
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  93ـ118، صص 1393 بهار، نوزدهمي  م، شمارهپنجسال 

  

  يرامبيپ ي يهداع تا ها نيد نقد از يكسرو
  

  *يتوان يمالئ رضايعل

  

  دهيچك

ـ تندش به اد يبه علت نقدها يكسرو ينيد يكردهايرو ي  هبار در گفتن سخن  اني
ـ يكه از اصالحات د ،بود ينيد شينواند كياو نه . ستيچندان آسان ن ،موجود  ين

 ؛ديسخن بگو نيكه از بازگشت به اصل د ،بود ينيد يادگرايبن كيدفاع كند و نه 
 اسـت  نيا مساله ن،يبنابرا. كرد يامبريپ يادعا سپس كه بود ها نيدقد تبلكه او من

  پرداخت؟  ديجد نيد كي يدار هيداع به ها نيد نقد از يكسرو چگونه و چرا كه
ـ د يو كه رسد يم جهينت نيبه ا ي،كسرو ينيدر گفتمان د يريبا س ،مقاله نيا     ني
 يضـرور  ها دوران ي مهجوامع در ه ي ههم يبرا يآدم تيچراغ هدا ي همثاب به را
ـ ن عصر علم و خرد منطق، سالح به او نظر مورد نيد اما ؛شمرد يم  تـا  داشـت  ازي

 يهـا  يدگرگـون  بـا  همگـام  و باشـد  داشـته  را شيها آموزه نييتب و ميتفه يتوانائ
 ؛هستند يا صهيخص نيچن فاقد موجود انياد كرد يم ادعا او. گردد متحول يخيتار

ـ عصـر پد  يازهـا ينطبق با نم ديجد ينيتا د ديلذا كوش  نيآورد و آن را جانشـ  دي
 در رااو است كـه   يكسرو يساختگ نيهمان د »ينيپاكد«. ديموجود نما يها نيد

  .نمود آشكار خودساخته امبريپ كي قامت

  .يامبريپ ن،يد رضاشاه، اصالحات ،يخردگرائ ،ينيد اصالح: يديكل يها واژه

  
  

                                                
  . فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تاريخ، پژوهشكده دانشيار* 

  )mollaiynet@yahoo.com( :ايميل
  18/04/93 :تاييد تاريخـ  07/04/92: دريافت تاريخ
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  مقدمه

نخست كه عمدتاً  ي دوره: نهاد سر را پشت زينسبتاً متما ي سه دوره ،خود يزندگ در يكسرو
 انيبه كسوت روحان ،دوره نيدر ا يكسرو. گذشت ينيشد، به كسب علوم د يسپر زيدر تبر
مناظره كرد و بـه   گرياز خود بروز داد و با مبلغان مذاهب د ندارانهيد ديتعلقات شد ،در آمد

 يو از اسـالم سـنت   برگزيـد  شـد  يم ختم نيد لفظ به كه يلقبخود  يبرا ،عرب بانيسبك اد
بـا   ونـد يبـود كـه در پ   يكسـرو  يدوم زنـدگ  ي سـرآغاز دوره  ،تهران در اقامت 1.دكردفاع 

 مـان يپ ي مجلـه  سيتاسـ  تا كه ،دوران نيا يژگيو. افتي يا تازه ريمس ،اصالحات رضاشاه
و متـاثر   دشو يم داريپد يپژوهشگر علم كي ي هدر چهر ياست كه كسرو نيا ،افتيادامه 

 يسـنت  اسـالم  بـه  او تعلقات و شود يم ليمتما يگرائ رانيا به عهدآن  يروشنفكر يفضااز 
ا انتقـاد    يكسرو يسوم زندگ ي دوره ي هعيطل ،نييآكتاب  انتشار .ابدي يم كاهش است كه ـب
 و موجـود  يهـا  شيك يبرانداز با سرانجام و افتي يتر ابعاد تازه ،مانيدر مجله پ ياجتماع
  .رفتيپذ انيپا ديجد نيد كي يدرانداز

باور  نيبر ا ـكند   يامبريپ ياز آن كه ادعا شيپ يعني ـ ها نينقد د ي همرحل در يكسرو
ـ ز ؛ناداني است ي هكاري بيهوده و نشان ،اسالم از پس جديدي دين هر يگذار هيبود كه پا  راي

اما او رفته رفته در  2،اسالم خداشناسي را به جائي رسانده كه هرگز باالتر از آن نتوان گفت
 يكه بايد مذاهب اسالم ديرس جهينت نيگستاخانه به ا ي،مذاهب اسالم يانتقاد يبررس ريمس

ـ  ،اسـالم  ياياح يتالش برا رايز ؛را يك به يك برانداخت ـ  يحركت  بـه  محكـوم  و ثمـر  يب
  3.است آور زيان سراسر مانده، يباق چه آن هر اسالم از ، زيرااست شكست
است كه  نيپرسش مهم ا ،يكسرو ي هشياند در تحول و يسيدگرد نيا هب تيعنا با حال

ـ  ،ها نينقد د ي از مرحله يچرا و چگونه كسرو ـ پ ي هبه مرحل گـام برداشـت؟ چـه     يامبري
ـ  ،نديفرا نياو فراهم ساختند و او در ا يبستر را برا يعوامل و مسائل گـذر   ياز چه مراحل

  كشاند؟ ديجد نيد كي يدار هيداع به را او يهائ زهيكرد؟ چه عوامل و انگ
                                                

 مجـد،  طباطبـائي  غالمرضـا  كوشش به ،مشروطيت عصر در آذربايجان رجال ،)1377( مجتهدي، مهدي .1

 .221ص زرين،: تبريز

  .268 ـ269ص فردوس،: تهران ،)اول سال( پيمان ،)1381( كسروي، احمد .2
  .193ص پايدار،: تهران ،خواهيم مي چه ما ،)1319( ،همو .3
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 95  يامبريپ ي يهداع تا ها نيد نقد از يكسرو

 اسـتناد  بـه  توان ينم است، افتهي انتشار يكسرو رامونيپ تاكنون كه يفراوان آثار رغم هب

 1اثـر ناصـر پاكـدامن،    يكسـرو  قتلچون  يآثار. داد ها پرسش نيا به يروشن پاسخ ها آن

ـ جرو  2،يزدانياثر سهراب  مشروطه خيتار و يكسرو  هدور ينگـار  خيتـار  اصـلي  يهـا  اني
ـ د تا دارند پژوهانه خيتار يكردهايرو شتريب 3ي،حيفص نيمياثر س پهلوي  يآثـار . كاوانـه  ني

اثـر   كسـروي  آثـار  نقـد  ؛4اصـيل  اهللا نوشته حجـت  كسروي سياسي انديشه در سيريچون 

ـ گفتار دار 6ناطق، ناصح يها و مقاله 5عبدالعلي دستغيب، ـ رحمان وشي علـت در كتـاب   اني
 يكسرو يعلم ي هويسبك تفكر و ش شه،يبه اند شتريب 7،نيسلمم و انيرانيا انحطاط يشناس

  .اند شده يو ينيد يكردهايرو متعرّض كمتر و اند پرداخته

 ي هصبغ با يآثار نخست،: اند شده نوشته يكسرو ينيد اتيمدع نقد در زين آثار گونه دو
 گرائـي  سـروي ك...  بهائيگري بابيگري، شيخيگري،: عقايد تاريخ در تحقيقمانند  ينيد برون

 احمـد  و تيهـدا  صـادق  احـوال  در يريسـ : خطا ةشياند آورندگان و 8اثر يوسف فضائي،
 يچون مهد يدوم، آثار كسان 10.يكسرو آراء در ينيپاكدو  9،ياحسان طبر تاليف ،يكسرو

                                                
  .افسانه: سوئد ،كسروي قتل ،)1380( ناصر، دامن، پاك .1
  .ني: تهران ،ايران مشروطة تاريخ و كسروي ،)1376( يزداني، سهراب .2
  .نوند: مشهد ،پهلوي دورة در نگاري تاريخ اصلي هاي جريان ،)1372( فصيحي، سيمين .3
  .اميركبير: تهران ،كسروي سياسي انديشه در يريس ،)1356( اصيل، اهللا حجت .4
  .پازند: تهران ،كسروي آثار نقد ،)1357( دستغيب، عبدالعلي .5
  .11ـ12ش ،20س ،كتاب راهنماي مجله ،»كسروي احمد باره در سخناني« ،)1356( ناطق، ناصح .6

: تبريـز  ،مسـلمين  و نايرانيـا  مانـدگي  عقب و انحطاط شناسي علت تاريخ ،)1382( رحمانيان، داريوش .7
  تبريز دانشگاه

 بـابيگري،  شـيخيگري، : عقايـد  تـاريخ  در تحقيـق  گـري،  كسروي بهائيگري، ،)1363( فضائي، يوسف .8
 .عطائي: تهران ،گرائي كسروي...  بهائيگري

: تهران ،كسروي احمد و هدايت صادق احوال در سيري: خطا انديشة آورندگان ،)1378( طبري، احسان .9

  .كيهان
 ،20س نامه،  ايران ،»دين به عقالني نگرشي: كسروي آراء در پاكديني« ،)1381( ،پرور قانون محمدرضا .10
 .2ـ3ش
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ـ  3،يرازيش ينيحس نينورالد 2،يچهارده نينورالد 1،يحاج سراج انصار و  4،يفرهنگ نخع

 بـه  واكـنش  درو  يداشته و در زمان كسـرو  ينيد درون كرديمدتاً روكه ع 5ينيخم اهللا تيآ

ـ طـرد و تكف  ،ها آن ياصل هدف كه اند شده نوشته يو يها شهياند . بـوده اسـت   يكسـرو  ري
نـه از نظـر هـدف، روش و نـوع نگاهشـان بـا پـژوهش حاضـر          ،آثار نيروشن است كه ا

ـ  از. نديگو اسخپ پژوهش نيا يها پرسش به توانند يدارند و نه م يهمپوشان ـ ا رو، نيهم  ني

 نقـد  از يو گذار يندهايفرا او، نوشتار ليتحل با و يكسرو آثار به استناد با كوشد، يم مقاله
  .كند يبررس را يامبريپ به ها نيد
  

  ها نيد نقد به يكسرو گذار يها نهيزم) الف

 داشت وا يخانوادگ و ياسيس ،ياجتماع يبسترها در شهير يكسرو ينيد تأمالت ديترد يب
  :شود يم اشاره ها آن نيتر مهم به نكيا كه
  يو خانوادگ ينيسابقه د .1

 او خود. بودند يروحان همه اجدادش و پدر. برخاست يروحان خاندان يك متن از يكسرو
ـ روحان سـلك  به زين ـ ا از او هرچنـد . آمـد  در اني ـ  و نبـود  يراضـ  شـغل  ني  از ديكوشـ  يم

مسـجد و محكمـه   « ي هادار نامزد سرانجام اما ،دنيگز يدور انيروحان متعارف يها تيفعال
 كي او. رفتيپذ اريبس ريتأث پدرش از است گفته خود كه چنان يكسرو 6.شد  »شان يموروث

 راه در انيعيشـ  يهـا  اندوختـه  مصـرف  اي »عمركشان« چون يمراسم با و بود معتدل عهيش
 راه منـزل  بـه  را نخوانـا  روضـه  نه و خواند يم روضه نه. بود مخالف سخت عتبات ارتيز
  7.»داد ازمندانين به را پول آن است بهتر«: گفت يم و داد يم

                                                
  .تابان: تهران ،پاكديني خرافات پيرامون در ديني بي با نبرد ،)1323( انصاري، سراج مهدي .1
  .فتحي: تهران ،خدائي و پيامبري داعيان ،)1366( چهاردهي، نورالدين .2
  .مصطفوي: شيراز ،كسروي شكست يا كسروي كسر ،)تا بي( شيرازي، حسيني رالديننو .3
  .طوس: مشهد ،كسروي هاي روي كج ،)تا بي( نخعي، فرهنگ .4
  .نشر فلق :قم اسرار، كشف ،)تا بي( خميني، اهللا روح .5
 باهمـاد : هـران ت ،آمـدم  بيرون عدليه از چرا و عدليه در سال ده با من زندگاني ،)1323( كسروي، احمد .6

  .9ـ10ص آزادگان،
  .17ـ19ص همان، .7
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 و قـرآن  در تأمـل  به يمقتض يها را واداشت تا در فرصت يكسرو ي،مذهب بستر نيهم
ـ پد او اعتقـاد  و شـه ياند ريسـ  در يبزرگ تحول امر نيهم كه بپردازد آن حفظ در  1.آورد دي

 يبا مبلغان مـذهب  ،يعرب سيضمن تدر ،زيتبر يكائيرمآ ي در مدرسه يكسرو ،دوران نيهم
 ي،در بدو جوان ي،حيمس مبلغان با مناظره. دكراسالم دفاع  تيمباحثه كرد و از حقان يحيمس

 2.شـد  نيآفر اثر او يفكر اتيساخت و در ح انياد زيانگ مسائل اختالف ريذهن او را درگ
 3.دكـر را محكـوم   هـا  مناظره كـرد و آن فرقه  نيبا مبلغان ا ت،يبهائ نييآ وعيچنان كه با ش

در ورود او  ،اش يخانوادگ ي هنيشيپ زين و نيد ي هحوز در اشتغال و ليتحص نيهم ديترد يب
كرد كه تـا   نهيرا چنان در وجود او نهاد نيدرد د رايز ؛موثر بود اريبس ينيبه قلمرو تفكر د

  .آرمان نهاد نيبرنتافت و جان بر سر هم يعمر از آن رو انيپا
  

  ديجد يها دهيا و ها دانش به يمند عالقه .2
 به گران مشروطه از ياريبس همچون زين يكسرو ز،يتبر در مشروطه مقدمات آمدن فراهم با

 زين و كيزيف ،يشناس ستاره مقابله، و جبر هندسه، حساب، جمله از ديجد يها دانش مطالعه
ـ  بـه  و شد آشنا اهانخو يآزاد از يبرخ با سپس. پرداخت يسيانگل زبان يريفراگ  ي همطالع
 ور و آتش درونش شـعله  اثير زيادي در وي داشتت ،گيب ميابراه نامه احتيسچون  يآثار
 فتهيسخت ش يكه كسرو تياز جمله مشروط ،نينو يها دهيو ا ديجد يايبا دن يآشنائ 4.شد

  .كرد درنو م يسنت  متضاد يايدو دن ريدرگ ،انيرانياز ا ياريرا همچون بس او ،آن شده بود
ـ ا ارد،ند ينسبت چيه كهن يها شهياند آن با ديجد يها شهياند نيا ي،كسرو اعتقاد به  ني

ـ م از را كهـن  يها شهياند ،مشروطه كه رفت يم ديام. نندك يرا سست م گريهمد رويدو ن  اني
. انـداخت  تـوان  از را يدوست هنيم و يخواه يآزاد شور كهن يها شهياند برعكس، اما ،ببرد

ـ جد يهـا  شـه ياند با كهن يها يآلودگ يختگيآم ،ها تالش نيا ي هجينت  ي يـه ما كـه  بـود  دي
 كردند طرد را ديجد يها شهيو در عوض، اند رفتهيرا پذ نيد يبرخ. مردم شد يسرشكستگ

  5.كرد ظهور ديجد يها شيك جه،ينت در. برعكس يبرخ و
                                                

  .57ص همان، .1
 .221ص ،مشروطيت عصر در آذربايجان رجال .2

  87ـ92، صآمدم رونيب هيعدل از چرا و هيمن با ده سال در عدل يزندگان .3
  .63ـ64همان، ص .4
  .35ص فردوس، :تهران زاده، علي عزيزاهللا كوشش به خرد، پيرامون در ،)1378( كسروي، احمد .5
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ـ ماه بـه  توجه بدون و دانش و نيد مناسبات نقادانه يبررس بدون يكسرو  متفـاوت  تي
 افتنـد، ي شـتابنده  رشـد  هـا  دانـش  كه يروزگار از داشت اعتقاد ،يعلم و ينيد يها گفتمان

بـا   يدانـش بشـر   يسو، دستاوردها كياز  رايز ،قرار گرفتند يبار رقت تيوضع در ها نيد
ـ كه در كنار دانش رشد كرد عرصه را بـر د  ياگرائيدن ،گريد يسازگار نبود و از سو نيد  ني

ـ با د ها دانش يناسازگار جه،ينت در. دكرتنگ  ـ يرهبـران د  ن،ي  هـا  آنبـا   يرا بـه دشـمن   ين
ـ ب خـورده  شكسـت  و نـاتوان  و سست كه بود نيد هموارهنبرد  نياما در ا ؛ختيبرانگ  روني
در درجه  نيكه د ديرس جهينت نيا به ،راند يم چوب كي با را ها نيد همه كه ي،كسرو 1.آمد
ـ چون هـدف د  ؛با دانش سازگار باشد ديبا ،اول ـ   ،ني و جهـان و   يزنـدگ  يشناسـاندن معن

  2.اند رفته ميان از ،علوم با ناسازگار يها نيد. هاست يبا راست يسازگار
 داشـت  يم مشغول خود به را يكسرو ريضم و ذهن متضاد، يها شيگرا نيا است يهيبد

 نـه  و كنـد  نينـو  يها دهيا يفدا را نيد توانست يم سكوالر روشنفكران همچون نه او رايز
 ،حال همه در و داشت را هردو دغدغه او. نيد يفدا را نينو يها دهيا انيگرا سنت همچون

 و باورهـا  نقد و ياجتماع نقد به ،سو كي از را او امر نيهم. كرد يم تالش هردو حفظ يبرا
ـ م از تـا  غـرب،  تمدن نقد به ،ي ديگرسو از و كشاند يم موجود ينيد يها آموزه  هـا  آن اني
 هـم  و باشد نيشيپ انياد دمحوريتوح يباورها يحاو هم كه ي،نيپاكد نام به يديجد سنتز

  .آورد پديد ،ديجد يايدن اتيمقتض با سازگار
  

 عمل و تجربه .3

 كـه  بود رانيا يكپارچگي موانع از يكي ،رانيا در جيرا يزبان تعدد و كثرت يكسرو نگاه از
ـ  يرا سر دهد و از برابـر  3»زبان كي ن،يد كي درفش، كي« شعار تا شتاواد را او  ي ههم

ـ برخ مخالفـت  بـه  انـه يجو نـه يك و يافراط يپرست هنينژادها دفاع كند و با م  خواهـان  و زدي
ـ  يكپارچگي و اتحاد و يقوم تعصبات طرد ،يمحل يها زبان ،ينيد يها فرقه دنيبرچ  ي ههم

  .شود انيرانيا
                                                

  15 ـ17ص دار،يپا: تهران ،جهان و نيد، )1336( ،همو .1
  .87ص ،خواهيم مي چه ما .2
  . پايدار: تهران ،زبان يك دين، يك درفش، يك ،)1351( كسروي، احمد .3
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ـ  ،در نقاط مختلـف كشـور   يكسرو ستيز ي هتجرب ـ   ااو را ب و از هـم   يدگعمـق پراكن
ـ ا اشـغال  و ي دومجهـان  جنگ بروز. آشنا ساخت رانيجامعه ا يختگيگس  كشـاكش  و راني

 و هـا  يبـاب  تحركـات  هـا،  يسـن  بـا  انيعيش يريدرگ جنگ، ياثنا در انيحيمس و مسلمانان
 ليتحم رانيا مردم بر يدشوار اريبس طيشرا يمسر يمارهايب وعيش و يقحط بروز ،ها يبهائ
ـ ا كه افتيدر ،بود كرده مشاهده كينزد از را بزرگ بحران نيا كه يكسرو. كرد  مـذاهب  ني

 اقدام نيتر دردناك ،او باور به. دهند سوق گريكدي يهمدرد و ياري به را انيرانيا توانند ينم
 پـا  بـر  يخوان روضه مراسم گرسنگان، به كمك يجا به كه بود يكسانكار  ،ها بحران نيا در
 بازانديشي در كه داشت مشغول خود به را يكسرو چنان نديناخوشا خاطره نيا. داشتند يم

   1.داشت ماندگار يريتاث ديني هاي آموزه و باورها
 
 يخردگرائ .4

 در بشر يراهنما نيتر و مهم نياو خرد را بهتر. استوار بود يبر خردگرائ ياساس كار كسرو
 شر و ريخ ان؛يز و سود كج؛ و راست بد؛ و كين ي هشناسند خرد. شمرد يم ها عرصه ي همه

 علـت  بـه  صـرفاً  اسـت  مخلوقـات  اشـرف  و نشيآفـر  ي هويم بشر اگر. است ها آن مانند و
 هـا،  يدشـمن  همه كنند يرويپ آن از و بشناسند را خرد انيآدم اگر پس،. است او يخردمند

ـ  قـرار  يخوشبخت و يترق ريمس در بشر و زديخ يبرم انيم از ها يسخت و ها رنج ـ گ يم     2.ردي
 همچـون  او يبـرا  خـرد . بـود  اروپـا  يروشنگر عصر تفكر نفوذ ريز ،ريمس نيا در يكسرو

ـ  و يانسان ،ياجتماع يها دهيپد ي ههم شناخت و سنجش اريمع و مالك به روشنگران  يحت
ـ  يكسرو ،خاطر نيهم به 3.بود شده ليتبد يعيماوراءالطب  در را جهـان  يرازهـا  ديكوشـ  يم

 درمـان  و يشناسـائ  را ياجتماع يدردها ي همه ي شهير و ديبگشا بشر شهياند و عقل پرتو
ـ د. است شگفت خرد و نيد داستان« :بود خرد و نيد ونديپ ،او نظر مورد درمان اما ،كند  ني

 را خـرد  و افتيدر خرد با ديبا را نيد. باشد يم داريپا نيد با خردها و است برپا خردها با
 سـازد  ينم خرد با كه يزيچ تر كم و شدبا ريخردپذ باره هر ديبا نيد. نگهداشت نيد با ديبا

  4».است نيا واالترش يمعنا در نيد نباشد، آن در
                                                

  .111 ـ115، صآمدم رونيب هيعدل از چرا و هيمن با ده سال در عدل يزندگان .1
  .16ـ17ص فردوس،: تهران عليزاده، عزيزاهللا كوشش به ،خرد ونپيرام در ،)1378( كسروي، احمد .2
  .21ـ22ص ،ايران مشروطة تاريخ و كسروي .3
  .54ص ،خرد پيرامون در .4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 26

https://chistorys.ir/article-1-193-fa.html


 19مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   100

 يترق ي هشياند به باور و انهيگراعمل نگاه .5

ـ با را ها شهياند و امور قتيحق و معنا دارد اعتقاد كه است يفلسف يجنبش ،سميپراگمات  در دي
 »قـت يحق« مـالك  نيتر مهم ها، شهياند و ها هيرظن يعمل ي هديفا ؛كرد وجو جست ها آن ديفوا
 خرسـند  را مـردم  باشـند؛  سـودمند  كه هستند يقيحق يهنگام باورها و ها شهياند. هاست آن

 خـود  ها انسان كه است آن سميپراگمات امديپ. را جهت و هدف بخشند ها آن يزندگ و سازند
 قـرار  اتياخالق و رتفك ،يزندگ ي وهيش در ،ندهيآ راتييتغ و دنظريتجد معرض در همواره را

ـ د يحت ،مسائل ي ههم به ،منظر نيهم از زين يكسرو  1.دهند ـ  ،ني  بـا  را آن و سـت ينگر يم
 نيشـتر يب كـه  كـرد  يم دفاع ينيد از و نهاد يم ضرر و منفعت يترازو در انيز و سود اريمع

 ،فسـاد  ي يـه ما او نگـاه  از اگـر  ي،نيد هر. آورد ارمغان به بشر يبرا را يبهروز و يسودمند
 و تمـدن  يشكوفائ راه تا گماشت يم همت آن ينابود به بود يروز رهيت و يسردرگم ،يتباه

ـ د انيز و سود صيتشخ اريمع را خود يها دهيا او كه است نيا جالب. ددگر هموار تفكر  ني
 يجـو  جسـت  كه بود مشخص و ستينگر يم نيد به يائيدن كامالً ي،منظر از و بود داده قرار

  .خطاست به يراه نيد از يائيدن منافع
ود  يترق ي شهياند هواداران از نيهمچن يكسرو ه  آن از منظـور  كـه  ـب ـ تعب ـب  پـوالرد  ري

ـ  شرفتيپ ي،كسرو 2».است يقبل تيوضع به نسبت احوال و اوضاع شدن تر مطلوب«  يدائم
 يباورها و شهياند را انسان يترق موتور و شمرد يخدا م نييو مستمر انسان را خواست و آ

 ذهـن  ي ساخته كه ينيد و علم بيترك از شرفتيپ ي شهياند ي،از نگاه كسرو 3.ستدان يم او
 يراسـتا  در يكسرو. پنداشت يم بشر يخوشبخت ضامن را آن تنها و آمد يم دست به بود او
 همگام بايد نيد او باور به. برد يم سئوال ريز را تيخاتم و يجاودانگ اصل ،يترق ي هشياند
ـ ز ؛دشو همساز يآدم يزندگ با تا باشد يمدائ شرفتيپ دري، زندگ با  بخـش  تيمسـئول  راي

    4.است نيد عهده بر ي،زندگ شرفتيپ از يبزرگ
                                                

 نگـاه : تهـران  تاسيسـي،  و نظـري  سياسـت  علم مباني: سياسي دانش آموزش ،)1382( بشيريه، حسين .1
  .250ـ251ص معاصر،

 اميركبيـر، : تهران پيرانفر، اسدپور حسين ترجمه ،جامعه و تاريخ يترق انديشه ،)1354( پوالرد، سيدني .2
  .9ـ10ص

  .294 ـ295ص ،نيمسلم و انيرانيا يماندگ عقب و انحطاط يشناس علت خيتار .3
  .214ص ،خواهيم مي چهما  .4
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 101  يامبريپ ي يهداع تا ها نيد نقد از يكسرو

 هـا  يپراكندگ و ها يگمراه به كوشد يم ،ها درمان و دردها شناخت با بود يمدع يكسرو
ـ جد يطرحـ  و برانـدازد  را شرفتيپ راه سد يها شيك دهد، انيپا  بشـر  شـرفت يپ يبـرا  دي

  1.دراندازد
  

  رضاشاه اصالحات) ب

ـ  جادياقدامات و اصالحات رضاشاه در ا ديترد يب زنـان،   ياتحـاد لبـاس، آزاد   ،يارتش مل
ـ د ي هشـ ياند تحول روند در... و يگرائ رانيا ان،يروحان فيتضع  ينقشـ  يكسـرو  انـه يگرا ني

 به كنيا كه داد سوق ينيد يها ينوآور هم و ها نيد نقد به هم را او رايز ؛داشت كننده نييتع
  :ميكن يم اشاره آن يمحورها از يبرخ

  

  يخواه وطن .1

 شهياند هرچند. بود انيرانيا يدوست هنيم يها زهيانگ ختنيبرانگ ي،كسرو يها دغدغه از يكي

ـ  رانيا اما ؛داشت تفاوت سميوناليناس يها گونه ي همه با ي،كسرو پرستانه هنيم  بـا  او يگرائ

 ياجتمـاع  نقد به يكسرو ختنيبرانگ در و داشت نفراوا اشتراك نقاط رضاشاه سميوناليناس

 برانـداختن  يبـرا  تـالش  ،هـا  آن اشتراك وجه نيتر مهم ديشا. بود موثر اريبس رانيا جامعه

 و يفرهنگـ  يارچگپكي ها، پوشش در يهمسان جاديا ،يقوم تعصبات طرد ،يمحل يها زبان
 مهـم  مانع يمذهب و يقوم ،يزبان كثرت ي،كسرو نگاه از. بود انيرانيا ي ههم اتحاد سرانجام

 پـردازان  هينظر از ياريبس با يكسرو كينزد يآشنائ. شدند يم محسوب انيرانيا يارچگپكي

ـ ا نـده، يآ مجلـه  بـا  اش يهمكار و افشار محمود مانند يرانيا سميوناليناس  در را شـه ياند ني
 اننـد م يسـت يوناليناس يهـا  مقالـه  نگـارش  با كه چنان ؛ديبخش عمق شيپ از شيب او وجود

 و عرب نه انيصفو كه كند اثبات يخيتار يها داده استناد به تا ديكوش »نبودند ديس هيصفو«

و  3شهرها هيوجه تسم ي هبا مطالع نياو همچن 2.اند بوده كردها تبار از و يرانيا بلكه عهيش نه

ــتارها ــون  يينوشـ ــرب«چـ ــا عـ ــتان در هـ ــ يآذر« 4،»خوزسـ ــتان   ايـ ــان باسـ   زبـ

                                                
 .152ـ153همان، ص .1

  .7ش ،3س آينده، مجله ،»نبودند سيد صفويه« ،)1304( كسروي، احمد: كن .2
  .6ش ،1س آينده، مجله ،»ايران شهرهاي نام« ،)1306( ،همو: كن .3
  .1ش  ،1س آينده، مجله ،»خوزستان در ها عرب« ،)1304( ،همو: كن .4
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 هدف با خواهانه وطن يها دهيبه ا 3،»انيمشعشع خيتار« 2،»گمنام نارايشهر« 1،»جانيآذربا

  4.شد سخن هم رانيا آتشه دو انيگرا يمل با گاه و گماشت همت انيرانيا يمل تيهو تيتقو

 يجا يكسرو ي هانيگرا نيد يكردهايرو شد موجب ،رضاشاه نوسازانه اقدامات واقع در
 يكپارچگي ،رضاشاه ي نوسازانه اقدامات كرد يم تصور او رايز ؛بدهد ييگرا رانيا به را خود

ـ  يكپـارچگ ي كه افتيدر يزود به او اما ،كند يم تيتقو را يمل ـ  يمل ـ چ هـر  از شيب  بـه  زي

ـ   يمنظـور كسـرو  . باشد آن مكمل تا دارد ازين ياعتقاد يكپارچگي  جـاد يا ي،از اتحـاد مل
ـ  مـردم  يعـاطف  و يروح قيعم و عيوس يها يوستگيو پ وندهايپ  از كـه  بـود  نيسـرزم  كي

 از را هـا  آن و آمـد  يم دست به ينيد وحدت همان اي يزندگ آرمان و راه شدن يكي رهگذر

ـ  رايز. ساخت يم برخوردار مشترك مقصد و هدف ـ  و كـدل ي كـه  يمردم  نباشـند  زبـان  كي
  .سوق داد ديجد نييآ كيرا به طرح  يامر كسرو نيهم 5.داشت نخواهند يدرخشان ي هنديآ
  

  رضاشاه يبمذه يها استيس .2

 بنيـادگزاردن  از را ايـران  خواهـان  نيك هاي آرمان از بسياري« رضاشاه ،يكسرو اعتقاد به
 ماننـد  و آهـن  راه كشـيدن  ها، رخت گردانيدن يكسان كاپيتوالسيون، برانداختن ملي، بانك

   6».بود ها زن شدن باز رو نيز ها آن از يكي و رسانيد انجام به را ها اين
 چنـد  او زمـان  در. دهيكوش ييها يكين به داشت يم كه ييها يبد با اهرضاش« :به باور او

 و آسـوده  كشور آمده، ديپد يسامان به سپاه كي: بود گرفته انجام يبزرگ سودمند كار رشته

 شـده، ) قـاپو  تختـه ( نينشـ  هيد تاراجگر، ابانگرديب يها ليا برافتاده، يخانخان ده،يگرد منيا
 رفته، انيم از يرزنيزنج و يزن قمه آمده، رونيب روبند و چادر زا ها زن افتاده، روين از مالها

                                                
  .ايران كتابفروشي: آمريكا ،آذربايجان باستان زبان يا آذري  ،)1999( ،همو: كن .1
  .جامي: تهران ،گمنام شهرياران ،)1377( ،همو: كن .2
  .فردوس: تهران عليزاده، اهللا عزيز كوشش به تهران، ،مشعشيان ،)1378( ،همو: كن .3
 مطالعـات  فصلنامه ،»يمل تيهو بر يمبتن ينگار خيتار و ندهيآ مجله« ،)1381( ،يتوان يمالئ رضايعل .4

  .144ـ147ص، 14ش، 4س ،يمل
  .25ص ،رانيا ي همشروط خيتار و يكسرو .5
  .4ص كتاب، نشر: تهران ،ما دختران و خواهران ،)1355( كسروي، احمد .6
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 يسـودمند  يكارهـا  رشـته  چند ها نيا. دهيپاكش ابانيخ و بازار از ها شيدرو و موالها گل

 و داشت يبرم گام رانيا يترق ريمس در رضاشاه ي،كسرو باور به 1.»بود افتهي انجام كه است

 و هـا  خرافه شيرايپ ها، ينادان زدودن ها، توده يگاهآ مصروف كه جهت نيا بهاو  يها اقدام
 از يو دفـاع  بـزرگ  راز ن،يبنـابرا . بـود  نيتحسـ  سـته يشا شد، انيرانيا اتحاد و ها يآلودگ

 ،رو نياز هم 2.خواند يم ها توده يآلودگ ي،كسرو كه بود يزهائيچ ي ههم با مبارزه رضاشاه،

 . نكرد ينقاد يصورت جد رضاشاه شد و هرگز رضاشاه را به ي دلبسته يكسرو

ـ  انيرانيا يظاهر وحدت موجب تنها را رضاشاه اقدامات يكسرو البته  امـا  ؛دانسـت  يم
ـ  غيتبل »ينيپاكد« عنوان ريز يكسرو كه بود يدتيعق اتحاد ازمندين يواقع وحدت . كـرد  يم
 و جهـان  يمعنا فهم و خدا نييآ و خواست به بردن يپ را خدا پرستش اي ينداريد يكسرو

 باشـد؛  جهـان  يآباد يآرزو در كس هر يعني خدا پرستش. دانست يم خرد نييآ به تنسيز
ـ  رايز. دهد كاهش را بشر يدردها و كند نبرد ها يگمراه با بجنگد؛ ها يبد با ـ ا در يآدم  ني

 آخـرت  جهان. باشد آن يآباد شهياند در ديبا است جهان نيا در تا و كند يم يزندگ جهان
 جهـان  آن در كننـد،  يزنـدگ  پست و خوار جهان نيا در كه يمردم ؛اند وستهيپ هم به ايدن و

ـ گ نه تنها با جهت ينييآ نيآشكار است كه چن 3.بود خواهند خوارتر ـ دن يري  حكومـت  يائي
  . كرد يم ميتحك و تيتقو را آن ياجتماع و يفكر يمبان بلكه ،بود سازگار رضاشاه

ـ  را هرضاشا ي دوره يدار نيد ،ورزانه غرض ينگاه با يكسرو ـ تعر نيچن ـ  في : كـرد  يم
 يهـا  دسـته  صفر و محرم يها ماه در دن،يگردان برپا يخوان روضه ان،يمال از كردن يرويپ«

 را مردگـان  دهيگند يها الشه رفتن، مشهد و كربال ارتيز به انداختن، راه زن قمه و رزنيزنج
ـ  اگـر  و فرسـتادن،  نجف و قم به و كردن بار    غاصـب  را دولـت  ميبگـذار  بـاالتر  گـام  كي

 نمـودن  ينافرمـان  هـا  قـانون  بـه  ختن،يگر فهيوظ نظام از دانستن، حرام را اتيمال شناختن،
ـ ا بـر  افـزون . كند دفاع مجدانه رضاشاه از كه بود يعيطب ،ها فيتوص نيبا ا 4».است  در ،ني

ـ  فيوظا به را خود گاهيجا يمذهب ماتيتعل رضاشاه، يستيسكوالر حكومت ـ يم و يمل  يهن

                                                
  .59ص كسري،: تهران ،دادگاه ،)1357( ،همو .1

  .26ـ27ص چاپاك،: تهران ،سياست راه در ،)1357( ،همو .2
  .97ص همان، .3
  .61ص ،دادگاه .4
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ـ   1.دهـد  قرار يمل وحدت خدمت در ابزاري مثابه به را دين شيدكو مي دولت. داد ه هم  نيـب
 فيتضـع  ريمسـ  در كـه  كـرد  به اسـالم، وانمـود مـي    ميحمله مستق يحكومت به جا ،خاطر
 جـاد يا يسـوگوار  مراسم يبرگزار در يجد يها تيمحدود دولت 2.دارد برمي گام ها خرافه

ـ زنج و قمـه  مختلـف،  يهـا  مناسـبت  در شـتر  يقربـان  چون يهائ سنت و ؛كرد ـ تعز ر،ي  و هي
ـ  پرده ،يباز شعبده و يريگ معركه ،يخوان هيشب ـ گ جـن  ،يرمـال  ،يگردان ... و يسـ يدعانو ،يري

 ؛كرد يم عيتشج مواضعش در را يكسرو ،رضاشاه اقدامات نيا كه است آشكار 3.دكر ممنوع
ـ  آورد ديپد يمساعدتر يفضا يكسرو چون يشانيدگراند يبرا يپهلو حكومت رايز  در ات
ـ د طرح به تر آزادانه ،يسنت تيروحان ابيغ  ،خـاطر  نيهمـ  بـه  بپردازنـد  خـود  يهـا  دگاهي

  .نشد ليتعط هرگز يكسرو خانه يها نشست
  

  زنان مساله .3

 ي،عمـوم  فرهنگ در دولت ي همداخل نيتر گسترده عنوان به ،حجاب كشف كسروي نگاه از
 كنـار  را روبنـد  و چـادر  سال اهزاره از پس رانيا يها زن كه بود يخيتار بزرگ كار كي

ــد ــا و نهادن ــاز يروهــا ب ــه ب ــد در هــا ابــانيخ و كوچــه ب    را ارجــش يســتيبا كــه آمدن
 وي ؛پرداخـت  تاسـف  ابراز به يكسرو حجاب، كشف توقف و رضاشاه سقوط با 4.شناخت

ـ ا بـا  كـه  دانسـت  رانيا بدخواهان خواست را رضاشاه ياصالح يها برنامه افتنين ادامه  ني
ـ  زنـان  بـا  آگـاه،  و لكردهيتحص زنان نيب يدستگ دو ينوع ،اقدام ـ پد يسـنت  و سـواد  يب  دي

از حجاب را  يآن كه بحران ناش ياسالم، برا يدهايرغم تاك هب يرو، كسرو نياز ا 5.آوردند
ـ حكومت رضاشاه، حجاب را نـه بـه عنـوان     يرسم غاتيحل كند، همچون تبل يبه كل  كي

ـ يسـنت ا  كيبه عنوان  يخيبلكه به استناد شواهد تار ينياصل د ـ  يران كـرد كـه از    يمعرف
  6.طبقات متمول رواج داشت انياز اسالم در م شيروزگار پ

                                                
  .435ص علمي،: تهران صبوري، عبدالعظيم ترجمه ،نو ايران يا كبير شاه رضا ،)1351( ساتن، پي. الول .1
  .433ص همان، .2
ــراه .3 ــا يفرهنگــ تحــوالت و رضاشــاه، )1356( ،يصــفائ مياب ــران ،راني ــر، و فرهنــگ وزارت: ته  هن

 . 113ـ116ص

  .4ص ،ما دختران و خواهران .4
  .4ـ 5ص همان، .5
  .7ص همان، .6
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 نـه  عـالوه،  هب. بودند روگشاده زنان آن، از پس يزمان ريد تا و امبريپ عهد در او باور به
 ،وا نگاهاز  1.افتي زنان گرفتن رو بر دال يمطلب توان ينم يفقه كتاب چيه در نه و قرآن در
 ناپاك زنان رايز. زديخ يبرنم حجاب از نيا باشند، منيا زنان كه است آن يبرا حجاب اگر
ـ : دارد وجه دو خدا نظر مورد حجاب او باور به. دارند روبند هم  گانگـان يب بـا  زنـان  ك،ي

ـ  بـر  زين اسالم امبريپ. باشند شيآال يب و ساده خانه رونيب در دوم، زند،يامين  وجـه  دو نيهم
باب خودسرانه  نيدر ا ي،نيانگاشتن دستورات روشن د دهيبا ناد يكسرو 2.ه استكرد ديتاك

 يبـرا  كنـد  تأمـل  آن يفرهنگ عواقب در كه آن بدون و زد دست ينيد يها آموزه ريبه تفس
ـ ا در تـا  افـت ي سـوق  يديجد نيد ابداع يسو به ،خود يها دگاهيد كردن نهينهاد ـ د ني  ني
  .دهد سامان ياله انياد با متفاوت يا هگون به را زنان حجاب مقوله ي،ابداع

 

  ديجد نيد يها يستگيبا و ينيد يشينواند ينف) ج

 ينف ضمن ،رديبگ شيپ در ينيد انيادگرايبن و شانينواند از زيمتما يراه كه آن يبرا يكسرو
ـ  با سپس .پرداخت ادگرانيبن يفكر راثيم نقد به ي،نيد يطلب اصالح ي شهياند كامل  ي هارائ

 را همگـان  و گماشـت  همـت  خـود  مطلوب نيد يها يژگيو انيب به ،نيد از صخا يفيتعر
  :داد ميخواه قرار بحث مورد را آن يمحورها نكيا كه فراخواند آن يسو به

  

  يدين گران اصالح و نيد اصالح نقد .1

 بـاور  به. بود نيد اصل به بازگشت و يادگرائيبن منتقد هم و ينيد اصالح منتقد هم يكسرو
 انحطـاط  ي بـاره  در يشياند چاره به ياسالم شمندانياند از ياريبس ،گذشته يها سده در او

 ،اتحـاد  نه ها آن همه تالش ي هثمر اما ؛اند برداشته يهائ گام راه نيا در و پرداخته مسلمانان
 ديس جمال، ديس ،يكواكب عبدالرحمن از ،نمونه عنوان به او. است بوده كشمكش و نهيك بلكه

 از انتقـاد  بـه  و دهكر ادي...  و يسنگلج عتيشر عبدالوهاب، ،يانيقاد احمد غالم احمدخان،
 و بـزرگ  يادعـا  يك را يادگرائيبن شعار نيهمچن يكسرو .است پرداخته آنان روش و راه
از  اصـلش  به را نيد توان ينم هرگز كه بود معتقد و پنداشت يم يواقع ريغ  اگـر . گردانـد  ـب

 بـاز  اصـلش  بـه  را نيد كه است آن از تر يرفتنيپذ نم،ك يم جا جابه را كوه كي ديبگو يكس

                                                
  .10ص همان، .1
  .235ص ،)اول سال( پيمان .2
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گـران جـدا كـرد و بـا      و اصـالح  انيادگرايراه خود را از بن يسان، كسرو نيبد 1.گردانم يم
جمال و عبده  ديپس از س ،از نگاه او. ستينوانديشي ديني نگر انيبه جر زيرآميتحق ينگاه

با ظهور مشروطه . شد ليتبد انيالم انيدر م يفكر انيجر كيبه » اصالح دين ي هانديش«
 از ديجد يها گسترش دانش سو، و كيروشنفكران سكوالر و علما از  نيو بروز كشاكش ب

 روحانيـان  از برخـي  و وستنديپ نيد اصالح جنش به انيمال از بيشتري تعداد ،ديگري سو
  .زنديبرخ ورزي دين امر در يثمربخش كار به كه آن بدون خواندند، »مصلح« را خود

ـ ز سراسـر  را هـا  آن كار ،ينيد گران اصالح ي كارنامه يانتقاد يبا بررس يكسرو  بـار  اني
ـ  برانـداختن  هرگـز  گـران  اصالح هدف كه است نيا او ليدل ؛دانست  و پراكنـده  يهـا  شيك
 آراسـته  را موجود يها شيك نيهم داشتند قصد بلكه نبود، ها يآلودگ ي درباره يشياند چاره

ـ  آن ياستوار به و نندك دور آن از را دهزنن يزهايچ و گردانده  يعلمـا . نـد يافزايب هـا  شيك
 قبـل  سـال  1300 يها داستان به و دهند انيپا يسن و عهيش اختالفات به دنديكوش يم عهيش

 حـداكثر . كـرد  ينمـ  خطور ها آن مغز به ها كيش نيا برانداختن ي هشياند هرگز اما ،نپردازند
ـ د تا بود نجف و قم به ها مرده بردن چون يندناپس يكارها از يريجلوگ ها آن تالش  را ني

 گـران  اصالح كه است انيجهان يرستگار م،يكوش يم آن به ما چه آن اما ،دهند جلوه روزآمد
  2.اند نبرده يپ آن به

 قصـد  بلكـه  نبـود،  مشـخص  نيد كي اصالح يكسرو ي هدغدغ كه است روشن ناگفته
ـ  جينتا به ها، يپراكندگ و اختالفات برانداختن و نيد گوهر حفظ بر تاكيد با داشت  از يعمل

ـ ا در كـه  بود يكس او نگاه از مدار نيد انسان. يابد دست يجهان نيا يزندگ متن در نيد  ني
ـ ا از. باشد آسوده روانش گريد جهان در آن تبع به و سعادتمند ،جهان ـ من ني  ينگـاه  او ر،ظ

ـ جزئ و كرد يم ديتاك خدا پرستش يعني ياله انياد مشترك عنصر بر و داشت يانياد نيب  اتي
ا  برخـورد  در او كـه  اسـت  روشـن  اما ،انگاشت يم دهيناد را موجود اديان زيانگ اختالف  ـب
 ظهور شاهد ديبا همواره ميرينپذ را ينيد اصالح اصل اگر رايز رفت يم خطا به ،گران اصالح

ـ  سخن نيد اصل به بازگشت از كه يكسان ي،كسرو باور به .ميباش تازه يها نيد  نـد، يگو يم
ـ گو يم يصوف مثالً: دهند يم نفوذ نيد اصل به را خود يباورها  زمـان  از يگـر  يصـوف  د،ي

                                                
  .184ص ،خواهيم مي ماچه .1
  .184 ـ185ص همان، .2
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 نـد يبب بيآس دستگاهشان خواهند ينم هرگز ها نيا. طور نيهم هم عهيش داشته، وجود امبريپ
ـ مع تنهـا  عنوان به ،قرآن به بازگشت ي هديا با يحت يكسرو. شود رونق يب بازارشان و  و اري

 يراه ستين مشخص بود معتقد و ديورز يم مخالفت مسلمانان اختالفات رفع و اتحاد يمبنا
  1.آورند يم ليدل قرآن از يهمگ رايز است؟ ها شيك نيا از كي كدام ديگو يم قرآن كه

 خـود  يهـا  هـوس  چـه يباز را نيد تا دهد يم دانيم ادانيش به نيد اصالح او، اعتقاد به

ـ  يب با او. دهند رواج نيد اصالح نام به افتند،ي خود سود به را چه هر و گردانند  از ياحترام

ان  از و كند يم ادي آنان ياصالح يها اقدام و مصلحان ـ  آـن ـ  بشـر  اگـر  پرسـد،  يم  توانـد  يم
 و هـا  يكاسـت  تواند يم چگونهاست و اگر نتواند پس  نيبه د يازيرا بشناسد، چه ن ها يراست

ـ  يكسرو اعتقاد به 2بازشناسد؟ را نيد يها ينادرست  بـه  را مـردم  م،يشـو  موفـق  اگـر  يحت

ـ دل. آمـد  نخواهـد  دست به يا جهينت باز م،يبازگردان اسالم آغاز تيوضع  رواج امـر  ايـن  لي

  .پرداخت ييادگرايبن يبه نف يلذا و 3است حجاز در تيوهاب
  

  يكسرو راه .2

ـ بن يها حركت ينف با يكسرو ـ يد يگـر  اصـالح  و ادگراي ـ  ،ين  و داد نشـان  را زيمتمـا  يراه

 كي است، رانيا در كه يشيك پانزده و چهارده كه است آن ما هدف اكنون نوشت، گستاخانه

ـ  بـه  راه اين در و ميآور شاهراه به را مردم ي همه و ميبرانداز كي به ـ پ خـدا  ياري . ميروزي
ـ  يبنـا  آن بند در اگر نمانده، يباق يزيچ اسالم از ديخور يم را اسالم اندوه اگر پس،  يذهن

ـ از اسـالم موجـود را كـار مال    يهـوادار  يكسـرو  4.اسـت  آور انيز سراسر آن د،يهست  اني

ـ  مظهر ،اسالم جمله از و ،موجود يها شيك بود معتقد و شمرد يم ـ يد يب ـ با كـه  اسـت  ين  دي

: ي چـون ادهـائ يبن رشته كي ،اسالم متن در يكسرو همه نيا با. را برانداخت ها آن ي هشير

 و داشـتن  باور ندهيآ يزندگ به دن،يخستو دگاريآفر با نپنداشتن، هودهيب يدستگاه را جهان
ـ نـه تنهـا بن   هـا  نيا. است اسالم عصاره بود معتقد كه ديد مي ،كردن خرد نييآ به يزندگ  ادي

                                                
  .190ـ191همان، ص .1
  .197 ـ198ص ،ميخواه يم چه ما .2
  .198 ـ199همان، ص .3
  .193ص همان، .4
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ـ امـا تنهـا بـاور بـه ا     1،است و از قرآن به دست آمده اسـت  انيهمه اد ادياسالم بلكه بن  ني

  :كرد داماق يتر مهم يكارها به ديبا و ستين يكاف ها شهياند
  .ابندي در را آن تياهم و نيد يمعنا تا گفت سخن شانينواند با ديبا - 1
ـ بن كـه  هـا  آن يهـا  يبـدآموز  و اسالم از منشعب يها فرقه ي همه با ديبا - 2  را اسـالم  اني

  .برانداخت را ها آن همه و كرد نبرد اند، كرده فيضع
ا  ،يگر يصوف ونان،ي فلسفه از ديجد و كهن يها يبدآموز ديبا - 3  فلسـفه  و يگـر  يتخراـب

  .برد انيم از را يماد
 و كـرد  اقامـه  خـرد  و علـم  بر يمبتن يها ليدل است، نيد اديبن كه يزيچ هر يبرا ديبا - 4

2.آورد ديپد يزندگان نييآ كي اديبن نيا يرو بر سپس
 

 و ييادگرايبن رامونيپ نشيشيپ اتيمدع نقض با يكسرو كه است نيا زيآم تناقض ي هنكت

ـ بن و ميكن دايپ را نيراست اسالم ديبا است يمدع خود، اصل به نيد بازگرداندن  بـه  را آن ادي

 گـام  كي ديبا ريناگز او رايز ،است دشوار اريبس راه نيا ي،كسرو ي هنوشت به 3.ميآور دست
ـ د انيم چون داشت، يبرم پس به گام كي و شيپ به  وجـود  گـزاف  يا فاصـله  دانـش  و ني

 گذشـته،  يها نيد رايز. افتي خدا يسو به يراه اه دانش ي همه انيم از ستيبا يم و داشت

ـ دال لـذا  بودند، كرده بسنده يا ساده سخنان به و برخاسته ها دل يسادگ زمان در  روز آن لي

 يسـو  به يراه تا نهاد اديبن ،يزندگ يبرا يا تازه نيآئ ديبا و يستن يكاف امروز يبرا ها آن

 :كرد توجه نكته هس به بايد راه نيا در و باشد جديد دنياي در خدا

  .نيستند ريرپذييتغ كه دارد وجود اي جاودانه و مشترك اصول ،ها نيد همه در - 1
 در ديبا هم نيد لذا. است خدا خواست شرفتيپ نيا و است شرفتيپ در همواره جهان - 2

  .باشد شرفتيپمسير 
  4.شناخت شيكارها و جهان نيا از را نييآ و خدا ديبا - 3

                                                
  .200ص همان، .1

  .201ص همان، .2
  .203ص همان، .3
  .210 ـ212همان، ص .4
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 كـه  يرسـتگار  داشت؛ وجود يگمراه و يرستگار ولهمق دو ،نيد با برخورد در شهيهم
ـ  كند، يم رييتغ زمان هر در يگمراه اما ،دارد معنا كي همواره است، نيد ياصل خواست  اي

 ،يپرست بت ؛يگمراه عامل ،زمان كي. ابدي يم رييتغ آن يها روش و ابزارها عوامل، كم دست
. اسـت  يماد فلسفه يزمان و يگر يخرابات يزمان ي،گر يصوف يزمان شه،ياند و پندار يزمان

  1.ديشياند گريد يا چاره ديبا و ستندين ها يگمراه يگشا چاره ،نيشيپ يها نيد اكنون
  

 است؟ كدام آن مطلوب يهايژگيوو  ستيچ نيد .3

ـ د او بـاور  بـه . كرد عرضه نيد از يعرف فيتعر كي ،نيد از يزدائ تقدس با يكسرو  آن ني
 گـوهر  و ابنـد يدر را يزنـدگ  قيحقا و بشناسند كين را نآ نييآ و جهان مردمان، كه است
ـ آن اسـت كـه آدم   نيد 2.كنند زندگي خرد راه از و بدانند را يگر  يآدم ـ از آفر اني و  دگاري

اسـت و   يشاهراه زندگ نيد 3.نباشند ارج يب يها خواست يخواست او ناآگاه نمانند و در پ
 ختهيگسـ  وندشـان ي، رشته اتحـاد و پ گرفته شيمجزا در پ يراه كيمردم هر  ،نيدر نبود د

ه  ،خـود  سـود  دنبال به كس هر و شوند يم پراكنده هم از و گمراه شود؛ يم  بـا  كشـمكش  ـب
 رنـج  گرفتار جه،ينت در. شناسند ينم نيد بدون را يزندگ راه انيآدم رايز ؛پردازد يم گرانيد
     .دهنـد  يم نهيك و خشم و هوس و آز دست به را امور سررشته و ناتوان شان روان شوند؛ يم

 چـون  يآموزگـار  بـه  خرد يول است دهيآفر را خرد بد، و كين شناخت يبرا خداوند البته
ـ  ن،ينـو  يها دانش وجود با رايز ،دارد نياز سخت ن،يد ـ  بـه  رو بشـر  يگمراه  نهـاده  يفزون

    5.ندهسـت   دانـش  دسترس از دور كه دارند وجود تر هيگرانما قيحقا از يا پس، رشته 4.است
ـ ا و دارد قـرار  شـرفت يپ ريمسـ  در همـواره  جهـان  كه است نيا ،خدا دانيجاو نييآ از  ني
ـ ا چنـد  هـر ). نيد اي( خرد راه از اي بوده علم راه از اي ها شرفتيپ  جـدا  هـم  از ،راه دو ني

  6.باشند داشته ونديپ هم با ديبا يول اند بوده

                                                
  .213ص همان، .1
  .71ص رشديه،: تهران ،بنياد ورجاوند ،)تا بي( كسروي، احمد .2
  .74ص همان، .3

  .75ص همان، .4
  .79ص همان، .5
  .80ص همان، .6
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 بر اشراف و جهان نهفته يرازها گشودن و داهايناپ از يآگاه يبرا نيد ،يكسرو باور به

 يگشـادن  اساسـاً  امور از ياريبس راز ؛نداند خدا جز را دايناپ. ستين ها دهيدان و ها نادانسته

 سـپهر  از چـه  آن و اسـت  سـپهر  زبان نيد. است دانش كار است يگشادن چه آن و ستين
ـ د پس،. دارد يبازم كرد درك نتوان چه آن از و سازد يم آشكار را ديفهم توان يم را  ني  يـب

   1.است آن برداشتن و كردن سبك يبرا بلكه ستين يزندگان بار به ندافزو

ـ  ديكوشـ  يم ،نيد ي همتعارض با فلسف يفيبا تعر يسان كسرو نيبد  الزامـات  رشـته  كي
 كه ينيد از ما« :برشمارد شيخو مطلوب نيد يها يژگيو عنوان به را جهان نيا در يزندگ

) ميگوئ يمسخن ( ينيد از. ميزاريب دهد يبرتر گريد بر را يگروه كرده جدا هم از را انيآدم

كـه هـر    مييگو يم را آن. دينجو يبرتر يگريد بر يكس و نباشند يزيخونر و زهيست يهما كه
ـ  نكوكارتر،هر چه  يكس ـ آرا و باشـد  تـر  يگرام ـ ب شي  را آن نباشـد،  ييبهـا  و ارج را روني

 بر را شاوندانيخو و گانيهمسا حال از يآگاه و افتادگان يريدستگ يكس هر كه مييگو يم

 يسـخت  با زانيچ يب و بخورند زانيچ يب غم توانگران كه مييگو يم را آن. شمارد فرض خود
ـ چهارپا از برتر را خود انيآدم كه مييگو يم را آن. نكنند توانگران مال در طمع ساخته،  اني

د  فـرض  خـود  بـر  يگـر يد يكارها جستن گام و دنيخواب و خوردن از جز دانسته  و دارـن

  2.»زندينخ بر گريهمد آزار به ددان همچون
 نه ،داشت نظر ياجتماع يزندگ متن در نيد كاربرد به صرفاً ،كردهايرو نيا در يكسرو

 كـرد يرو هـدف  بلكـه  ؛باشـد  خـدا  بـه  يكينزد آن هدف كه ياعتقاد انيجر كي عنوان به

ـ  مثابـه  به نيد و است يجهان نيا يزندگ به دادن سامان ي،كسرو ي ساالرانه نيد  ابـزار  كي
 .اسـت  آخـرت  و خـدا  بـه  بشـر  دادن توجـه  ،نيد ي هفلسف كه يحال در. شود يم ستهينگر

ـ ا هيخـدا و آخـرت را در حاشـ    ديكوش يم ،انتيد ي هفلسف با مخالف جهت در يكسرو  ني

و نه هرگز نفـوذ   افتي ياو نه هرگز مخاطب يساختگ نيخاطر د نيبه هم. كند فيهدف تعر
  . كرد دايپ يو اعتبار

                                                
  .92ص همان، .1
  .52ـ 53ص نخست، بخش. ارمغان: تهران ،آيين ،)1312( كسروي، احمد .2
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 111  يامبريپ ي يهداع تا ها نيد نقد از يكسرو

 در و بـود  انگاشته يكي يائيدن يزندگ شرفتيپ دستورالعمل با را نيد يكسرو واقع، در
 معتقـد  ،خـاطر  نيهم به. گرفت يم سخره به كسرهي را ينيد مناسك و آداب باورها، جه،ينت

 نمـاز،  چون ياعمال انجام و سانيقد و امامان و امبريپ و خدا شناخت صرفاً را نيد اگر بود
 نيبـدتر  دچـار  باشـد  بهشت به رفتن آن جهينت كه ميبپندار... و هيگر زكات، ارت،يز ،روزه

  .ميا گرفته فاصله انتيد شناخت اصل از و ميا شده ها يگمراه
 
  پرستش يمعنا .4

 يزندگ و جهان يمعنا فهم و او نييآ و خواست به بردن يپ او، شناختن يعني خدا، پرستش

 و بكشد را يخودخواه و آز كس هر كه است آن خدا شپرست. است خرد نييآ به ستنيز و
 جهـان  يآبـاد  يآرزو در كـه  كـس  هـر  پس،. كند همگان يپروا بلكه ،خود يپروا تنها نه

 نيبهتـر  دهـد  كـاهش  را بشـر  يدردهـا  و كنـد  نبـرد  ها يگمراه با ،بجنگد ها يبد با ،باشد

 است يجهان نيا امور ها نيا نديبگو شايد. است او يخشنود ي يهما و است خدا گر پرستش
 را شما ستگاهيز خدا د؛يهست جهان نيا در شما م،يگوئ يم د،يكوش جهان آن يآباد به ديبا و

ـ ا شهياند در ديبا د،يهست جهان نيا در تا و داده قرار جهان نيا در  آن يآبـاد  و جهـان  ني

. انـد  وسـته يپ هـم  به جهان دو نيا د؟يدار خوار را جهان نيا كه است ينادان چه نيا. ديباش
ـ ا در كه يمردم. بود دينخواه كين جهان آن در دينباش كيجهان ن نيشما تا در ا  جهـان  ني

  1.بود خواهند تر پست و خوارتر جهان آن در كنند، يزندگ پست و خوار
ـ جنبان لب خدا نام به دادن، يسخت خود به داشتن، زيپره ها يخوش از ن،يبنابرا  زار دن،ي

. سـت ين عبادت هرگز دادن، ياپيپ يسوگندها و خواستن ابجان يها خواهش خدا از و زدن

ـ امـا او بـه ا   2اسـت؟  خدا يخشنود هيما نيا ايآ است؟ حاصل يسود چه كارها نيا از  ني
ـ ا يزنـدگ  در غرق انسان توان يم يسازوكار چه با و چگونه كه ديگو يپرسش پاسخ نم  ني

 اساسـاً  و داد؟ سـوق  اسـت  گفتـه  سـخن  او كـه  يا سـاده  پرستش همان يسو به را يجهان

  ست؟يچ خطاها از زيگر ياجرائ ي پشتوانه

                                                
  .97ص ،اسالم پيرامون در .1
  .97 ـ98ص همان، .2
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  يامبريپ تدارك در) د

ـ يتعر آن، شـمردن  هودهيب و ينيد اصالح ي هشياند ينف از پس يكسرو و  يف ـ د از نيـن  و ني
ـ پ يدعـو  يسـو  به خود، مطلوب نيد يها يژگيو انيب با و كرد ارائه يدار نيد  گـام  يامبري

  :ميكن يم اشاره آن ياصل يمحورها به اكنون كه برداشت
  

  امبرانيپ به نگاه نوع رييتغ .1
 و هستند او دهيبرگز و خدا كي فرستادگان يهمگ امبرانيپ كه يحال در كسروي، اعتقاد به
 اند دلبسته خود امبريپ به تنها اديان ي ههم پيروان نگريست، دهيد كي به را ها آن ي ههم ديبا
 كـه  اسـت  هموار يشاهراه نيد رايز ؛است يپرست بت نيع نيا و زارنديب امبرانيپ گريد از و
. باشـند  منيا يگمراه و يپراكندگ خطر از تا نديبپو ره هم با و آمده گرد آن در يهمگ ديبا

ـ د پراكنـد،  يم هم از را انيآدم كه هم از جدا يها راه توان ينم هرگز پس، ـ نام ني ـ ا 1.دي  ني
ـ پ رايز ؛كند يهوادار او از و تهساخ خود براي يامبريپ ي،قوم هر كه است يگمراه  امبراني

. انـد  آورده خدا يسو از كه است يهائ اميپ به تنها ها آن ارزش و هنر كه ستندين شيب يبشر
 بـه  رند؟يپذ ينم يگريد زبان از و رنديپذ يم امبريپ كي زبان از را خدا اميپ يبرخ چرا پس
ـ اد هواداران نيموجود ب يها كشمكش ي ههم ،يكسرو باور ـ  و هـوده يب ،اني ـ پا يب . اسـت  هي

ـ با را همـه  و انـد  بـوده  خدا كي فرستادگان يهمگ محمد و يسيع و يموس و زرتشت«  دي
  2.»ديند دهيد كي به جز و رفتيپذ
  

  تيخاتم ينف .2
 نيـي آ نيا و است شرفتيپ در شهيهم و دشو يم مشخص يسامان و قاعده نظم، يرو جهان

 بـه  را يرسـتگار  راه و دهد يم رخ ياله جنبش كي خدا خواست به گاه چند هر خداست؛
 يخـرد  يب كي نيا و دانند يم يختگيبرانگ انيپا را اسالم ،مسلمانان اما ،اندينما يم انيجهان
ه  خـدا  بگذرد سال ها ونيليم اگر كه اند بسته خدا به كه است  و پرداخـت  نخواهـد  جهـان  ـب

 بـاور  ينيد جنبش ظهور و يمهد بازگشت به آنان ،حال همان در. فرستاد نخواهد يامبريپ

                                                
  .258 ـ259ص ،)اولسال ( مانيپ .1
  .6 ـ9ص دار،يپا: تهران ،شرق به من اميپ، )1344( ،ياحمد كسرو .2
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 انكار را آن و دانسته يمنتف را اسالم تيخاتم مساله سو، كي از يكسرو سان نيبد 1.دارند
ـ يد جنـبش  شگامانيپ سرحد تا را يامبريپ نقش و معنا ،ي ديگرسو از و كند يم ـ تقل ين  لي
 راه را امبرانيپ رسالت دادن نشان كه چنان ،گرداند كينزد گاهيجا آن به را خود تا دهد يم

 بشـر  او، باور به. نگاشت يرستگار راه ،نام نيهم به يكتاب زين خود و دانست يم يرستگار
 عصر يها يازمندين با سازگار و متناسب ينيد خواهان ،روزگاران يها يدگرگون ياقتضا به

  .بود ينيد جنبش كي شاهد توان يم زمان هر در پس ؛است شيخو
 و دهـد  دست از را خود گوهر نيد كه آن يكي« :است ريز علت دو معلول ،جنبش نيا
 كه است شوند دو نيا با. گردد يگريد راه نخواها زمان كه نيا يگريد. باشد ينيد يب خود

ـ پد يخدائ جنبش جهان در خواست خدا و بود ازين كه زمان هر ـ آ دي  آغـاز  ينـو  راه و دي
  2».است جهان شرفتيپ هنديبا نيا. خداست نييآ نيا. گردد

 است هيپا يب و نادرست يسخن ،خوانند يم نيد نيبازپس را اسالم مسلمانان كه نيا پس،
 يزيچ آن از باشد، نيآغاز اسالم ،مراد اگر. ستين سازگار جهان شرفتيپ و خدا نييآ با و

ـ  جز نيا ،است يكنون اسالم اگر و باشد نيد نيواپس تا نمانده ـ يد يب ـ ا. سـت ين ين  دروغ ني
ـ آ منظـور  اگـر . ميبخـوان  نيد نيبازپس را ارزش يب و اققاچ دستگاه نيا كه است بزرگ  هي
 خدا نييآ با هم رايز ؛ستيمورد نظر مسلمانان ن يبه معنا هيآ نيا گمان يب است، نييالن خاتم

 تكرار گوناگون يمعان با بارها را خود ارزشمند و مهم يها آموزه قرآن دوم، ست،ين سازگار
ـ ب مـبهم  صورت به هم آن و بار كي تنها واژه نيا كه يحال در. است كرده . اسـت  شـده  اني
 جز را امبرانيپ ما كه معنا نيا به اشاره مانند دارد وجود معنا آن متضاد ،قرآن خود در سوم،

ـ  يكسرو بيترت نيبد  3.ميفرست ينم مژده و ميب يبرا ـ آم تنـاقض  يدر حركت  ضـرورت  از زي
ـ  ياندك كه بود يگر يبهائ و تيباب منتقدان از او خود اما ،كرد دفاع تازه يها نيد  او از شيپ

 آسان اندازه نيا تا انتيد طرح اگر كه ديشياند ينم نيا به يكسرو. بودند يا تازه نيد يمدع
 كشـاكش  بـه  بشر يزندگ ي صحنه و ميباش نيدروغ امبرانيپ ظهور شاهد ديبا همواره ،باشد

 يهـا  آمـوزه  سنجش يابر يدرست راه كه آن بدون شود ليتازه تبد يها نيد انيمدع مستمر
  !باشد داشته وجود آنان

                                                
  .4ـ14ص ،اسالم رامونيپ در .1
  .84ص همان، .2
  .84ـ 85ص همان، .3
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  ينيدپاك .3

ـ يد يهـا  آرمـان  توانسـتند  ينمـ  ،موجـود  انياد از كي چيه شد، گفته چه آن به توجه با  ين

بـه   ،عصر حاضـر  يمعنو يازهاين ياو معتقد بود اكنون به اقتضا. را برآورده سازند يكسرو

 يراهنمـا  ،نيشيپ انيرچوب كالن اداست كه در همان چها ازين نينو يبا روش ديجد ينييآ
 ينيجز پاكد رند،يآن را بپذ انيكه همه جهان ينيد«: نبود ينيجز پاكد يزيبشر باشد و آن چ

 و سود يرو از چه و ها دانش راه از و است ها غيكه از آغاز تا انجامش آم ينيد نيا. ستين

را خواهـد   روين نيا. شود يمن گرفته آن به يراديا نيتر كم ها باره گريد چه و يزندگان انيز
چـه از   ا،يو چـه آسـ   كـا يچه از اروپا و چه از آمر ـخردمندان فاضل را   يداشت كه همگ

شاهراه گـرد آورد و تنهـا    كيرا در  يبه خود گروند و همگ ـ گرانيدانشمندان و چه از د

  1».دباش يم ناپاك هاشان درون ايمانند كه خردهاشان از كار افتاده و  رونيدر ب يكسان
ـ از د يبا راززدائ يسان، كسرو نيبد      ـ آن بـه پد  ليو تبـد  ني ـ  يا دهي  در را خـود  ي،عرف

ـ ب شـكل  نيآشكارتر و زبان نيتر حيصر به نيا و دهد يم قرار ياله آور اميپ كي گاهيجا  اني

 راه در يجدائ. باشد ينم يجدائ اديبن و گوهر در. است اسالم نيجانش ينيپاكد«: است شده
ـ  خـدا  خواست. باشد يستيبا نيا و هاست يگذار هيپا يبرخ و وده،  نيچن ـ ا او نيـي آ ـب  ني

ـ د كي جاديا به يكسرو آشكار يها اعتراف ،موارد نيا 2».باشد يم ـ جد ني  از دعـوت  و دي

 جـاد يا منزلـه  به ينيپاكد شهياند طرح در او اقدام ايآ اما ،است آن به وستنيپ يبرا انيجهان
 ايآ نبود؟ پانزدهم نيد كي موجود نيد چهارده كنار در ينيپاكد ايآ نبود؟ ديجد راههيب كي

ـ د بـه  تا نداشت وجود خردمند پنداشت، يم او كه گونه آن جهان و رانيا در     نـد؟ يدرآ او ني
 را آن كـه  كنـد  يم اقامه يليدال ي،نيپاكد ضرورت از دفاع در يكسرو كه است نيا تيواقع

 بـه  او يها نگرش باره در البته ،نقد نيا. رديپذ يمن بهاءاهللا و باب چون يآوران نيد ي هبار در

ـ  يريتفس ،طيشرا ياقتضا به دنديكوش يم كه است مطرح زين ينيد ينوگرا يها انيجر  يعقل
  .كنند ارائه نيد از يعصر و
  

                                                
  .75ص خرد، پيرامون در .1
  .96ص ،اسالم پيرامون در .2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            22 / 26

https://chistorys.ir/article-1-193-fa.html


 115  يامبريپ ي يهداع تا ها نيد نقد از يكسرو

  فرهش اي يوح .4

ـ ا بـه  باور و خدا با امبرانيپ داريد را گذشته انياد هواداران يها ينادان از يكي يكسرو  ني

ـ پ و خدا انيم ي هواسط و شود نازل امبرانيپ بر آسمان از يا فرشته كه داند يم نكته  امبراني

 شـده  باعث و نموده بدگمان يوح به نسبت را دانشمندان از يانبوه ،پندارها نيا رايز ؛دشو
ـ  يوح يكسرو رو، نيهم از. بپندارند دروغ شه،ير از را آن است ـ  بـه  را فـرهش  اي  ي هگون

ـ ب خدا از اميپ و ديايب آسمان از فرشته كه است آن اگر« :كرد فيتعر يگريد ـ يم و اوردي  هان

 كبـار ي بـه  كند، داريد خدا با يگاه و بپرسد خواست، هرچه او و زديبرخ پرده يكس با خدا
ادان  چنـد  ن،يا در .رفتيپذ دينبا و است دروغ  آسـمان  در مگـر  خـدا : آمـده  هـم  يرو يـن

 فرهـد  خواهد كه هر به و خواهد چه آن تواند كه خدا...  كجاست؟ آسمان گاه آن... است؟

 غمبـر يپ رفتن آسمان به همه، از بدتر! .... بوده؟ فرشته فرستادن به ازين چه) اندازد او دلبه (
ـ  به فرهش ...ند؟ينما يم ها يگستاخ نيچن كه پندارند يم چه را خدا نانيا. است اسالم  يمعن

ـ آم بـه  را او و نـد يبرگز را يكس خواهد، كه يزمان هر خدا كه است آن خود راست  يهـا  غي

 و خردهـا  و هـا  فهـم  بـه  دادن تكـان  يبرا را او و گرداند دانا زمان، ازين هانداز به ،يزندگان
 چـه  يزيچ نيچن زد،يبرانگ بخردانه شاهراه كي گشادن و ها ينادان و ها يگمراه با دنينبرد

  1»بود؟ نتواند چرا و دارد يشگفت
  

                                                
  .100 ـ101ص ،اديبن ورجاوند .1
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  جهينت

ـ پ ي هبه مرحل ها نيد نقد ي همرحل از را يكسرو موضوع چهار رسد يم نظر به سـوق   يامبري
   :داد

ـ اسـت كـه درد د   يو خـانوادگ  ينيد ينخست، فراهم بودن بسترها را در وجـود او   ني
 و هـا   دانـش  بـه  يكسـرو  يفتگيشـ  و مشـروطه اما قرارگرفتن در متن انقالب ، كرد نهينهاد

 تحـول  يهـا  نهيزم امر نيهم و نمود يسنت اسالم با آن تعارض متوجه را او ،نينو يها دهيا
ـ  ي تجربه. آورد ديپد او در را ينيد فكر  يمـذهب  و يزبـان  و يقـوم  يپراكنـدگ  از او يعمل

 مسائل ي ههم واداشت را او و ساخت ليمتما انيرانيا يدتيعق اتحاد يسو به را او ،انيرانيا
ـ رانيا و گـرد بن يناسـودمند  و يسودمند اصل و ييخردگرا ي چهيدر از را  ريمسـ  در را اني
  .شود رهنمون يترق ي هشياند

 شـد  موجـب  ،رضاشـاه  ي هدور انـه يگرا غـرب  يهـا  ينوساز زين و ياسيس يفضا دوم،
ـ  يگرائ رانيا به يكسرو انهيگرا نيد يها دهيا ـ تغ حجـاب،  كشـف . شـود  يمنته  و لبـاس  ريي

  .گمارد همت موجود انياد از انتقاد به تا داد جسارت يكسرو به ،انيروحان با برخورد
 داد امكان يكسرو به ي،نيد انيادگرايبن و شانينواند يفكر راثيم يانتقاد يبررس سوم،

ـ اح يبـرا  تـالش  هرگونه گران، اصالح كار ابطال با او. براند سخن زيمتما راه كي از تا  ياي
 و دانست شتريب يگمراه موجب و باطل اساس از را ها آن اصل به بازگشت اي موجود انياد
ـ اد يبرانـداز  زيآم مخاطره ريمس در ـ ا از پـس . برداشـت  گـام  موجـود  اني  از ي،كسـرو  ني
ـ د از ديجد يفيتعر با او. راند سخن ديجد نيد كي يها يستگيبا ه  آن يكاركردهـا  و ني  ـب
. باشـد  جهـان  نيا يآبادان خدمت در كه كرد دفاع ينيد از و پرداخت پرستش مفهوم نييتب
  .شد ينم افتي موجود انياد در او وربا به كه بود يزيچ همان نيا

 بود امبرانيپ فيرد در خود دادن يجا و يامبريپ تدارك يكسرو اقدام نيواپس چهارم،
ـ پ صـرفاً  را آنـان  و ديبگو سخن امبرانيپ به نگاه نوع رييتغ از واداشت را او كه ـ  امي  يآوران

بـراين  . شـد  قائـل  زيتمـا  ها آن انيم دينبا و ندارند بشر ريسا بر يازيامت چيه كه بشناساند
ه  بـه  را آن نزول ي هنحو و يوح مفهوم و پرداخت تيخاتم انكار به يكسرو اساس،  يا گوـن
ـ پ بـا  او گفتن سخن و يوح  ي هفرشت نزول ،او نگاه از. كرد فيتعر متفاوت  اسـاس  از امبري
 بـه  او كـردن  آگـاه  و تيشخص كي خرد و فهم دادن تكان همان يوح رايز ؛است نادرست

 بـا  را يكسـ  گـاه  ،خداسـت  كارخانه سپهر چون. است زمان ازين اندازه به يزندگان قيحقا
ـ پ و يوحـ  مفهوم فيبازتعر با يكسرو بيترت نيبد. زديانگ يبرم يا ژهيو يروين ـ  آور امي  ياله

  .زد جا امبرانيپ ي هزمر در را خود
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  .كتاب پخش و نشر: تهران ،ما دختران و خواهران، )1355(،  ـــــــــــ ـ
ـ ب هيعدل از چرا و هيعدل در سال ده با من يزندگان، )1323(،  ـــــــــــ ـ باهمـاد  : تهـران  ،آمـدم  روني

  .آزادگان
مجـد،   يئكوشـش غالمرضـا طباطبـا   به ،تيمشروط عصر در جانيآذربا رجال، )1377( ،يمهد ،يمجتهد ـ

  .نيزر: زيتبر
 .زوار: تهران ،قاجار ةدور يادار و ياجتماع خيتار اي من يزندگان شرح، )1371(عبداهللا،  ،يمستوف ـ

 مطالعـات  فصـلنامه  ،»يمل تيهو بر يمبتن ينگار خيتار و ندهيآ مجله«، )1381( رضا،يعل ،يتوان يمالئ ـ
  .1، ش4س ،يمل
ـ ادب و زبـان مجله ( كتاب يراهنما مجله ،»يكسرو احمد باره در يسخنان«، )1356( ناصح، ناطق، ـ  و اتي

  .12 ـ 11ش ،20س، )كتاب انتقاد و يشناس رانيا قاتيتحق
  .طوس :مشهد ،يكسرو يها يرو كج، )تا يب(فرهنگ،  ،ينخع ـ
 .ين: تهران ،رانيا ةمشروط خيتار و يكسرو ،)1376( سهراب، ،يزداني ـ
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