
  احمد كسروي
 مركز اسناد انقالب اسالمي: منبع 

در آذربايجـان  1269مھر  8سید احمد كسروي ،مورخ ، زبان شناس و از رجال فكري و فرھنگي معاصر ، 
ھاي آزاد روي آورد . متولد شد سـپس در بھمــن . او پس از فراگیري دروس متوسطه بــه تجـارت و فعالیت

. توسط علي اكبر داور وزير دادگستري رضاشاه ، به وزارت دادگستري آمد و مشغول به كـار شـد 1307
با قیام شیخ محمد خیاباني در تبريز مخالفت كرد و به پیشنھاد وزير عدلیه رضاشـاه بـه رياسـت عدلیـه 

كســروي در رشــته ھـاي تــاريخ ، لغــت ، زبــان و ديــن تحقیــق كــرد و مخالــف . خوزســتان منصــوب شــد 
« روزنامه اي بـه نـام . او از به كار بردن لغات و واژه ھاي عربي دوري مي جست. سرسخت عرفان بود

 .عنوان كتاب انتشار داد  70او ھمچنین بیش از . منتشر كرد» پیمان « و مجله ھاي به نام » پرچم 
شعبه  1324اسفند   20كسروي سرانجام روز  بازپرسـي  7ھمراه حداد زاده منشـي و محـافظ خـود در 

 .دادگستري توسط فدائیان اسالم كشته شد 
 .شخصیت كسروي چندگانه بود و بايد از زواياي مختلفي بدان پرداخت 

لوي ، عربـي ، اسـپرانتو ، . وي در جرگه زبان شناسان و اديبان جاي مي گیرد تسلط او بـه زبانھـاي پھ
وي . انگلیسي و تركي استانبولي بر ھمگان مسلم است و در ادبیات فارسي نیز ، صاحب ســبك بـود 

به بھانه پااليش زبان و ادب فارسي به حد افراط ، استفاده از واژه ھاي عربي را مردود مي شمرد و تـا 
پاك « وي دركتـاب . را مطرح ساخت » تغییر خط فارسي به التین « به آنجا پیش رفت كه طرح  » زبـان 

 .به نقد و عیب جويي از حروف و لغات فارسي پرداخت 
از سوي ديگر كسروي مورخي با متد تاريخ نگاري و تاريخ شناسي خاصه خود بود ؛ آثاري چون پیدايش 

شــايد بتــوان كتــاب تاريــخ . از ايــن دســت كتابھــا ھســتند. . . امريكــا ، تــاريخ پانصــد ســاله خوزســتان و 
مشروطیت كسروي را صرف نظر از كینه توزي ھاي وي علیه روحانیت ، از كتابھـاي برجســته ايـن دوره 

 .بر شمرد 
نـیز آمـده اسـت ؛ چـرا كـه وي بــا نظريـه » ديـن سـازان قــرن بیسـتم « ھمچنین نام كسروي در شمار 

« مرحـوم جـالل آل احمــد در . پردازي و ادعاي اصالح گري در فرھنگ و دين ، مريداني نیز به دست آورد
باھمـاد « عصر رضـاخان را ) جدا از دين ( يكي از پاتوق ھاي روشنفكري » خدمت و خیانت روشنفكران 

تـا بـه آنجـا كسـروي بـه . مي داند كه ناشي از تفكرات كسروي و به ھمت وي پا گرفته بــود » آزادگان 
نش وي در پـاتوق ھـاي روشـنفكري آنچنـاني ، بــه  مد از روش و م كه آل اح دين سازي اشتھار يافـت 

 : است اشاره كرده و مي گويد » كسروي بازي«سومین بازي كه ھمان 
 و سر به پیله خود فرو كرده و ديگر كاري از  اند و در بسته از شور افتاده اي شده ھا فرقه حاال كه بھائي«

شمند و  كه از وجـود يـك مـورخ دان ايشان ساخته نیست، چرا يك فرقه تازه درست نكنیـم؟ ايـن اسـت 
ً در شـرب محقق كنجكاو، يك پیغمبر دروغي مي فورا الیھود پـس از  سازند، اباطیل باف و آيه نازل كن، تا 

نويس صالح  و ما اكنون در حسرت بمانیم كه تاريخ. در حضور قاضي دادگستري ترور شود 1320شھريور 
بر . زمانه، پیش از اين كه كارش را تمام كند، تمام شـده اسـت یش از ايـن كـه نقطــه ختــام بگـذارد  و پ

با مـذھب، او را از  داستان بي عارض روشـنفكران  آبرويي رجال مشروطه، به ضرب تعصب جـاھلي كــه ت
بالً در  80-70اي  يكي به اين دلیل كه از ھر صد تـوده. تربیت محروم كرده است كشته بشود نفرشـان ق

بال دادن بـه . اند كتابھاي كسروي تمرين عناد با مذھب را كرده دوم بـه دلیــل اينكـه در آن دوره بــا پـر و 
له كه  خواسـتند زمینـه مي» پیمـان«ي  كسروي و آزاد گذاشتن مج اي بـراي رفـورم در مـذھب بسـازند 

 1320اي چیـده شـده اسـت تـا پـس از شـھريور  توان ديــد زمینـه ناچار مي. زد روحانیت از آن سر باز مي
نوان جانشـین. چنین نتايجي به بار بیاورد  كردن چـیزي بـه جـاي  اگر به خـاطر كوبیـدن مـذھب يـا بـه ع

ـــره ھـــم مي» پیمـــان«روشـــنفكري نبـــود  ـــه و مطبوعـــات ديگـــري در توب ـــل ھـــر مجل ي  توانســـت مث
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جا بگیرد و فرصت نیافته باشد براي آن مذھب سازي قراضه، و به اين طريق كسروي » خان علي محرم«
به آن راه بي سوق داده شود بـه آن راه بي تر كـه ركــود و روشـنفكري  فرجـام فرجـام و جوانـان مملكـت 

بـريم كــه فقـدان كسـروي بـه عنــوان مـورخ و محقـق  اي بــه سـر مي است، به خصوص كه مـا در زمانـه
نظر و كنجكاو كه نه ريا كرد و نه دغل بـود و  شناسي بسیار سنگین است؛ چراكه مردي بود صاحب زبان

ارزد به تمام محصول ادبـي  اش مي نه ھمچو كنه به اين روزگار نكبتي چسبید و تنھا يك تاريخ مشروطه
 )1(» ي بیست ساله و تاريخي و تحقیقي دوره

ي  رابايـد ادامـه» ورجاوند بنیـاد«سازي، ادعاي برانگیختگي و راھنما بودن و چاپ كتاب  سازي، فرقه دين
ھاي اســتعماري چــون شــیخگیري، بــابیگري، ازلیگــري، بھــائیگري، قاديـانیگري، وھــابیگري،  ســازي دين

بـا ھمـاد «پلیس رصاخان مدافع و دربـان . كسروي ھمگام با رضا خان است. دانست... اسماعیلیگري، 
كه پــس از سـقوط »  قـانون دادگــري»بود و كسروي نه تنھا كتاب » آزادگان قديم كـرد  را بــه رضـا خـان ت

 .ديكتاتوري رضاخاني وكیل مدافع پزشك احمدي و سرپاس مختاري شد
خص نسـبت بـه امـام بـاال) ع(اما زشت ترين اقدام كسروي اسائه ادب به ساحت مقدس ائمـه شـیعه 

 .است) ع(و امام جعفر صادق ) ع(محمد باقر 
اي نداشـت، امـا شـكايت مـردم مسـلمان و  گرچه او از ھیچ توھیني نسبت به مقدسات شیعه واھمـه

قدامات وي  1324-1316متدين در سالھاي  كاھش ا ثري در  به مقامات مسئول دادگسـتري نـیز ھیــچ ا
نداشت، اين در حالي است كه بـر اسـاس قــانون اساسـي مشـروطیت، ھرگونـه تـوھین بـه اسـالم و 
مذھب شیعه جرم محسوب شده و مجرم بايد توسط قانون دستگیر و محاكمه شـود امـا دادگسـتري و 

شد  حكومت نه تنھا معترض كسروي نشدند، بلكه در دوران خفقان كه ھر صدا و ندائي در گلو خفه مي
و افرادي چون عبدالرحمن فرامرزي و علي دشتي در كسوت سانسورچي دستگاه، ھر كلمـه و جملــه 

 عربـي نیــز  كردند، آثار كسروي منتشر شد و حـتي بـه زبـان بین دقت مي ھا را با ذره مطبوعات و نوشته
لوي از ھیــچ اقــدامي علیـه اسـالم، تشـیع و روحانیــت . ترجمه شدند اين در دوراني بود كه حكومت پھ
سروي مماشـات 1320رضـا خـان در شـھريور » ديكتـاتور«پـس از فـرار . فروگذار نبود ، بـاز حكومـت بـا ك

مان  -بخصوص در مركز–مقاالت، جزوات، اعتراضات در شھرھا . كرد مي بسـیار بـود، امـا حكومتگـران، ھ
بزرگ نجـف، تھـران، قـم . دادند سیاست ضد ديني رضاخان را ادامه مي حتي از سوي مراجع و علماي 

 .شد، اما گوش شنوا و فھم و درك سیاسي در كشور نبود ھم اعتراض مي
شھید سید مجتبي نواب صفوي طلبه جوان، انديشمند و پرشور، آگــاه، مبــارز، از نجـف بـراي منـاظره و 

به بحـث نشسـت كسـروي، بــه دلیـل . بحث به تھران آمد و در جلسات كسروي شـركت كــرده و بــا او 
بار ديگـر سـید، در مسـیر مـنزل . اخالق تند و غرورش، به تحقیر سید پرداخت و از بحث با او امتناع كرد

گويي، سـید و دوسـتانش را  كسروي بـا تنـدخوئي و درشـت. كسروي با وي به بحث و مجادله پرداخت
 .سید با كسروي گالويز شد اما مأموران حكومت، كسروي را نجات دادند. راند مي

متأسفانه دادگستري نه تنھا توجھي . كسروي را به دادگاه كشاندند. شكايت نواب به دادگستري رفت
تنھـا راه حـل . به اعتراضات و شكايت شاكیان نكرد، بلكه به نوعي نیز دفاع از كسروي را پیشـه گرفـت

با فتـواي مراجـع تقلیـد نجـف اشـرف مسـلم شـده بـود كه  يكـي از . براي شاكیان، اجراي حدودي بود 
اجراي حكم كرد و به زندگي فردي خاتمه داد كه  1324اعضاي فعال و معتقد فدائیان اسالم، در اسفند 

 .منشأ اختالف، تشنج، درگیري و توھین به مقدسات اسالم و تشیع بود
افكـني و  سـازي، اختالف سـازي، فرقه ريزي كرده و به تحريك، زمینه استعمار بدين گونه در جامعه برنامه

ھـا كـه از میـان رفـت و چـه خسـارات  در اين رابطه چـه اسـتعدادھا و نبوغ. زند تشنج آفريني دست مي
 .سنگیني كه به جامعه تحمیل شد

، ...گرائي و  امروز پس از گذشت شصت سال از آن واقعه، ھنوز موضوع كسروي، كسرويگري، كسروي
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كز . ھمچنین عوامل صعود، ترويج و انحراف او توسط مراكز اسنادي منتشر نشده است كه مرا امید آن 
 . ھاي تحقیقات تاريخي را فراھم آوردند اسنادي با انتشار سندھا، زمینه

ي مباني اعتقادي كسروي و نقد ادعاھايش چندين اثـر جـامع و مسـتند منتشـر  گفتني است در زمینه
 :شده است

 محمد رضا سراج انصاري تبريزي –شیعه كیست، تشیع چیست  -1
 محمد رضا سراج انصاري تبريزي –ديني نبرد با بي -2
 محمد رضا سراج انصاري تبريزي –دين چیست و براي كیست  -3

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

 :ھا پا نوشت
تاب مـذكور  يـادآوري مي. 398-399صـص  –در خدمت و خیانت روشـنفكران، جـالل آل احمــد  -1 گـردد ك

.داراي اشكاالت انشائي است
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