
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  109ـ133، صص 1392 پاييزدهم، هفي  م، شمارهپنجسال 

  

 ي رضاشاه درباره كسروي و تأمل
  

عليرضا مالئي تواني
*

  

  
  چكيده

او دو جنگ . زيستتاريخ معاصر ايران هاي ترين دورهكسروي در يكي از حساس
ي  خميرمايه. ي ديكتاتوري رضاشاه را تجربه كرد جهاني، انقالب مشروطه و دوره

ي مسائل مختلـف و تفكـر در    اش نيز وي را به اظهارنظر دربارهذهني و پژوهشي
ي  چه مسلم اسـت، كسـروي دوسـتدار و شـيفته    آن. موضوعات گوناگون واداشت

دستخوش استبداد  سرعتهاي آن بود، اما اين انقالب به آرمانانقالب مشروطه و 
ي  كسروي كه هر دو فضا را تجربه كرده بود، در آثار خود بـه بحـث در بـاره   . شد
 همچنين هاي كسروي ستايش از انقالب مشروطه ويكي از ويژگي. ها پرداختآن

ا و چگونه شود كه چر، اين پرسش مطرح ميدليلبه همين . دفاع از رضاشاه است
ي متفاوت و متضاد پشتيباني كرد؟ با عنايت به اين كه تاكنون  ه كسروي از دو پديد

ي رضاشاه، به صورت مستقل مـورد بررسـي    نوع نگاه و قضاوت كسروي در باره
كوشـد بـا   قرار نگرفته است اين مقاله، با استفاده از روش توصيفي ـ تبيينـي مـي   

وي را پيرامون رضاشاه مورد ارزيـابي قـرار   استناد به آثار كسروي، رويكردهاي 
  .دهد

، ، رضاشاه، مشروطيت، كمپاني خيانتگرائيزنان، روحانيان، ملي :هاي كليدي هواژ
  .كسروي

  

  

  

                                                
  .)mollaiynet@yahoo.com( .دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي* 

  05/09/92: ـ تاريخ تأييد 16/05/1392 :تاريخ دريافت
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 مقدمه

هاي آن، شـكل گرفـت و   شخصيت كسروي در دوران انقالب مشروطه و تحت تاثير آرمان
خـواهي   گران، درس وطناز مشروطه او. هايش در پرتو انقالب بارور شدبسياري از انديشه
نكته مهم ايـن اسـت، كـه كسـروي      1.ي پيشرفت در وجودش نهادينه شد آموخت و انگيزه

قدان رضاشاه ـ با وجود برخي نقـدهاي قابـل اغمـاض ـ در همـه       تبرخالف بسياري از من
اه اين نوع نگ. حال، قاطعانه از اقدامات رضاشاه دفاع كرد و از سرنگوني او افسوس خورد

هـا را بـه ذهـن    هاي كسروي از عملكرد رضاشاه، ايـن پرسـش  ها و تحليلو اساساً داوري
خواه و آزادانديش، از رضاشـاه اسـتبدادگر دفـاع    سازد كه چرا كسروي مشروطهمتبادر مي

هاي رضاشاه از نگاه كسروي اهميت بيشتري داشت و علت آن چه كرد؟ كدام جنبه از اقدام
هائي از اين نـوع،  ها و پرسشي به رضاشاه كرد، چرا؟ اين پرسشبود؟ كسروي چه نقدهاي

انـد و نـه   كه بايد، نه پيرامون كسروي مطرح شدهمسائل قابل تأملي هستند كه تاكنون چنان
  . ها صورت گرفته استي آن پژوهشي مستقل درباره

ـ ها ميپيرامون كسروي آثار محققانه متعددي نگاشته شده است، كه از ميان آن وان بـه  ت
سـيري در  اثر ناصـر پاكـدامن،    قتل كسروياثر سهراب يزداني،  كسروي و تاريخ مشروطه

اثـر عبـدالعلي دسـتغيب،     نقد آثار كسـروي اهللا اصيل، نوشته حجت انديشه سياسي كسروي
اثر يوسف فضائي، گرائي كسروي... شيخيگري، بابيگري، بهائيگري : تحقيق در تاريخ عقايد
هاي جرياناثر داريوش رحمانيان،  و عقب ماندگي ايرانيان و مسلمينعلت شناسي انحطاط 

اثر سيمين فصيحي، و نيز يك رشته مقاالت ديگـر اشـاره    نگاري دوره پهلوياصلي تاريخ

                                                
ـ 12، ش20س، سخناني درباره احمد كسروي، مجله راهنماي كتـاب  ،)1356(، ناصح ناطق .1 ؛ 9ص، 11ـ

و تعطيلـي موقـت عدليـه تبريـز      1299، به استخدام عدليه تبريز در آمد اما با كودتـاي  1299كسروي در 
عضويت در استيناف تهـران و سـپس رياسـت عدليـه      رهسپار تهران شد و در وزارت عدليه كار خود را با

پيـام  ( در پيرامون خرد ،)1378(، احمد كسروي ؛العموم و قاضي بود چندي نيز مدعي. ها از سرگرفتاستان
در دهه دوم حكومت  وي؛ 7فردوس، ص :، به كوشش عزيزاهللا عليزاده، تهران)به دانشمندان اروپا و امريكا

تا  1313هاي در فاصله سال. هاي پژوهشي روي آوردره گرفت و به فعاليترضاشاه، از مشاغل دولتي كنا
ي پيمـان و سـپس پـرچم را     وي در همين دوران مجلـه . ، به نگارش تاريخ مشروطه ايران پرداخت1319

  .داري يك آيين جديد پرداختها، به نقد فرهنگ ديني ايرانيان و سرانجام به داعيهانتشار داد و در آن
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 111   ي رضاشاه درباره كسروي و تأمل

هـا، باورهـاي مـذهبي و نيـز     اما نكته مهم اين است كه ايـن آثـار بيشـتر بـه انديشـه     . كرد
يـن  از ا. نگاه و تعامل وي با رضاشاهند، تا نوع ا نگارانه كسروي پرداختهرويكردهاي تاريخ

هـاي  كوشد، با استناد به آثار كسروي و با تحليل نوشتار او، برخي از جنبهرو، اين مقاله مي
  .تر نگاه او به رضاشاه را بررسي كندناشناخته

  

  خواهي و ناسيوناليسموطن

دوستي ايرانيان هاي ميهنهاي كسروي و حكومت رضاشاه، برانگيختن انگيزهيكي از دغدغه
هـاي  ي او، دوران رواج گونـه  دوره. زيست تازي ناسيوناليسم ميكسروي در عصر يكه. بود

مختلف ناسيوناليسم بود، كه در دنياي پس از جنگ بخش بزرگـي از جهـان را درنورديـده    
وت هاي موجـود ناسيوناليسـم تفـا   گونه ي پرستانه كسروي با همههرچند انديشه ميهن. بود

  .هاي اصلي تمايل و پيوند كسروي با رضاشاه بودداشت، اما همين امر يكي از انگيزه
ه كسـروي نقـاط اشـتراك و اخـتالف      هاي وطنناسيوناليسم رضاشاه با انديشه خواهاـن

هـاي محلـي،   ترين وجه اشتراك آن تالش در راه برانداختن زبـان شايد مهم: فراوان داشت
ها، يكپارچگي فرهنگـي و سـرانجام اتحـاد    اني در پوششطرد تعصبات قومي، ايجاد همس

از نگاه كسروي كثرت زباني، قومي و مذهبي از موانع مهم يكپـارچگي  . ي ايرانيان بود همه
ه عمـق       تجربه. شدندايرانيان محسوب مي ي زيست او در نقـاط مختلـف كشـور، وي را ـب

روز جنگ جهاني اول و اشغال ب. گسيختگي جامعه ايران آشنا ساخته بودهم پراكندگي و از
ايران و به ويژه تبديل آذربايجان به يكي از خاكريزهاي اصلي نبـرد، بـه همـراه كشـاكش     

هاي شيعيان و مسلمانان و نيز درگيري 1اجلوهو مسلمان،  اي ميان شيعه و سني، ارمنيفرقه
ارور   گرائي در وجـود  شد تا انديشه مليبا بهائيان، شيخيان و بابيان، موجب مي كسـروي ـب

  .را انتخاب كند 2»يك درفش، يك دين، يك زبان«شود و او را برانگيزد تا شعار 
پردازان ناسيوناليسم ايرانـي،  گذشته از اين، آشنائي نزديك كسروي با بسياري از نظريه

اش با مجله آينده، اين انديشه را در وجود او بيش از پـيش  مانند محمود افشار و همكاري
كوشيد » صفويه سيد نبودند«هاي ناسيوناليستي مانند كه با نگارش مقالهچنان. عمق بخشيد

                                                
 .هاي مرزنشين رانده شده از خاك عثماني آسوري .1

  .پايدار: ، تهرانيك درفش و يك دين، )1351(احمد كسروي، : نك .2
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هاي تاريخي، اثبات كند كه صفويان نه عرب و نه شـيعه بلكـه ايرانـي و از    تا به استناد داده
او همچنين با ورود به قلمرو جغرافياي تاريخي و تالش در راه يـافتن   1.اندتبار كردها بوده

آذري يا زبان باسـتان  « 3،»ها در خوزستانعرب«و نوشتارهائي چون  2وجه تسميه شهرها
خواهانه با هدف هاي وطنبه ايده 6،»تاريخ مشعشعيان« 5،»شهرياران گمنام« 4،»آذربايجان

  7.سخن شد گرايان دو آتشه ايران همتقويت هويت ملي ايرانيان همت گماشت و گاه با ملي
هـاي  وزستان و آذربايجان به عمق خطر انديشـه اين، كسروي با زندگي در خ بر افزون

عربيسم كه بخشي از تماميت سـرزميني ايـران را   تركيسم و پانگرا و تجاوزطلب پانافراط
ايرانيسم ـ البته با تعريف خـاص   برد و به سهم خود كوشيد از ايده پان نشانه گرفته بودند پي

  .خود ـ دفاع كند
هـاي كسـروي و همـدلي او بـا برخـي از      مراهيبا اين همه، خطاست اگر تصور كنيم ه

هـا و شـعارهاي   هاي ناسيوناليسم رضاشاهي به معناي تأييد كامل آرمـان ها و جنبهجريان
كم با برخي از رويكردهاي ناسيوناليستي رضاشـاه،  كسروي دست. گرايانه آن عهد استملي

اگرچـه هـم   . بـود  هاي مطلقه پادشاهي تأكيـد داشـت، مخـالف   گرائي و سنت كه بر باستان
سازي زباني و فرهنگي و نيز اتحاد همـه ايرانيـان   كسروي و هم دولت رضاشاه بر يكپارچه

مهمتـرين  : نظـر بنيـادي وجـود داشـت     اما در اين ميـان، چنـد اخـتالف    ،ورزيدندتاكيد مي
هاي مذهبي و اتحاد ديني ايرانيان بود، اما از نگاه رضاشـاه  ي كسروي برچيدن فرقه دغدغه
  .زباني، فرهنگي و سياسي ايرانيان بر اتحاد مذهبي اولويت داشت وحدت

                                                
  .7، ش3، مجله آينده، س»سيد نبودندصفويه «، )1304(، همان: نك .1
  .6، ش1س، مجله آينده، »نام شهرهاي ايران«، )1306(، همان: نك .2
  .1، ش1س، مجله آينده، »انها در خوزستعرب«، )1304( همان،: نك .3
  .كتابفروشي ايران: ، آمريكاآذري يا زبان باستان آذربايجان، )1999(، همان: نك .4
  .جامي: ، تهرانشهرياران گمنام، )1377(، همان: نك .5
، بـه  )مدعيان دروغين امام زمان عج يـا بخشـي از تـاريخ خوزسـتان    (مشعشيان ، )1378(، همان: نك .6

  .فردوس: زاده، تهرانعزيزاهللا علي
، 4، فصلنامه مطالعات ملي، س»مجله آينده و تاريخ نگاري مبتني بر هويت ملي« عليرضا مالئي تواني، .7

  .144ـ147ص ،1381 ،14ش
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البته . كه كسروي ضدغرب بودگرا بود، در حالي افزون براين، ناسيوناليسم رضاشاه غرب
هم رضاشاه و هم كسروي نگاه اقتباسي به دستاوردهاي غرب داشتند؛ اما اقتباس كسـروي  

امـا رضاشـاه از اخـذ     ،مشـروطه بـود   معطوف بـه علـم و فنـاوري و نيـز نهادهـاي نظـام      
ي علـم   توانست در حوزهدستاوردهاي سياسي و دموكراتيك غرب رويگردان بود و تنها مي

دگي   . نظر شودو فناوري با كسروي هم تاكيد رضاشاه بر اخذ الگوهاي غربي سـاماندهي زـن
كتـاب   آميز بود كـه وي در اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و حقوقي از نگاه كسروي مخاطره

  1.به آنها تاخت آيين
ي رضاشـاه   گرائي دوره ي ضدتازي و باستان افزون بر اين، كسروي مخالف موج فزاينده

تـري بـه رفتـار اعـراب مسـلمان      بود و به عنوان يك دگرانديش ديني، با تعبيرهاي معقول
ه البته كسروي از اين منظر، بـا ناسيوناليسـم رضاشـا   . گرفتهنگام گشودن ايران خرده مي

هـاي  سخن بود كه اعراب به دستاويز اسالم بر ايران چيره شدند و بدون توجه به آمـوزه  هم
اسالم خود را بر همگان برتري داده، نـان ايرانيـان را خـورده آنـان را بـرده و بنـده خـود        

ي رضاشاه بـه معنـاي    ايرانيستي دورهي پان اما اين نگاه كسروي، برخالف ايده. شمردند مي
به باور كسروي، سرنوشت ساسانيان جز سقوط نبود و اگر ايرانيـان  . انيان نبوددفاع از ساس

پذيرفتنـد و تازيـان را بـه    در آن زمان فرمانروائي كاردان و جهانديده داشتند، اسالم را مي
د سرحد ايران راه نمـي  سـالم در زمـان خسـرو انوشـيروان     بـه بـاور كسـروي اگـر ا    . دادـن

  2.آوردجهان ديده و خردمند اسالم ميخاست، چه بسا آن پادشاه  برمي
ي رضاشاه را حركتي سـطحي، احساسـي و نابخردانـه     گري دوره كسروي موج زرتشتي

اما در ايدئولوژي رسمي حكومت پهلوي، دين زرتشت به مثابه يك آيـين پـاك،    ،شمردمي
و ي ذوق لطيـف، همـت واال    شد و نشـانه انساني، پيشرو و قابل طرح در جامعه خوانده مي

پرستي بشر، ايرانيان را به پرسـتش  طبع ارجمند قومي ايراني بود، كه در عصر تاريكي و بت
اما كسروي برخالف چنين تفكري، حقيقت اسالم و زردشت را  ،خواند ميهمتا فراخداي بي
دانست و به باور او، بهترين پيـروان زردشـت، آن ايرانيـاني بودنـد كـه بـه اسـالم        يكي مي
پرسـتي جنگيدنـد و   شت و هم پيامبر اسالم، بيش از هـر چيـزي بـا بـت    هم زرد. گرويدند

                                                
  .59ـ71ارمغان، ص: ، تهران2، جآيين ،)1312( ،احمد كسروي .1
  .57ـ58فردوس، ص: زاده، تهران به كوشش عزيز علي در پيرامون تاريخ،، )1377(، همان .2
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از همين رو، كسروي دفاع از زرتشتيگري به . همگان را به پرستش خداي واحد فراخواندند
1.شماردپرستي، پنداري باطل ميجاي اسالم را تحت عنوان وطن

   
هاي ديگر ملت خواهانه خود، مخالف ستيز باهاي وطنبه طور كلي، كسروي در نگرش

او نگاه افراطي به ناسيوناليسم را زائيـده تمـدن   . كردي نژادها دفاع مي بود و از برابري همه
طلبانـه و نـه   طـي بـود، نـه جنـگ    گرائي كسروي نـه افرا ي ملي لذا انديشه. شمردغرب مي

ه گذشـته تل  او منازعه كنوني عرب و عجم را امري پايان 2.پرستانهنژاد قـي  يافته و متعلق ـب
  3.شودكرد و معتقد بود توقف در آن، موجب ايجاد پراكندگي و چنددستگي ايرانيان ميمي

گـري   يتايرانيستي حكومت رضاشاه مبني بر ترويج زردشبدين سان، كسروي تفكر پان
شمرد و معتقد بود اگر كساني به زردشت باور دارنـد سـخت در   بنيان ميآميز و بيرا فريب
پس، بايد به پيام او ارج . دشت پيامبري است كه ارج او به پيام او استزيرا زر. اندگمراهي

تيرگي نيست؛ هر دو فرستاده يك خدا و هر ) ص(بين زردشت و محمد 4،آور نهاد، نه به پيام
ي سرافرازي ايرانيان است كه بـه رغـم دشـمني     اين مايه. اند دو به راهنمائي مردم برخاسته

  5.مي كه حقيقت اين دين پاك را شناختند، به آن گرويدندشان با مسلمانان، هنگا اوليه
  

  مشروطيت و حاكميت ملي

ي ساماندهي زندگي سياسي، اختالف نظـر ميـان رضاشـاه و كسـروي بسـيار       از نظر نحوه
زيرا ناسيوناليسم دولتي رضاشاه مبتني بـر تحميـل خفقـان سياسـي بـود، در       ،تر بودعميق
ناسيوناليسم اروپائي بر حاكميت ملي و تشكيل دولت  كه ناسيوناليسم كسروي همچونحالي

ناپـذير او در  تاكيد فراوان كسروي بر مشروطيت و تالش خسـتگي . فراگير ملي، مبتني بود
بهتـرين شـكل حكومـت و آخـرين     «هاي آن و باور او به مشروطه، به عنوان معرفي آرمان

   6.تي همين دغدغه اس دهندهنشان» ي نژاد آدمي ي انديشه نتيجه
                                                

 .271فردوس، ص: تهران ،)سال اول(پيمان ، )1380(كسروي،  احمد .1

  .30ني، ص: ، تهرانكسروي و تاريخ مشروطه ايران، )1376(سهراب يزداني،  .2
 .288ـ295؛ ص271 ، پيمان،احمد كسروي .3

  .279همان، ص .4
  .287ـ288همان، ص .5
، شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه نـژاد آدمـي اسـت    مشروطه بهترين ،)تا بي( احمد كسروي، :نك .6

 .نابي: تهران
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تا مبادا همچـون بردگـان    ،داري، از آن مردم استاز نگاه كسروي، حكومت يا سررشته
او بـا آگـاهي كامـل از ممتنـع بـودن      . سرنوشت خود را به سـتمگران خودكامـه واگذارنـد   

دموكراسي مستقيم در روزگار ما، به دفاع از دموكراسي نمايندگي پرداخت و نوشت، مـردم  
ي كارها را به آنان سپارند و خودشان بر آن  ود برگزينند و سررشتهبايد كساني را از ميان خ

ي دموكراسـي يـا همـان     ي جـوهره  ترديدي نيست كه سخن كسروي در باره 1.نظارت كنند
هاي پيشروان آزادي اروپا چون ولتر، رسو، جان استوارت ميل قرارداد اجتماعي، از انديشه

  .ها آشنا شدران مبارزات مشروطه با آنكه وي در دو 2،و ديگران سرچشمه گرفته بود
برد كسروي همواره مشروعيت آسماني زمامداران و حق الهي حكومت را زير سئوال مي

كس از نگاه كسروي، خدا هيچ. كردو بر مشروعيت زميني و برآمده از اراده ملت، تاكيد مي
و موجوديـت  را براي فرمانروائي بر ديگـران نيافريـده و مـردم خـود منشـاء مشـروعيت       

هـاي  نفي صريح حق الهي حكمران همچنين از ويژگي. حكومتند و بايد به اين كار برخيزند
ناگفته روشن است، كه اين  .آور جديد ديني استمنحصر به فرد كسروي، به عنوان يك پيام

ي نهادهـاي مشـروطه بـه ابـزار      ي رضاشاه، كـه همـه   ها در ساختار حكومت مطلقهانديشه
وري تبديل شده بودند، محلي از اعراب نداشت و طبييعي بود كه كسـروي را  تحكيم ديكتات

ـ  . به غم غربت دچار كند ود كـه براسـاس نظـام مشـروطه حكـم      هرچند حكومت مـدعي ب
اما كسروي كه به تعارض ذاتي و ماهوي حكومت رضاشـاه و مشـروطيت آگـاهي     ،راند مي

نشان دهد امكان تحقـق آزادي   داشت، همت خود را مصروف تاريخ مشروطه ايران نمود تا
ترين شكل در نظام مشروطه از هر نظام سياسي ديگر بيشتر است و مشروطه بهترين و كامل

خواهي رضاخان براي او جـذابيتي  شايد به همين خاطر شعارهاي جمهوري. حكومت است
  . نداشت و از آن سخن نگفت

مشروطيت، كسروي را بـه  ها و شعارهاي اهميت و ضرورت دفاع از دستاوردها، آرمان
هـاي شكسـت آن جنـبش بـزرگ      نگارش تاريخ مشروطه واداشت تا در پرتـو آن، علـت  

خواهانــه و هــاي آزاديتــاريخي و عوامــل ناكــامي تــالش ايرانيــان بــراي تحقــق آرمــان
خواسـت ايرانيـان دريابنـد، كـه چـرا بـه جـاي انسـجام و         او مي. طلبانه را فهم كند برابري

                                                
  .20ـ21همان، ص .1
  .200پازند، ص: ، تهراننقد آثار كسروي، )1357(عبدالعلي دستغيب،  .2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 25

https://chistorys.ir/article-1-187-fa.html
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اي در واقع، تاريخ مشـروطه نمونـه  . اندتشتت، تفرقه و خودكامگي شدهگرفتار  ،يكپارچگي
 1ماندگي ايران، توسط كسروي است،شناسي انحطاط و عقبعيني و مستند و موثق از علت

هاي ديكتاتوري رضاشاه نوشته شد و در حقيقـت نـوعي انتقـاد آگاهانـه و     كه در اوج سال
 .اش نمايدگرد تاريخي ان را متوجه عقبغيرمستقيم از آن ساختار بود تا جامعه اير

ي كسـاني بـود    هاي همهاز نگاه كسروي، جنبش مشروطه و پيامدهاي آن ابطال نگرش
زيـرا ايـن   . دانسـتند كه راز عقب ماندگي ايران را در فقدان قانون و حاكميت اسـتبداد مـي  

هـا را  تـري داشـت كـه كسـروي آن    جنبش نشان داد كه علت انحطاط ايران عوامل بنيادي
اي هـزار سـاله   خواند كه در تاريخ ايـران ريشـه  هاي كهن ميهاي روان و بدآموزيآلودگي
ه : داندهاي اصلي شكست مشروطيت ميكسروي سه عامل را علت. داشت جـائي  عدم جاـب

؛ سياسـت  )نبود گردش نخبگـان (در قدرت و ادامه حكومت درباريان و سياستمداران قديم 
  2.ي و پراكندگي مردم ايرانهاي بيگانه؛ آلودگ قدرت

با اين همه، ترديدي نيست كه منظور كسروي از مشروطه، نه در قالب ليبرال دموكراسي 
بلكه نوعي دموكراسي متعهد و هدايت شده بود  ،گنجيدو نه در قالب سوسيال دموكراسي مي

شده  هاي مطرح در ليبرال دموكراسي، نقض يا به شدت محدودكه طي آن بسياري از آزادي
هـاي قلـم و   پذيرفت و نيـز آزادي چنان كه او فعاليت احزاب سياسي مختلف را نمي. بودند

امـا   3،دانسـت نادرسـت مـي   ـ  شـمرد مند مـي چه كه زيانويژه در انتشار آنبهانديشه را  ـ  
ي حكمرانـي رضاشـاه تفـاوت     ترديدي نيست كه حكومت مطلوب و مورد نظر او با شـيوه 

 .ذاتي داشت

  

  در عدليه اصالحات

در حالي كه اقدام رضاشاه در اخذ و كاربست قوانين مـدني غربـي و تشـكيل دادگسـتري     
خواهـان و حقوقـدانان ايرانـي و نوگرايـان كشـور را      نوين، تحسين بسـياري از مشـروطه  

                                                
از آغـاز  (تاريخ علت شناسي انحطاط و عقب ماندگي ايرانيان و مسـلمين  ، )1383(داريوش رحمانيان،  .1

  .300دانشگاه تبريز، ص: ، تبريز)ه پهلويدوره قاجار تا پايان دور
  .301همان، ص .2
  .26، صكسروي و تاريخ مشروطه ايران .3
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لذا اين پرسش مطرح . برانگيخت؛ كسروي به انتقاد از آن پرداخت و هرگز از آن دفاع نكرد
نگـاران عهـد مشـروطه و بـه ويـژه      لي كه بسياري از رهبران و خاطرهاست، كه چرا در حا

از كثرت ناسخ و منسوخ در ايران، پيش از تدوين  2و زنجاني 1آباديروحانياني مانند دولت
  مند بودند و به تحسين از رضاشاه پرداختند، كسروي با آن مخالفت ورزيد؟نظام قضائي گله

انين جاري در كشور به اصل نگاه او بـه غـرب و   ترديدي نيست كه انتقاد كسروي از قو
ي ده  تجربـه . گرددنيز به مخالفت آشكارش از تقليد و كاربست آن قوانين در ايران، باز مي

هاي خود را در خدمت بيـان  سال كار در عدليه، به او فرصت داد تا دستاوردها و نيز تجربه
ـ  ها و رويهنارسائي قانون بـه اعتقـاد او، در قـوانين    . رار دهـد هاي رايج قضائي در ايـران ق

ي تحسـين و   آيين حكمراني، آزادي و برابري مردم، شايسـته : اروپائي تنها سه قانون، يعني
ي  هاي اروپائي در حـوزه هاي قانوناي از كاستياو با برشمردن نمونه 3.بقيه نابخردانه است

هاي اروپائي به علت ورود به رسد كه قانونآموزش، اقتصاد و نظام اداري، به اين نتيجه مي
كـه مـا از   ها بسيار پيچ در پيچ، دشـوار و ناكارآمـد اسـت در حـالي    كاريجزئيات و نازك

ها را كنـار  هاي ساده، آسان و كارآمدي برخوردار بوديم كه به علت تقليد از غرب آنقانون
  4.نهاديم

، افسـوس  ه قضـاوت در جهـان اسـالم   سپس كسروي با تمجيد از فقه اسـالمي و شـيو  
هاي سراسر عيب اروپايي رفتند  خورد كه چرا ايرانيان پس از مشروطيت به سراغ قانون مي

نويسد، علم فقه معادل همـان علـم   او مي. گرداندندي خود روي هزينهساده و كم و از روش
حقوق در اروپاست، كه به علت غناي خود هيچ دانشي قـدرت برابـري بـا آن را نـدارد و     

اما پـس از   ،ها بهترين نهاد حقوقي را در اختيار داشتدر پرتو همين علم، قرنجهان اسالم 
ها، فريب قوانين اروپائي را خورده و براسـاس قـانون   مشروطه، ما نيز به پيروي از عثماني

ترين كاستي اين نظام حقـوقي را طـوالني بـودن     او مهم 5.افكنديم فرانسه، عدليه خود را پي
                                                

  .212ـ217عطار و فردوسي، ص: ، تهران2ج حيات يحيي،، )1362(آبادي،  يحيي دولت .1
غالمحسين  كوششبه  ،)سرگذشت زندگاني من(خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني ، )1379(ابراهيم زنجاني،  .2
  . 112ـ120كوير، ص: يرزا صالح، تهرانم
  .59، ص2جآيين،  .3
  .60ـ69همان، ص .4
  .69ـ70همان، ص  .5
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ثمـر كارهـاي    هاي ناشي از آن و گردش طوالني و بيها و هزينههرسيدگي، فراواني محكم
سرانجام كسروي مدعي است، تنها آن قسمت از قوانين مدني ايران، كـه بـر   . داندقضائي مي

ر پايـه   ي فقـه   بنياد فقه نوشته شده بهترين قانون است و اگر چگونگي و روند قضاوت را ـب
توانست نه تنها الگوي كشـورهاي اسـالمي   كه مي نوشتند؛ ايران بهترين عدليه را داشت،مي

  1.بلكه حتي الگوي اروپائيان باشد
  

  قضاوت كسروي درباره رضاشاه 

كسروي در نيمه دوم پادشاهي رضاشاه، از حكومت او دلخور شد و از كارهاي دولتي كناره 
 از ايـن شـاه  . من از رضاشاه جـز زيـان و گزنـد نديـدم    «: كه خود گفته استچنان. گرفت

از آن پـس   2».امام، دور نرفتـه ام و اگر بگويم بدي هم ديدهترين نيكي نديدهجانشين هم كم
چندي در دانشگاه تهران و دانشكده افسري به . كسروي، تنها به وكالت و پژوهش پرداخت

تدريس پرداخت، اما با تصويب قانون استخدام استادان در مجلس، از وي خواسته شـد در  
ج در مهنامه پيمان پيرامون شعر و شاعري عدول كند، كـه وي زيـر بـار    برخي مطالب مندر

   3.نرفت و عطاي تدريس را به لقاي آن بخشيد

شناسي رفتـار  هاي خفقان رضاشاهي، به نقد اجتماعي و آسيبكه كسروي در سالبا آن
هـاي  چـال امـا هرگـز گرفتـار سـياه     ،هاي مشروطه دفاع كردايرانيان پرداخت و از آرمان

، نقـد  آيـين هـاي خانـه كسـروي، انتشـار كتـاب      ضاشاه نشد و دولت نسبت بـه نشسـت  ر
اين  4.سوزان او، تسامح نشان دادگري و حتي كتابگري و خراباتيگري، نقد صوفي اروپائي

تـر   مسائل، نشانگر آن است كه رضاشاه منافع كسروي را براي حكومت خود به مراتب مهم
كوشيد او را به هر قيمتي جـذب نظـام سياسـي، قضـائي و     دانست و ميهاي او مياز زيان

حتي دعوت او براي تدريس در دانشگاه، در همين راسـتا صـورت   . آموزشي حكومت كند

                                                
  .71ـ72همان، ص .1
رشديه، : ، تهران)در موضوع پيشامد آذربايجان(سرنوشت ايران چه خواهد بود ، )1357(احمد كسروي،  .2

  .25ص
 اقبـال، ص : ، تهران)گفتار از احمد كسرويرساله و  78مجموعه (، كاروند كسروي )1352(يحيي ذكاء،  .3

  .هشت
  .119نا، ص بي :تهران ،يك تحليل عمومي: جامعه ايران در دوران رضاشاه، )1356(احسان طبري،  .4
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هـاي  امـا در آثـار خـود از تـالش     ،هرچند كسروي از مواضع خود عقب ننشسـت . گرفت
  .رضاشاه ستايش كرد

را در قضيه شـيخ خزعـل، كـه    زي. از نگاه كسروي، رضاشاه دست نشانده انگليس نبود
هـا حفـظ كنـد، ايـن     انگليس قصد داشت پادشاهي را در خاندان وي زير حمايت انگليسي

به اعتقاد كسروي، اگر رضاشاه عامل انگلـيس بـود چـرا    . اقدام توسط رضاخان ناكام ماند
ا براي ايران ارتشي مجهز تدارك ديد؟ چرا ايالت را تحت اقتدار دولت درآورد؟ چرا زنان ر

هـا را  زنـي و زنجيرزنـي و ديگـر رسـوائي    از زير چادر و چاقچور بيرون كشيد؟ چرا قمـه 
او . باره، نگاهي گزينشي به رضاشاه دارد ناگفته روشن است، كه كسروي دراين 1برانداخت؟

و دست پنهان بريتانيـا، آن را آگاهانـه مسـكوت     1299رغم آشنائيش با حقايق كودتاي  به
اين در حالي است، كه در منابع . ها سخن نگويدوندهاي او با انگليسيگذاشته است تا از پي

ش توسـط انگليسـي    تاريخي اعتراف هـا   هاي صريحي از رضاشاه مبني بر روي كار آوردـن
مرا انگليسيان سركار « :نويسد مي رضاخانزبان  ازآبادي به عنوان نمونه، دولت. وجود دارد

چيزي مشابه همين مضمون را مكي از زبان  2».ردمآوردند اما وقتي آمدم به وطنم خدمت ك
  3.مصدق نقل كرده است

ي روي كارآمدن رضاخان، آگاهانه از  مسلم است، كه كسروي به جاي پرداختن به نحوه
را ناديـده گرفتـه اسـت؛ زيـرا او     وابستگي رضاشاه سخن نگفته و ايـن موضـوع را آشـكا   

هاي پس از جنـگ  مركز در ايران در سالدانست، كه تشكيل دولتي مقتدر و متدرستي مي به
هاي خواهان و دولت انگليس براي خروج ايران از بحرانجهاني اول، آرمان مشترك آزادي

جاي ورود بـه مباحـث تـاريخي بـا نگـاهي      ، بهرو از اين 4.ها بودفراگير و در غياب روس

                                                
  .24رشديه، ص: ، تهرانسرنوشت ايران چه خواهد بود، )1357(احمد كسروي،  .1
  . 343، ص4، جحيات يحيي .2
  . 157نشر ناشر، ص: ، تهران1، جتاريخ بيست ساله ايران، )1359(حسين مكي، : نك پاورقي كتاب .3
خاطرات سيدحسن تقي زاده و : مشروطيت ايران، )1385(محمود ستايش، : نك 1299درباره كودتاي  .4

، ترجمه سـيد احمـد   در خدمت پنج سلطان، )1377(ثالث؛ حسن ارفع، : ، تهرانسيدمحمدصادق طباطبائي
) 1(خبرنامـه   و صعود پهلوي بـه سـلطنت،   1299كودتاي ؛ عبداهللا شهبازي، مهرآيين: نواب صفوي، تهران

؛ ادموند 1379، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سوم اسفند 1299همايش بررسي كودتاي سوم اسفند 
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 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    120

ـ ميشاه گرايانه، به نتايج كار رضاعمل پـرده  ر حقـايق پشـت  نگرد تا او را بستايد و چشم ب
خواهـان ايـران را از   هاي نيـك بسياري از آرمان«: نويسدميرضاشاه ي  دربارهاو . فروبندد

هـا، كشـيدن راه   بنياد گذاردن بانك ملي، برانداختن كاپيتوالسيون، يكسان گردانيدن رخت
  1».ها بودها نيز رو باز شدن زنها را به انجام رسانيد و يكي از آنآهن و مانند اين

ي رضاشاه را منطبق با واقعيت نشان دهد، مـدعي   كسروي براي آن كه سخنانش درباره
به باور او، اگر رضاشاه نيـاز بـه   . است كه همواره از حقيقت دفاع كرده است نه از رضاشاه

نويسد، براي قضاوت دربـاره رضاشـاه   او مي. دفاع داشته باشد بايد پسرش از او دفاع كند
دانيم رضاشاه  همه مي«: هاي مثبت و منفي عملكرد او توجه داشت زيرابهي جن بايد به همه

در زمان او، چند رشته كار سودمند بزرگـي  : هائي كوشيده داشت به نيكي هائي كه مي با بدي
يك سپاه به ساماني پديد آمده، كشور آسوده و ايمـن گرديـده، خانخـاني    : انجام گرفته بود

هـا  شده، مّلاها از نيرو افتاده، زن) تخته قاپو(نشين تاراجگر، ديههاي بيابانگرد برافتاده، ايل
ها از زني و زنجيرزني از ميان رفته، گل موالها و درويشاز چادر و روبند بيرون آمده، قمه

2.»ها چند رشته كارهاي سودمندي است كه انجام يافته بوداين. بازار و خيابان پاكشيده
 

رضاشاه در خصوص آزادي زنان و كشـف حجـاب و   هاي در مجموع، كسروي سياست
محدود ساختن قدرت و نفوذ روحانيان را ستوده و مشي استبدادي او را زير سئوال برده و 

از همين رو مدعي است، در زمـان   3.آن را مصداق ضديت با مشروطه و قانون دانسته است
به نوشـتن و آگـاه كـردن    ها بسته بود، وي ترس به خود راه نداد و  ي زبان رضاشاه، كه همه

اما چون از او چيزي بـه زيـان كشـور نيافتنـد،      ،نه روز هم در زندان ماند. مردم برخاست
4.آزادش كردند

   
                                                                                                              

موسسه : ، تهران»شاهراه فرماندهي«خاطرات سري آيرونسايد به انضمام ترجمه كامل ، )1373(آيرونسايد، 
، ترجمـه سـيروس ايـزدي،    استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران، )1358(مليكف، . رسا؛ وا، سفرهنگي 

، 1300 ـ1357دوران پهلوي  سياست خارجي ايران در، )1375(حبيبي؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، : تهران
  .البرز: تهران

  .4كتاب، ص: ، تهرانخواهران و دختران ما، )1355(احمد كسروي،  .1
  .59كسري، ص: ، تهراندادگاه ،)1357(وي، احمد كسر .2
 .4چاپاك، ص: ؟، تهرانامروز چه بايد كرد، )1326(، همان .3

  .34، صدادگاه .4
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 121   ي رضاشاه درباره كسروي و تأمل

  كمپاني خيانت و رويگرداني از روش رضاشاه

د سياسـتمداران ايـن دوره بـا    ي عملكـر  ، ضـمن مقايسـه  1320كسروي پـس از شـهريور   
اي، هائي چون محمـدعلي فروغـي، سـاعد مراغـه    صيتهاي رضاشاه، به انتقاد از شخ اقدام

نخست وزير، وحيد تنكابني، كفيل وزارت فرهنگ، تيمسار جهانباني، رئيس وقت شهرباني، 
الدولـه دادور، كـريم قوانلـو،    هژير، وزير دربار، اسداهللا ممقـاني، وزيـر دادگسـتري، وثـوق    

پرداخـت و آنـان را   ... دولت بيـات  االسالم، نماينده تبريز و فرماندار نظامي، ابوالحسن ثقه
و دسـتاوردهاي مثبـت    متهم كرد، كه اسالم را ابزار پيشرفت مقاصد سياسي خود قـرار داده 

گري تاراج ،كه ارتش ايران شكست خورد؛ ياغيان گردنكشچنان. اندرضاشاه را نابود كرده
  . مپاني خيانت ناميدكسروي اين جريان را ك. را از سرگرفتند و روحانيان به صحنه بازگشتند

ي خود  به باور كسروي، رضاشاه چنان روحانيت را ناتوان كرده بود، كه آنان عمالً دوره
اما به همت فروغي و كمپاني خيانت آنان، دوباره عبا و عمامـه   ،پنداشتندرا خاتمه يافته مي

. هـا پرداختنـد  يها و نيكـ ها، دانشها پديدار گشتند و به نبرد با قانونپوشيدند، در خيابان
حسين رضوي، كه در اعتراض به رفع حجاب از كشور اخراج شد، به عنوان قهرمان ملي به 

ها، كه مايـه ريشـخند همـه    چادر و روبند زن. كشور بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت
هـائي بـه سـود    جهانيان است، احيا شد؛ اوقاف بـه روحانيـت بازگشـت و حتـي روزنامـه     

  1.يافت روحانيان انتشار
ها را اقدامي كسروي براساس باورهاي خاص خود، به اين خدمات فرهنگي تاخته و آن

صدائي بـا نوگرايـان سكوالريسـت    اين موضع كسروي، نوعي هم. آميز خوانده استخيانت
تـري كـه   ، امـا نكتـه مهم  ها اغلب مواضـع مشـتركي داشـت   عهد رضاشاه بود، كه وي با آن

كسـروي  . اش بـود مراهي دولت و مجلس با مخالفان مذهبيشدت برآشفت، هكسروي را به
-دانست و معتقد بود رضاشاه در قطع پيوند دين و دولت، خـون اين پيوند را اساساً شوم مي

   2.لذا هرگز نبايد اجازه داد اين پيوند نامبارك دوباره برقرار شود .ها خورده بوددل

                                                
  .61ـ63همان، ص .1
گفت و ، )1322(، همان؛ 30ـ32 ،13پيمان، ص: ، تهراندولت به ما پاسخ دهد، )1323(احمد كسروي،  .2

  .18چاپاك، ص: ، تهرانشنيد از پرچم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 25

https://chistorys.ir/article-1-187-fa.html
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مشخصـي از سياسـتمداران    كسروي سپس به طرح اين مسئله پرداخت، كه چـرا جمـع  
دار امـور  ي استبداد و هم در دوران فضاي باز سياسي، همچنان سررشته ايراني هم در دوره

شوند؟ چـرا هـيچ كـس قـادر بـه برانـدازي و       اند و از صحنه سياست حذف نميباقي مانده
بركناري اين جريان شوم نيست؟ و حتـي رضاشـاه بـا همـه اقتـدارش نتوانسـت آنـان را        

اينـان دسـته   : ايـم ها آن است كه گفتـه پاسخ همه اين پرسش«به اعتقاد كسروي،  زد؟براندا
هـر  . تنهـا وزيـران نيسـتند   . اند هم بسته دارند و همه بهبزرگي هستند و ريشه نيرومندي مي

-بودند، در مشروطه مـي اين است كه در استبداد مي. دارندكدام پيروان و بستگان بسيار مي

بودنـد، در دوره دموكراسـي   بودند، در زمان رضاشاه مـي ميرزا مي مدعليبودند، در زمان مح
كسروي ايـن گـروه بدانـديش را     1».شان را نكنيم هميشه خواهند بود اگر ريشه. هم هستند

ان      مي» كمپاني خيانت« خواند و درگير كردن ايـران در جنـگ جهـاني دوم را شـاهكار آـن
 هـا ت فرهنگ، كانون و سرچشمه آلودگيكسروي وزارت جنگ را همچون وزار .شمارد مي
خانه و در ميان افسـران ايرانـي راه    شمرد و با بيان فساد عميقي كه در پيكره آن وزارت مي

، پاسخگو 1320ي رسوائي ارتش در شهريور  يافته بود، از وزارت جنگ خواست تا درباره
  2.باشد و خادمان و خائنان آن رخداد شوم را به ملت بشناساند

دانسـتند مقاومـت در   مردان كشور و در راس همه رضاشاه، مـي  ور كسروي، دولتبه با
رضاشاه به عنوان يك شخصيت . انجامد برابر متفقين بيهوده است و جز به بدنامي ارتش نمي

جهت كار به اما چرا بي ،ي زيادي دارند ها از ايران فاصلهدانست آلماندرستي مينظامي، به
امـا   ،انگاشتندرضاشاه را اختياردار مطلق مي ،سروي، هرچند مردمجنگ كشيد؟ به اعتقاد ك

هاي ديگر از او نافرماني كردند گروهي از وزيران، سرلشكران و جريان. در واقع، چنين نبود
  3.و اينان بودند كه جنگ را بر كشور تحميل كردند

قـع، بـه ايـن    كنـد و در وا سان، كسروي با ساده سازي مساله، رضاشاه را تبرئه ميبدين
گويد، كه اگر اين جريان تا آن اندازه قدرتمنـد بـود، چـرا بـه پادشـاهي      پرسش پاسخ نمي

ي امور كشـور را در دسـت نگرفـت؟ و رضاشـاه چگونـه       رضاشاه تن داد و خود سررشته
                                                

  .50ص اه،دادگ .1
  .91رشديه، ص: تهران افسران ما،، )1358(احمد كسروي،  .2
  .51ـ54ص دادگاه، .3
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توانست اصالحات خود را ـ كه به زعم كسروي در تضاد با منافع اين جريان بود ـ را آغاز   
ت كه براي اثبات فرضيه كسروي، تنها يك راه وجود دارد و آن پـذيرش  كند؟ ترديدي نيس

تر، وابستگي كمپاني خيانـت بـه خـارج    هاي خارجي و به عبارت دقيقدست پنهان قدرت
بـه بـاور رواسـاني،    . اين همان راهـي اسـت، كـه  شـاپور رواسـاني پيمـوده اسـت       . است

داري در راستاي اجـراي  تعمار سرمايهي حاكم وابسته به اس دار و طبقههاي سابقه فراماسون
پهي بــه وزارت و از وزارت بــه هــاي مــورد نظــر بريتانيــا، رضــاخان از ســردار ســنقــش

زيري و سرانجام به پادشاهي بركشيدند؛ زيرا رضاشاه آلت فعل ايـن جريـان بـود،    و نخست
بـه  شد كه تمام قدرت سياسي در دست رضاشاه متمركز است و او هرچند در ظاهر ادعا مي

به ادعاي رواساني، تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي و حتي سقوط . گيردتنهائي تصميم مي
هرچنـد   1.رضاشاه، تغييري در وابستگي سياسي و سازماني و مالي اين جريان ايجاد نكـرد 

امـا روشـن اسـت، كـه در تحليـل او،       ،كسروي به اين صراحت به موضوع نپرداخته اسـت 
  .شي وجود داردانديهائي از توطئه رگه

  
  انديشه ترقي و علت دفاع از رضاشاه

منظور از انديشه ترقي به . توان در يك معنا، از هواداران انديشه ترقي دانستكسروي را مي
او به  2».تر شدن اوضاع و احوال نسبت به وضعيت قبلي است مطلوب«تعبير سيدني پوالرد، 

از نگاه . دانستخواست و آيين خدا مي پيشرفت دائمي و مستمر انسان باور داشت و آن را
ها را  زيرا او مايه پسرفت يا پيشرفت توده 3.او محور و موتور ترقي انسان، انديشه او است

دانسـت و   يك و بد، آيين زنـدگي و راه آن مـي  ها و باورها، خوهاي نانديشه: در سه حوزه
خـرد و تفكـر ترقـي مبتنـي      شوند، كه بـر ت ميفها، زماني مايه پيشرمعتقد بود اين انديشه

او ناآگـاهي، نـاداني و نـافهمي     .ي رضاشاه تا حد زيادي چنين بـود  به باور او دوره. باشند

                                                
  .شمع: ، تهرانداريدولت و حكومت در ايران در دوره تسلط استعمار سرمايه ،)تا بي(شاپور رواساني،  .1
اميركبيـر،  : هران، ترجمه حسين اسدپور پيرانفر، تانديشه ترقي تاريخ و جامعه، )1345(سيدني پوالرد،  .2

  .9ـ10ص
از آغـاز دوره قاجـار تـا پايـان دوره     (شناسي انحطاط و عقب ماندگي ايرانيان و مسـلمين   تاريخ علت .3

  .294ـ295ص ،)پهلوي
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شمرد و چون ماندگي ايرانيان مي ها را درد اصلي جامعه و علت اصلي انحطاط و عقبتوده
زيرا همـت  . ي تحسين بود داشت، به باور او شايستهدولت رضاشاه در مسير ترقي گام برمي

ودگي ها، پيرايش خرافهها، زدودن نادانيرضاشاه مصروف آگاهي توده هـا و اتحـاد   ها و آـل
بنـابراين، راز بـزرگ   . آفـرين بـود  ايرانيان شده بود و به همين دليل بسيار دشوار و مخاطره

  1.خواندها ميي آن چيزهائي بود، كه او آلودگي توده دفاع وي از رضاشاه، مبارزه با همه
لذا عملكـرد  . ها، درافتادي رضاشاه بنگريم وي با بسياري از اين آلودگي اگر به كارنامه

هـاي بلنـدي در مسـير    هاي كسروي، گـام هائي كه داشت همچون آرماني كاستي او با همه
بديهي است كه اختالف نظر كسروي و رضاشاه بـه قـوت خـود بـاقي     (ي ترقي بود  انديشه

كـرد، در  تبليـغ مـي  » پاكـديني «چه كسروي زير عنـوان  يز آني ايجابي ن در عرصه ).است
بردن  از نگاه كسروي دينداري يا پرستش خدا، چيزي جز پي. كارنامه رضاشاه وجود داشت

پرسـتش  . به خواست و آيين خدا و فهم معناي جهان و زندگي و زيستن به آيين خرد نبود
ها نبرد ها بجنگد، با گمراهيبديخدا آن است كه هر كس در آرزوي آبادي جهان باشد، با 

كنـد و تـا در ايـن    زيرا آدمي در اين جهان زندگي مـي . كند و دردهاي بشر را كاهش دهد
مردمي كه . اندجهان آخرت و دنيا به هم پيوسته. جهان است بايد در انديشه آبادي آن باشد

آشكار است كه  2.در اين جهان خوار و پست زندگي كنند، در آن جهان خوارتر خواهند بود
گيري دنيائي حكومت رضاشاه سازگار بود بلكه مباني فكري و چنين آييني نه تنها با جهت

  . كرداجتماعي آن را تقويت و تحكيم مي

                                                
گـري،   هـا ماننـد صـوفي    هـاي آن  هاي گوناگون و بـدآموزي  يشـ ك1 :ها بدين شرح استترين آنمهم .1

هـايي   ـ كثرت و تنوع زبـان 3گري؛ هاي اروپائييگر بدآموزيـ ماديگري و د2گري؛  گري، خراباتي شيعي
ـ 4كه مايه پراكندگي و چنددستگي ايرانيان است؛ ... چون تركي، عربي، فارسي، ارمني، كردي، آسوري و 

ـ بيسوادي توده و رواج نيافتن 5؛ ...هاي كوچنده لر، كرد، بختياري، تركمن، قشقائي، شاهسون و عرب وايل
ـ بدي قانون و غلط بودن شيوه و بنيان 7ـ بدي فرهنگ و نارسائي آن؛ 6هاي نوين اروپائي؛ رها و هندانش

ـ شناخته نبودن معني كار و پيشه و داد و ستد و بازرگاني و بيـرون    8هاي دولتي؛ ها و سازمانخانهوزارت
و ويراني روستاها؛  هاي كشاورزيـ سستي كشاورزي و خشك ماندن بيشتر زمين9ها؛  از راه بودن همه اين

در ، )1357(، كسروي احمد ها و ناآگاهي مردم از دستورهاي تندرستي و نبود بهداشت؛ـ فزوني بيماري10
  .26ـ27چاپاك، صص: تهران راه سياست،

  .97همان، ص .2
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ستود ايـن  ديني كه كسروي با آن مخالف بود و رضاشاه را به خاطر روياروئي با آن مي
هاي خواني برپا گردانيدن، در ماهروضه كه دين در ايران پيروي كردن از ماليان كردن،«بود 

انداختن، به زيـارت كـربال و مشـهد رفـتن،     زن راه هاي زنجيرزن و قمهمحرم و صفر دسته
هاي گنديده مردگان را بار كردن و به قم و نجف فرسـتادن، و اگـر يـك گـام بـاالتر       الشه

ظيفـه گـريختن، بـه    بگذاريم دولت را غاصب شناختن، ماليات را حرام دانسـتن، از نظـام و  
  1.»ها نافرماني نمودن استقانون

آميز مسلمانان است كه اي از رفتارهاي خرافهگفت پارهچه كسروي مي روشن است آن
عـالوه، كسـروي    بـه . شد و هرگز گوياي اصل دين نبـود ها رنگ و بوي ديني داده ميبه آن

فاً يـك پديـده خصوصـي    بـرد و آن را صـر  شأن و كاركرد اجتماعي دين را زير سئوال مي
شمرد كه با نگاه رضاشاه انطباق كامل داشـت؛ زيـرا  كسـروي معتقـد اسـت، برخـورد        مي

ود و  » خردانـه هاي بـي  بازيچه«رضاشاه با دين و روحانيت نه برانداختن بنيان دين بلكه  ـب
هم توجيه كسروي و هم  2.شدگرنه از نماز و روزه و مسجد و كارهاي ديگر جلوگيري نمي

ماندگي ايرانند و اين آداب اجتماعي كه موجب عقب ه حكومت، اين بود كه بسياري ازجيتو
  .بايد متوقف گردند

در حكومـت سكوالريسـتي رضاشـاه، تعليمـات     . كه حقيقت غير از اين اسـت حال آن
كوشيد دين را به مثابه ابزاري مذهبي جايگاه خود را به وظايف ملي و ميهني داد؛ دولت مي

به همين خاطر، حكومت بـه جـاي حملـه مسـتقيم بـه       3.ت ملي قرار دهددر خدمت وحد
در همـين راسـتا،   . داردكرد كه در مسير تضعيف عقايد خرافي گـام برمـي  اسالم، وانمود مي

خواني ممنوع شد و برخي مساجد تاريخي اصفهان براي بازديد مـردم بـه روي غيـر    تعزيه
ر برگزاري مراسم سوگواري ايجـاد شـد،   هاي جدي دمحدوديت 4.مسلمانان نيز گشوده شد

هاي مختلف، قمـه و زنجيـر زدن، تعزيـه و    هائي چون قرباني شتر در مناسبتآداب و سنت
... گيـري، دعانويسـي و   گردانـي، رمـالي، جـن   بازي، پردهگيري و شعبدهخواني، معركهشبيه

                                                
  .61ص دادگاه، .1
  .61همان، ص .2
  .435، صعلمي: يم صبوري، تهران، ترجمه عبدالعظرضا شاه كبير يا ايران نو، )1351(ساتن،  .پي. الول .3
 .433، صهمان .4
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و معتقد است، حملـه   عبداهللا مستوفي دامنه اين اقدامات را بسي فراتر انگاشته 1.ممنوع شد
از همين رو، توپ افطـار و سـحر   . به نماز و روزه و محراب و منبر جزو سياست دولت شد

را نيم ساعت بعد از نماز مغرب و توپ سـحر را يكـي دو سـاعت جلـوتر از طلـوع فجـر       
  2.داري باز دارندانداختند تا مردم را از روزه مي

ل و تغيير پوشش مـردان و كـاهش نفـوذ    افزون بر اين، اقداماتي چون لباس متحدالشك
گيري از طالب، لزوم دريافت جواز عمامـه پـس از قبـولي در    اجتماعي روحانيون، آزمون

امتحانات وزارت فرهنگ، رفته رفته از تعداد روحانيان كاست و در مجموع، روحانيون بـا  
و سـاير  ازي قضـائي و آموزشـي   رفتـه رفتـه، بـا نوسـ     3.بحران مالي و منزلتي مواجه كرد

هاي سكوالريستي رضاشاه، چنان عرصه بر روحانيان تنگ شد، كه ناچار به صـورت   اقدام
ها با ترس و لـرز رفـت    ها و دور از چشم پاسبانان انفرادي و در آخر شب و از پس كوچه

با تضـعيف روحانيـت سـنتي، دولـت بـه ايجـاد        4.كردند و يا در خانه منزوي شدندآمد مي
سـازمان پـرورش   «و سپس » مجالس وعظ و خطابه«ا در چارچوب روحانيت دولتي، ابتد

ها، مسـائل تـاريخي، اخالقـي، بهداشـتي،     همت گماشت كه محور اصلي فعاليت آن» افكار
ها را به درون بود تا اين انديشه... دوستي و  دوستي، شاه خواهي، ميهن ادبي، اجتماعي، تجدد

حـق داشـت، كـه بگويـد رضاشـاه چنـان       بدين ترتيب، كسروي  5.جامعه ايران تزريق كند
كردنـد و هرگـز   ي خود را پايان يافته تلقي مـي  ها دورهروحانيت را به حاشيه راند، كه آن

  6.پنداشتند كه به متن جامعه بازگردندنمي
  

                                                
ــراهيم صــفائي .1 ــران  ،)1356(، اب ــران، رضاشــاه و تحــوالت فرهنگــي اي ــر،: ته  وزارت فرهنــگ و هن

  .113ـ116ص

زوار،  :تهران ،3ج ،قاجار هشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دور ،)1371(، عبداهللا مستوفي .2
 .272ص

 .114صمحسن، : ، تهراندرگيرودار دو فرهنگ، عبور از عهد پهلوي، )1377( ابوالمجد حجتي، .3

 .306وحيد، ص: ، تهرانخاطرات صدراالشراف، )1364(محسن صدراالشراف،  .4

 .97عروج، ص: تهران علما و رژيم رضاشاه،، )1377(حميد بصيرت منش،  .5

  .61ـ63، صصدادگاه .6
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  مساله زنان

ي زنان، در قياس با روشنفكران نسـل قبـل و هـم     هاي كسروي دربارهطور كلي، ديدگاهبه
در حالي كه دولت رضاشـاه  . گيرانه است زيادي تنگ نظرانه، سنتي و سخت نسل او، تا حد

هايي چون كشف حجاب، تغيير پوشش مردان و زنان، اصالحات قضـائي و اداري  با برنامه
به ويژه حضور و مشاركت آنان در ادارات و  ،كوشيد، راه را براي فعاليت اجتماعي زنان مي

ي  ي زنـان بـه عرصـه    ي اعتقادي بـه ورود گسـترده  نهادهاي اجتماعي، هموار سازد؛ كسرو
  1.سازددانست، كه جامعه را آلوده مياجتماعي نداشت زيرا آن را لغزشگاهي مي

اما به برابري كامل زنان با مردان  ،شناختچند كسروي زن را انسان درجه دوم نمي هر
ن عهـد رضاشـاه   گونه كه دولـت و روشـنفكرا  گفتند و حتي آنها ميگونه كه فمنيستـ آن

از نگاه او، خدا زنان را براي كارهائي آفريـده، مـردان را بـراي    . معتقد بودند ـ باور نداشت 
زن براي بچه پـروردن و خانـه   «: كارهائي ديگر و زنان نبايد به كارهاي غير زنانه برخيزند

 سپس كسروي با نقد وضعيت زنان» .ها استنگهداشتن و دوختن و پختن و اين گونه پيشه
   2.دهد كه نبايد از آنان سرمشق بگيرنداروپائي به شرقيان هشدار مي

ي زن با نگاه رسمي حكومـت، امـا    هاي بسيار در نگاه كسروي به مقولهرغم همساني به
كسروي ارجمندي زن را در همسري يك مرد . ها تمايزهاي جدي وجود داشتدر ميان آن

اور او حـق زنـان زمـاني پايمـال      . ندديد تا دوشادوش او چرخ زندگاني را بچرخامي به ـب
او ورود زنان به عرصه سياست، قضاوت و اجرا را كـه   3.شد، كه مردان زن اختيار نكنند مي

داري كمتر داري و خانهبه اعتقاد كسروي بچه. شمردكرد كاري ناپسند ميحكومت تبليغ مي
كارهاي مورد نياز ماننـد پزشـكي،   زنان بايد ابتدا به . از نمايندگي در پارلمان و كابينه نبود

 4.اهتمام ورزند، يـا بـه همسـران خـود يـاري دهنـد      ... دندانسازي، جراحي، آموزگاري و 
ان   كرد اما معتقد بود، بايـد آمـوزش  هرچند كسروي از سواد آموزي زنان دفاع مي هـاي زـن

چـون   هـائي پس آموزش. هاي زنانه باشد نه همسان و همشكل مردانمنطبق با نوع فعاليت

                                                
 .235ـ236ص ،)سال اول(پيمان  .1

 237ـ238ص همان، .2

  239همان، ص .3
  .32ـ36، صخواهران و دختران ما .4
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بهاي ي به هدر دادن عمر گران به منزله... ها و افسانه، علوم طبيعي و هاي بيگانه، رمانزبان
داري و او آموزش دختران را براي درك حقايق زندگي و فهم معناي سررشـته  1.زنان است

  2.نويس و جادوگر نشوندشمرد تا زنان اسير فالگير، دعايقانون، الزم م

هاي حكومت ي زنان بود، كه به تعبير كسروي، در ميانه ين مسالهانگيزترجنجال ؛حجاب
ها و انتقاد دخترانه، انتشار روزنامه ارسي آن آغاز شد و با تاسيس مد قاجار گفتگو درباره

چاقچور از : هاي پس از مشروطه، به يك گفتمان غالب تبديل شداز وضعيت زنان در سال
پيچه را نيمي از زنان اسـتفاده كـرده و نيمـي    . داد ميان رفت و روبند جاي خود را به پيچه

، 1315كه رضاشاه در اين جنبش، از هر سو، در حال پيشرفت بود تا آن. ديگر كنار نهادند
رغـم مقاومـت    او به.  آخرين گام را با كشف حجاب و جلوگيري از چادر و پيچه برداشت

هر چه هست، اين يك « اه كسروياز نگ 3.ي سنتي و ماليان اين سياست را ادامه داد جامعه
هاي ايران پس از هزارها سـال چـادر و روبنـد را بـه كنـار      كار بزرگ تاريخي بود كه زن

راسـت اسـت كـه ايـن كـار بـا       . هـا در آمدنـد  گزاردند و با روهاي باز به كوچه و خيابان
رفتنـد و  يها و دخترها اين بار از آن سو، تند مهايي همراه بود، و بسياري از زنناستودگي

نمودند، با اين حال، روي هم رفته، پيشـامد ارجـدار   هاي اروپا مياز هر باره پيروي از زن
  4».بود كه بايستي ارجش شناسند و نگاهش دارندبزرگي مي

نويسد، برخي از بدخواهان ايران كسروي با ابراز تاسف از عدم استمرار اين سياست مي
با . هاي نيك او و از جمله كشف حجاب را برهم زدندپس از بر افتادن رضاشاه، بيشتر كار

آزاد گذاشتن چادر و روبند، بار ديگر روحانيان، زنان را به سوي حجاب برانگيختنـد و بـه   
نام اسالم زنان را به زير چادر و چاقچور كشاندند و با اين اقـدام، نـوعي دو دسـتگي بـين     

اي بـود كـه    اين همـان نتيجـه  . پديد آمدسواد و سنتي كرده و آگاه، با زنان بي زنان تحصيل
كسروي براي آن كه بحران ناشي از حجاب را به كلي حل  5.كردندبدخواهان ايران دنبال مي

                                                
  .239ـ240، ص)سال اول(پيمان  .1
  .28ـ31، صخواهران و دختران ما .2
  .2ـ4همان، ص .3
  4همان، ص .4
  .4ـ5همان، ص .5
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كند، همچون تبليغات رسمي حكومت رضاشاه، حجاب را نه به عنوان يك اصل ديني، بلكه 
از روزگار پـيش از  كرد، كه به استناد شواهد تاريخي، به عنوان يك سنت ايراني معرفي مي

اين در حالي است، كـه در دنيـاي پيشـامدرن،     1.اسالم در ميان طبقات متمول رواج داشت
  .اي جهاني بود و به تمدني خاص اختصاص نداشتاساساً حجاب پديده

حكومت پهلوي نيز بر اين باور بود كه هدف مذهب، حمايت از زنان در برابر خشـونت  
زيرا اسالم . هااسالم بوده، نه اسارت و تحت فشار نهادن آنو رسوم وحشيانه دوران قبل از 

نهايت زن اختيـار  توانستند بياي كه مردان ميرسم كشتن دختران را پايان داد و در جامعه
ي حجـاب نيـز    باره در 2.كنند، به چهار زن محدود كرد و براي زنان حق ارث در نظر گرفت

اما اين حكم قرآن،  ،خود اعتدال را رعايت كند خواست كه در رفتار و لباسقرآن از زن مي
بعدها به حجاب سياه منتهي شد، كه ريشه در دوران گذشـته داشـت نـه برخاسـته از مـتن      

و احياي آن در كشورهاي اسالمي بيشتر به عنوان نماد سياسي ضـدغربي اسـت تـا     ،اسالم
3.اقدام براي اجراي يكي از احكام مذهبي

 

. عهد پيامبر و تا دير زماني پس از آن، زنان روگشـاده بودنـد  كسروي نيز معتقد بود در 
 4.توان مطلبي دال بر رو گرفتن زنان يافت عالوه، نه در قرآن و نه در هيچ كتاب فقهي نمي به

زيـرا  . خيزدنگاه او، اگر حجاب براي آن است كه زنان ايمن باشند، اين از حجاب برنمياز 
يك، زنـان بـا   : ور او، حجاب مورد نظر خدا دو وجه داردبه با. زنان ناپاك هم روبند دارند

پيامبر اسالم نيز بـر همـين   . آاليش باشند بيگانگان نياميزند، دوم، در بيرون خانه ساده و بي
ي  هاي روشنفكري پس از واقعـه رضاشاه نيز تحت تأثير همين جريان 5.دو وجه تاكيد كرد

ت، اين امر عين ديانت است و اعالم سركوب مسجد گوهرشاد، در دفاع از كشف حجاب گف
ي اصول  يعني دين را بايد به مثابه. كرد براي درك اين مطلب، نگاه به دين را بايد تغيير داد

                                                
  .7همان، ص .1
وشش سعيد پهلوي، به ك ،)متن كامل خاطرات اشرف پهلوي(هايي در آئينه  چهره ،)1380(، اشرف پهلوي .2

  .59صامير مستعان، : قانعي، تهران
  .59ـ60صهمان،  .3
  .10، صخواهران و دختران ما .4
  .235ص  ،)سال اول(پيمان  .5
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زيرا مقنن دين اسالم شخص پيامبر . و باورهاي زميني و بشري نگريست نه الهي و آسماني
-هـاي انسـان   شاه از آرمانبوده است و اين دقيقاً نشانه آشكار تاثيرپذيري رضا) ص(اكرم 

اي به اين معنا كه اصول، قواعد و احكام ديني چون به دست بشر و براي دوره.  گرايانه بود
تواند در ادوار بعد، به دست همان بشر قابل تغييـر و  مشخص وضع شده، به طور منطقي مي

1.تبديل و نيز اصالح باشد
 

ه زيـان   با اين همه، كسروي آزادي يكباره زنان را بدون ف راهم آوردن بسترهاي الزم ـب
ها، كوچه و خيابان ها، بزمدانست؛ به گمان او بايد نخست، زنان در جامعه، انجمنجامعه مي

. ساده و بدون آرايش وارد شوند و خودنمائي را به خانه و نزد شـوهران خـود نگـه دارنـد    
شـوهر و خويشـان نزديـك     ها جز همـراه دوم، با مردان بيگانه آزادانه در نياميزند و در بزم

آميزش آزادانه لغزشگاه زنان و سوغات زنـان فرنگـي اسـت و اروپائيـان در      2.خود نروند
آنان زنان را ابزاري براي خوشگذراني و . بسياري از امور، از جمله در قضيه زنان گمراهند

  3.كامگزاري مردان شناخته و بيش از آن، ارزشي براي زنان قائل نيستند
  
  
  
  
  
  

                                                
مركز اسـناد انقـالب    :، تهرانمباني ايدئولوژيك حكومت در دوران پهلوي ،)1384(، محمدحسن آصف .1

  .238اسالمي، ص
  .17ـ18، صخواهران و دختران ما .2
  .18ص همان، .3
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  جهنتي
ي فكري و فرهنگي، و رضاخان به عنوان يك فعال نظامي كـه   كسروي به عنوان يك چهره

آن را تجربـه كـرده بودنـد، نيـك      هـاي پـس از  در متن تحوالت مشروطه زيسته و بحران
هاي انقالب در پرتو يك دولت ضعيف و ناكارآمد به علت موانع دانستند كه تحقق آرمان مي

لـذا  . ناممكن اسـت » هاآلودگي«ها و فزوني ي و ناآگاهي تودهساختاري، از جمله پراكندگ
تشكيل دولت مقتدر رضاشاه و گام برداشتن او در مسير اصالحات و تقويت دولت مركزي، 

ي تشكيل ارتش نوين، اتحاد ايرانيان،  عملكرد رضاشاه در عرصه. آن دو را به هم پيوند داد
روحانيت، كشف حجاب، توسعه تعليم و  تحرك اقتصادي، يكجانشين كردن ايالت، تضعيف

  ي ها و فرايند عرفي شدن از نگاه كسروي در مسير انديشهتربيت، برخورد مجدانه با خرافه
بـه  . گشـت هاي مشروطيت منتهـي مـي  ترقي قرار داشت و نهايتاً به تحقق بخشي از آرمان

گرايانه به رضاشـاه  لدر واقع، كسروي نگاهي عم. همين خاطر استوارانه از او پشتيباني كرد
بنابراين اگر كسروي رضاشاه را . سنجيدهاي او را براساس سود و زيانش ميداشت و اقدام

كرد اما منافع حكومت او را به علت خودكامگي، غربگرائي و نقض مشروطيت نكوهش مي
د افزون بر اين نبايد فراموش كر. دانستهايش ميها و كاستيتر از ضعفبه مراتب برجسته

ي  كه هم استبداد رضاشاه و هم افكار كسروي در گـذر زمـان شـكل يافتنـد؛ اگـر دربـاره      
توان به راز دفـاع كسـروي از رضاشـاه    ي اين روندها تأمل كنيم بيش از پيش مي مجموعه

  . بردپي
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            25 / 25

https://chistorys.ir/article-1-187-fa.html
http://www.tcpdf.org

