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  ،این کتاب  ۀسیگل نیز به عنوان یک پژوهشگر برای ترغیب کردن خوانندگان به مطالع  .یشده است. ایوان ج  

 
 ای است از: این مقاله، ترجمه .1

Evan J. Siegel, 2020, “Parcham – Journal of Ahmad Kasravi and His Followers: A Snapshot from 

the History of Press in Iran”, Iranian Studies, 1-4, DOI:10.1080/00210862.2019.1699232 
2.  ( نیویورک  شهری  کتاب    (،City University of New Yorkدانشگاه  بر  مروری  مقالۀ  آدام  نویسندۀ  استانیسالو 

 یاسکوفسکی:
Parcham – Journal of Ahmad Kasravi and His Followers: A Snapshot from the History of Press in 

Iran, Stanisław Adam Jaśkowski, Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2017, ISBN 978-

838-0027-36-7, 228 pp. 
 amirkarimizanjani1379@gmail.com،  زنجان،  تبریز و دبیر تاریخدانشگاه    جهان  تاریخ  ارشد  . دانشجوی کارشناسی3

4. Stanisław Adam Jaśkowski 



 پرچم؛ مجله احمد کسروی و پیروانش: تصویری از تاریخ مطبوعات در ایران / 188

 

ای صحیح و در عین حال علمی  ترجمهارائۀ  نوشته است. سعی مترجم مبنی بر    اثرای مروری دربارۀ این  مقاله 

  مقاله بوده است. برای خوانندگان این 

 پرچم، مطبوعات ایران  ۀکسروی، مجل کلیدی:   واژگان 

 

 متن مقاله: 

»پرچم« که توسط    ۀنامدوهفتهدهد، شرح می  )یاشکوفسکی(   اثر حاضر   ۀنویسندطور که  همان 

( عسید احمد  1269- 1324ایرانی، احمد کسروی )  مذهبی مشهور    مورخ اجتماعی و منتقد  

( نمایانگر اوج تفکرات 1شد، به چند دلیل دارای اهمیت بود:  آبادی تبریزید منتشر میحکم

که    ،زاده علیه تشیع اکبر حکمیحمالت مذهبی علی  ۀ( در نتیج2؛ مذهبی خاص کسروی بود 

منتشر نشریه  این  بود  در  روحانی    ، شده  عب  یک  اعدام  روح  دنام  ه  جوان  فراخوان  خمینی  الله 

شد،  ای که پس از دادگاهی که کسروی در آن به جرم بدعت محاکمه میگونهبه  1کسروی را داد، 

وحشیانهبه پلهطرز  در   ای 
ً
احتماال و  رسید.   قتل  به  دادگاه  چالش3    های  همین  که (  هایی 

رانگیخت تا از عقاید نیاکانشان کسروی علیه تشیع به راه انداخت بسیاری از جوانان ایرانی را ب

چنان  میبگسلند؛  بیان  آبراهامیان  یرواند  از که  یکی  که  توده  حزب  اعضای  از  بسیاری  کند، 

دوم  بزرگ جنگ جهانی  از  پس  نسل  بر  زیادی  تأثیر  و  بود  خاورمیانه  کمونیستی  احزاب  ترین 

را  ندداشت تشیع  به  کسروی  آتشین  حمالت  رشد    ۀ نقط،  در  خودشان  ایدئولوژی  عطفی  ک 

 دانستند.  

نگاری و قوانین آن در ایران  نگارنده خود را در بسیاری از آرشیوهای مرتبط )مربوط به روزنامه

بخشد. او  نیز موارد مرتبط با خود کسروی( غرق کرده است که به کار او عمق و وسعت می و

 های دست دوم را مطالعه کرده است. وضوح آثار کسروی و بسیاری از نوشتهبه

از   ایران  قوانین مطبوعات  دقیق  بررسی  با  را  بحث  تا    ۀدور نویسنده    1320  ۀدهمشروطه 

پای افرادی را که خواهان تأسیس روزنامه بودند و همچنین    کند. او موانع قانونی پیش  شروع می

 
رسد که نظر نویسندۀ کتاب در این مورد دقیق نیست. او به تأیید قتل کسروی توسط مرجع مشهور آن دوره  به نظر می .  1

الله خمینی دربارۀ کسروی، ایشان را،  ای انتقادی از آیتنکرده و با اشاره به جملهای  الله حسین طباطبایی قمی اشارهآیت

 که در آن زمان یک روحانی جوان بوده است، مسئول صدور فتوای قتل کسروی دانسته است. 
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از  اجرای قانون مطبوعات را تشریح می  ۀ آشفتوضعیت   این قرار، در یک مورد برخی  از  کند. 

زیرا هیچدوران رضاشاه، دست  ۀگیرانسختقوانین   اجرا نشدند؛  تا حدی، هرگز  برای کم  کس 

 ! (22انجام این کار در دادگاه شرع، که موظف به انجام این کار بود، منصوب نشده بود )ص  

تا   افترا  برای  بودند؛  برخوردار  از سختگیری شدیدی  نیز  از رضاشاه  قوانین در دوران پس 

اندازی مجله نیز مستلزم  (، حتی راه27)ص    نظر گرفته شده بود   نقدی در  ۀجریمریال    50000

(. در مواد دیگری نیز برای انتشار مطلبی علیه  29ریال بود )ص    50000گذاری تا سقف  سپرده

گانه تا سه سال حبس امنیت ملی، مجازات ده ساله و برای توهین یا تضعیف یکی از قوای سه

 . (32شده بود )ص  بینیال جزای نقدی پیشهزار ری 20و تبلیغ نزاع طبقاتی تا 

خود   بحث  به  سپس  می  ۀمجل  ۀدربار مؤلف  شرحپرچم  با  را  کار  او  از پردازد.  مفیدی  حال 

می شروع  او،  کسروی  ادعاهای  به  من  ایراد  تنها  است.    زبانی    توانایی    ۀدربار کند؛  کسروی 

در  علی کسروی  نویسنده،  ادعای  )یا   دانش  ۀدربار خود    ۀنامزندگیرغم  ندارد  ادعایی  عربی 

 دانش    کند( و درمتواضعانه صحبت می
ً
واقع در نوشتن عربی ضعف داشت، هرچند که ظاهرا

کرد تا ارمنی یا به اش، کسروی تالش مینامهخوبی در خواندن عربی داشت. بر طبق زندگی 

ن بعید است که  ای نکرد، بنابرایکالسیک را بیاموزد، اما از آن استفاده  تر ارمنی  عبارت دقیق

پس باشد.  کرده  پیشرفتی  زبان  این  در  خیلی   
ً
بحث    از  واقعا به  نویسنده،    ۀ مجل  ۀدربار آن 

 پردازد.نگاری، میمجله ۀحوز ، نخستین تالش کسروی در 1»پیمان«

-« را با روز تأسیس پیمان مصادف میدینیپاک کسروی تاریخ آغاز مذهب جدیدش به نام » 

مشخص نیست که آیا این مذهب در آن زمان پیروانی داشته یا فقط  (، اگرچه  37دانست )ص  

 ده سال بعد، زمانی که او آشکارا  احتمال ای در ذهن کسروی بوده و یا اینکه به ایده
ً
زیاد، تقریبا

به کرد،  اعالم  را  گذشته آن  مقدس  طور  کتاب  از  سپس  او  شد.  اعالم  نام    دینیپاک  نگرانه  به 

های نگاری کسروی، از برخی اندیشهگوید: »تمام آثار روزنامهورد آن می»آیین« یاد کرده و در م

ضعف   ۀترین نقطاین بخش از بحث بزرگ  .(36  کنند« )صشده در آیین پیروی مینوشتهتر  کلی

می اختصاص  آن  شرح  به  نویسنده  که  پاراگرافی  دو  است.  ایدهکتاب  کشف  برای  های  دهد 

 
 ( م) رسید.به چاپ می ۱۳۲۱تا   ۱۳۱۲یکی از مجالت کسروی که از  .1
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عدرحالی است،  ناکافی  اکسروی  اشاره کهد  نیز  کتاب  آن  انتشار  تاریخ  به  حتی  نمیو  کند  ای 

 1(. 1323، جلد دوم در اوایل 1321)جلد اول در حدود 

«، که تاریخ  2د »ورجاوند بنیادفلسفه کسروی عکتاب    ۀچکیداز سوی دیگر، کار او در بررسی  

 پیش از تأسیس پرچم )ص 
ً
داند، عالی، بدیع و مفصل است،  ( می105- 100نگارش آن را دقیقا

کسروی )ص    ۀاندیشتحول و پیشرفت در    ۀ اندیش(،  102ویژه بحث در مورد محوریت خرد )ص  به

 باشد. توجه می ( جالب103- 102

به مردم    ۀهم  آن که در    شدت در مورد هدف نهایی کسروی صادق است؛ دنیایینویسنده 

  . (51  شدند )مثاًل صکردند، نابود میپذیرند و کسانی که به آن ععقایدد حمله میعقاید او را می

اش را، برای مثال جدا کردن اعضای آن از دنیای خارج،  فرقه  ۀگونهای کیشاو همچنین ویژگی

 . (58( و )ص  107سازد )ص ویژه با ایجاد زبان مستقل، روشن میبه

« تبدیل  3کسروی یعنی »باهماد آزادگان  ۀ اندیشپیروان    ۀنشریپرچم به    ۀنامدوهفتهعدرواقعد  

پرچم پیمان،    ۀمجلپیشگام    ۀنسخکسروی حمالت خود را علیه تشیع در    .(به بعد  46شد )ص  

مستحکمی از    ۀهستآغاز کرده بود که منجر به خروج عتعدادی ازد پیروانش شد و  باعث شد تا  

تبلیغاتی تبدیل شد که توسط کسروی    4ترتیب پرچم به یک ارگان   اینباقی بمانند. بهمعتقدانش  

نشان    فرقه و جنبش مذهبی را بررسی کرده و خاطر  ۀرابطنویسنده    .(44  شد )صهدایت می

هایی  ها تمایزی وجود داشته است. این فرقه در اوج خود دارای شعبهآن کند که از نظر او بین  می

نظامی به نام »رزمندگان« داشت که   ۀجوخ( و عهمچنیند یک  47ران بود )ص  شهر ای  ۴۴در  

هدف از آن دفاع از فرقه در برابر دشمنان کسروی و از بین بردن کسانی که به عقاید او حمله 

 . (52-51کردند بود )ص  می

 
جا بوده است. در این  ۱۳۱۱رسد که تاریخ انتشار نخست آن سال  در یک جلد منتشر شده است. به نظر می  آیینکتاب  .  1

 اطالق عبارت »کتاب مقدس پاک
ً
دینی« در مورد کتاب آیین چندان دقیق به  نویسندۀ مقاله دچار اشتباه شده است. ضمنا

 رسد. نظر نمی 
 ( م) برای تخستین بار چاپ شد. ۱۳۲۲احمد کسروی در سال  دینی ، پایه و اساس پاکورجاوند بنیادکتاب . 2
 ( م. ) تاسیس شد  ۱۳۲۰در سال  .3
 ( م) کند.ای که در جهت اهداف حزب خاصی فعالیت میمجله .4
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ن برانگیزترین ایدهد که جنجال های آزادگان ارائه میمؤلف اطالعات محدودی در مورد آیین

کتابآیین سوزاندن  شامل  مذهب  ها  که  بود  می  دینیپاکهایی  شیطانی  را   دانست  آنها 

 . به بعد( 68)همچون: آثار داستانی، شعر عرفانی و غیره( )ص  

می  ۀنگارند آزادگان  در  عضویت  مورد  در  که  را  اطالعاتی  هر  آورد،  کتاب  دست  به  توان 

  ۀ شدشناختهاعضای    ۀی دربار اطالعات  ای را باچندصفحه  ۀضمیماستخراج کرده است و یک  

داد    بررسی قرار   پیمان را مورد  ۀ به مجل  های ارسالیاو نامه  .(به بعد  160آن پر کرده است )ص  

فرقه از اهمیت    های زنان عضو  ای به زندگی درونی آزادگان بگشاید. عدر این میاند نامهتا دریچه

شدت مردساالرانه بود و عدر  هب  دینیپاکدر حقیقت عقاید    .(4- 52 ای برخوردار است )صویژه

داد )که در این اثر به آن پرداخته نشده است(،  های سنتی تقلیل مید زنان را به نقشراستااین 

 .کردند در حیات فکری و سیاسی فرقه، جایگاهی پیدا ،دینیپاکزنان فرقه حال بااین

دهد )ص  خالص کسروی به نام »زبان پاک« ارائه می  نویسنده تحلیلی پیچیده از زبان فارسی  

کسروی )ص    ۀطلباناصالحهای  های ترکی برخی از اندیشهبرای مثال، او به ریشه  .(به بعد  59

ی شناسو روش  ـ ازجمله یک جعل معروفـهای ایرانی و پارسی باستان  (، منابع آن در گویش60

های اعتقادی و از گویش  کند. کسروی از نوعی گویش پیچیده برای نوشتهکلی آن اشاره می

میرایج بهره  دیگر  منابع  و  تاریخی  آثار  برای  آنتری  که  مؤلف    برد،  بود.  دشوار  بسیار  هم 

شدند( و انتقاد  های افرادی را که به پرچم توصیه )اغلب با مهربانی پذیرفته میعهمچنیند نامه

 . (63کردند را مطالعه کرده است )ص  شدند( میه چندان مهربانانه پذیرفته نمی)ک

جنبش رهبران  دیگر  همچون  نیز  سیاسیکسروی  شهرت    ،های  به  دستیابی  دنبال  به  که 

 های سیاسی رقیب بود.  هستند، ناچار به مبارزه با جنبش

شدن فضای سیاسی تحت  با باز    .(به بعد  78شیعه بود )ص    اسالم    البته اولین رقیب خود  

ها توانستند  ( و هم رادیکال1اشغال متفقین، هم مرتجعین )مانند وزیر دادگستری موسی صدر

های خود را از سر بگیرند که به یک وضعیت خطرناک منجر شد. حمالت کسروی  دوباره فعالیت

حال،  به تشیع شدت گرفت؛ او را در ابتدا به اتهام ارتداد محاکمه و سپس به قتل رساندند. بااین

 
 ( م ) رسد منظور نویسنده محسن صدر )صدراالشراف( بوده است.به نظر می .1
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-شود، اندیشیدهیافت می  کند که »نقد تشیع و روحانیون که در پرچمنشان می  نویسنده خاطر

 . (84او نیست« )ص  ترین نقد  

بودند بهاییان  و  بابیان  بعدی  خاطر  .گروه  می  نویسنده  رانشان  توطئه  تئوری  او  که    ، کند 

کند. در عوض،  امپریالیستی دخیل هستند، رد می  ۀتوطئها در یک  این فرقه  دعمبنی بر اینکه

 . (به بعد 85برد )ص  ال میؤ یر سوقفه اصول بنیادین اعتقادی آنها را نیز زبی

کمونیست  در همان نهایت  بودند.  هم  میها  بیان  نویسنده  که  رقبای  طور  )برخالف  کند 

نیت اّما گمراه بودند، زیرا فقط  گذاران کمونیسم )مارکس و لنین( خوشمذهبی خود(، بنیان 

دند که جان  های روسی کارگرانی بوکمونیست  .( 95  تواند بشریت را نجات دهد )صدین می

به خطر می آزادی خود  برای  را  اطوار  که کمونیستانداختند، درحالیخود  و  ادا  ایرانی    های 

 . ( 94اشرافی داشتند )ص  

 

تاریخ( را از آثار مذهبی    ۀزمینویژه در کسروی )به  1تر  پوزیتیویستی  نویسنده آثار    چند نظر دیگر: 

وید در اینجا دارای اهمیت بسیاری بوده و  اگرچه ارتباط عآثار کسر   .( 37  کند )صاو جدا می

. همچنین الزم به ذکر است که بخش اخبار پیمان که توسط  است ترنیازمند یک رویکرد عمیق

طرف نبود، بلکه کاماًل  شده بود، عکاماًلد بی  تنظیم  ،زادهدوست نزدیک کسروی، رضا سلطان 

  معتقد نیستم که »دیدگاه« کسروی در مورد شعار  عالوه، من    هب  . (38  ر بود )صحو  دول م    طرفدار  

)ص   با ماست«  بهره102»خدا  از  بتوان  را  نازی(  همین  گیری  در  نمود.  شعار جدا  این  از  ها 

طرفداران   بین  را  ارتباط  این  نداشت  همدلی  کسروی  با  که  ایرانی  ناظران  از  یکی  راستا، 

 2. سیم کردپیکارجوی کسروی، به نام رزمندگان، و جوانان هیتلری تر 

طورکلی ارتباط روشنی بین اعتقادات او و نازیسم وجود دارد.  من همچنین باور ندارم که به

ای به نژادپرستی نداشت. عدرنهایتد ویرایش بسیار ضعیف  مثال کسروی آشکارا عالقه  عنوان   به

 . ی استجزئاست و کتاب مملو از اشتباهات تایپی 

 
 (م. )گرایانهاثبات .1

2.  Mahdi Mojtahedi, Taqizadeh: Rowshangari-ha dar Mashurtiyyat-e Iran, Tehran: Tehran 

University Press, 1357 (1978), p. 318, footnote 3 . 
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کسروی   ۀ اندیش ۀمطالعتوجهی به  مجموع این کتاب کمک قابل ها، در با وجود این کاستی

نیک  فال  به  باید  را  زبان لهستانی  به  مورد کسروی  آن در جمع مطالعات موجود در  و حضور 

1گرفت. 
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