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 احمد کسروی ینوشته« در پیرامون اسالم» نقدی بر

 پرستزهیر باقری نوع

 

اسالم در : است دهیتنبه دنبال پروراندن چند استدالل درهم ،«اسالم رامونیدر پ» ،در اثر خود یاحمد کسرو

مراه گ ،یشده، خراف فیتحر ینید در حال حاضراسالم  یول بوده دیمثبت و مف یخود جنبش شیدایپ یابتدا

ه ک یدیهمان نکات مثبت و مف بر این باور است که در عین حال کسرویاست.  یماندگکننده و عامل عقب

وخ شده منس ودیگر اعتباری ندارد  ،جهان از علمیکه با شناخت  هبود یخاص ینیبوابسته به جهان هاسالم داشت

 ار ییگرادر غرب شده و او ماده ییگراموجب پاگرفتن ماده یعلم از نظر کسرو شرفتیپ در عین حال، است.

شر از ب دیهمخوان با فهم جد دیجد ینیبرپاکردن د یکسرو شنهادی. پشماردیو نادرست برم یانحراف یشیگرا

اسالم مبراست.  بیاز معا یاسالم را در خود دارد ول یدیاو شش عنصر کل دیجد نیاست د یجهان است. او مدع

 خواهم پرداخت.  یکسرو یهادر ادامه به استدالل

زمان خود از  یهایها و آلودگپاک بوده که در راه مبارزه با خرافه ینیاسالم در ابتدا د نید ینظر کسرو از

 ده،یتوده گردان کیمردم پراکنده و زبون عرب را » در ابتدا نید نیامطرح شده است.  یپرستجمله بت

 نیو زبونتر نیمسلمانان از خوارتر»در حال حاضر  که ی( در حال4)ص  «دیاز جهان رسان یمین ییبفرمانروا

کشور آزاد بنام اسالم  کیامروز مسلمانان از آنکه »)همان( و  «ستهیز نگانگایب ردستیمردمان جهانند و در ز

آن و اسالم در دوران معاصر،  شیدایپ یاسالم در ابتدا انیبر تفاوت م دی(. تاک10)ص «انددهیباشد چشم پوش

 یو گمراه فیتحر نیاست. ا نید نیا شدن فیتحر نشان دادن یبرا یاستدالل کسرو یعناصر اصل زا یکی

 یترو سپس به صورت مفصل کندیخالصه اشاره م ینخست به موارد یکسرو شود؟یم یشامل چه موارد قایدق

وجود دارد  یفعل یهادر اسالم یپرستاز بت یعناصر دیگوی. به صورت خالصه مدهدیخود را شرح م یمدعا

موجود دچار  یهااشاره دارد( و اسالم رهیو غ ارتیاست که به حرم و ز یپرستو مرده ی)مثال او گنبدپرست

 از آن یبخشبه فرهنگ غرب معاصر و ... در آن وارد شده و  و ، تصوفباستان ونانیاز  یو عناصر شده لتقاطا
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 فتهر انیآنها از م یکپارچگیاند و وحدت و ردست و فاقد قدرتیمسلمانان ز ،هم یاسیشده است. در بعد س بدل

همچون  یو آزاد یبخشییرها یهادهیچرا که ا آمده دهیپد نیو د یآزاد انیم یملل مسلمان تعارض انیو در م

را با دم و دستگاه و منافع خود در  ییدگاههاید نیچن «انیمال»از غرب آمده و  یپرستهنیو م یخواهشروطهم

 . نندیبیتعارض م

 ییخدا پرستند،یکه مسلمانان م ییخدا چرا که از نظر او داندیمسلمانان را مردود م «یخداشناس» یکسرو

 یخودکامه است که نافرمان یو چون پادشاه کندیو از آنجا جهان را اداره م ندینشیکه در آسمان هفتم ماست 

. دهیآفر نچند ت یرا به پاس هست یکه هست ییخدا»و  شودیموجب خشم او و مجازات مردم م یگروه محدود

 «)استخاره( دیقرآن با مردم سخن گو یهاهیو آ حیتسب یهابا زبان دانه رد،یپذ یانجیکه مهر ورزد، م ییخدا

 یزیموجود تما یهااسالم چنان که بوده و اسالم انیکه م دیآیبر م نیچن ی(. از ظاهر سخنان کسرو8)ص 

است  موارد مشخص گریمورد و د نیدر ا یول داندیموجود م یهاو انحراف و خرافه را از آن اسالم شودیقائل م

محدود  یبه خاطر خشم از گروه یمورد نقد اوست، به عنوان مثال مجازات مردمان زین هیاز اسالم اول یعناصر

 دیگویم یکسرو ،یامبریدر بحث پ گر،ید یبه عنوان مثالیا قرآن است.  یهاهیو از آ ستین یانحراف یباور

او و خدا پرده  انهیسخن راند، و از م یبر او نمودار گردد، و با و لیجبرئ دیخدا برگز کهرا  یبگمان آنان کس»

مسلمانان در گذشته و در صدر اسالم رواج نداشته است؟ از جمله  انیم یباور نیچن ای( آ8)ص ...«  زدیبرخ

 یتانها: داسیکسرو ری)به تعب یرممکنیغ یاست کارها یکه مورد نقد کسرو یمسلمانان فعل انیم جیرا یباورها

ن کردن ماه، معراج و با سوسمار سخن گفت میمانند دو ن شودیاسالم نسبت داده م امبری( است که به پینتوانست

که به  ییاز باورها یبرخ مجدداهم « آن جهان» رامونی. پاست در قرآن آمده« معراج»هم  میان نیاست. در ا

 که در قرآن بدانها اشاره شده اندییباورها ،ماردشمیمسلمانان بر یشده فعل فیو تحر یخراف یعنوان باورها

گرد  یابانیب کیاز گور خواهند برخاست و در  یهمگ زیروز رستاخ»خود روز جزا  یو حت یمانند معاد جسمان

. گناه و صواب دیو آنسو صف خواهند کش نسویاز ا غمبرانیخواهد نشست، پ یسکر یخواهند آمد، خدا به رو

 ایداد که آ صیتشخ توانینم یموارد نیچن دنی(. با د9و  8)صص « خواهد شد... دهیهر کس در ترازو کش

 نیبودن د یبر خراف یبه طور مشخص نظر خود مبن اطیکرده و از سر احت اطیاحت یبنا به مالحظات یکسرو
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رد شده وا دین نیبعدتر به ا یاز اسالم همگ ییافتهایدر نیواقعا باور دارد که چن نکهیا ایرا اعالم نکرده  ماسال

 است. 

بینی مردمان در زمان صدر اسالم دیگر اعتباری ندارد جهان کندروی به صورت مشخص اعالم میاز آنجا که کس

ده است، اگر دین اسالم در حال حاضر خالص و بدون هر گونه التقاطی باقی و علم نادرستی آن را به ما نشان دا

دوران  نیمناسب ا نید نیباز هم ا شدینم بیترک رهیو غ یو عرفان شرق ونانیاز فلسفه  یو با عناصرماند می

ای زنده در واقع، اگر دیدگاه او را بپذیریم، ای بسا التقاط بتواند دین اسالم را همچنان به عنوان گزینه .بودینم

ن این دیبه شکلی بینی دوران خودش جدا کرده و در عوض از جهانباقی نگاه دارد. فرض کنیم، دین اسالم را 

فهم علمی دوران ما همخوان باشد، در آن صورت یکی از دالیل کسروی برای مطرح کنیم و بفهمیم که با را 

بینی و فهم )یعنی ناهمخوان بودن اسالم با جهان بار خود را از دست خواهد داداعتکنار گذاشتن دین اسالم 

 مداشت که التقاطی بودن این آمیزه از اسالولی همچنان این امکان برای کسروی وجود می فعلی ما از جهان(

 و نگرش علمی را غیرقابل قبول بخواند. 

 یلو ب بودهبه فهم بشر از جهان مناسبا توجه  یاسالم زمان نیخالصه کرد: د نیچن توانیرا م کسروی دگاهید

 نیکه وجود دارند. خالص بودن د یالتقاط یهاچه اسالم چنان که بود و اسالم چه ست،یمناسب ن گرید حال

 ای انیصوف یباورها ایو  ونانیبه اسالم از فلسفه  یبرخوردار است. ورود عناصر یادیز تیاز اهم یکسرو یبرا

کند. اعتبار میت از نظر کسروی دین را بیسیکه با اسالم همخوان ن «ییاروپا نیقوان»و  «ییاروپا یدانشها»

نین توان چ، کسروی در پاسخ خواهد گفت تنها در صورتی میاهمیت استاگر تصور کنیم که این التقاط بی

 «در آن جهان یدیو روسف یآن خوش جهیو نت ،یدر کناره زندگان یاجداگانه زیچ کی نید» موضعی داشت که

 یخود ب ستین نینه تنها د نیا» دیگوی.  او در مورد اسالم چنان که هست مدر نظر گرفته شود (7)ص 

آنست که  یاز هم نپراکنند. برا نسانیو بد فتندیب ییهایننادا نیآنست که مردمان به چن یبرا نی. دستینید

یقا چه ر او دقکند التقاط مدنظکسروی مشخص نمی (.37)ص « اندازه پست و نادان نباشند نیمردمان تا به ا

ت. به عنوان یک مثال در عرفان و فلسفه شوار اساز این رو داوری ادعای او در این رابطه د و هایی داردویژگی

طو و فلوطین و دیگر اندیشمندان غیرمسلمان جهانبینی اسالمی بازسازی های افالطون، ارساسالمی با کمک ایده
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از خداوند بوده است، یعنی « وارانسان»شده است. از قضا از جمله دستاوردهای این بازسازی کنار نهادن تصویر 

همان تصویری که به شدت مورد نقد کسروی است. در این مورد هم همچون موردی که اسالم با جهانبینی 

در نتیجه دالیل نامطلوب  لمی همخوان شود، بخشی از آنچه که مورد نقد کسروی است از میان خواهد رفت.ع

 از آنجایی که کسروی دقیقا جزییات التقاط برندگی نقد کسروی تعیین کننده است ولی بودن این التقاط در

   .ن برش نقد او دشوار استاتخمین میز ،کندیرا مشخص نمدر دین اسالم و جزییات نقد خود به این التقاط 

 نیاگر مردم بدند گناه د» نکهیمانند ا پردازدیم نامندیمسلمانان م یهابهانه آنچه که به گانهجدا یدر بخش او

 ،«میرا به اصلش بازگردان نید»، «نبوده نیکه در اصل د نهایا» ،«بندندیرا به کار نم نیمردم د» ای «ست؟یچ

 رامونیپ شیهااست که آموزه نید نیخود ا ازکه  دیگویم نهایو در پاسخ ا« اسالم برپاست انستیتا قرآن در م»

 که کنندیعمل م نیمردم به د شودیبرعکس آنچه ادعا م و است و زمان آن گذشته، ارجیپوچ و ب ایخدا و دن

 نیکه چن کندیاشاره م شوندیبا رشوه دادن به خداوند بخشوده م ندارانیکه د یاست و به موارد نیوضعشان ا

به دنبال بخشایش گناهان خود  یاشک ایبکنند و سپس با نذر  خواهندیم یهر کار ادافر شودیباعث م یاعمال

 نید تیواقعچنین بحثی است چرا که  یدلخوش ینوع نیاصل و گوهر د یدهیطرح ا دیگویم کسروی .باشند

 گریه دب توانندیمسلمانان نم گریبه گوهرش است د ینیو اگر اصل هر د گیردمینادیده آن را  یو کارکرد واقع

داندن بازگر ی. کسروچرا که اصل آن ادیان هم به گوهرشان است رندیبگ یرادیا به خاطر تحریف شدنشان انیاد

 نیگوهر د صیتوان تشخکند و ، نقد میمطرح شده یاسدآباد نیالددجمالیتوسط سکه  ش رابه اصل نید

سازش  ثینو را با قرآن و حد یدانشها»تالش دارند  نهایا دیگویو م بردیم رسوالیرا ز و و امثال اوتوسط ا

 انیو در م انددانستهی( همه دانشها را معهیامامان ش نیناسالم )و همچ غمبریکه پ ندیوا نما نیدهند و چن

 دیگرن کی. و شما چون نشناسندیم نیمصلح نیکه ا نیراه اصالح د نستیاند. اخود آنها را بازنموده یهاگفته

به آن  یگرید نهیو هر زمان پ دهندیبه آن م یگریکه هر زمان رنگ د دهیگرد یاچهیدر دست آنان باز نید

 قرآن بنابراینرخ داده  یگمراه حجم از انحراف و نیبرغم وجود قرآن ا دیگویم ی(. کسرو29)ص  «زنندیم

از آنچه که قرآن گفته در  یاریو بس ستیدوران ما ن یهایاز گمراه یاریپاسخده بس توان هدایت ما را ندارد و

 دارد.   یروز ما ناسازگار یو با دانشها کندینم دایمورد زمان ما مصداق پ
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جامعه را  یبرا نیبلکه برعکس وجود د ستیمخالف ن نید یدهیبه وجود خداوند باور دارد و با پد یکسرو

ت که اس ینیو به دنبال برافراشتن د داندیم یافتادگو عامل عقب یرا خراف یاسالم فعل ی. ولداندیم یضرور

ما به همراه داشته  یبرا یاسیو قدرت س تیو اوضاع زمانه همخوان باشد و عقالن طیبا فهم ما از جهان و شرا

 نییبه آ ستنیو ز یزندگان یغهایبردن به آم یجهان و پ یشناختن معن»است  نیچن نیاو از د فیباشد. تعر

 نید» ستیچ نید دیگویبه ما م اثر خود جایچند  در است( و قتیحق یبه معنا غیآم – 7)ص « خرد است

اه به وارونه دستگ نیا یباشند ول نانیدیتر از ببهتر و آراسته دیبا ندارانیبرد و د شیرا پ مانآنست که مرد یبرا

 یو عل انیمخانیو کر انیخیو ش انیعیو ش انی: سنمیبهتر گو ایکه امروز مسلمانان ) میدانیآنست. همه م

 کندیدفاع م نیخود از د فیاز تعر کسروی( 37)ص « باشندیم گرانیتر از دتر و پس( پستانیو صوف انیالله

کوه نشان دادن ش یبرا یدستگاه کی نید نانآ شهیدر اند» داندیدفاع م رقابلیرا غ نیمسلمانان از د فیو تعر

 یدر حال اند«نید یمردم برا» ،. از نظر کسروی در دین اسالم)همان(« اسالم و خاندان اوست غمبریپ گاهیو جا

 . باشد« مردم یبرا نید»ت آن است که درسکه از نظر او 

جامعه و فرمان نبردن  یاعضا انیموجود در م اسالمِ ییبر عامل تفرقه و جدا یفراوان کسرو دیبا توجه به تاک

است که موجب وحدت  ینید یمطلوب از نظر کسرو نیگفت د توانیم نداران،یاز دولت سکوالر وقت توسط د

آنها  ستیبایدارد که م ییهاانیو بن نیقوان یسر کیجهان  یباور کسرو بهجامعه شود.  یاعضا یکپارچگیو 

 افتنین انیپاو  شرفت،یاصل پ ت،یباشد، مانند عل حیو خداوند هم صح نیرا شناخت تا شناخت ما از د

 یخالف باور مسلمانان شرفتیخواهد شد. اصل پ معنایب باور به معجزه ،تیبا اسالم. با عل ییخدا یهاجنبش

 یهانبشج افتنین انیاست و پا یرانیو و یاند و جهان رو به تباهبوده کتریگذشتگان ن کنندیگمان م کهاست 

ای همسئل هموار خواهد کرد. دیجد ینید رشیکهن و پذ انیاد گرید ایکنار گذاشتن اسالم  یهم راه را برا ییخدا

مسئله وحی است. اگر دین اسالم، یا هر دین دیگری محصول وحی  ،گذاردکه کسروی آن را مسکوت باقی می

محصول  (دینی نامیده استد )که آن را پاکخواهد معرفی کنباشد، آنگاه کسروی باید مشخص کند دینی که می

کر وحی باشد، آنگاه کسروی من اگر از دیگر سو، ت؟شده اسآیا به خود کسروی وحی می ای است.چگونه وحی

های جنبش»را مشخص کند، چرا که کسروی به خدا و رامون وحی ادعای کتابهای مقدس پی باید تکلیف

دیگر نکته،  های غیرخدایی چه خواهد بود؟های خدایی از جنبشباور دارد. مالک تشخیص جنبش« خدایی
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 داردوجود  یگفت قانون توانینم و ستین ینیشیپ یاصل ،شرفتیاصل پ ای پیرامون اصل پیشرفت است.نکته

عه به مطال دیاز هر نوع آن، با شرفت،یپ یبررس یخواهند کرد. برا یو علم یاخالق شرفتیپ یکه جوامع بشر

  پسرفت رخ داده است. ای شرفتیپ یکرد کجا و در چه مورد یها پرداخت و بررسجوامع و تمدن یتجرب

هان امروز ج» دیگویو م شماردیبرم یعنصر نامطلوب و در حال گسترش زیرا ن یگریدر کنار اسالم، ماد یکسرو

... کندیرا م زیو همه چ یزندگان شیو آسا یو پاک یکیو ن یو خداپرست نید شهیکه ر دهیگرد یگریگرفتار ماد

 هددیدستور م ی... به هر کسداردینم یباور باشدیم نید یهاهیو خرد که از پا گرید یبه خدا و روان و زندگان

 یگریچرا مادکه  کندینم استداللی ارائهمتن  نیا یجا چیه ی(. کسرو14)ص « خود نباشد یجز در بند خوش

 سرویک خود باشند. یتنها به دنبال خوش دهدیبه همه دستور م یگریو چرا ماد انجامدیم یو پاک یکین یبه نف

ا که چر ،مد نظر اوست یگریاز ماد یشود چه نوع برداشت خصتا مش کندینم ارائه یگریماداز  یقیدقتعریف 

وجود ندارد، خود به خود از  یارهیو آخرت و غجهان تنها ماده است و خدا  مییاگر بگو مادیگری انواعی دارد.

اخالق  یکس نکهیخواهد شد مگر ا معنایب یو خرد و دگرخواه یو پاک یکیگرفت ن جهینت توانینم این واقعیت

سوال رفتن وجود خداوند و باور  ریاست که با ز یحالت نی. تنها در چنباشدزده  وندیرا با خدا و باور به آخرت پ

 یعدم وجود خداوند ندارد، ول ایوجود  ایبه باور به خدا  یپا خواهد رفت. اخالق ارتباط ریبه آخرت اخالق هم ز

ر دست دادن باو ازتنها تصورشان از اخالق چنان باشد که به باور به خدا و آخرت وابسته باشد با  یاگر جماعت

  است. یگریبحث د نیکه ا زندگی کنند یراخالقیت غبه خدا و آخرت ممکن اس

را  انیدانشها اد نیا نکهیو معتقد است که با ا داندیم نینو یگسترش دانشها جهیرا نت یگریرواج ماد یکسرو

و  تچهیدر اروپا ن» زنندیسر باز م لشهاچا این از مواجهه با ینید انیشوایو پ ندارانید یول انددهیبه چالش کش

 یون پاسخاند، تا کننوشته ینیدیو ب یگریاند و آن همه کتابها در مادبرخاسته ینیدیدرفشداران ب گریباخنر و د

رو باشد که از نظر  آناز  دیجد نیخلق د یبرا یکسرو دیتاک آیدبنظر می( 15)ص « ... داده نشدهشانیاز کش

 نیتضم یبرا یمدرن را ندارند ول یهان و زندگبا فهم ما از ج یتوان همخوان ،اسالم هاز جمل ،موجود ینهایاو د

د کنبا این حال کسروی در هیچ جای اثر خود استداللی ارائه نمی است. ازین نیدر جامعه به د یاخالق و پاک

در واقع، با توجه به دیدگاه خود کسروی مشخص است  که چرا برای بقای اخالق در جامعه به دین نیاز است.
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ای او به اسالم فعلی همین است که توان که هر دینی توان برقراری اخالق در جامعه را ندارد و یکی از نقده

برقراری اخالق در جامعه را ندارد. اینکه چه عنصری در دین قرار است اخالق در سطح جامعه را تضمین کند 

برقراری اخالق در سطح جامعه به دین نیاز  که برایی او مبنی بر اینادعا بررسیشود و از این رو مشخص نمی

زمانه  نکهیدارد و از ا نید یدهیکه او واقعا دل در گرو پد دیآیبنظر م نیاثر چن نیاز ا  نیز ممکن نیست. است

ت ما به خواس ن،ید یدر چنان هنگام زبون»شده ناخرسند است  مترادف یبا نافهم ینداریشده که د یبه شکل

 کرشتهیو  میاستوار داد یآن پاسخها یهایبدآموز کیکایبه  ستادهیا یگریو در برابر ماد میخدا درفش افراشت

 نسانیباالتر از دانشهاست و بد یخود دستگاه نیکه د میبازنمود نیا دهیرا روشن گردان یارجدار اریبس یغهایآم

و به  میکوشیراه م نیاست که در ا شتریو ده سال ب میبست فرهنگانیزبان ب ده،یرا بلند گردان دگارینام پاک آفر

 (. 16)ص .« میدرآمد روزیف هایخدا به همه گمراه یاری
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