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باخواندن يکي از نوشته ھاي جدلي کسروي خواننده اغلب چنان مجذوب و مرعوب آراء و 
ّ اگر با زبان و واژگان بکر و مختص وي نیز ناآشنا باشد  ّرش مي شود که حتي باورھاي مکر

ھنگامي که به نوشته ديگري از او مي پردازد پي بردن به بنیان استدالل و منطقش را دشوار 
ّف ذھني است که بر جھان صادقانه و خردمندانه . نمي يابد نوشته ھاي گوناگون کسروي معر

چنین نگرشي به ويژه در مورد ديدگاه او نسبت به دين، به طور کلّي، . و بي واسطه مي نگرد
مي » آئین زندگي«وي دين را . و در انتقادات او از فرقه ھا و آئین ھاي اسالمي آشکار است

پندارد؛ آئیني مرکب از مجموعه اي ازقوانین، مقررات و تعلیمات که بر پايه آن انسان به دانشي 
دست مي يابد که در پرتو آن بتواند خردمندانه و بي پیرايه زندگي کند، ديگر اعضاي اجتماع را 

کسروي دين را در . ياري دھد و در پیش بردن جامعه به سوي رفاه و نیکبختي نقشي ايفا کند
 : ورجاوند بنیاد چنین تعريف مي کند

 
دين آنست که مردمان، جھان و آيین آنرا نیک شناسند، و آمیغ ھاي زندگي را دريابند، و گوھر 

 آدمیگري را بدانند، و زندگي از راه خرد کنند؛
از پیشه و داد و سند و بازرگاني و کشاورزي و افزارسازي و زناشويي و : آنست که ھرچیزي را 

به معني راستش شناسند، و به معني  -زيست توده اي و سررشته داري و مانند اينھا
 راستش به کار بندند؛

 آنست که به آراستن جھان کوشند و تا توانند آن را از بدي ھا بپیرايند؛ 
آنست که روان ھا نیرومند، و جان ھا در زيردست، و زندگي از روي روان و خواھاک ھاي آن  

 باشد؛
 آنست که ھرکسي در خواھاک ھا و کناک ھاي خود در بندآسايش ھمگان باشد؛ 
آنست که آدمیان از آفريدگار و خواست او نا آگاه نمانند و پي خواست ھاي بي ارج خود را  

  1.نگیرند
 

به اين اعتبار، کسروي ضمن تمیز دادن بین پیامبران دروغین و راستین، تفاوتي بین رسالت 
افزون بر اين، چنین استدالل مي کند که دين ھاي گوناگون در طول سده . پیامبران نمي بیند

ھا با باورھا و خرافه ھاي زيانبار چنان آلوده شده اند که بیشتر از آن که راھنماي پیروان خود 
در پرتو ھمین اعتقاد است که . براي زندگي درست و نیک باشند آنان را به بیراھه مي کشند

کسروي در بسیاري از نوشته ھا و گفتارھاي خود مي کوشد تا مريدان و ھم میھنانش را با 
در واقع، اين روشنگري ھدف اصلي نوشته ھاي . آنچه آلودگي ھاي اديان مي نامد آشنا سازد

شیعه گري، ،يا در پیرامون اسالم، بخوانند و داوري کنندمحبوب و بحث انگیز او، از جمله 
  2. استو صوفي گري
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در باور او دين بايد با خرد . را بايد ازمفاھیم اصلي در تعريف کسروي از دين شمرد» خرد«
. سازگار باشد و انسان بايد بر پايه قواي عقالني خود به دين روي آورد و نه براساس ايمان کور

ّع دامنه رواج خرافات،  در اين جا اشاره به اين نکته بجاست که يکي از ايرادات اصلي او بر تشی
وي چنین باورھائي را، از آن جمله . مانند اعتقاد به مھدي و امام غايب، در اين مذھب بود

اعتقاد به اين که انساني بتواند عمري به درازاي بیش از ھزار سال داشته باشد، خالف خرد و 
در واقع، او معتقد به سازگاري دين و . منافي با نظم عقالئي و طبیعي جھان مي دانست

 : دانش بود، چه ھدف اين ھردو را يافتن حقیقت و بھتر کردن زندگي بشر در جھان مي شمرد
 

ھردو حقیقت را . دين و دانش ھريک از راھي جدا براي رسیدن به ھدف يکسان بھره مي جويد
دين بايد ھر . ھويدا مي کنند و مردمان را براي سامان بخشیدن به زندگي خود ياري مي دھند

آنچه دانش عرضه مي کند بپذيرد مگر آنچه در قلمرو دين است و يا آنچه در آن به راه خطا رفته 
  3.در اين صورت کار دين است که خطا را به درستي اصالح کند. است

 
در نگرش کسروي به دين مقوالتي چون خدا، وحي، و پیامبري بیشتر از آن که جنبه فراطبیعي 

وي براي خدا واژه آفريننده يا آفريدگار را به . داشته باشند بار و معنائي طبیعي و جھاني دارند
کار مي برد و براي اثبات اين باور که جھان نمي توانست به خودي خود پديدار شود استدالل 

 : مي کند که
 

سرابي : چنین انگاريد که شما در بیاباني راه مي پیمايید، و ناگھان بر سر راه بنیادي مي بینید
آيا نه آنست که سنجید و  -براي آسودن، آب پاکیزه، روشنايي براي شب، جا براي ستوران

نه . . . انديشید و اين دريابید که مرد نیکوکاري آنرا پديد آورده و آسايش رھگذران را خواسته؟
نه آنست که چون باز گشتید آنرا . . . آنست که اين را باور کنید و پندار ديگري بخود راه ندھید؟

باشد که بخود پیدا شده، يا از نخست ھمچنان مي : "بديگران باز گويید و اگر شنونده اي گفت
 . . . نه آنست که تا زنده ايد از باور خود باز نگرديد؟. . . او را نادان شماريد؟" بوده،

جھاني ست آراسته، نیازاک ھا در آن بسیجیده، : ھمین داستان ست درباره آفرينش و آفريدگار
آفريدگاري آنرا پديد : آيا نه آنست که بايد گفت. آفريدگان پیاپي مي آيند و مي زيند و مي روند

آيا جز اين، باور ديگري توان . . . دن و زيستن و رفتن آفريدگان را خواسته؟آورده، و ھمین آم
  4داشت؟

 
با اين ھمه، به نظر نمي رسد که . کسروي آفريدگار را پديده اي طبیعي و عقالئي مي شمرد

ّي آفريدگار جھان نیز در نظام اعتقادي وي عنصري اساسي باشد در ديد او اعتقاد به وجود . حت
ا تالش براي يافتن پاسخ به پرسش  ّ آفريدگار امري عقالئي و سازگار با خرد بشري است، ام

 . ھائي چون آفريدگار کیست و چیست و خود از کجا آمده بیھوده است و سبب اتالف وقت
از ھمین رو کسروي واژه فرھش را به جاي واژه وحي، که معنائي گسترده تر دارد، به کار مي 

ّف مفاھیمي است که کسروي از . برد ، در مقابل پیامبر "برانگیختگي"و " برانگیخته"فرھش معر
 برانگیخته رامعادل راھنما ياکسي که به واژه نامه زبان پاکوي در . و پیامبري، در نظر دارد

ّي در اين معنا نیز وي براي  5.راھنمائي برانگیخته شده مي شمرد ا حت ّ يا " برانگیخته"ام
خصلتي فراطبیعي قائل نیست و از اين لحاظ تفاوتي بین او و يک دانشمند مبتکر " راھنما"

به گفته . با چنین تعريفي از پیامبر بايد ديد چرا کسروي منکر پیامبري خود بود. نمي بیند
. محمدعلي جزائري، کسروي در آغاز دربرابر شايعه ادعاي پیامبري اش بي اعتنا و ساکت ماند

ّا ديري نگذشت که  ضمن ابراز ترديد در باره اعتقاد ھمگان به اعجاز پیامبران يا وجود -ام
از آنان که او را متھم به اين ادعا مي کردند مي پرسید که کجا به چنین ادعائي  -فرشتگان

ّي به سبب بیزاري که از القاب و عناوين داشت عنوان مصلح را نیز براي  6.برخورده اند وي حت
ا، ھنگامي که مريدانش او را . خود بر نمي تابید ّ لقب دادند آن را با اين » راھنما«سرانجام، ام

 : سخنان پذيرفت
 

اگر مرا . اين واژه از آغاز نادرست بود و درک مردمان از آن نادرست تر. من از لقب پیغمبر بیزارم
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ھیچ کس . نامي بايد واژه راھنما را بر مي گزينم که يارانم ديري است آن را به کار مي برند
  7.نبايد مرا با عنوان ديگري بنامد

 
به اين ترتیب، به نظر مي رسد که کسروي واژه مصطلح پیغمبر را، که معادل فارسي واژه 

به " برانگیخته"با اين ھمه، با توجه به تعريف او از . است، خوش نمي داشت" رسول"عربي 
عبدالعلي دستغیب، مؤلف يکي . نظر نمي رسد که به انکار پیامبري خود اصراري ورزيده باشد

از معدود بررسي ھاي گسترده در باره کسروي، باورھاي کسروي و نیزديدي که ازنقش 
 : خويش داشت چنین خالصه مي کند

 
چکیده سخن کسروي در اين است که مادي گري و خداناشناسي از سوئي و باورھاي بي 

را در خطر افکنده اند، پس راھنمائي الزم است که راستي ھا را " دين"بنیاد کیشي از سوئي 
اکنون اين پرسش پیش مي آيد که . روشن و بدآموزي ھاي کھنه و نو را آشکار و محکوم کند

او مي گويد راه تازه اي در جھان ) 2. (اين راھنما منم: اين راھنما کیست؟ پاسخ احمد کسروي
پس بايد ) 3(گشوده است و چه زياني دارد که اين بار ھم غربیان پیروي از شرقیان نمايند؟ 

  8.بنیادھاي دين را زنده کرد، و مردم را به سوي خداشناسي راھنمائي کرد
 

دستغیب، با ھمه ارجي که براي آراء و اھداف کسروي قائل است، بر تضادي که بین دو سخن 
کسروي، از . او در مورد تکذيب يا تأيید ادعاي پیامبري اش مشھود است اشاره اي دقیق دارد

سوئي، انکار مي کند که دعوي پیامبري کرده و ديني نو بنیاد نھاده و، از سوي ديگر، به 
به عنوان نمونه، در فصل پاياني کتابِ . صراحت پاکديني را به عنوان کیشي نو عرضه مي کند

پس از اين ادعا که اسالم در بنیاد با پاکديني يکي » پاکديني و اسالم«درباره اسالم با عنوان 
 : است، در مورد ضرورت آوردن ديني نو چنین استدالل مي کند

 
در اين جا نکته ارج دار ديگري ھست، و آن اينکه ديني چون از میان دين ديگري برمي خیزد بايد 

بدين سان که آن دين را به گوھرش باز گرداند و استواري بنیاد آنرا به مردمان . دنباله آن را گیرد
 9.باز نمايد و آنگاه راه خود را آغازد و کاري که مي خواھد به انجام رساند

 
در جاي ديگر ھمین اثر، با اشاره به اين واقعیت که اسالم نیز پديده اي مشابه بود مي  

 : نويسد
 

خداشناس " حنفاء"آن دين چون درمیان عرب پديد آمد و در عربستان از دير زمان گروھي به نام 
ّف"و خداپرست مي بودند و  خود ديني در میان عرب شمرده مي شد، بنیادگزار اسالم در " تحن

گام ھاي نخست به ياد آن مي پرداخت و عرب را به پیروي از آن مي خواند، و چون اين کار، 
 . اکرد، اسالم را به روي آن بنیاد گذاشت

در باره پاکديني ھمان کرده شده، پاکديني دنباله اسالم است و پايه ھايش جز بنیاد آن دين 
ولي بنیادش . پاکديني در زمان ديگري پديد آمده و از اين باره با اسالم جداست. نمي باشد

جدايي میانه . ھمان خواست ھاي ششگانه است که اسالم و ديگر دين ھا را بوده است
ّف"اسالم و پاکديني به ھمان اندازه است که جدايي میانه اسالم و    10.را بوده است" تحن

 
 : کسروي اين فصل، و در واقع کتاب، را با اين سخنان به پايان مي برد

 
پاکديني جانشین اسالم است، دنباله : در اينجا سخن پايان مي يابد و بارديگر مي نويسم
جدايي در راه و برخي پايه گزاري ھاست، . آنست، در گوھر و بنیاد جدايي در میانه نمي باشد

 11.و اين بايستي باشد، خواست خدا چنین مي بوده، آيین او اين مي باشد
 

ّتي و  ا آنچه کسروي به تبلیغ و دفاعش برخاسته به نظر نمي رسد دين به معناي سن ّ ام
. اعتقاد به پرستش و به جھان فراطبیعي نقشي اساسي در پاکديني ندارد. متعارفش باشد
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آنچه او آئین ھاي بیھوده و باورھا و رفتارھاي خرافي و زيانبار مي پنداشت به آموزه ھايش راه 
و يا به تعبیر اصغر فتحي » دين عرفي«را » پاکديني«به اين ترتیب، مي توان . نیافته است

ديني معطوف به ايجاد جوامع انساني برپايه احکام خرد و با اعضائي  12دانست؛» دين مدني«
 . که اين احکام را دريافته اند، به آن ھا باور دارند و در زندگي خويش از آن ھا پیروي مي کنند

کسروي از طبقه روحاني به طور عام و از رھبران شیعي بخصوص به خاطر بي اعتنائي آنان به 
در واقع، او در . مسائل جامعه و شکست آنان در عرصه سیاسي و اجتماعي خرده مي گیرد

موارد بسیار روحانیان ايران را که حکومت عرفي را غاصب مي شمارند به چالش مي طلبد و 
با انتقاد . براي گرفتن زمام امور به میدان مي خواند بي آن که آنان را قادر به چنین کاري بداند

از رھبران سیاسي ايران نیز، که به اعتقاد او در مجموع خودرأي و مستبداند، به دفاع از 
طُرفه اين . به عنوان نظام سیاسي ايده آل بر مي خیزد» سررشته داري توده«دموکراسي يا 

که با پیروزي انقالب اسالمي و استقرار حکومت اسالمي در ايران روحانیان سرانجام به چالش 
 . کسروي پاسخي مثبت دادند

. چندي است که بحث در باره سازگاري يا ناسازگاري اسالم با دموکراسي در ايران باال گرفته
که خود جمع اضداد -در سال ھاي اخیر و در قالب اين بحث ھواداران نظريه دموکراسي ديني 

ا، اين گونه دموکراسي ھنوز تعريفي دقیق و روشن . نیز به شھرتي گذرا دست يافتند -است ّ ام
نیافته است و از اين رو مقايسه آن با مفاھیمي که کسروي در اين زمینه به میان آورده بود 

با اين ھمه، در نوشته ھاي کسروي به آساني مي توان به . مفید فايده اي نمي تواند شود
دموکراسي «مي نامد و آنچه امروز » سررشته داري توده«برخي شباھت ھا بین آنچه وي 

ّت به آن گروه از رھبران شیعه که مدعي . لقب يافته، پي برد» ديني درست است که او به شد
واليت و رھبري جامعه بودندخرده مي گرفت و از ھمین رو به احتمال قوي با واليت فقیه در 

ا، بر پايه آراء متباينش در باب . نظام جمھوري اسالمي نیز به مخالفت بر مي خاست ّ ام
از سوئي، و در باره نظام اجتماعي، از سوي ديگر، مي توان به اين نتیجه » دموکراسي،«

. او واجد بسیاري ازويژگي ھاي نظام دين ساالر کنوني ايران است» مذھب مدني«رسید که 
اعتقاد او به نابرابري زنان و مردان، و ھواداري اش از کتاب سوزي و باورھايش درباب شاعران 

و ضرورت تأديب وکیفرآنان را مي توان از زمره اين گونه ويژگي ھاي » ھجوپرداز«ونويسندگان 
 13.مشترک دانست

 
------------------- 
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Kasravi On Islan and Sh'ism, translated by M.R. Ghanoonparvar, Costa 

Mesa,California, Mazda Publishers, 0991, PP. 34-24
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M.A. Jazayery, "Kasravi, Iconoclastic Thinker of Twentieth-Century Iran," note no .
 

 .160، ص 1357عبدالعلي دستغیب، نقد آثار احمد کسروي، تھران، انتشارات پاوند، . 8
 .85و  84احمد کسروي، در پیرامون اسالم، صص . 9

 .85ھمان، ص . 10
 .94ھمان، ص . 11
 M.A. Jazayery, "Kasravi, Iconoclastic Thinker of Twentieth Iran," p.44: به. ک. ن. 12
ساله بايد  25ساله زن تواند گرفت و  16ھر پسري «: برخي از اين آراء عبارت اند از. 13

بايد «) 51، ص 1994کتاب فروشي ايران، )مريلند(خواھران و دختران ما، بتزدا(» .گرفت
زناشويي ناچاري باشد که مردي که به سال زناشويي رسیده زن گیرد، وگرنه بزھکار شناخته 

خدا زنان را براي کارھايي آفريده و مردان را براي «) 34ھمان، ص (» .گردد و کیفر بیند
نمايندگي در پارلمان و داوري در دادگاه و وزيري و فرماندھي سپاه و اين گونه . . . کارھايي

وند ُ يکي آنکه اينھا به دورانديشي وراز داري و خونسردي و : چیزھا کار زن ھا نیست، به دو ش
زن ھا چنان که از ساختمان تني . تاب و شکیبا بسیار نیازمند است و اينھا در زن ھا کم است

ديگر آنکه اينھا با خانه داري و بچه پروري . نازک و زود رنجند درسھش ھا نیز چنان مي باشند
زني که ھر دو سال و سه سال يکبار بارور . که باياھاي ارجدارتر زن ھاست نتواند ساخت

خواھد شد و بچه خواھد آورد چه سازش دارد که داور دادگاه يا نماينده پارلمان يا وزير کابینه 
باشد؟ آنگاه درآمدن در سیاست و کوشش در راه نمايندگي از زنان آنان را به آمیزش ھا خواھد 

اگر اين در را باز نمايیم زنان خودآرا و . کشانید و چه بسا ناستودگي ھا که رخ خواھد نمود
زنان زود توانند فريفت و زود . رويھمرفته کاري ناپسنديده است. خودنما میدان خواھند يافت

) 35-36ھمان، صص (» .پاي ايشان از کارھاي کشورداري ھرچه دورتر بھتر. توانند فريفته گردند
ھمچنان کسي . . . با اين کشتن از کشتن ھاي بسیار جلو توان گرفت. بايد کشنده را کشت«

کسي که با پسري به کاري زشت . که با توده خود ناراستي و بدخواھي کرده بايد او را کشت
به بدآموز و گمراه گردان، و ھمچنان به فالگیر و جادوگر و ھرکسي . برخاسته، بايد او را کشت

به چامه گويي . که الف از کارھاي نبودني مي زند، بايد کھرايید، که اگر باز نگشتند بايد کشت
که به ھجو پرداخته و به نويسنده اي که دشنام نوشته و به نگارنده اي که کسي را به حالي 

بايد به دشنام گو کیفري سخت . زشت نگاشته، بايد کیفرھاي سختي داد و در بار دوم کشت
بايد دروغ و دغل را از ھرگونه که باشد و درھرکاري که باشد بزه شناخت، و بي کیفر . داد

 ) 200احمد کسروي، ورجاوند بنیاد، ص (» .نگذاشت
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