسروي نھ تنھا كتاب » با ھماد آزادگان«پلیس رصاخان مدافع و دربان 
 . دیكتاتوري رضاخاني وكیل مدافع پزشك احمدي و سرپاس مختاري شد سقوط
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) ع(امام جعفر صادق  و) ع(باالخص نسبت بھ امام محمد باقر ) ع(كسروي اسائھ ادب بھ ساحت مقدس ائمھ شیعھ  اما زشت ترین اقدام
 . است

بھ  1324-1316نداشت، اما شكایت مردم مسلمان و متدین در سالھاي  اي گرچھ او از ھیچ توھیني نسبت بھ مقدسات شیعھ واھمھ
اساسي مشروطیت،  دادگستري نیز ھیچ اثري در كاھش اقدامات وي نداشت، این در حالي است كھ بر اساس قانون مقامات مسئول

قانون دستگیر و محاكمھ شود اما دادگستري و حكومت نھ  ھرگونھ توھین بھ اسالم و مذھب شیعھ جرم محسوب شده و مجرم باید توسط
و  شد و افرادي چون عبدالرحمن فرامرزي در دوران خفقان كھ ھر صدا و ندائي در گلو خفھ مي تنھا معترض كسروي نشدند، بلكھ

كردند، آثار كسروي منتشر شد  بین دقت مي ذره ھا را با علي دشتي در كسوت سانسورچي دستگاه، ھر كلمھ و جملھ مطبوعات و نوشتھ
فروگذار  این در دوراني بود كھ حكومت پھلوي از ھیچ اقدامي علیھ اسالم، تشیع و روحانیت.  عربي نیز ترجمھ شدند و حتي بھ زبان

مقاالت، جزوات، اعتراضات . كرد مماشات مي ، باز حكومت با كسروي1320رضا خان در شھریور » دیكتاتور«پس از فرار . نبود
حتي از سوي . دادند حكومتگران، ھمان سیاست ضد دیني رضاخان را ادامھ مي بسیار بود، اما -بخصوص در مركز-در شھرھا 

 . نبود شد، اما گوش شنوا و فھم و درك سیاسي در كشور بزرگ نجف، تھران، قم ھم اعتراض مي مراجع و علماي

نجف براي مناظره و بحث بھ تھران آمد و در جلسات  شھید سید مجتبي نواب صفوي طلبھ جوان، اندیشمند و پرشور، آگاه، مبارز، از
امتناع  كسروي، بھ دلیل اخالق تند و غرورش، بھ تحقیر سید پرداخت و از بحث با او. نشست كسروي شركت كرده و با او بھ بحث

گویي، سید و دوستانش را  با تندخوئي و درشت كسروي. بار دیگر سید، در مسیر منزل كسروي با وي بھ بحث و مجادلھ پرداخت. كرد
 . مأموران حكومت، كسروي را نجات دادند سید با كسروي گالویز شد اما. راند مي

متأسفانھ دادگستري نھ تنھا توجھي بھ اعتراضات و شكایت شاكیان . دادگاه كشاندند كسروي را بھ. شكایت نواب بھ دادگستري رفت
حدودي بود كھ با فتواي مراجع تقلید نجف  تنھا راه حل براي شاكیان، اجراي. بلكھ بھ نوعي نیز دفاع از كسروي را پیشھ گرفت نكرد،

 اجراي حكم كرد و بھ زندگي فردي خاتمھ داد كھ 1324معتقد فدائیان اسالم، در اسفند  یكي از اعضاي فعال و. اشرف مسلم شده بود
 . منشأ اختالف، تشنج، درگیري و توھین بھ مقدسات اسالم و تشیع بود

در . زند تشنج آفریني دست مي افكني و سازي، اختالف سازي، فرقھ ریزي كرده و بھ تحریك، زمینھ گونھ در جامعھ برنامھ استعمار بدین
 . خسارات سنگیني كھ بھ جامعھ تحمیل شد ھا كھ از میان رفت و چھ این رابطھ چھ استعدادھا و نبوغ

، ھمچنین عوامل صعود، ...گرائي و  ھنوز موضوع كسروي، كسرویگري، كسروي امروز پس از گذشت شصت سال از آن واقعھ،
تاریخي را  ھاي تحقیقات زمینھ امید آن كھ مراكز اسنادي با انتشار سندھا،. او توسط مراكز اسنادي منتشر نشده است ترویج و انحراف

 . فراھم آوردند

 : كسروي و نقد ادعاھایش چندین اثر جامع و مستند منتشر شده است ي مباني اعتقادي گفتني است در زمینھ

  محمد رضا سراج انصاري تبریزي -چیست  شیعھ كیست، تشیع -1

  تبریزي محمد رضا سراج انصاري -دیني نبرد با بي -2

  تبریزي محمد رضا سراج انصاري -دین چیست و براي كیست  -3

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

 : ھا پا نوشت

  .گردد كتاب مذكور داراي اشكاالت انشائي است یادآوري مي. 398-399صص  -جالل آل احمد  در خدمت و خیانت روشنفكران، -1
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