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تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش   

تواند از زبان، تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن

اش در که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه

ر نداشته باشد، کشور خودی امکان چاپ و نش

کوشد تا زبان نیز تبعیدی است. این نشریه می

تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای 

که در جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، بل

 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر 

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

کوشد در همین عرصه هر شماره را یابد. میمی

به موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر 

شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را 

سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش 

بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و 

ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه 

چه در قامت در قامت سردبیران میهمان، 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته
ایم. بر مرگ نابهنگام نشسته شهروز رشیدشود که در سوگِ از دست دادنِ دوست و همکارمان زمانی منتشر می "آوای تبعید"ی نهمین شماره

 توان نامی دیگر نهاد.شهروز جز فاجعه نمی

خوانید تنها چه در این دفتر میای گسترده برای پژوهش، نقد و بررسی. آنی تاریخ ایران و اسالم است؛ عرصهویژه "آوای تبعید"این شماره از 

ست الزم. نوشتن از تاریخ و اسالم را به حتم در ن به قصد روشنگری، کاریای کوچک است از تاریخ و فرهنگی کهنسال که بازنگری در آگوشه

 های آینده پی خواهیم گرفت. شماره

ان و نویسندگانی است که در این ده سال منیاز از جمله مترجبر عهده داشتند. بی نیاز )داریوش(ب. بیمسئولیت این شماره را دوستمان 

نویسد و به فارسی ترجمه چنان در این عرصه فعال است؛ میان و اسالم را به فارسی برگردانده است. او همگذشته آثار ارزشمندی از تاریخ ایر

 کند.می

که سرانجام دوستان و همکاران اعالم داشته که برای ادبیات داستانی خارج از کشور نیز امسال جوایزی در نظر گرفته است. این "مهرگان ادب"

ادبیات تبعید ایران بخشی از که؛ ست خوش. واقعیت ایناند، خبریشدگان از کشور را به رسمیت شناختهرانده  ما،یاتِما در داخل کشور، ادب

آفرینند. جهانِ ادبیات ها بر قدرت تکیه دارند و مرز میحکومتتوان آن را نادیده گرفت. ادبیات امروز ایران است. در بررسی ادبیات معاصر نمی

سودای قدرت در سر ندارد. در واقع نیز بسیاری از نویسندگان و ادبیاتِ داخل کشور خود تبعیدی هستند. آیا آثاری که سانسور کران است و اما بی

شود. در تمامی شوند و یا اجازه انتشار در داخل کشور ندارند، تبعیدی نیستند؟ تبعید ورای مرزهای سیاست، ادبیات و هنر را نیز شامل میمی

 ایم: ی آن نوشته، بر نخستین صفحه"ای تبعیدآو"های شماره

تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می"

ی است. این اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدکس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشهگردد. آن

که در انطباق با جهان معاصر کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، بلنشریه می

 "شناسد.می

 کند.تر مینهد و ما را به هم نزدیککه ادبیات مرزها را کنار میخوشحالیم از این

 .خواهد بودنویسی ویژه داستان و داستان "آوای تبعید"ی ی آیندهشماره

 

 اسد سیف
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  به یاد شهروز رشید 

                                               از شمار دوچشم یک تن کم
  بیش هزاران خرد شمار وز

 ، نویسنده، مترجم و(1397-1339درگذشت نابهنگام شهروز رشید، شاعر )

 1363منقد ادبی، فقدانی بس اندوهناک برجا نهاده است. شهروز که از سال 

کرد علیرغم مشکالت زندگی در تبعید دمی کار خالقه در آلمان زندگی می

 آفرید.کرد و میرا وا ننهاد. پیوسته و با عشق کار می

طرفه آثار ادبی جهان، به آفریده های او در شعر  نو شونده اش از ادبیات فارسی و ذهن حساس و جان آزاد شهروز رشید و دانش سرشار و همواره

 بخشد.و نقد و جستار، جایگاهی خاص و ارزشمند می

 رفت. های ادبیات خالق در خارج کشور به شمار میو از جمله بنیانگذاران کارگاه دشهروز آموزگاری یگانه هم بو 

های اخیر دبیری انجمن قلم ایران را به عهده گرفته بود. ضا کانون نویسندگان ایران در تبعید بود و در سالهمچنین، شهروز رشید در زمره اع

 های آزادیخواهانه ایرانیان در مبارزه با سرکوب نیز بود. شهروز همراه همیشگی تالش

همه دوستداران ادبیات و فرهنگ و رهروان راه آزادی صمیمانه گرامیاش آذر آذرشهاب، خانواده و نزدیکان، شاگردانش و در فقدان او با همسر 

 همدردیم.

 هایش به یادگار نهاده به غارت ببرد:همه حس و اندیشه ای را که در واژهبگوییم مرگ نخواهد توانست آنو از کالم خود شهروز مدد می جوییم تا 

 به مرگی تلخ و نابهنگام خواهم مُرد/ تلخ/ چون زیتون

 چون تگرگ بهاران /نابهنگام

 ها خواهد شدهایم/ آشیان قمریپوتین

 ها بیرقی خواهند ساخت...هایم را/ کولیجامه

های های حس و اندیشه در مسیر پروازهای شگفت به جست و جوی آشیانی برآیند، و هر آنجا که کولی وارگی به کشف اقلیمآری، هر گاه قمری

 و آنجا خواهد بود.عشق و خرد راه برد، شهروز رشید آنگاه 

 هایش را.س می داریم میراث تالشگرامی می داریم یادش را و پا 

 
مهدی استعدادی  اردوان ارشاد، زاده، سهیال ابطحی، پروین احتشامی،مهدی ابراهیم مهرداد آذرشهاب، نادیا آذرشهاب، نیما آذرشهاب، نیکجو آزادی، ابراهیم آوخ،

سادات کالره زاده، کامران افرازه، ابو اکابر، نائله اروحی، ایرج امامی، الهه امانی، کورش امجدی، حسین انورحقیقی،اغنمی، آذر ارفعشاد، مهدی اصالنی، رضا 

نی، نسرین بصیری، خسرو باقرپور، منیره برادران، احمد بناساز نوری، نورا بیا لیال اصالنی بهمن امیرحسینی، خسرو امیری، افرا اهوانویی، اصغر ایزدی، اخوی،

صدری ترابی، بهناز تقی زاده، فریدون  نیا، فرهاد پایار، نیما پورعجم، اسد ترابی،کوشیار پارسی، جلیل پاک روشنک بیگناه،شریفه بنی هاشمی، نیلوفر بیضایی، 

واه، رضا جوادی، ایرج جوادی، گلرخ جهانگیری، ثریا مرتضی ثقفیان، حمید رضا جاودان، سیروس جاویدی، حسن جعفری، دانیار جعفرخ تنکابنی، فریبا ثابت،

نسرین حسین پور، رضا  طاهره حجتی، ژاله حریری، کریم حسین پور، قدسی حجازی، محسن حسام، حسن حسام، چیت ساز، فروغ حاشابیگی، آذر حبیبی،

کار، مهوش داالئی، عباس دانشور، مرجان دانه جید دارابیگی،حمیدیان، ایرج حیدری، نسیم خاکسار، هادی خرسندی، کمال خرسندی، هادی خوجینیان، م

سپیده  فریده زبرجد، آبادی، گیتی راجی، ساسان رشید، نوشین رواندوست، میهن روستا،پرویز دستمالچی، حسین دریانی، علی دماوندی، حسین دولت

بیژن  ، علی ستاری، مریم سرشار، جهانگیر سروری، وحید سروقد، سعیده سعادت،عسل زینالی، عباس زینلی خواه، پیروز زورچنگ،پناه، ابولقاسم زمانزرین

شهال شفیق، حمید  اکبر سیف، معصی شرافتی، گیتی سالمی، محمد سلطانی، رضا سلملیان، طاهره سوری، فرزانه سوری، مهناز سیاوشی، اسد سیف، سعیدپور،

علی اکبر صفاییان، مهدی صدودی، عصمت طالبی، حسن  مسعود صباحی، فریبا صالحی، صفاییان،شوکت، مهدی شهبازی، بهروز شیدا، سیما صاحبی، سانا 

هر، مجید قدیانی، عزیزی، رضا عالمه زاده، صادق علی اصغری، حمید عمرانی، آوا غالمی، رحمت غالمی، ناصر غیاثی، مهوش فاریابی، بهروز فراهانی، پرستو فرو

مسعود مافان، علی محجوبی، سهیال مسافر، میال مسافر، علی مطلق،  کردوانی، هانس دیتر کورنر، فریده گلشاهی، میترا گوشه،رضا کاویانی، زیبا کرباسی، کاظم 

سارا مولودی، فائزه منزوی،  سیروس ملکوتی، احمد محمدی، بهمن محمودی، سوسن مظاهری، ساسان مظاهری، پرویز مختاری، بهرام مرادی، ایرج مصداقی،

علیرضا  ناهید نصرت، مجید نفیسی، فتانه نوابیان، شهین نوایی، حمید نوذری، ی، ناصر مهاجر، اردشیر مهرداد، رضا ناصحی، علی ندیمی، قادر نعیمی، فرح منزو

  مهرداد وهابی، فرخنده هاشمی، سوسن یوسفی، محسن یلفانی. آذر، محمدرضا نیکفر، وحید وحدت مطلق، نگین ورچه،نوریزاده، احمد نیک
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سال هجری یا سال اعراب
 مسعود امیرخلیلی

 
 
 
 
 
 
 

به نقل از تاریخ شناسان سنتی اسالمی هجرت به معنی مهاجرت )رفتن( 

صفر(  26)  622پیغمبر مسلمانان و همراهان او )مهاجرون( در سپتامبر سال 
 از مکه به مدنیه بود. باز هم به نقل از این تاریخ شناسان عمر، خلیفه دوم،

صفر  26تاریخ هجری را رایج کرد که سرآغاز آن یعنی  اسالمی  تاریخ
به  100 آیه ،9اما در سوره است. واژه هجرت در قران نیامده است، 

از فعل هجر که   مهاجرکنندگان )المهاجرین( اشاره شده است. وآژه هجرت

است گرفته شده. مهاجرت در اصل به معنای بریدن  کردنبه معنای ترک 
از دیگران است و تعجب آور است که این فعل هجر در دیگر زبان های 

 r) (Robert Kerسامی مشاهده نمی شود. زبان شناس آلمانی ربرت کر

مهاجرین   mhaggraya  اشاره می کند که در زبان سوری واژه های
mahaggra  وhaggarayuta   آمده که هر سه از لغت هاجر(Hagar)  

گرفته شده است و هاجر نام زن دوم ابراهیم بود. بنا بر سنت یهودیان و 
ها نامیده می شدند، بلکه معروف به اعراب نه فقط اسماعیلی ،مسیحیان
(. به زبان ساده تر: المهاجرون یعنی  1نیز بودند )  (Hagarener)هاجریون

اعراب به طور کلی و نه همراهان پیغمبر در سفر مکه به مدینه. بر روی 
سنگ نبشته معاویه با عالمت صلیب در ام قیس )اردون ( که به زبان 
 یونانی نوشته شده است سه تاریخ مشاهده می شود: تاریخ سال مالیاتی

  according)بیزانس، تاریخ سال محلی شهر و تاریخ بنا به سال عرب ها

nd 42to the Arabs the  year) .   اعراب بر روی سنگ نبشته  42سال
 . به معنی سال هاجریون )سال اعراب( است و نه سال هجری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیس ام در معاویه نبشته سنگ

 
( Israel Exploration Journal, Volume 32, 1982, Plate 11) 

 ترجمه سنگ نبشته معاویه به زبان انگلیسی: 
  

In the day of ‘Abd Allah Muawiya ‘, the Commander of the 
faithful, the hot baths of the  people  there were saved 

and rebuilt by Abd Allah son of Abuasemos (Abū Hāšim) 
the Counsellor , on the fifth of the month of December , 
on the second day, in the 6th year of the indiction, in the 
year 726 of colony, according to the Arabs the 42nd year, 
for the healing of the sick, under the care of Ioannes , the 
official of Gadara 

 

 کند: می اشاره آمریکا( ) Sivers von Peter یوتا دانشگاه شناس تاریخ 
 تقویم ترین قدیمی صلیب عالمت با قیس ام در معاویه نبشته سنگ
 :دهد می نشان را اعراب

 
This inscription , identifying Muawiya as ist Sponsor, 
commemorates the completion of the bath’s restoration. 
It shows a cross and bears the date of 42 “ according to 
the era of rhe Arab.“ To my knowledge, this is the earliest 
documentation of the Arab calendar by an Arab (2 

  
 تاریخی اتفاق چه گرفت، شکل اعراب سال این چگونه است این سوال حال

 انتخاب خود )تقویم( یک سال تاریخ، سرآغاز برای اعراب را مهمی
 (Chronicle Syriac Anonymous) گمنام سریانی ینامه رویداد کردند؟

 قتل از بعد که دهد می خبر (3) است معروف “سیریاک نامه رویداد“ به که
 درنزدیکی میانرودان، در قدیمی )شهر حیره در لخمیان پادشاه سوم، نعمان

 خسرو فرمان به 602  سال در ساسانیان فرمانبر و پیمان هم ( امروز نجف
 قتل این از بعد گرفت. شدت عرب قبیله این در هاناآرامی دوم، پرویز

 ساسانیان به وابستگی از و شوند مختار خود و مستقل کردند تالش لخمیان
 جنگ )در ایران به هراکلیوس حمله لخمیان علت همین به و یابند. رهایی

 از بعد گفتند. آمد خوش را 628  622 های سال در نینوا( و ارمنستان های
 614 سال در )ساسانیان ساسانیان تسلط از فلسطین و سوریه شدن آزاد

 مناطق این ترک به مجبور 622 سال در و کردند تصرف سوریه و اروشلیم
 در 630 سال در ساسانیان با هراکلیوس صلح قرارداد از بعد و شدند(

 از بعد کرد. خارج سوریه و فلسطین از را خود های نیروی بیزانس ،اروشلیم
 و فلسطین در بیزانس( و )ساسانیان خارجی های نیروی دیگر 630 سال

 نبودند. مستقر سوریه

 و سوریه در کردند کوشش )غسانیان( اعراب میالدی  7 قرن نیمه از
 اعراب کنند.  یونانی تقویم و زبان جایگزین را عربی تقویم و زبان فلسطین

 312 سال سرآغاز سلوکیان، )سال یونانی تقویم از دیگر بعد به تاریخ این از
 محاسبه کردند.نمی استفاده بود مرسوم آنجا در زمان این تا که میالدی(

 با بود مرتبط بیشتر باستان دوران در تقویم(  نگارش و سال ینی)تع زمان
 سال در ساسانیان بر بیزانس پیروزی اعراب برای و نظامی مهم اتفاقات

 نهایی  سقوط بیزانس پیروزی این بود. نظامی مهم اتفاق یک 622

 گئورگیوس داشت. دنبال به را اعراب صعود و ساسانیان

 و کشیش سرا،حماسه شاعر (Pisidia of George) پیسیدیایی

 “هاپارس علیه هراکلیوس لشکرکشی“ خود، اثر دو در  بیزانسی نویستاریخ
 پیروزی بزرگداشت در ایچکامه دومی که (627) «هراکلید» و (622)

 است اروشلیم به تیسفون از صلیب بازگرداندن و ساسانیان بر هراکلیوس
 بود شده گفته که صلیبی 614 سال در اروشلیم اشغال از پس )ساسانیان
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 پیسیدیایی گئورگیوس دادند( انتقال تیسفون هب شد اعدام آن با مسیح

 توسط گرفتهانجام وکارهای بیزانس امپراتوری حیات تجدید از همچنین
 ایران علیه هراکلیوس لشکرکشی کتاب (.4) کند می ستایش هراکلیوس

 جیمز انگلیسی نویس تاریخ از نقل به و است حمله این از سند ترین مهم
 پیسیدیابی ادبی اثر این (Johnston-ardHow James) جانستون هاروارد

 شد(: می )خوانده بود یافته راه مسیحیان غیر و مسیحیان ادبیات در

 
  

5) ( literature pagan and Christian in read well 
  

 [پرویز ]خسرو دوم خسرو ارتش بر هراکلیوس پیروزی پیسیدیایی عقیده به
 تاریخی رستگاری یک تاریخی، رهایی یک اروشلیم به صلیب بازگشت و

 history) (salvation از هاپیروزی این آمد.می شمار به بیزانس رایب( 
 بیزانس برای توانستندمی که بودند اهمیت با درجه این تا (627 تا 622 سال

 برای فقط نه باشد. جدید )تقویم( گاهشماری یک حیات( )تجدید سرآغاز
 نیز سوریه( و حیره )در اعراب برای شد، اشاره باال در که همانطور بیزانس،

 این )اعراب( آنها که بود مهم حد این تا ساسانیان بر بیزانس پیروزی این
 آلمانی شناس مذهب کنند. انتخاب خود گاهشماری سرآغاز برای را تاریخ

 Goetze Andreas اندازه این تا ایرانیان بر پیروزی» کند: می اشاره 
 از بخشی اسالم تاریخ در بیزانس( )پادشاه هراکلیوس که داشت اهمیت
 «آید.می شمار به مسلمان رستگاری تاریخ

  
 hoch so ist Perser die über Sieges des Bedeutung Die

 ein Tradition islamischen der in selbst dass delt,angesie
 in Teil wichtigen einem zu Kasier byzantinischer-römische
 wurde! Heilgeschichte muslemischen der Darstellung der

(6) 
  

 و دادند قرار خود یک( )سال تقویم سرآغاز را 622 سال )هاجریون( اعراب
 بیزانس با مقابله برای شدند مجبور ساسانیان سال این در دلیل: چند به آنهم

 این اشغال به و کنند خارج سوریه و اروشلیم از را خود ارتش ارمنستان در
 اروشلیم و سوریه هایعرب ساسانیان شدن خارج با دهند. پایان مناطق
 در پرویز دوم خسرو ارتش سال این در آوردند. دست به را خود آزادی

 تهدیدی توانستند نمی ساسانیان دیگر و خورد شکست بیزانس از ستانارمن
 (،641) هراکلیوس وفات از بعد رسمی طور به اعراب اما باشند. اعراب برای

 خود (تقویم) گاهشماری وارد را جدید )سال( تقویم این بیزانس، پادشاه
 یها )سکه خود های سکه اولین ساسانی( های )عرب ایرانی اعراب کردند.
 ضرب ایران در 642 سال در هراکلیوس مرگ از بعد را ساسانی( – عرب
 همین ضرب واقع در دهد می خبر آن از طبری که نهاوندی )جنگ کردند
 ساسانیان سقوط : به کنید نگاه بود( 642 سال در ایرانی های اعراب سکه

 هراکلیوس (foederati) پیمان هم 641 تاریخ تا )غسانیان( سوریه عرابا
 این میانرودان و فلسطین سوریه، از بیزانس نشینی عقب از بعد و بودند
 فلسطین و سوریه اعراب گرفت. دست به مناطق این در را قدرت عرب قبیله

 مهاجرت از اطالعی کردند انتخاب خود جدید تقویم برای را 622 سال که
 دمشق از کیلومتر 1500 مکه ) نداشتند مدینه به مکه از مسلمانان پیغمبر
 رفتن سال میالدی(، 622 سال )سرآغاز هجری سال تقویم دارد(. فاصله
 محاسبه عباسی خلفای دیوانساالران را مدینه به مکه از مسلمانان پیغمبر
 .ندارد تاریخی واقعیت و کردند

 
1 – Robert M. Kerr: “ Annus Hegira vel Annus Agarorum, 
In Markus Groß und karl-Heinz Ohlig ( 
Hg)  Die Entstehung  einer Weltreligion III, Tübingen, 
2014, P.14-34 
    
2 – Peter von Sivers, Christology and Prophetology in the 
Umayyad Arab Empire. In : Markus Groß / Karl-Heinz Ohlig 
(Hg.) Die Entstehung einer Weltreligion, Berlin/Tübingen, 
2014, P. 279 

  
3 – The Chronicle of Seert. Christian Historical Imagination 
in Late Antique Iraq, Oxford University Press: Oxford 2013 

  
4 – 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%
D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%BE%DB
%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3 

  
5 – James Howard-Johnston: Witnesse to a world Crisis, 
Oxford University press 2010, P. 16 

  
6 – Andreas Goetze, Religion föllt nicht von Himmel, Die 
erste Jahrhunderte des Islams, by WBG, Daarmstadt, 
2018, P.123 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 با شرکت عایشه علیه علی 656جنگ جمل در پیرامون بصره در سال 

http://www.chubin.net/?p=10102
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 هشامریگ ابنمُرده

نگاران در نگاه ما به جهانپای سیرهجای  

 
 مزدک بامدادان )محسن بنائی(

 
روان( پادشاه ساسانی سپاه در سال پانسدوهفتاد میالدی خسرو یکم )انوشه

ای را به فرماندهی وَهریز به یمن گسیل داشت، تا حبشیان را از آنجا ورزیده
نشانده را بر تخت آن برنشانَد. ابوحنیفه دینوری در دستبراند و پادشاهی 

 نویسد:اخبارالطوال چنین می
 

چون این حال براى مردم یمن طوالنى شد، سیف بن »
یزن حمیرى که از فرزندزادگان ذونواس بود از یمن ذى

بیرون آمد و نزد قیصر روم که در انطاکیه بود رفت و به 
است نمود ایشان را یارى او از سیاهان شکایت کرد و درخو

دهد و سیاهان را از یمن بیرون کند و پادشاهى یمن از 
او باشد، قیصر گفت آنان بر دین و آیین منند و شما بت 

دهم. سیف پرستید و من شما را بر ضد ایشان یارى نمى
چون از او ناامید شد به خسرو ایران توجه کرد و نخست 

کار خود را به او  به حیره و نزد نعمان بن منذر رفت و
شکایت برد. نعمان به او گفت ]...[ من همه ساله نزد 
خسرو پسر قباد میروم و هنگام این مسافرت نزدیک است 

گیرم و ترا همراه خود خواهم برد و براى تو اجازه ورود مى
کنم، ]...[ و خسرو و براى مقصودى که دارى شفاعت مى
و مردى از ایشان  انوشروان سپاهى از زندانیان ترتیب داد

بنام وَهریز پسر کامگار را که بیش از صد سال داشت و 
از دلیران و بزرگان بود که چون در راهها ناامنى بوجود 
آورده بود زندانى شده بود بر آنان ساالر کرد. وَهریز با 

یزن از راه همراهان خود به ابله  رفت و با سیف بن ذى
ه شد، و چون این دریا حرکت کرد و در ساحل عدن پیاد

خبر به مسروق رسید به مقابله آمد و چون رویاروى شدند 
و جنگ در گرفت. وَهریز پیشدستى کرد و تیرى به 
مسروق زد که میان دو چشم او فروشد و از پشت سرش 
بیرون آمد و بر زمین افتاد و مرد، لشکر مسروق پراکنده 

خبر  شدند و وَهریز وارد صنعاء شد و یمن را تصرف کرد و
فتح را براى خسرو انوشروان نوشت ]...[ وَهریز پنج سال 
در یمن بود و چون مرگش فرارسید تیر و کمان خود را 
خواست و گفت مرا بنشانید و تکیه دهید آنگاه کمان بر 
دست گرفت و تیرى رها کرد و گفت بنگرید هر جا تیر 

                                                      
 93تا  92ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، برگ اخبار الطوال،   1

2  economic monopoly 
3  Pulleyblank, Edwin G.: Chinese-Iranian Relations I. In 
Pre-Islamic Times 

من بزمین افتاد همانجا براى من آرامگاهى بسازید و مرا 
آن دفن کنید، تیر او پشت کلیسیا افتاد و آنجا را تا  در

گویند. پس از او انوشروان بادان مى "مقبره وَهریز "امروز
را به یمن فرستاد و او تا هنگام ظهور اسالم پادشاه یمن 

 1«بود
 

یزن پاسخ داده بود، یا آیا اگر ژوستینیان یکم به درخواست سیف ابن ذی
داد؟ روان نبرده بود، جنگی رخ نمینزد خسرو انوشهنعمان ابن منذر او را به 

بودند دست به آیا اگر بجای خسرو یکم قباد یا یزدگرد یا پیروز بر تخت می
زدند؟ آیا براستی ارتش ایران تنها از آنرو به یمن گسیل جنگ با یمن نمی

داده شد، که مردم و پادشاه آن از دست حبشیان به ستوه آمده بودند؟ آیا 
از این جنگ ناگزیر بگریزد؟ بگذارید تاریخ  "گفتگو"توانست با ق میمسرو

را نه از زبان دینوری )یا طبری و ابن خلدون و بلعمی و یعقوبی( که از 
 پژوهانه بخوانیم:دیدگاه دانش

 
ایرانیان از روزگار اشکانیان به جایگاه بازرگانی و راههای ترابری کاال از 

گیری از آن چنان ورزیده شده بودند که در بهره خاور به باختر آگاه بودند و
 2"جایگاه یگانه بازرگانی"توانسته بودند با پدید آوردن آنچه که امروز به آن 

ای که شهروندان ایران بویژه گوئیم، به انباشت دارائی برسند، به گونهمی
های پایانی شاهنشاهی ساسانیان از توانگرترین و داراترین مردمان در سده

هان بودند. بازرگانان ایرانی از روزگار اشکانیان ابریشم و ادویه و دیگر ج
کاالهای کمیاب در باخترزمین را در دولتشهرهای کاشغر و خُتن و یارکند 

. نقش این 3فروختندخریدند و آنها را به بهایی گزاف به رومیان میمی
راز بود که جایگاه یگانه در سیاست بازرگانی و اقتصادی اشکانیان چنان ف

کردند. هنگامی که در سال آنان از هیچ کاری در نگاهداری آن فروگذار نمی
فرستاده چین بر سر راهش به روم با یک گروه  4"گان یینگ"میالدی  97

بسیار بزرگ از سرهنگان و بازرگانان به ایران رسید، سرداران و بازرگانان 
ین سفر برای آنان ساختند انگیزی از دنباله اایرانی چنان داستانهای هراس

و پرداختند، که ایشان از رفتن به روم چشم پوشیدند و به کشور خود 
 بازگشتند.

 
 
 
 
 
 
 
 

میانجی با رومیان ولی هرگز از یافتن راههای جایگزین برای دادوستد بی
چین ناامید نشدند. هنگامی که پادشاهی مسیحی اکسوم )اریتره و اتیوپی 

سرزمین خود را به یمن امروزین )پادشاهی حِمیَر(  525امروز( در سال 
گسترش داد و بویژه از زمانی که ابرهه سردار حبشی خود را از وابستگی به 

حبشی یمن را بنیان گذاشت، -اکسوم رهایی بخشید و پادشاهی مسیحی
نامیدند، بخت خود را گشوده می 5"عربستان خوشبخت"رومیان که یمن را 

ند که به یاری همکیشان مسیحی خود از دریای سرخ دیدند و در پی آن شد
و از راه خلیج پارس و دریای عمان ایران را دور زده و کشتیهایشان را به 
خاور دور بفرستند و اینچنین از پرداخت بهای گزافی که ایرانیان از آنان 

4  Han Ying بنگرید به زیرنویس پیشین 
5  Arabia Felix 
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کردند بگریزند و اقتصاد بازرگانی خود را سروسامان بخشند. دریافت می 

المندب بود که رومیان برای گذر از ن شاهراهی ولی تنگه بابدروازه چنی
آن باید پیوندهای سیاسی خود را با پادشاهی حبشی یمن بهبود بخشیده و 

کردند. تا هنگامی که ابرهه بر تخت بود، بخت با رومیان یار نبود، استوار می
ند که رفتکم درب گفتگو را با رومیان باز کردند و میولی جانشینان او کم

های این شاهراه را بروی رومیان سرانجام در میانه سده ششم دروازه
 بگشایند. 

 
 570روان که برنامه رومیان را با زیرکی دریافته بود، در سال خسرو انوشه

ای که دینوری نگاشته است، با فرستادن سپاهی کارآزموده به بهانه
ردن فرمانروایی پادشاهی حبشی یمن را سرنگون کرد و با برسرکار گما

یزن( نیز نشانده، راه را بر رومیان بست. همین فرمانروا )سیف بن ذیدست
اندکی پس از آن کشته شد )شاید بدستور خسرو( و یمن یکی از استانهای 

میانجی با چین و هند ایران شد، تا دست رومیان همچنان از دادوستد بی
 کوتاه بماند. 

 
گر بخواهیم گزارش دینوری را پایه بررسی به پرسشهای آغازین بازگردیم. ا

توانست  رخ ندهد تاریخ بگیریم، باید بر آن باشیم که این جنگ می
)پادشاهی دیگر بجای خسرو، گفتگوهای مسروق با دربار ایران و ...( . 
نیازی هم بدین نخواهیم داشت که از خود بپرسیم چرا بازماندگان پادشاهی 

اند و دست یاری سال دریافتند که سرنگون شده وپنجحِمیَر تازه پس از چهل
بسوی ایران دراز کردند! اگر نقش اقتصاد و سود و سرمایه را از سیاست 

کننده بیابیم و از توانیم تاریخ را بسیار ساده و سرگرمکنار نهیم، آنگاه می
خواندن آن شادمان شویم. ولی اگر به آن به چشم یک دانش با 

د بنگریم، آنگاه خواهیم دید که این جنگ برای قانونمندیهای ویژه خو
یزن ابرقدرت آن روز جهان )ایران ساسانی( ناگزیر بود و چه سیف ابن ذی

کرد کرد، چه مسروق جنگ میکرد و چه نمیاز خسرو درخواست کمک می
 "باید"یافت، ایران شد و چه شکست میو چه آشتی و چه وهریز پیروز می

المندب را در دست داشته آورد تا تنگه بابفون مییمن را بزیر فرمان تیس
باشد و بتواند همچون گذشته کاالهای کمیاب هندی و چینی را به بهای 
گزاف به رومیان بفروشد و سود سرشار آن را روانه خزانه شاهی کند و بکار 

 آراستن ارتشی زَنَد که پشتوانه این برتری باشد. 
 

پیوند های ایستا و بیای از پدیدهون موزهچرا ما به جهان پیرامون خود همچ
نگریم؟ چرا تاریخ و گاهنگاری در نزد ما ایرانیان از بازگوئی با یکدیگر می

مان مرزی رود و ما در ژرفای اندیشهوار رخدادهای پراکنده فراتر نمیزنجیره
باید در  توانیم کشید؟ برای پاسخ به این پرسشهامیان افسانه و تاریخ نمی

 وخاک دوهزاروپانسد سال بازپس رفت: یخ این آبتار
اگر از ایرانیان پیرامون خویش بپرسید داریوش بزرگ چگونه از میان آن 
هفت بزرگزاده پارسی به پادشاهی برگزیده شد، نزدیک به همه آنان داستان 

 هرودوت را برای شما باز خواهند گفت: 
 

بر آن پس از رایزنیهای بسیار، هفت بزرگزاده پارسی »
شدند که پگاهان به بیرون از شهر بتازند و پس از رسیدن 
به آتشکده، اسب هرکدام از آنان زودتر شیهه کشید، او 
پادشاه شود. مهتر داریوش، شبِ پیش از آن جفتِ اسب 
داریوش را بدانجا برد و اسب در آن روز سرنوشت، 
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هنگامی که بدانجای رسید از بوی جفت خود برانگیخت 
ی جانانه سرداد و بدینگونه داریوش پادشاه او شیهه

 «امپراتوری هخامنشی شد
 

این نگاهِ ما ایرانیان به رخدادهای تاریخی است. به دیگر سخن ما 
پنداریم اگر آن اسب خوشبخت در آن پگاهانِ سرنوشت شیهه سرنداده می

آمد که دوهزاروچهارسد سال پس از آن بود، نه خط میخی پارسی پدید می
های آرامی و بابلی و ایالمی را خواند، نه نبشتهاش سنگبه یاری بتوان

نخستین امپراتوری فراقومی جهان با یک دیوانساالری پیچیده و کارآمد 
به  "دولت"امپراتوری هخامنشی، نخستین »آمد، تا هِگِل بنویسد: پدید می

شها مفهوم مدرن آن بود، یعنی چیزی که بر پایه اندیشه ها، قانونها و رو
. 6«شکل گرفته بود و با همه آن چه که تا به آنروز وجود داشت، متفاوت بود

بود و نه از شاهراه بازرگانی اگر مهتر داریوش نبود، نه نشانی از پُست می
سازی شوش و نه برای نخستین بار در تاریخ کسی دست به یکسان-سارد
زد و نه آنروز میها در سرتاسر جهان شهرنشین ها و اندازهها و وزنهسکه

شد. از نگاه توده ایرانیان و بخش بزرگی از کانال سوئز کَنده می
سرآمدانشان، همه آنچه که در راستای انباشت سرمایه و گسترش بازرگانی 

وکار و دادوستد بدست داریوش انجام پذیرفت، تنها و تنها ریشه در و کشت
رگزیده شد، زیرا که شیهه مستانه آن اسب داشت و نه در اینکه داریوش ب

تَر نیاز به زمانه دگرگون شده بود و چرخ سرمایه برای گردش پُرشتاب
ها داشت، و به کسی که این دگرگونیها را دگرگونیهای ژرف در همه زمینه

اش با توانائی به پیش بَرد و به انجام رساند. داستان اسب و شیهه مستانه
 تر است.ولی دلنشین

 
های کتزیاس اگر بگذریم، یادگَه تاریخی ما ایرانیان را افسانهاز هرودوت و 

نگارانِ آغاز اسالم انباشته است و ما حتا در جایی که پای دین در میان سیره
هشام اسحاق و واقدی و ابننباشد نیز، به جهان پیرامونمان با چشمان ابن

گان این نگریم و سرآمدان و اندیشورزانمان را باید نوادگان و نبیرمی
منذِر سرایان به شمار آورد. ببینید ما در باره کشته شدن نُعمان ابنافسانه

 ایم:بدست خسرو پرویز چه خوانده
 

ای نوشت به نعمان که از کنیزکان عرب برای ابرویز نامه»
پادشاه »او بفرستد ]...[ وقتی نعمان نامه را خواند گفت: 

به چه کار آید؟ چرا  های درشتناکها، بادیهرا تازیان بادیه
چشم )مها( چشم سیاهکه در عراق )سواد( زنان فراخ

زید سخن عدی بنزید بن« نیاز استهستندکه او بی
گوید با بودن نعمان می»نعمان را ]...[ گردانید و گفت: 

« نیازی استگاوهای سواد )بقرالسواد( پادشاه را بیماده
]...[ و فرمان  ابرویز در خشم شد و از پی نعمان فرستاد
 7«داد تا نعمان را ]...[ به زیر پای پیل افکندند

 
عدی سخن از نگاه ما خسرو پرویز نعمان را تنها از آنرو کشت، که زید بن

خوانیم او را درست از تازی به پارسی برنگردانده بود. اینکه ما امروزه می
نهانی  لخمیان، نزدیکترین همپیمانان مسیحی ساسانیان در همین سالها

افزار زدند و کارهایی کردند که نشان از نزدیکی دست به گردآوری جنگ
آنان به امپراتوری بیزانس و پشت کردنشان به ایران داشت، جایی در 

 تر است.، چرا که داستان ترجمان نادرست دلچسب8بررسیهای ما ندارد

 Byzantium and the Arabs in the Sixth در اینباره بنگرید به:  8
Century, Irfan Shahid 

شدن نیاز "نگاهی دیگر به فرایند اسالمیبیای از ب. همچنین به نوشته

 =279http://eslamshenasi.net/?p پنج" -ایران 

http://eslamshenasi.net/?p=279
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سرائیهای خود نه تنها برای اسالم آغازی سیره نویسان نامبرده با افسانه 

وچرا آفریدند، که نگاه کودکانه خود بر تاریخ را نیز همچون چون روشن و بی
مُهری برجسته بر پیشانی اندیشه ایرانی فروکوفتند، تا ما ایرانیان از مردم 

در تاریخ و رخدادهای آن  کوچه و بازار گرفته تا سرآمدان و اندیشورزانمان،
کننده و درهم نبینیم. و اگر گمان چیزی جز انبوهی از داستانهای سرگرم

اید که این سخن تنها در باره زندگی شاهان و جنگها و آشتیهای آنان برده
افتد، بسنجید سخن دو تاریخنگار ایرانی را، یکی از سده است که راست می

 ویکم میالدی(:ده چهاردهم )بیستهم میالدی( و دیگری از س)هفددهم 
 نویسد: هرات( پانسد سال پیش می -الدین آصفی )تاریخنگار صفوی زین

 
سلطان ]محمود غزنوی[ فرمود تا او را حاضر کنند تا »

معلوم شود اگر پیش از این گفته باشد زحمت نبریم. چون 
فردوسى به مجلس سلطان حاضر شد، احوال خود عرضه 

طلبید من که: این کتاب که شما مىداشت نمود، گفت 
ام. سلطان خداى را شکر بسیار بعض آن را نظم کرده

چنین شاعرى را بدو ارزانى داشت. ]...[ و گفت که این
گفت: شاد باش اى فردوسى که مجلس ما را چون 

 و  فردوس گردانیدى. و صله و انعام وافر بدو ارزانى داشت
 شد حکم و گویند؛ سىفردو را او آن از بعد که کرد حکم

 9«داد جاى خودش جوار در و. آورد نظم به را شاهنامه که
 

 در گفتگویی با رادیو فرداو خداداد رضاخانی )تاریخشناس دوران باستان( 
 گوید: می
 

زمینه و زمینه تاریخی رادیو فردا: به نظر شما پیش»)
اینکه در واقع یک  سرودن شاهنامه چیست؟( رضاخانی:

گویند است که یک شاعر آنطور که امروزه میمتنی 
شود که متنی را به شعر دربیاورد... )رادیو می "کامیشن"

فردا: یعنی مقصودتان این است که سفارش گرفته...( 
 اینکه این متن یک  ً. و دقیقا ًرضاخانی: سفارش... دقیقا

 10«شودجورهایی دارد آماده بهش تحویل می

 
زبان پارسی کنونی و چرائیِ گسترش آن  همین تاریخشناس در باره

گم که یک عاملش عامل تصادف بوده، این اوال من همیشه می»گوید: می
  11...«تونسته براحتی زبان پارتی باشه زبان می

درباره یک پدیده ستُرگ  ویکمسده بسیت بدیگر سخن پژوهشگر دانشگاه
دربار جُغتایی در اندیشد، که آموزگار فرهنگی درست همانگونه می-تاریخی

سده نهم و دهم، همانگونه که آصفی نیز خود بر جهان و رخدادهای آن از 
هشام نگریسته است. این نبیرگان ابنهشام میاسحاق و ابندریچه تنگ ابن
های فرهنگی، سیاسی زمینهویکم هم، نیازی به بررسی پیشدر سده بیست

برند سرودن ینند و گمان میبو تاریخی پدید آمدن کتابی چون شاهنامه نمی
 "سفارش"توان همچون دوختن شلوار و ساختن خانه حماسه ملی را نیز می

ی به تاریخ و رخدادهای آن "هشامابن"داد. این درست همان رویکرد 
ها را پردازد، و نه پیوندهای میان پدیدهمی "پیشینه"نه به  که است،
 سنجد.برمی
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10  http://www.radiofarda.com/content/f8-
ferdowsi/27340446.html 

وزین به تاریخنگاران هزارواندی سال پیش من برآن نیستم که با نگاه امر
خرده بگیرم، بیشتر از آن برآنم که این نگاه آنان است که سایه بلند خود را 

های پرشمار بر سر اندیشه انسان ایرانی سده بیستم و از پس سده
نویسد آدم چندان ویکم افکنده است. اگر طبری در سده دهم میبیست

سائید، میلیونها ایرانی در سده بیستم بر بام می بلندباال بود که یر به آسمان
شوند تا عکس امامشان را در ماه ببینند. برای آنکه بدانیم ما تا خانه می

هشامی گرفتاریم، تنها باید نگاهی به رفتار و های ابنبکجا در چنبر اندیشه
 پندار خویش بیفکنیم. پندارهایی چون:

 
سال پیش به دموکراسی  90همان  اگر رضاشاه به قدرت نرسیده بود، ما

 رسیدیم، می
 ایرانگرائی آغاز پادشاهی پهلوی به دستور رضاشاه )و بریتانیا( بود،

 های تمدن برساند،توانست ما را به دروازهمحمدرضاشاه می
 شد،اگر محمدرضاشاه به آن بیماری مرگبار دچار نبود، انقالب پیروز نمی

 بشر بود و خمینی آن را دزدید،انقالب برای آزادی و حقوق 
 . . . 

 
هشامی به تاریخ و جامعه هستند، همه و همه برخاسته از یک نگاه ابن

در پشت همه رخدادها است، که  "قادرِ قهار"نگاهی که در آن دست یک 
نیز  "معجزه"وبیگاه دست بدامان آفریند و گاهمی "هیچ"همه چیز را از 

خواهان پای نهادن در جهان نوین است، شود. پس انسان ایرانی اگر می
هشامی برهاند و بند ناف باید نخست اندیشه خود را از زندان جهانبینی ابن

 نگاری اسالمی بگسلد.خود را از تاریخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 https://www.youtube.com/watch?v=CaHG5UbTFgE 

 

 صوراسرافیل

http://www.radiofarda.com/content/f8-ferdowsi/27340446.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-ferdowsi/27340446.html
https://www.youtube.com/watch?v=CaHG5UbTFgE
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 مزدک بامدادان )محسن بنائی(

 

، پایانی بر "ریْهَزُ لْاَ"نوشته گسن

 شناسی نوین؟اسالم

خوانش »با چاپ کتاب ( ۱کریستف لوکزنبرگ) ۲۱در نخستین سال سده 

شناسیِ بازنگرانه گشود. بازه نوینی را در اسالم( ۲«)آرامی قرآن -سریانی

های این کار در اندک زمانی با انبوهی روزافزون از پژوهشگران رشته

به  ۲۰۰۷گرفته شد و در سال ای پیرشتهگوناگون و در همکاری میان

انجامید که دستاورد  (Inârah) «اناره»بنیانگذاری پژوهشکده 

)تا کنون( هشت پوشینه گردآورده  های این دانشمندان را درپژوهش

 .است

و بن  از آنجا که قرآن و تاریخ پیدایش اسالم را از بیخ« اناره»های انگاشت

شناسی به چالش گرفته بودند، از همان آغاز با بدگمانی نمایندگان اسالم

 گفتگوهای این پای به پا. شدند روبرو –نامسلمان و مسلمان از –سنتی

های گذشته چند نیز به زبان عربی در دهه( 3)هایینگاریسنگ دانشگاهی

افشاندند. بایست بر دوران تاریک آغاز اسالم نور مییافت شدند که می

ها از عربستان سعودی هستند و بر درستی نگاریبیشتر این سنگ

نهند. پس جای شگفتی نیست که در جهان نگاری سنتی انگشت میتاریخ

شناسی سنتی که میان ایرانیان پیرو اسالممسلمان و به ویژه در 

به دست  ها چون برگ زَر دستتابند، این یافتههای نوین را بر نمیانگاشت

اند، از آنجا نهاده« نواندیش»شوند. به ویژه ایرانیان مسلمانی که بر خود نام 

ها را ندارند، این های آکادمیک در این زمینهکه خود توان پژوهش

ای پیروزمندانه در برابر پژوهندگان پیرو را چونان برگ برنده هانگارهسنگ

 .کوبندشناسی بازنگرانه بر زمین میاسالم

خواهم « اَلْزُهَیْر»نگاره ها، سنگترین این یافتهدر اینجا به یکی از پرارج

نگاره در این است که با نشان دادن نام ارج و ارزش این سنگ(. 4پرداخت)

های بنیادین اناره را به نگاره کهن، یکی از انگاشتدر یک سنگ« عمر»

کند. پژوهشگران اناره برآنند که محمد و گیرد و آن را رد میچالش می

های تاریخی نیستند و چهار خلیفه نخست )خلفای راشدین( چهره

« صدر اسالم»های تیره و تهی نگاران آنان را برای پُرکردن مغاکسیره

دار اسالمی نگاره تاریخاین یافته را باید نخستین سنگاند. دوم آنکه آفریده

گذاری ها نشاندر زبان عربی به شمار آورد و سه دیگر آنکه در اینجا واک

 .گذاری(اند )نقطهشده

به دست علی  1999اش در سال نگاره الزهیر بنابر گفته یابندهسنگ

جاده زیارتی میان  عبداهلل الکالبی درابراهیم قبّان و همسرش حیات بنتابن

کیلومتری شمال مدینه یافت شده است. قبان  400در « الهجر»و « العالء»

 .Rو پنج سال پس از آن( 5نوشت) 2003گزارش یافته خود را در سال 

Hoyland  (6آن را به زبان انگلیسی برگرداند .) دانسته نیست که آیا بجز

 .نگاری را دیده یا نهقبّان و همسرش کسی این سنگ

 نگاره زهیرنوشته یکم سنگ

 :اش چنین استدرونمایه این نوشته به گفته یابنده

بسم اهلل )به نام اهلل( انا زهیر کتبت زمن توفی عمر سنه اربع )من زهیر 

 [وچهارنوشتم به زمان مرگ عمر، به سال چهار و عشری و بیست ]بیست

چند نکته را در اینجا گوشزد باید نمود. نخست اینکه تبار نویسنده )زهیر( و 

بایست کم درباره خلیفه میکسی که درگذشته )عمر( نوشته نشده و دست

الخطاب(. شد )عمر بناو نوشته می Patronymikon تبار )نسب(

  اهلل آمده؛ مقام عمرتنها بسم« اهلل الرحمن الرحیم مبس»همچنین بجای 

(Titulatur)   نیامده و سرانجام برای یک نوشته یک خطی دو

هایی آورده شده است؛ نکته( 24گذاری جداگانه )مرگ عمر و سال تاریخ

 .توان به سادگی از کنارشان گذشتکه نمی

های عربی سدگان و گاه حتا هزارگان نگاریگوید که در سنگقبّان خود می

هم باشد(، ولی  224یا  124تواند می 24توانند کنار گذاشته شوند )پس می

نگاری سنتی مرگ رود و تاریخاز آنجا که در اینجا سخن از مرگ عمر می

را بپذیریم. به دیگر سخن، سال  24داند، باید همان می 24او را در سال 

خطاب خلیفه دوم است، و نام  دهد که این عمر همان عمربننشان می 24

 !(224یا  124است )و نه  24تاریخ سال دهد که این عمر نشان می

نخست، یکی چپ  سنگ دو نوشته دیگر هم در زیر نوشتهبر روی این تخته

)که در نوشته قبّان نیامده( و دیگری راست )که گویا به دست همان زهیر، 

 .شوندکه خود را مولّی کسی به نام ابنت شیبه نامیده است( دیده می

 

 

 

 نگاره زهیرسنگنوشته دوم 

 [انا زهیر مولی ابنه شیبه )من زهیر موالی ابن شیبه ]هستم

نویسد این نوشته نشانگر آن است که گذاری )اِعْجَامٌ( قبّان میدرباره نشان

نقطه و زیر و زبَر پیش از اسالم و زمان پیامبر و خلفای راشدین نیز شناخته 

تا اسکلت آن راه را بر شده بودند، ولی در نگارش قرآن به کار نرفتند 

های گوناگون باز بگذارد و مردم عرب بتوانند آن را به گویش خود خوانش

پذیرفت. اینکه گذاری نیز انجام میبخوانند و هر کجا که نیاز بود، نشان

https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2019/01/sangneveshteh_1.jpg
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وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ »توان در کنار سخن قرآنی چنین سخنی را چگونه می

دهد. ولی همین که قبّان بدان پاسخ نمینهاد، پرسشی است ( 7«)مُبِینٌ

 :نگاره زهیر یکسان و یکدست نیستگذاری هم در سنگنشان

 نقطهبی دارنقطه 
 2  1 ب
 1  1 ت

 0  2 ز
 0  1 ش
 0  1 ف
 3  0 ی

پنداریم به دست زهیر بدینگونه دانسته نیست آیا آنچه ما آن را نقطه می

سنگ رفته گذر زمان بر تختههایی است که در نوشته شده یا پیامد آسیب

گذاری حتا پیش از اسالم، بیشتر ها با نشاناست. پس آشنا بودن عرب

 .زاییده پندار قبّان است تا یک انگاشت آکادمیک باورپذیر

شود که کار پژوهش درباره این یافته تاریخی ولی هنگامی پُر کشش می

پردازیم. هم در نوشته ها بشناسی و تاریخ را رها کنیم و اندکی به عکسزبان

جای  (Hoyland) عربی )قبّان( و هم در برگردان انگلیسی آن

نگاری ای که اگر این سنگهایی با ریزنگاری باال تُهی است، به گونهعکس

تواند متن را ، خواننده خود نمی(2و  1بازنویسی نشود )بنگرید به نگاره 

نگ، دو عکس سبخواند. شگفتی نخست ولی آنجاست که از یک تخته

 و سپید در نوشته قبّان و گوناگون در دسترس هستند، یکی سیاه

Hoylandدر که رنگی دیگری  بینیم و، که در آن هر سه نوشته را می 

چپ پایین تهی است. این همان عکسی است که دولت  نوشته جای آن

عربستان سعودی آن را برای پذیرفته شدن در فهرست میراث جهانی به 

 (. 8است )داده یونسکو 

 

توان خوشبختانه این عکس از ریزنگاری باالیی برخوردار است، چنانکه می

نوشته را از روی آن خواند. این ریزنگاری ولی ویژگی دیگری هم به عکس 

بر پایه  J. C. Müller .آزمایی آن استبخشد و آن امکان راستیمی

توانیم بگوییم که بخش چپ می %75با احتمال »نویسد: همین ویژگی می

 .«افزاری مانند فتوشاپ دستکاری شده استپایین این عکس با نرم

 

پذیرد. در موزه نگاره الزهیر ولی بدینجا پایان نمیهای سنگشگفتی
سنگ بر پایه عکسی که در پشت آن اسالمی ریاض ماکتی از این تخته

بار نوشته چپ پایین و به نمایش گذارده شده که در آن این است ساخته
 .شود و نوشته راست پایین پاک شده استدیده می

توان بر پایه ماکت و عکس پشت آن بدینگونه سه خط چپ پایین را می
 :چنین خواند

 ٮٮ الحڪم اٮا  بن كمحال انا
 اسل ٮلىد  اسال بولید

  الحىه للله  الجنة هللا
دولت عربستان سخن بهشت )اهلل الجنه( را از یونسکو دریغ داشته اینکه چرا 

 !مُهر خواهد ماند است، رازی سر به
 

 

انجامد که بیشتر آنها های بزرگتری میبررسی بیشتر این یافته به شگفتی
شکافند. از آن گذشته کارشناسانه هستند و چارچوب یک نوشته کوتاه را می

نیاز ه دست دوست و همکار ارجمندم ب. بیاین جستار در آینده نزدیک ب
توان در چارچوب کتابی به پارسی برگردانده خواهد شد. با اینهمه آیا می

دانیم دانیم. همین اندازه مینگاره الزهیر را ساختگی دانست؟ ما نمیسنگ
نگاره را تا کنون بجز قبّان و همسرش کس دیگری که این سنگ

ا بر پایه عکسی که از دولت سعودی دریافت است، یونسکو آن را تنهندیده
کم یک جای این عکس کرده در فهرست خود گنجانده است، دست

https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2019/01/sangnevestheh_3.jpg
https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2019/01/sangneveshteh_3.jpg
https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2019/01/sangnevestheh_4.jpg
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سنگ بسیار پرارج سه عکس گوناگون در دستکاری شده و از یک تخته
 .دسترس است

زبان باز های پارسیشناسی بازنگرانه به رسانهاز هنگامی که پای اسالم
ها، پیروان گسترده ایرانیان از این پژوهش شده، و به ویژه پس از پیشباز

کنند ها میو بیگاه تالشی در رویارویی با این یافته شناسی سنتی گاهاسالم
که شوربختانه کمتر دانشگاهی و بیشتر از سر ایمان به غیب است. این 

نگاره الزهیر از سوی این هایی چون سنگ«یافته»چنین است که 
شوند و اینان در اینجا هم بسته پذیرفته میمیهنان با چشم و گوش هم

 هرآنچه و نهندمی کنار به را موشکاف و ریزبین نگاه مانند دینداری خود، 
های آزاردهنده گنای پاسخگویی به پرسشتن از را آنان بتواند که را

 .کنندگیران رهایی بخشد، با دل و جان باور میخرده

پژوهشگران تا کجا باید توان و ماند این است که پرسشی که بر جای می
هایی که در آینده از این هم فزونتر «یافته»زمان خود را برای بررسی چنین 

 خواهند شد، سرمایه کنند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معراج محمد )آسمان اول(
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 تاریخی محمد
 نیاز )داریوش(ب. بی

 
 دیباچه

دانیم از می پیامبر اسالم محمد مسلمان و نامسلمان، دربارۀهر آن چه ما، 
سال پس از به اصطالح هجرت  150روایات اسالمی است که دست کم 

تمامی احادیث و روایات  منبع اصلی اند.میالدی نوشته شده 622یعنی سال 
گردد که ابن اسحاق نام دارد که گویا میان اسالمی به کتاب فردی برمی

زیسته. بنا بر گزارش ابن هشام )مرگ میالدی می 767تا  704های سال
.( گویا ابن اسحاق کتاب خود را در حدود م 923 – 839م.( و طبری ) 834

میالدی نوشته است. گفتنی است که هویت ابن اسحاق برای  750سال 
م.(  834مورخان ناشناخته است و ما او را از طریق ابن هشام )مرگ 

ابن هشام زندگینامۀ محمد را بر اساس نوشتۀ ابن اسحاق  گویا شناسیم.می
بازنویسی کرد. تا پیش از نوشتۀ ابن هشام، عمالً کسی نه ابن اسحاق را 

. از این اطالعی داشت «اهللسیرت رسول»کتابش دربارۀ  از شناخت و نهمی
اق وجود داشته توان با قاطعیت گفت که آیا اساساً فردی به نام اسحرو، نمی

. با این وجود، چون ابن اسحاق در جهان اسالم و غرب نخستین منبعی است
نیز تمرکز خود  بازنگریکنند، این است که همۀ نویسندگان بدان استناد می

 دهدکه شالودۀ روایات اسالمی را تشکیل میرا روی این منبع نخستین 
 گذاشته است. 

 :ای دربارۀ محمد نداریمنوشته سند یا باری، تا پیش از ابن اسحاق ما هیچ
و نه در منابع غیراسالمی مانند  ، نه در منابع عربینه در منابع اسالمی

 های دیگر. سُریانی، پارسی میانه، یونانی و یا زبان
اهلل شناسان در غرب نیز زندگینامۀ محمد را بر اساس سیرت رسولاسالم

ن که به درستی یا نادرستی اند، بدون آنوشته هشام/ ابن  ن اسحاقاب
شناسان غربی تر باشد بگوییم که اسالممضامین آن توجه کنند. شاید درست

نگریستند. می منبع تاریخیبه زندگینامۀ ابن اسحاق به عنوان یک 
در غرب توسط فرانتس بول « زندگینامۀ محمد»های استاندارد دربارۀ کتاب

(Frants Buhlدانمارکی، ویلیام مونتگوم )( ری واتWilliam 

Montgomery Watt( اسکالندی، ماکسیم رودنسون )Maxime 

Rodinson( فرانسوی و آخرین آن توسط تیلمان ناگل )Tilman 

Nagel های . نقطۀ آغاز کتابنوشته شده است 2008( آلمانی در سال
است که سیره ابن اسحاق در کلیت « فرضپیش»نامبردۀ باال، پذیرش این 

 است. « تاریخی»یا هستۀ خود 
 130کرد و در سال طبق روایات اسالمی، ابن اسحاق در مدینه زندگی می

هجری با منصور خلیفۀ عباسی مالقات  142هجری به کوفه رفت. در سال 
کرد و وارد دربار خلیفه شد. تقریباً همۀ روایات اسالمی هم نظرند که ابن 

نتیجه این که ودند. اسحاق و ابن هشام نویسندگان دربار خلفای عباسی ب
دانیم از عصر خلفای عباسی است که هر آن چه ما امروز دربارۀ اسالم می

. ما هیچ سند اسالمی از دوران پیش رسداوج آن به زمان مأمون عباسی می
توان از خلفای عباسی که به امویان شهرت یافتند نداریم. از این رو، می

                                                      
اهلل از روایت عبدالملک ابن الدین اسحاق ابن محمد همدانی: سیرت رسولرفیع  12

 1373هشام. ویرایش: جعفر مدرس صادقی. تهران، نشر مرکز. 

ستند که خلفای عباسی برای گفت که اطالعات ما از اسالم، اطالعاتی ه
 اند. های آینده تدوین کردند و سرانجام به ما رسیدهنسل

 

 

 زندگینامه محمد بر اساس روایات اسالمی
 

طبقِ گزارش ابن اسحاق، محمد پسر مشترک عبداهلل و آمنه، در سال فیل 
میالدی در مکه متولد شد. پیش از تولد  570]عام الفیل[ برابر با سال 

رسد. میرد و سرپرستی او به پدربزرگش، عبدالمطلب میمحمد، پدرش می
اش در دست سالگی 25تا  12البته ما هیچ اطالعی از زندگی محمد میان 

اند. محمد در نویسان اسالمی نیز در این باره چیزی ننوشتهنداریم و سیره
ساله بوده  40ای به نام خدیجه که گویا تاجر و سالگی با زن بیوه 25سن 

میالدی توسط فرشته  610سالگی یعنی سال  40کند. او در سن ازدواج می
میالدی به  622شود. در سال جبرئیل از سوی خدا به پیامبری برگزیده می
شود به مدینه هجرت کند. در علت فشار مخالفانش در مکه مجبور می

 میرد. سالگی می 62میالدی در سن  632مدینه در سال 
توان در هر نوشته یا دایره المعارف اسالمی مشاهده این اطالعات را می

 باشد.از ابن اسحاق می 12«اهللسیرت رسول»کرد و منبع نخستین آن 
 

 العات دربارۀ محمد کجاست؟ سرچشمۀ اط

 142که از سال  ابن اسحاقتمامی این اطالعات از فردی است به نام 

گیری خلفای عباسی وارد دربار منصور خلیفۀ میالدی به هنگام قدرت
میالدی یعنی  750عباسی شد. طبق روایات اسالمی ابن اسحاق در سال 

سال پس از  137هجری زندگینامۀ محمد را نوشت، یعنی  137حدود 

ابن اسحاق از چه منبع یا منابعی هجرت محمد از مکه به مدینه. 

را « اهللرسول»توانسته مدارک و اسناد مربوط به تولد 

  استخراج کند؟

 نویسد: از قول ابن اسحاق می« اهللسیرت رسول»ابن هشام در کتاب 
دوازدهم  –محمد ابن اسحاق گوید که روزِ دوشنبه بود »

که سیّد از مادر به وجود آمد. آن سال بود  -ولاالماه ربیع
که اصحاب پیل قصدِ مکه کرده  بودند و حق تعاال ایشان 

  13«را هالک کرد.
نویسد که یکی ( می34)ص « حکایت اصحاب پیل»ابن اسحاق در بخش 

از مکّیان از قبیله بنی فُقَیم عزم کرد تا به صنعا برود و کلیسای ابرهه، 
تا قیامت »بکشد که « نجاست»نام داشت به « قُلّیس»ه پادشاه یمن، را ک

نویسد که این فرد مکّی چنین کرد و ابرهه برای او می«. از آن بازگویند
انتقام از مکّیان تصمیم گرفت، کعبه را ویران کند و به همین دلیل با 
سربازانش که فیل همراه داشتند به مکه حمله کرد. پیش از حمله نهایی، 

ماند و نتیجه باقی میگیرد که بییان ابرهه و مکّیان صورت میمذاکراتی م
شود تا رسد و لشکر ابرهه حبشی وارد مکه میسرانجام روز حمله فرا می

 کعبه را ویران کند. 

 76. ص 1373ابن اسحاق: تهران   13
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در این حال، پس باری ]خدا[ بالیی بر ایشان فرستاد و »
ها و مرغانی چند از دریا برانگیخت بر مثالِ پرستوک

اشتند به منقار، هر یکی به مقدارِ نخودی، دسنگها برمی
و بیامدند و بر سرِ لشکر حبش بیستادند و آن سنگها بر 

رسید، از جانب سرِ ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می
آمد، از زیر به در کرد. اگر به سر میدیگر گذر می

آمدی، از جانب دیگر گذر افتادی و اگر بر پهلو میمی
آمد، گها بر مثالِ آتش بود. به هر کجا میکرد. و آن سنمی

کردی و اعضایِ آن کس از زخمِ آن ریزه ریزه آبله می
  14«شدی.

االول، طبق گزارش ابن اسحاق روز حملۀ ابرهه حبشی در دوازدهم ماه ربیع
نویسد یک روز دوشنبه، بود و در همین روز هم محمد به دنیا آمد. او می

که پرندگانی مانند پرستو سنگهای ریزی به منقار داشتند که وقتی بر 
بیرون آمدند از آن سوی دیگر پیکرشان ها فرود میکنندگان یا فیلحمله

 آمد. می
آید که ابن اسحاق این اطالعات دربارۀ مکه و حاال این پرسش بوجود می

حملۀ ابرهه حبشی را از کجا آورده است؟ زیرا این اطالعات همان گونه که 
سال  220میالدی است، یعنی مربوط به  570خواهیم دید مربوط به سال 

 «.سیره»پیش از نگارش کتاب 
رسش اساسی پاسخ گوییم الزم است به یک تناقض پیش از آن که به این پ

طبق گفتۀ  –بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد 
ها بود. در پرست بودند و کعبه هم خانۀ بتاکثریت مکیان بُت -ابن اسحاق

پرست عمالً محلی از این جا دخالت خدا )اهلل( در جنگ ابرهه و مکیان بت
که به موضوع بنگریم خدا « یکتاپرستی»زیرا، از نگرگاه  اِعراب ندارد.

پرستان. باید عمالً در کنار ابرهۀ حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بُتمی
ها که مسیحی و یکتاپرست به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی

ای که از لحاظ گیرد، نکتهپرستان مکه را میبودند جانب کافران یعنی بُت
 الهیات )خداشناسی( شدیداً مورد مشاجره است. ا

باری، ابن اسحاق از چه منبعی جنگ ابرهۀ حبشی و مکّیان را برگرفته 
است؟ او از کجا فهمید که جنگی رخ داده است و درست در روز حمله به 

 مکه محمد متولد شده است؟ 
ی حبشی بر هیچ فاکتِ ملموس و تاریخی استوار ی ابرههداستان حمله

شناختی، برای اثبات آن نیست و هیچ سندی، چه نوشتاری چه باستان
های موجود نیست. تمامی گزارش ابن اسحاق در راستا و فضای داستان

 قلمداد کرد. « تاریخ رستگاری»انجیلی نگارش شده که باید آن را به عنوان 
اهلل را زیر عالمت پرسش البته برای آن که کسی این داستان تولد رسول

زند تا پیشگیرانه های قرآن گره میبرد، ابن اسحاق آن را با یکی از سورهن
ای که ابن اسحاق بدان متوسل راه هر شک و گمانی را مسدود کند. سوره

« الفیل»است که  105شود تا زاده شدن محمد را گزارش بدهد، سوره می
 آیه تشکیل شده است:  5نام دارد و از 

                                                      
 41. ص 1383ابن اسحاق: تهران   14
آذرماه  -طبری، محمد بن جریر: تاریخ الرّسل و الملوک. جلد دوم. نشر الکترونیک  15

 223، ص 1389

أَلَمْ یَجْعَْل  ﴾1﴿ لَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِأَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَ»

وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا  ﴾2﴿ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ

فَجَعَلَهُْم  ﴾4﴿ تَرْمِیهِم بِحِجَارَۀٍ مِّن سِجِّیلٍ ﴾3﴿ أَبَابِیلَ

 «﴾5﴿ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ
 

آیا  (1) مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد؟

و بر سر آنها، دسته دسته  (2) نیرنگشان را بر باد نداد؟
[ بر آنان سنگهایى از که] (3).فرستاد« اَبابیل»پرندگانى 

و ]سرانجام، خدا[ آنان را مانند  (4)افکندند[ مىگل ]سخت
 (.5)شده گردانیدکاه جویده

از مکان یا میدان نبرد  -2سخن از ابرهه حبشی نیست،  -1در سورۀ باال 
سخنی از محمد  -4گفته نشده، « پیلداران»زمان حملۀ  -3نامی برده نشده، 

بُرده نشده و ... به سخن دیگر هیچ یک از اطالعاتی که ابن اسحاق از این 
ه ابن کند، در متن سوره وجود ندارند. این پرسش کسوره استخراج می

اسحاق چگونه از سورۀ باال زادروز محمد را استخراج کرده بدون پاسخ باقی 
 خواهد ماند. 

های اسالمی سرانجام به این نتیجه رسیدند که حملۀ نویسبه هر رو، تاریخ
االول ربیع 12میالدی در یک روز دوشنبه که  570ابرهه حبشی در سال 

نظرند که می در این نکته همنویسان اسالبوده رخ داده است. همۀ تاریخ
اهلل نیز در همین میالدی بوده و تولد رسول 570حملۀ ابرهۀ حبشی در سال 

 سال رخ داده است. 
سال  150میالدی وفات کرد حدود  922محمد بن جریر طبری که در سال 
همان واقعۀ « تاریخ الرسل و الملوک»پس از ابن اسحاق در کتاب خود 

 نویسد:کند و میمیتولد محمد را بازگو 
اند که پیمبر خدا صلی اهلل از ابن اسحاق روایت کرده»

الفیل به روز دوشنبه دوازدهم علیه و سلّم در عام
  15«االول تولد یافت.ربیع

نویسان اسالمی بر این نکته توافق دارند که به هر رو همۀ راویان و سیره
االول در سال فیل که گویا برابر سال ربیعمحمد در روز دوشنبه دوازدهم 

 میالدی است تولد یافته است. 570
 

 میالدی 5۷۰ابرهه و سال تولد محمد: 
میالدی، سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی انوشیروان  570سال 

ای وجود نداشت )کسری( یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه
 مرده بود. تر زیرا او دست کم دو دهه پیش

در قسمت جنوب، کسری ]انوشیروان[ قدرت خود را بر »
یمن بسط داد. این مملکت در آن زمان در دست حبشیان 
بود. وهریز که یکی از سرداران کسری بود با اعراب 

ها را خارج میالدی حبشی 570همدست شد و در سال 
کرد و از جانب شاهنشاه به حکومت آن کشور منصوب 

  16«شد.

 1389سن، آرتور: ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران، کریستین  16
 367انتشارات نگاه. ص 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#105:1
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#105:2
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#105:3
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#105:4
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#105:5
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میالدی، سردار کسری یعنی وهریز حاکم حبشه بود و نه  570 در سال
 شناسی. های باستانابرهه. اکنون نگاهی بیفکنیم به یافته
 به این موضوع اشاره کرد: 1964نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 

ای نزدیک چاه مریغان واقع بر صخره RY 506کتیبۀ »
ومتری جنوب کیل 170کیلومتری شمال َحمّه و  130در 

شرقی بیشه نقر شده است. مریغان بر سر راهی قرار دارد 
گردد. که از جنوب شبه جزیرۀ عربستان به مکه منتهی می

 622کتیبه که با نام ملک ابرهه نقر شده به تاریخ سال 
میالدی است. هدف ابرهه  547گاهنامۀ حمیری، مطابق 

 از این لشکرکشی، سرکوبی و تابع کردن قبایل معد 
عامر بود که سر به شورش برداشتند. بنا بر متن کتیبه، بنی

ای نزدیک داشتند، بلکه معدیان نه تنها با لخمیان رابطه
  17«تابع حیره بودند.

های پیگولوسکایا، احسان یارشاطر حدود چهار دهه بعد تأیید پژوهشدر 
 نویسد:می

 Persian Wars) ی پروکوپیوسبه گفته»

I.XX 1-13)  میالدی  531چند سالی پیش از سال
 (Justinian) نیانپادشاه حبشه، به تشویق یوستی

امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود، 
که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند، جنوب یمن 

ای را نشاندهرا اشغال کرد، پادشاه آنجا را کشت و دست
نشانده مجبوبیت نیافت و ه جای او گمارد. اما این دستب

نتوانست شورش علیه خود را فرونشاند. ابرهه )که ظاهراً 

جانشین او   ( – Abrahaشکل حبشی ابراهیم است
ی بازرگانی ی پروکوپیوس اصالً بردهشد که به گفته

 پایان یافتن تعمیرات  ِای که یادگاربیزانسی بود. در کتیبه
کند نمایندگانی از ب است، ابرهه ادعا میسد مأر

دربارهای حبشه، بیزانس، ایران، حیره و غسان به حضور 
نیان او را تشویق کرد که به حیره اند. یوستیوی بار یافته

حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار 
 Procopius, Persian Wars) اقدامی نکرد

I.XX 13 )مَعدّ در مرکز عربستان حمله  یاما به قبیله
 کرد، که تابع پادشاه لخمی حیره، عمرو بن منذر سوم، بود

احتماالً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه ... 
ی حمله به مکه قرآن درباره 105حیره است که در سوره 

به منظور ویران کردن کعبه ” اصحاب الفیل“ی و وسیله
  18«.بازتاب یافته است

نویسان و راویان اسالمی با داستان ابن اسحاق به مرور زمان از سوی سیره
ساختگی دیگر شاخ و برگ داده شد و امروزه همۀ « شاهد»هزاران 

االول به ربیع 12مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال فیل، در 
ۀ زادروز دنیا آمد و این روز، یک روز دوشنبه بود. البته اختالفِ نظرها دربار

                                                      
 –های چهارم پیگولوسکایا، نینا: اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده  17

حقیقات ، نشر مؤسسه مطالعات و ت1372ششم میالدی. ترجمۀ رضا عنایت. تهران 
 406فرهنگی. ص 

محمد کم نیستند. بخش دیگری از مسلمانان بر این باورند که محمد حدود 
« الفیلعام»ظاهراً همه راویان اسالمی بر سر  –میالدی  3/572سال 

االول بوده است. زیرا بعضی از ولی روز آن هفدهم ربیع -توافق دارند
ل پادشاهی مین سا42اند که محمد در نقل کرده« شاهدان»نویسان از سیره

میالدی به  531انوشیروان زاده شده است. از آن جا که انوشیروان از سال 
متولد شده باشد. در  573باید محمد در سال پادشاهی رسید، پس می

 پدیا دربارۀ تاریخ تولد محمد آمده است:ویکی
م.  573تا  567تاریخ دقیق تولد محمد نامعلوم است، ولی احتماالً بین »

ق.  53میالدی ) 570 ترین سال،که موردقبول ق. ه( است 50تا  56)

این سال طبق منابع اسالمی در جامعه . ق. ه( است 52میالدی ) 571 یا (ه

چیز " مشهور بوده است. اما، به نوشته الفیلعام مکه در پیش از اسالم به

چنانچه تولد محمد را مقارن با حمله سپاه فیل بدانیم، این حمله  "رابینسون
  «.میالدی رخ داده باشد 550باید در دهه 

شود، باری، تا آن جا که به مدارک واقعی و ملموس تاریخی مربوط می
توانسته زاده شده باشد. میالدی نمی 573یا  570های پیامبر اسالم در سال

های یافت شده دیگر ابرهه از سال کتیبه اگر معیار سال فیل باشد طبق
میالدی در قدرت نبود و شاید هم مُرده بود. در حقیقت اگر ما بخواهیم  550

نگاری اندکی زادروز محمد را باال پایین کنیم تمامی ساختار زمانی تاریخ
 ریزد. اسالمی در هم فرو می

 

 آبستنی آمنه و زاده شدن پیامبر آینده
دربارۀ بارداری آمنه سخن « در مولود و شیرخوارگی»بخش ابن اسحاق در 

 نویسد:گوید. ابن هشام از قول ابن اسحاق میمی
محمد ابن اسحاق گوید که آمنه حکایت کرد که چون »

به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی: ای آمنه 
دانی که به کی آبستنی؟ به پیغامبر آخر زمان آبستنی. می

ت کرد که چون به سید حامله شدم، نوری و هم آمنه حکای
ی عالم به آن منوّر شد دیدم که از من جدا شد که جمله

و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد، کوشکهای 
ص « بُصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم.

76 
گوید که به خدا به آمنه می -1در همین بند سه نکتۀ اساسی نهفته است: 

زمانی که نطفۀ پیامبر بسته شد شد  -2آبستن است، « آخر زمان پیامبر»
 «.کوشکهای بُصرا پیدا شد»از این نورافشانی  -3، «جملۀ عالم منوّر شد»

میالدی متولد شد. وقتی محمد  570طبق روایات اسالمی محمد در سال 
اگر  -میالدی. ابن اسحاق 576شش ساله بود مادرش مُرد، یعنی در سال 

اهلل را میالدی سیرت رسول 750در سال  -سالمی را بپذیریمروایات ا
آمنه »نویسد سال پس از مرگ آمنه. ابن اسحاق می 174نوشت، به عبارتی 

؛ آمنه در آن زمان برای چه کسی حکایت کرد؟ این اطالعات «حکایت کرد
 را ابن اسحاق از کجا آورده است؟ 

یارشاطر، احسان: حضور ایران در جهان اسالم. ترجمه فریدون مجلسی، تهران   18
 43، انتشارات مروارید. ص 1381
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ی است که آخرین بار پیامبر مفهوم« االنبیاءخاتم»یا « پیامبر آخر زمان»

نامید. زمانی « خاتم االنبیاء»گنوسی، مانی، آن را به کار گرفت و خود را 
شود و آمنه شهر بُصرا در شود، جهان نورانی میکه نطفۀ پیامبر بسته می

سوریۀ امروزی را که مرکز مسیحیت شرق بود از چند صد کیلومتری 
حاق نقش کلیدی دارد. زیرا در آن برای ابن اس« بٌصرا»بیند. ذکر نام می

را بر « نشان پیامبری»جاست که برای نخستین بار یک کشیش مسیحی، 
 کند. پشت پیامبر آینده مشاهده می

بود که به همراه ابوطالب عزم « سیّد دوازده ساله»نویسد که ابن اسحاق می
 شام کرد:

 (85« )گفتندیچون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بٌصرا »
مسلمانان همواره مدعی هستند که تنها معجزه محمد، قرآن است. در حالی 

دهد: از سخن گفتن خدا معجزه در زندگی محمد رخ می 100که بیش از 
منوّر شدن »برای نوزاد آمنه از سوی خدا و « محمد»با آمنه، تا تعیین نام 

... اگر این چنین  های بُصرا از چند صد کیلومتری وو دیدن کوشک« جهان
 توانند باشند؟نیستند پس چه می« معجزه»رخدادهایی 

باری، زمانی که محمد دوازده ساله و عمویش ابوطالب وارد بٌصرا شدند، 
شود که با گیرند. کشیش متوجه میمورد توجه کشیش مسیحی قرار می

: گفتندهمۀ درختانِ صحرا و سنگها به آواز آمده بودند و می»آمدن محمد 
(. پس از مدتی بحیرا )کشیش( 86)همانجا ص « اهللالسّالم علیک، یا رسول
شود که محمد دوازده ساله شود. کشیش متوجه میوارد گفتگو با محمد می

 پرستتد.اش یعنی مکه را قبول ندارد و خدا را میهای سرزمینبُت
بعد از آن، در پشتِ سیّد نگاه کرد و مُهر نبوّت، به آن »

وی را از انجیل معلوم شده بود، بدید. بعد از صفت که 
داد ... های وی بوسه میآن، در قدم سیّد افتاد و بر قدم

سپس به ابوطالب گفت: ای ابوطالب او را از چشم 
حسودان نگاه دار .... و هر چه زودتر او را باز به مکه بر و 
از یهود و نصارا او را نهان دار! چه اگر او را بشناسند، در 

 (87)ص « ند هالکِ وی شوند.ب
با جزئیات فراوان « دقیقی»جالب این جاست که ابن اسحاق اطالعات نسبتاً 

دهد. و این در حالی از بستن نطفۀ محمد تا سن دوازده سالگی به ما می
سالگی محمد که با خدیجه  25تا  12است که ما هیچ اطالعی از سن 

مانی از زندگی محمد برای هیچ کند نداریم، ظاهراً این بازۀ زازدواج می
 نویسان اسالمی از اهمیت برخوردار نبود.کدام از تاریخ

سال محمد کجا بود که هیچ ردّ  13ماند که: این باز این پرسش به جا می
 پایی از خود به جای نگذاشت؟ 

اش سالگی 12باری، ابن اسحاق از هنگامی که محمد به صورت نطفه بود تا 
دهد که البته آنچنان با نیروهای یق و ریزی به ما میاطالعات بسیار دق

اند که عمالً زمان و مکان دیگر نقشی فراطبیعی یعنی معجزات گره خورده
 کنند. ایفا نمی

 

 مکه: شهری تجاری و محل تولد محمد

 زاده شد.  مکه نام بنا بر روایات اسالمی محمد در مکانی به

 دانیم؟ دربارۀ مکه چه می
گوید که مکه از زمان اسماعیل، پسر ابراهیم، وجود داشته ابن اسحاق می

و کعبه نیز به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شده است. این داستان نیز 

« در والیتِ کعبه و ریاستِ مکّه» گردد که در بخشِبه ابن اسحاق برمی
پردازد. طبق اعتقاد مسلمانان، قدمت ای گسترده به آن می[ به گونه59]ص 

باید دست کم رسد. اگر چنین باشد میمکه به بیش از سه هزار سال می
 یک بار در منابع دینی، جغرافیایی، تاریخی یا ادبی از آن گزارش شده باشد. 

 ابن اسحاق در کجا نام مکه آمده است؟« اهللسیرت رسول»به جز در 
 است و یک بار هم نام بکّه.  در قرآن یک بار نام مکه آمده

وَهُوَ الَّذِی کَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنکُمْ وَأَیْدِیَُکمْ عَنْهُم بِبَطْنِ »

وَکَانَ اللَّـهُ بِمَا  ، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ مَکَّۀَ

 [.24، آیه 48]سوره « تَعْمَلُونَ بَصِیرًا
پس از -و اوست همان کسى که در دل مکه »
دستهاى آنها را از شما و  -روزکردن شما بر آنانپی

دستهاى شما را از ایشان کوتاه گردانید، و خدا به آنچه 
 ]ترجمه فوالدوند[ «کنید همواره بیناستمى

گویند منظور همان آمده که البته مسلمانان می بکّهو در جایی دیگر نام 

 کنند:ترجمه می« مکه»مکه است و به همین دلیل مترجمان قرآن آن را 

مُبَارَکًا وَهُدًى  بِبَکَّۀَإِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی »

 [96، آیه 3]سوره « لِّلْعَاَلمِینَ
[ مردم، دتاى که براى ]عبادر حقیقت، نخستین خانه»

نهاده شده، همان است که در مکه است و مبارک، و 
 «.[ هدایت استبراى جهانیان ]مایه

همان گونه که خواننده متوجه شده است این دو آیه هیچ اطالعاتی دربارۀ 
دهند. موارد باال تنها اطالعاتی هستند که قرآن دربارۀ مکه / بکه به ما نمی

 دهد. مکه/بکّه به ما می
)اُمّ القری( نام برده شده که « مادر شهرها»ای از قرآن از در آیه البته

« مکه»گویند منظور همان مکه است و به همین دلیل آن را مسلمانان می
 کنند: ترجمه می
 یَدَیْهِ بَیْنَ الَّذِی مُّصَدِّقُ مُبَاَرکٌ أَنزَلْنَاهُ کِتَابٌ ذَاوَهَـ»

وَالَّذِیَن یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ   وْلَهَاوَمَنْ حَأُمَّ الْقُرَى  وَلِتُنذِرَ

، آیه 6]سوره « یُحَافِظُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى وَهُمْ یُؤْمِنُونَ بِهِ
96] 
کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم، و این خجسته»

کند. و ]و[ کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق مى
[ و کسانى را که القرى ]=مکّه[ام]مردمبراى اینکه 

پیرامون آنند هشدار دهى. و کسانى که به آخرت ایمان 
آورند، و آنان بر آورند، به آن ]قرآن نیز[ ایمان مىمى

 .«کنندنمازهاى خود مراقبت مى
هزار سال  3آید که اگر این مکان مقدس بیش از حال این پرسش پیش می
 د در یک جا ثبت شده باشد. قدمت دارد، پس حتماً بای

بخش بزرگی از پژوهش خود را روی مکه  Dan Gibsonدَن گیبسون 
و قبله متمرکز کرد و نزدیک دو دهۀ تمامی اسناد و مدارک دینی و تاریخی 

های خود را در و جغرافیایی را مطالعه و پژوهش کرد. او حاصل پژوهش
نویسد با توجه به د. او میبه نگارش در آور« جغرافیای قرآن»کتابی به نام 

شود که مکه یک شهر پُررونق تجاری باستانی بوده پس این که گفته می
 تمامیهای جغرافیای کهن پیدا کرد. او باید بتوان نشانی از آن در نقشه
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های جغرافیایی کهن که در دسترس است ترجمه و مطالعه کرد ولی نقشه
 هیچ اثری از شهری به نام مکه نیافت:

انگیز به نظر برسد ولی هیچ نقشۀ ید خیلی شگفتشا»
میالدی حتا نام مکه را  900جغرافیایی تا پیش از سال 

 19«سال پس از مرگ محمد. 300کند. یعنی هم ذکر نمی
این مورد شک گیبسون را برانگیخت که اگر مکانی به نام مکه وجود ندارد  

پس در این جا سخن بر سر چیست؟ او یک بار دیگر تالش کرد که تمامی 
آوری کند تا بتواند یک دینی اسالمی را دربارۀ مکه جمعاطالعات درون

 تصویر روشنی از این مکان به دست بیاورد. 
از البالی روایات اسالمی بیرون کشیده  که گیبسون« مکه»مشخصات 

 است:
 مادر شهرها -1
 مرکز تجاری بر سر یک راه تجاری -2
توان های اطراف میدر میان دو درّه واقع شده است و از باالی کوه -3

 کعبه را دید
 گذشتاز میان مکه یک نهر آب می -4
 شهر مقدس اصلی علف و درخت و میوه داشت -5
 وج از شهر مقدس فقط دو راه یا گذرگاه وجود داردبرای ورود و خر -6

هایی که دهد که داستانهای فراوانی نشان میبا دادهدَن گیبسون 
اند در واقع مربوط به شهر پترا در اردون مسلمانان دربارۀ مکه به ما داده

امروزی هستند. تمامی موارد ذکر شده باال با شهر پترا سازگارند ولی ]مطلقاً[ 
ان ای که در دل کویر است ناسازگار. از سوی دیگر، دن گیبسون نشبا مکه

های نخستین ]مساجد[ در سد سال نخست این دین داده است که نیایشگاه
نه رو به مکه امروزی که در جهت پترا بوده است. یعنی قبله رو به پترا بوده 
است و نه مکه. حتا قبلۀ مسجد دو قبله ]مسجد القبلتین[ در مدینه ابتدا نه 

 ......به سوی مکه امروزی بلکه به در جهت پترا بوده است. 
................ 

نیاز ، نوشتۀ ب. بی«محمد تاریخی»استخراج از کتاب منتشر نشدۀ 

 )داریوش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19  Gibson, Dan: Quranic Geography. Independet Scholars 

Press, Canada, 2011. P. 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نضیرقبیله بنی پیامبر اسالم بر اسب به هنگام پیروزی بر    

 محمد در جمع خلفای راشدون
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 آرمین لنگرودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن مسیحی
1 

امروزه  آنچه که مابرای کنکاش پیرامون  ،«دنَسَ »یک  عنوانقرآن به 
مسلمانان باور بیشتر  ؛. بعنوان نمونهکارآمدیِ چندانی ندارد ،شناسیماسالم می بنام

رایج در مکه  «پرستیبت»مبارزه با  دراسالم در مقابله  بر این است که پیدایش
قرآن نیست.  اصلی مشغله گونههیچبه  موضوع، در حالیکه این بوده است

برداری از های کعبه، همگی کُپیهای مربوط به مبارزه محمد با بتهنافسا
. [1]شدندداستاهای تورات و انجیل هستند، که به ابراهیم و عیسی نسبت داده می

در آن « پرستیبت»بعالوه بایستی در درستی روایات اسالمی در بازشکافی پدیده 
، بعنوان خدا، «هاتندیس»بود، چرا که آنها اینکار را تنها به پرستش زمان بدگمان 

توانند حرف بزنند؟ غذا بخورند؟ بشنوند؟!(، های شما میکنند )آیا بتمحدود می
، «خورشید»خدایانی همچون « سمبل»ها تنها دانیم، این پیکرهدر حالیکه ما می

تا  19[ آیات 53: سوره النجم ]و غیره بودند )همچنین ببینید« هاستاره»، «ماه»
را ما در آیین بودا )با مجسمه او( و یا در مسیحیت « گراییسمبل»(. این 20

نیز شاهد هستیم. بعالوه محدود کردن مفهوم «( صلیب»امروزی )با نماد 
های سنگی، کاری کامالً نادرست است. در اینجا تنها به پیکره« پرستیبت»

ها را نیز به این سمبل همچون شمایل و نگاره بایستی سایر نمادهای تجسمی
ی اسالم و یا منحصر به اسالم نبود و اضافه کرد. مبارزه با این نمادها اما، ایده
ای در میان بسیاری از گرایشات عرفانی قبل از پیدایش آن نیز به شکل گسترده

دگاه مسیحی و یهودی در جریان بود. برخی از جریانات مسیحی اولیه، که از دی
های شدند، تقدس اشیاء و پیکرهشناخته می« مرتد»کلیسای روم و بیزانس بعنوان 

پرستی دانسته بت همسانای )همانند تصویر، مجسمه و حتی صلیب( را اِنگاره

های مذهبی در داخل جوییکردند. این نکته مدتها زمینه ستیزهو آن را رد می
های مذهبی کلیساهای بیزانس و گارهکلیسای بیزانس هم بود، که در روند آن، ن

حتی اَیاصوفیا در قسطنطنیه چندین بار رومالی شده و از دید همگانی پنهان گشتند 

آید، که قرآن نیز به این (. به نظر میiconoclasm)جستجو کنید کلیدواژه: 
را )مثالً در آیات یاد شده در پاورقی « خدایان»نکته آگاه بوده و به همین دلیل این 

تر( بودنِ )به چَمِ گسترده« بزرگتر»کند، بلکه تنها مدعی نمی« نَفی»( کامالً 1
« بُت»)به چَمِ خدا(، در سنجش با آنان است. گذشته از اینها، واژه « اهلل»مفهومیِ 

شد و منظور از آن در مناطق شرقی ایران به معنی کامالً متفاوتی استفاده می
نامیدند و همانطور که می« بُدخانه»ی معابد خود را بود. ایرانیان بودای« بودا»همان 

مورد نظر اسالم )در مکه!( « پرستیِبت»دانیم این مفهوم هیچ ربطی با می
 . [2]نداشت

و اینها نه  هستند «کفار و مشرکین»قرآن  «مخالفین»در واقع 
 )مُشرک(، قائل شده« شریک»، که برای خداوند بودندپرستان، بلکه کسانی بت
از راه  و به همین دلیل( من یضلل)د فهمیده را بَ فرستاده شدهلت پیامبران رسا

های اند. در بسیاری از ترجمهرفته)باطل(  «گمراهه»به  درست )حق( بازآمده و
توسط مترجمین و یا مفسرین  «کفار»و یا  «مُشرک»رایج قرآن، کلمه ی آشفته

این د، بدون آنکه در باره دلیل و انگیزه نگردجایگزین می «پرستبت»واژه با 
نیز نه در ارتباط با دوران  «دوران جاهلیت»توضیحی داده شود. منظور از  مغلطه

است که با وجود آشنایی  «اهل کتاب»مردم « بدفهمی»پرستی، بلکه اشاره به بت
 اند:روی آورده« شرک»با این کتابها به 
وْا إِلَى کَلِمَۀٍ سَوَاٍء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ قُْل یَا أَهَْل الْکِتَابِ تَعَالَ »

بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا  وَلَا نُشْرِکَ

 (64ن، آیه اعمر)سوره آل« فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
[: تورات و انجیل( 65بگو؛ ای اهل کتاب )با توجه به آیه بعدی ] -

ایجاد  همسانیای که بین ما و شما به کلمه)بازگردید( بیایید 
 هیگان یخداپرستش که داللت بر ای که( )همان کلمهکند؛ می
)توافق کنیم بر نکنیم؛ و  او را شریک [3])هیچ( مقامیو  ؛دارد
را به غیر از اهلل به خدایی نپذیریم؛  خودماناز کسی اینکه ما سر( 

دهیم، و اگر آنها )مشرکون( چنین کردند، بگویید شهادت می
 «.ایمنهادهکه ما تنها به او )خدا( گردن 

 (116، آیه 4... )سوره إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ »
بخشد گیرند نمیمیشریک وخداوند کسانی را که برای خدا  -

...». 
پرستی در سراسر قرآن ما هیچ نشانی در باره شخصیت محمد، بت

ـ و اینکه هایی از بترایج و حتی نشانه بزرگترین »به عنوان « اهلل»های آن زمان 
یابیم. این ناسازگاری حتی در قدیمیترین مورد ستایش بوده است ـ نمی« آنها

« هُبَل»اسحاق از بنروایات اسالمی در باره محمد نیز نمایان است، چرا که ا
 .[4]«اهلل»برد و نه بعنوان قدرتمندترین بت در کعبه نام می

 : در حقیقت تعریف کُفار در قرآن چنین است

 ...قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَه لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ »... 
 خداوند یکی از سه استگویند: و کافران آنانی هستند که می -

 (73آیه  5)سوره « !)اشاره به نظریه تثلیث مسیح(... 

 
 آیه  5لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ ... )سوره »

 (72و همچنین  17
خداوند همان مسیح پسر گویند: و کافران آنانی هستند که می -

 بگو ... مریم است؛

ـ یعنی جدال  دینیدرون مکشکشجایگزین کردن این 
برعلیه مسیحیان تثلیثی ـ با مبارزه ادعایی اسالم علیه  [5]یهودمسیحیان توحیدی



 

 
 

20 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

پروسه دستبردن در رویدادهای یک مقطعی شد، که برای  پیش درآمدپرستی، بت
 نمود.ی مسیحی اسالم ضروری میگمراهی تاریخ و مخدوش کردن پیشینه

2 

های اولیه پیدایش آن سوریه در همان سدهگسترش مسیحیت در 
اتفاق اُفتاد. بخش قابل توجهی از متون اولیه مسیحی )عهد جدید( برای اولین بار 
در همین مناطق و به دو زبان آرامی و یونانی )به دلیل تعلق این مناطق به 

« مسیحی»امپراتوری روم( به نگارش درآمدند. گفتنی است، که استفاده از لقب 
مریدان و پیروان عیسی، برای اولین بار در اِنتاکیه ـ شهری که در حدود  برای

بنیانگذاری گردید ـ استفاده « کمیسلوکوس »سال سیصد پیش از میالد توسط 
 هاالرُ)عربی:  « اِدِسا»ی دوم میالد، مسیحیت توانست از طریق شهر شد. در سده

 ar-Ruhā  :و ترکیŞanlıurfa( به سمت میانرودان ) احتماالً تا رودخانه
رود که اولین مروجین مسیحی در این منطقه، دجله( گسترش پیدا کند. گمان می

روحانیون و یا تجار فلسطینی بوده باشند، که بعلت وابستگی عمیق خود به 
بودند. این گروه از مردم بعلت اعتقاد « یهودمسیحی»های یهودیت، به نوعی ریشه

( در غرب psilòs ànthroposمسیح ) انسانی« خالص»خود به ماهیت 
تحت فشار قرار داشتند. شاید همخانوادگیِ دو فرهنگ یهودی و « مُرتَد»بعنوان 

های عبری( آرامی یک دلیل مهم دیگر در رواج سریع مذهب مسیحی )با ریشه
خدا »های هِلِنیستی )یونانی( و در این منطقه بوده باشد، فرهنگی که در مقابل ایده

تر قابل جذب بود. یک دلیل دیگر برای تسلطِ این جریان عیسی، راحت« ـ انسانی
ی کهن مسیحی در این منطقه، همانا وجود اولیه )سده دوم میالدی( یک ترجمه

( بوده است که گسترش Pšîṭtâ/ܦܫܝܛܬܐآرامی از کتاب عهد عتیق پشیطتا )
کند. در می مبانی اسرائیلی ـ یهودی این گرایش را در بین مردم سوریه توجیه

اینجا بایستی به این نکته نیز اشاره کنیم، که در مناطق شرقی سوریه و میانرودان 
نوشته تاتیان سُریانی( « آمیخته»)انجیل  ساروناتِ ید لیانجتا سده ششم میالدی 

رواج داشت و انجیلهای چهارگانه ناشناخته بودند. اشاره مداوم اسالم به جعل 
و حدیثهای  21آیه  6نگاه کنید به: قرآن سوره )« گمراهان»توسط « انجیل»

تورات و انجیل توسط « جعل عمدی»و ... در باره « ابن عباس»منتسب به 
های چهارگانه پس از این دوران یهودیان و مسیحیان( نیز اشاره به فراگیری انجیل

های های بعدی به کنار زدن انجیل دیاتسارون انجامید. ایدهاست، که در سده
خطاب به »های ضدیونانی بودند، که در یک نوشته مهم او به نام تاتیان، ایده

 اند.انعکاس یافته« یونانیان
 

ی فرهنگ اولیه قرآنی )که بعدها بنام اسالم به یک دین جدید ریشه
تبدیل شد( به دوران رواج مسیحیت در بین سوریان و اعرابِ میانرودان 

اقوام عرب از طریق بین آیین در این و تبلیغ  جگردد. ترویالنهرین( باز می)بین
گرفت. نوشته نقل( کتاب مقدس انجام مییا ) «بازخوانی»از طریق مبلغین آن و 

همزمان است با اولین نگارش اَوستای تقریباً شدن انجیل به صورت کتاب، 
های زرتشتیتان و توراتِ یهودیان. اُلگوی نوشتاری همه این کتابها، کمابیش نسخه

 کتاب مقدس زرتشتیتان، اَوستا و زَند بودند.
 

های ناقص آن زمان و در مورد خطِ نوشتاری همه این کتابها، خط
به نوعی به یک خط  «خطرسمِ»سُریانی )سطرانجیلی( بود. این  خطرسمِ ،قرآن

شبیه بود. در الفبای این خط تنها شش حرف وجود داشت مدرن  [6]«تُندنویسی»

دو یا چندگانه داشتند )مانند صدای که مفهومی کامالً آشکار داشتند. بقیه حروف، 
 شدند(. می نوشته« ح»همگی به صورت در آنزمان که امروزی  و چ ح، ج، خ

 
 
 
 
 
 
 
 

ریانی و عربی و نبود ناقص زبانهای سُاولیه و سبک نوشتاری 
(، نوشتن و خواندن این [7] )زیر و زبر، نقطه گذاری و غیره «تَفکیک»های نشانه

البته خواندن این خط برای نویسندگان  کرد.می ، تا حد بسیار زیادی پیچیدهمتون را
و قاریان قرآن اولیه چندان دشوار نبود، چرا که این افراد با متون اصلی آشنایی 

سازی و و قادر به محدود کردن انتخابِ معانی و تفاسیر آنها بودند. بِه خوبی داشته
تر گذاری ـ برای راحتتصحیح این الفبا و اضافه کردن عالمات تفکیک و نقطه

متون، برای محدود کردن معانی و تفاسیر ها ـ به نوعی همین کردن فهم متن
لین اصلی تصحیح و این زبانها و خطوط بود. بیهوده نیست که عام وآموزانن

نوآموزان و قانونمند کردنِ زبان و خط عربی، نه آرامیان، سوریان و یا عربها، بلکه 
بایستی قوانینی بودند. برای اینکار ایرانیان تنها میمبتدیان این زبانها یعنی ایرانیان 

را که در زبان پارسی شناخته شده بودند، به زبان عربی گسترش داده و برای 
، جهت قانونمندی در کاربرد آن و برای «دستور»زبان و خط عربی یک استفاده 

توان . اینکار را می[8]جلوگیری از برداشت خودسرانه و اغتشاش موجود، بیافرینند 
هم نامید، کاری که به گسترش آسانتر زبان « سازی زبان عربیپارسی»بنوعی 

کمک بسیار زیادی  آمیزی آن با زبان پارسی،عربی در ایران و همچنین درهم
 کرد.

نوشتاری و  خطِسازی مرمت و بِهیکی دیگر از دالیلی که اهمیت 
کرد، ممنوعیت پیکرتراشی، تر میبالطبع نقش کاتبان را در اسالم برجسته

تصویرنگاری و نقاشی است، که در بسیاری از گرایشات مسیحی اولیه، حتی بطور 
ماند.  همچنان بجاته و بعدها در اسالم در امپراتوری بیزانس نیز، وجود داش گُذرا

، همگانیمسیحی، متون انجیل را برای فهم  پرستشگاههایدر حالیکه در برخی از 
کشیدند، برای مسیحیان سُریانی و عرب ها به تصویر میبصورت شمایل و نگاره

رُشد بیشتر دلیل این امر تنها با متون نگارشی و خطاطی امکانپذیر بود. همین امر 
باشد، که اولی برای ر خوشنویسی و شعر در دوران پس از پیدایش اسالم میهن

و دومی برای به تصویر کشیدن ذهنی وقایع و رفت بکار می معابدتزیین متون و 
گرفت. آنچه که برای یونانیان، حکمت انسانی مورد استفاده قرار مییا اندیشه و 

باشد، برای ایرانیان و ازی میسروپا نقاشی و مجسمهرنسانس اُ دوران رومیان و 
 اعراب خوشنویسی، نقالی و سرایش شعر بود. 

های متنو نوشتن  ، درکالزم به توضیح نیست، که هر چه خواندن
تر را داشتند، برجسته هانمود، جایگاه کسانی که توانایی انجام آنتر میدشوار مذهبی

شناخته « عالمان»که با عنوان  -شد. احترام و موقعیت اجتماعی این افراد می
تا حدی باال گرفت، که گفتارِ آنها، در کنار کالم خداوند و شهادت  -شدند می

شد. ستِی اِدعاهای مذهبی شناخته میرُ فرشتگانش، خود دلیلی بالمُنازع در دُ
 است: آمده 18عمران( آیه  )آل 3سوره  بعنوان مثال در قرآن،
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قیما بالقسط ال اله  واولوا العلمشهد اهلل انه ال اله اال هو والملیکه  «
 "اال هو العزیز الحکیم

داد که به غیر از او خدایی نیست و  شهادتخداوند به شما  -
کنند واقعیت را، )اهل قلم( تکرار می و برگزیدگان علِممالئکه 

 «تر نیست.و خدایی داناتر و گرامیکه به غیر از ا

قاریان و نویسندگان در  یِ بلندپایه جایگاهِ برای انگاشتن بهتر 
های کتابِ نسخه به یاد داشته باشیم که همگیِ  بایستی ،قرآن نشرگردآوری و 

این آیات نیز  «تفسیر»نویس بودند. در همین راستا، کار زمان، دستآندر مقدس 
آرامی به خوبی شناخته شده نبود،  ـ فرهنگ مسیحی در مناطق غیرسوری، که

کرد. هر چه این متون در مناطق بیگانه و غیرمسیحی جایگاه بسیار مهمی پیدا می
شد. در جریان تر مییافتند، تفسیرِ آنها نیز برای نوکیشان الزامیرواج بیشتری می

اولیه برخی از های تکثیر و بازنویسی دستی قرآن، تفاسیر، توضیحات و پانویس
درآمده و به آیات قبلی اضافه شدند: نمونه بارز  «آیه»به صورت  «نگارندگان»این 

)ویا دستورالعمل کامالً  های مربوط به نحوه اجرای تشریفاتِ نمازاین امر، آیه
 مثالباشد. به عنوان می موردِ چگونگی اجرای آن در شرایط حمله دُشمن!؟(بی

. این آیات 43)اَلنساء( آیه  4و یا در سوره  6اَلمائده( آیه ) 5به: سوره  نگاه کنید
مؤمنین در مورد چگونگی اقامه نماز  پرسشهایهایی به جواب)نامتعارف طوالنی( 

. همچنین توجه [9]نازل گردیدند اند و نه آیاتی که به صورت وحی بر محمدبوده
نه از زبان خدا، بلکه از )سوره اول(، که آیات آن، « فاتحه»کنید به ساختار سوره 

زبان بنده او جاری شده و در سپاسگزاری از او به شکل نیایش آورده شده اند، کما 
 شود.اینکه این سوره به همین منظور نیز هفده بار در روز استفاده می

3 
های یهودی و مسیحی خود ریشه ضیحدر واقع هسته اصلی قرآن تو

شکسته و ناقص( آنچیزی است، هر چند ) ترویج و بازگویی ،باشد و کلیت آنمی
سستگی و نارسا بودن این . ناهمگونی، گُ [10] که در تورات و انجیل آمده است

نیز های مشابه در انجیل و یا تورات( )در مقایسه با قسمتها در قرآن بخش
چرا که مردم مورد خطاب قرآن کسانی  ؛تواند یک دلیل مُوَجَه داشته باشدمی

تنها آنها را شناختند و به همین سبب، قرآن ن روایات را به خوبی میبودند، که ای
 بیندخود را مکلف به بازگویی دوباره و کامل آنها نمی به این متون رجوع داده و

[11] : 
الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِینَ خَسِرُوا »

 (20آیه  6 فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ )سوره أَنفُسَهُمْ
ایم، آنرا )کتاب داده )تورات و انجیل را( آنانی که ما به آنها کتاب -

 .«...شناسندبه اندازه پسران خود خوب می ([12] را

نقش در درجه اول سُریانی و عرب  بدین ترتیب، مُبلغان مسیحیِ 
، که بعضاً به خواندن آن نیازی نداشتند، را داشتندکتاب مقدس  «قاریان و نَقاالن»

)و در پاسخ به شناختند )حافظان( و مضافاً چرا که آنها متن انجیل را به خوبی می
پرداختند. به همین حتی به تفسیر، تعبیر و تکمیل آنها میپرسشهای مؤمنین( 

 «لینقا –بازگویی »در زبان سوری به معنی  بود، که« قُرآن» کُنش،نام این خاطر، 
آیات قرآنی، نشانی از سرمنشاء این  «قراعت» . اَهمیت امروزیِ کُنشِبوده است
 کار دارد.

های زیر اینگونه آیاتش را در سوره مسیحی قرآن خود سرچشمه
 دهد:توضیح می

 2و  1)یوسف( آیه  12در سوره  

 الر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ «

 .«است های کتاب روشنگر )انجیل(این آیه -

 
 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ »

 شود درکما آنرا به طریق )گفتار( عربی آوردیم که برایتان قابل  -
[13].« 

؛ 16)سوره است « وَهَذَا لِسَاٌن عَرَبِیٌّ مُبِینٌ»این زبان عربی، همان 
بودن این زبان در مقایسه با عربیِ « روشن»، که با تکیه بر (103آیه بخشی از 

 پیش از آن دارد.« مبهم»

شک  «کتاب مقدس»برای  «انجیل»برای کسانی که در معنی 
 شود:این منابع را با نام یادآور میقرآن  3)آل عمران( آیه  3کنند، در سوره می

التَّوْرَاۀَ  وَأَنزَلَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیِْه  الْکِتَاَب بِالْحَقِّنَزََّل عَلَیَْک «

  وَالْإِنجِیلَ

در دستانتان همانا ، که )اصلی( را بر شما نازل کرد کتاب واقعیاو  -
 .«استفرستاده شده  تورات و انجیل آنچیزی است که

، و یا به عبارتی کتاب اول «الکتاباُم»، قرآن از 7رهمان سوره آیه د
 گوید:)مادر( که همان انجیل است سخن می

 أُمُّ الْکِتَابِهُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاٌت مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ «

 …فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ  مُتَشَابِهَاتٌوَأُخَرُ 

او که آیاتی از کتاب مادر را دقیقا آنطور که هستند )بدون تغییر(  -
 .«... و آیات مشابه را بر تو نازل کرد

 سرچشمهکند که در این آیه، قرآن اولیه به طور کامالً واضح بیان می
هر گونه ابهامی  سعی در رفع «آیات مشابه»کتاب دیگری است و با نام بردن  آن

از انجیل به کتابی موجود در  «الکتاباُم»دارد. تغییر مفهومی  را در این زمینه
(، که بعدها از شخص طبری 5تا  1)آیات  97بهشت ، تفسیری است از  سوره 

کشد، که طبری است. این سوره در واقع تولد عیسی مسیح را به تصویر می برآمده
 کند.منتسب می« قرآن»را به  «عیسی»در آن ضمیر اشاره به 

نام  «کتاب اهلل»از تورات به نام  44)المائده( آیه  5همچنین در سوره 
 شود:برده می

فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا  التَّوْرَاۀَ أَنزَلْنَاإِنَّا «

وَکَانُوا  کِتَاِب اللَّهِ  لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیُّوَن وَالْأَحْبَاُر بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن

ی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ

 .«ئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَ

( قوانین برشمرده شده در تورات را الزم االجرا 45و در آیه بعدی )
 اند:خواند و از آنانی گله دارد، که این قوانین را فراموش کردهمی

نَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَ» 
 ...وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

ما در این کتاب )تورات( به آنها )این قوانین( را یادآور شدیم:  -
ی؛ جان در برابر جان؛ چشم در برابر چشم؛ بینی در برابر بین

کابرد قصاص گوش در برابر گوش؛ دندان در برابر دندان و 
 ... برای سایر مصدومیتها

گیرند )در ادامه این آیه مردمی که این قوانین ]الهی[ را ندیده می
 .«شوند(سرزنش می
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شود که برای ادامه ( به فرستادن عیسی اشاره می46در آیه بعدی )
آمد، تا گمراهان را از ادامه کارشان نهی کند. در میان این آیات، آیه  «تورات»راه 
دارد، سوره(، که مؤمنین را از دوستی با مسیحیان و قوم یهود بر حذر میهمان ) 51

رای کمرنگ کردن سرشت ماند، که گویی بمی وصله ناجوریک آشکارا به 
ویژگی به مراتب روشنتر دیده . این است گنجانده شده مسیحی این سوره در آن

شود، زمانیکه به مفهوم سراسری این سلسله آیات توجه شود، چرا که این آیه می
 ای با آیات پیش و پس از خود ندارد.هیچ همبستگیهم در محتوا 

اصلی به زبان  شهایآموزبازگویی »قرآن به مثابه این خصیصۀ 
آمده اینگونه بصورتی خالصه  197تا  192)الشعراء( آیات  26در سوره  ،«عربی
 است:

عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ  -نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ  -وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ »
أَوَلَمْ یَکُن  -وَإِنَّهُ لَفِی زُبُرِ الْأَوَّلِینَ  -بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِینٍ  -مِنَ الْمُنذِرِینَ 

 لَّهُمْ آیَۀً أَن یَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ 
ـ توسط یک )عیسی را؟(  اوو  - را خداوند برای مردم عالم فرستاد 

ـ برای قلبهایتان تا شما در آن  روح مورد اطمینان )روح القدس( 
و )اینک( به زبان قابل فهم عربی  هشدارها )عالئم( را ببینید ـ

که در کتابهای اول )اصلی ـ قبلی(  را ـ آنچهگوییم( )می
)موجود( است ـ آیا )این( برایتان نشان آن چیزی نیست؛ که 

 «دانستند؟اسرائیل نیز آن را میعلمای بنی
رَءُونَ الْکِتَابَ مِن فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْ »

)سوره  –قَبْلِکَ لَقَدْ جَاءَکَ الْحَقُّ مِن رَّبَِّک فَلَا تَکُونَنَّ مَِن الْمُمْتَرِینَ 
 (.94آیه  10
و اگر تو به آنچه که ما فرستادیم شک داری، پس از آنهایی که  -

اند بپرس؛ برای تو از طرف خدایت )اصلی( را خوانده کتاب قبلی
 «آمده است؛ که برایت جای تردید نماند. تنها درستی )حق(

در اینجا الزم به تذکر است، که قریب به اتفاق قوانین شریعت 
گیرند )آیه یاد شده باال(. همینطور اسالمی، منشاء خود را از یهودیت و تورات می

ذکر  279و  278های )اَلبقره( آیه 2که در سوره  «بهره پولی»قوانین مربوط 
از یهودیانی شکوه  161و  160)اَلنساء( آیات  4مه و در سوره شوند. در ادامی
 دهند. رغم قوانین تورات( به اینکار ادامه میکند، که )علیمی

4 
هایی که ما از ،که تمامی نسخهستی تأکید شوددر همین راستا بای

شناسیم، محتوای مسیحی داشته، بازگوکننده های اولیه )عتیق( میقرآن
بوده و در خدمت ترویج این مذهب هستند. قدمت  انجیلات و های توراسطوره

یعنی قرنهای پنجم  «حیات محمد»برخی از این نوشتارها به پیش از زمان ادعایی 
 گردد. و ششم میالدی باز می

 
 
 
 
 
 
 
 

یابیم، چرا نمی «نیدَمَ»های به اصطالح در این متون، ما اثری از آیه
گویی نیست موجود نبودند. بنابر این آنچنان گزافه اًکه این آیات در این دوران اساس

که قرآنِ اولیه خود بهترین متن برای نقد و رد اسالم بعنوان یک اگر ما ادعا کنیم، 
تناقض در میان هسته و پوسته قرآن بحدی زیاد است، که . استمستقل  دین

دو حتی گذشت بیش از ده قرن از نگارش آن، به آمیزش )حتی محدود( این 
شد با ارجحیت بخش کمکی نکرده است. تناقضی که برای حل آن تالش می

حلی یافته راه «نسوخلمَ خ واَ ناسِ»دادن به آیات اضافه شده )مدنی( توسط قانون 
قرآن، بلکه بر پایه اضافات و  هسته اولیهدین اسالم نه بر مبنای . [14]شود 
ات ادعایی محمد نگاشته و د سال پس از حیسهایی بنا شده، که بیشتر از مکمل

قرآن « مدنی»شامل بخش  ، در کنار احادیث و روایات،اند و این امرتدوین شده
توانست از طریق انکار فاصله گرفتن از هسته مسیحی اولیه، تنها می شود.نیز می

این پیشینه و بوسیله تغییر مفاهیم اصلی و جعل اسناد مُکَمل جدید )همچون 
 نجام پذیرد.احادیث و روایات( ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
و قرآن اسالمی بعدی )فعلی( « 1قرآن »اگر ما قرآن مسیحی اولیه را 

مردم آن دوران را، در زمانی  بُهت و شگفتیتوانیم میزان بنامیم، می« 2قرآن »را 
شد درک عرضه می «جدید پیامبرِ » دینیِ به آنان بعنوان کتابِ « 2قرآن »که 

حتی در قرآن و احادیث نیز انعکاس آنها های این بیگانگی را، که کرده و نشانه
برای « 1قرآن »، بهتر بفهمیم. آنچه که مسلم است، این است که شودیافت می

( جدیدی ۀشد، که پیامبر )نادیدبه همین مردم گفته میکنون مؤمنین غریبه نبود. 
دِهکده  ربستان وعدور اُفتادۀ در صحرای  ،دها سال پیش از نگارش احادیثس)

های آشنا را بعنوان یک دین جدید ـ اینبار اما از ( این متنای بنام مکهناشناخته
ـ تکرار می بدیهی بود که مسیحیان کرده است. زبان خدای عربها و بصورت وحی 

و یهودیان با تکرار آیات انجیل و تورات مخالفتی نداشته باشند، اما این آیات را 
کرد، یک دین جدید، که خود را بهتر از دین آنها معرفی میدلیلی برای تأیید 

 دیدند:نمی

وَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن »
)سوره  –عُو وَإِلَیْهِ مَآبِ یُنکِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِکَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْ

 (36؛ آیه 13
و آنانی که ما برایشان کتاب فرستادیم )یهودیان، مسیحیان و  -

کنند، ولیکن تو فرستادیم شادی میبرای ...( در باره آنچه که 
از آن را برسمیت  بخشهاییهایی( هستند، که کسانی )گروه

گر خدمت شناسند. )به آنها( بگو؛ من وظیفۀ دیگری ندارم منمی
و برای او شریکی قائل «( عبداهلل»به خدا )توجه شود به معنی 

 «.نیستم



 

 
 

23 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

العمل طبیعی اجتماعی در مقابل این داستانها به این یک عکس
های یهودی، مسیحی را به دزدیدن ایده« محمد»صورت بود، که این مخاطبین 

 کردند:و یا سایر ادیان غیرعرب متهم می
هُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُُه بَشٌَر  لِّسَاُن الَّذِی یُلْحِدُوَن إِلَیْهِ وَلَقَْد نَعْلَُم أَنَّ »

 (103؛ آیه 16)سوره  –أَعْجَمِیٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِینٌ 
گویند؛ که این چیزها را یک نفر به او دانیم که آنها میما می -

)کسانی که منظور آنهاست( خارجی  آنها آموخته است؛ ولی زبان
 روشن)عجمی( است، در حالی که این زبان )قرآن( عربی 

 «  )مبین( است.
ارسی؟ در احادیث پمنظور از این زبان خارجی کدام زبان بود؟ آرامی؟ 

 کی از آنهاست:ییابیم، که نمونه زیر ما رهنمودهایی به این زبانها می
با لقب ابوفقیه )عالِم؟؟(  و « ریسا»ما درمکه دو برده به نامهای »
داشتیم. آنها شمشیرساز بودند و همیشه « التمرعین»از شهر « جبر»

یافت کردند. پیغمبر هرگاه که فرصت میتورات و انجیل قراعت می
 .[15]«دادرفت و به قراعت آنها گوش میبه نزد آنان می

ی کیلومتری جنوب غربی کربال 130در « التمرعین»این شهر 
قرار داشت. مردم آن مسیحی و یهودی بودند و این شهر دارای یک  امروزی

. همینطور توجه طبیعتاً بایستی زبان این شهر آرامی بوده باشدکلیسا و کنیسه بود. 
تکرار »اتهام ( که در رد 25از سوره  5و  4شود به آیات دیگر )همچون آیات 

ر دارند. همچنین از کسان اصرا« اسالم پیامبر»سایر ادیان توسط  «آموزشهای
زید » و یا شودبعنوان آموزگار محمد یاد می« سلمان فارسی»دیگری همچون 

که گویا نویسنده و منشی محمد بوده است. در روایات سنتی اسالمی « ابن ثابت
مسلط بوده  عِبری و آرامیبه زبان « زید ابن ثابت»شود که این همچنین گفته می

سازی آموخته بوده است. البته این وارونه «ه دستور محمدبنا ب»و این زبانها را 
دلیل روشنی دارد که در اینجا الزم به آوردن و تشریح آن نیست. با توجه به اینکه 

اند، این طرز واکنش دها سال پس از زمان فرضی محمد ساخته شدهساین روایات 
شما آنرا از سُریانیان این چیزها تکراری است و حتماً محمد »مردم تنها به گفتن 
 شد.خالصه می« و یا ایرانیان آموخته

توان از نظر ( را نیز می1و اما هسته مسیحی قرآن )کُهن / قرآن 
 به دو بخش تقسیم کرد: نیز محتوی
شورای "های ماقبل انشعاب مسیحیت تا شامل سوره، نخستبخش  -

باشد. می میالدی 325( در سال Nicene Conuncil) "نیقیه
، این شورا، نقطه عطفی در مبداء و تکامل [16]دانیممیهمانطور که 

آید. مبحث اصلی این شعاب تاریخی در این مذهب به شمار مییک ان
انجیل )عهد جدید(  «بازخوانی»، ترویج دین مسیحیت با قرآن بخش

 و داستانهای تورات )عهد عتیق( است.

این هسته، به دوران پس از این شورا و انشعاب در  قسمت دوم -
ن گردد، یعنی زمانی که اعراب مسیحی تمامی توامسیحیت باز می

گرایانه )سِپِراتیستی( این خود را برای تصحیح و رفع مُفاد انشعاب
گرفتند. این دوران مجمع و اتحاد دوباره مذهب دوپاره شده به کار می

ـ که با زمان حکومت معاویه و عبدالملک مروان مترادف است ـ با 
های مسیحی همزمان است مجدد شاخه «آشتیِ»دوران تالش برای 

 برش زمانیریشه خود را در این  «تفاهُم»به معنی  «اسالم»واژه و 
است که به  «گمراهانی»، مبارزه با بخشاین  نکته مرکزیِ. یابدمی

اند. ماهیت این بخش عمدتاً روی آورده «مسیح پسر خدا»تئوری 

طلبانه و به دور از جدلی، بر علیه کلیسای رومی، ولی همچنان صلح
 «دعوت به اسالم»هر زمان که صحبت از  باشد. در اینجا،خشونت می
پیرامون  «تفاهم»دعوت از برادران مسیحی به آید، منظور به میان می

. دعوت از آنهایی که به بیراهه )راه است «خداوحدانیت »باور به 
 اندتثلیث( رفته و از راه حق دور گشته

5 

ان و در جری اعالم شد، جدید «دین»اسالم به عنوان یک  پس از آنکه
بایستی قرآن بازنویسی و بوسیله آیات میبریدن بند ناف این دین از مسیحیت، 

شرح داده  در باالشد. هسته اولیه قرآن ـ همانگونه که نی( تکمیل میدَم )مَ مَ تَ مُ
ـ از روایات مسیحی سریانی را شکل  امروزی قرآند سبودند، که تقریبا سی در شد 

قرآن فعلی،  %25، تقریبا آلمان «ندارلَ ز»دانشگاه شناسان دهند. به گفته اسالممی
به دلیل ترجمه غلط آنها )از زبان آرامی به عربی(، بایستی بازخوانی و مجدداً ترجمه 

 .گردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که زبان  ،اینجا باید به آن اشاره کنیم این استنکته دیگری که ما در 
عربی در عربستان،  عربی، هرگز یک زبان یکدست نبوده و هنوز هم نیست. زبانِ 

رواج  شود. همینطور زبانی که در مراکشزبانی نیست که در مصر صحبت می
 میاننکته مهمتر در این یک در عراق ندارد.  کاربردیبا زبان زیادی ، خوانایی دارد

 عربیِ ». این عربی به از این زبانها نیست یکهیچ ،زبان قرآناین است، که 
 ر به خود را دارد، که اکثراًصِ نحَ معروف است و این زبان، خصوصیات مُ  «قرآنی
نیز قابل فهم نیست. یک نشانه این امر  «زبانهاعرب»، حتی برای «تفسیر»بدون 

شوند، که اساساً عربی هایی یافت میکلمات، فعلها، و واژهدر قرآن این است که، 
و حتی با گذشت بیش از هزار سال از نوشتن قرآن، هنوز هم در این زبان  نیستند

 عربی زبان در قرآن، امروزه در رفته کاربه الفاظ و هاریشه از ایپارهاند. جا نیافتاده
 روند.نمی کاراشتقاقی دیگری به صورت هیچ به قرآن، در واژه همان نقل برای جز

ها در قرآن )تک «تکامد»در اینجا بایستی تنها به این امر اشاره کنیم، که مشکل 
 .[17]باشدکاربُرد( به همان اندازه قدیمی است که خود قرآن می + آمد: تک

 ی هم پنهان نبود و او خودطبر برای یحت مشکل نامفهوم بودن قرآن
 :دارد عترافمر اا نیبه ا

آن  ریاز تفس یول خوانندیکه قرآن را م یمن متعجبم از کسان»
  .[18]«برد؟ ذتاز آن ل نگونهیا توانیعاجزند! چگونه م
لذت  ،«ریقرآن بدون تفس»از  یمورد نظر طبر عدم فهم اسالمِ 

. نامفهوم بودن بخشهای وسیعی از قرآن ردبُیم نیبودن قرآن را از ب «یاسالم»
ها حتی به آنجا رسید، که زا بود. این سختیمفسرین اولیه هم مشکلحتی برای 

دادند. در این باره حدیثی از آنها مسئولیت این امر را به شخص محمد رجوع می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%87
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcker_Schule#cite_ref-1
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گوید، حتی خود محمد هم معنی بسیاری از آیاتش گردد، که میعایشه نقل می
 دانسته است:را نمی

د، مگر تعداد کمی از آنها را، پیامبر عادت نداشت قرآن را تفسیر کن»

 [19]«. بود آموختهکه جبرئیل به او 

های اولیه در طول زمان بارها مورد بازنگری قرار اینکه آیات قرآن
های اند، امری است که از طریق آزمایشگرفته و چندین بار بازنویسی گردیده

بخشاً ان ، که عمرش"پاریس"و  "برلین"، "نعاصَ"های های اولیه ـ نسخهنسخه
های ماوراء باشد ـ  تحت پرتو اشعهطوالنی تر از دوران حیات ادعایی محمد می

 است. بنفش به اثبات رسیده
ریانی )سوری( برای بازنویسی قرآن الزم بود که این متون از زبان سُ

برای تمایز  ـ عربی ترجمه شوند. یهها تصحیح شدبه زبان ـ بعدها توسط ایرانی
هایی در قرآن هست. نشانههنوز هم های اضافه شده، بخش ترجمه شده از بخش

هایی توجه کنیم که منظور از آنها، یک به عنوان مثال به اختالف در نگارش نام
 64، که در قرآن یاد شود« ابراهیم»نام  باید از اینجملهباشد. از می یگانهشخص 

. استآمده «آبراهام»کل مسیحی آن یعنی بار به ش 15بار به همین شکل و 
 کند.نیز صدق می« ماریا»و « مریم»همین امر در مورد نام 

توضیح داده شد، متون اولیه قرآن به دلیل تا به اینجا همانطور که 
خط ناقص نگارش آنها، بطور دقیق قابل فهم نبودند. در زمان بازنویسی قرآن 

مشکل دیگری نیز بر مشکل ناخوانایی نهم میالدی، هشتم و  جدید در قرنهای
 بویژه برایریانی قرآن، این سطور اضافه شد و آن بیگانگی فرهنگ اولیه سُ 

دانیم، که کار ترجمه این متون را برعهده داشتند. همانطور که می ،ایرانیانی بود
اصالح زبان و خط عربی از دستاوردهای ایرانیان بود و مترجمین متون اولیه قرآنی، 

 .  [20]سرپرستی او بودند مثال طبری و گروه نگارندگان تحتِانیانی اَ ایر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بطور کلی، آنچه که در فرهنگ یک ملت شناخته شده نیست، برای 

اولیه بدین دلیل مهم  «فرهنگ» نامفهوم بودن. زبان آن مردم هم بیگانه است
میال نویسنده آن، که تحت شرایط نماید، زیرا خواندن یک متن بدون آگاهی از اَ می

باشد. این امر را رک نمیاست، قابل دَمشخصی آنها را نوشته تاریخی و فرهنگیِ
 «بامزه»هایی مقایسه کرد که آنها را در یک جامعه بسیار «جُک»توان با می

یک نمایند. ترجمه معنی میکامالً بی ،راد ناآشنا با محیطساخته، ولی برای اف
ستلزم فهم دیگر، مُ  از یک زبان به زبانِ «المثلضرب»و همینطور یک « طیفهلَ »

همان  باشد. و این دقیقاًجدید می «خاطبانمُ »و  «بداء کنندهاِ»هر دو فرهنگ 
سوریه، در در مناطق  «قرآن مسیحی»چیزی بود که دویست سال بعد از نگارش 

 بود.کننده آن، کامالً به فراموشی سپرده شدهجامعه ایرانی ترجمه
های متممکمک گذار از هسته مسیحی قرآن به نسخه جدید آن، با 

انجام گرفت  حکومت عباسیان بخشی بهمشروعیتبرای ، که در واقع مورد نیاز
ر همزمان به معنی ! این گذا"نیدَمَ"است به  "یکّمَ"های از آیه عبور، همان [21]

سالمت آمیز( خود و های )مُ عربی از ریشهـیاستقالل و جدایی جریان مسیح
جدید است. از آنجا که این پروسه در  و خشن گیری یک مذهب تهاجمیشکل

 در جریان بود، طبیعتاًایرانی دار در مناطق همجواری دیگر مذاهب بزرگ و ریشه
نماید که اسالم مان بماند. بنابراین طبیعی میفرهنگها در اَثیر این أتوانست از تنمی

 از مذاهب موجود آن دوران، همچون آیین زرتشت )که بخشاً  ،بعنوان دین جدید
دین رسمی ساسانیان بود( و آیین بودا )که دامنه آن در مناطق شرقی ایران از 

ود( تاثیرات افغانستان و آسیای میانه امروزی بسیار پراکنده ب خراسان، جمله
 ثیر متقابل گذارد.أآشکاری را پذیرا شده و در مواردی بر آنها ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در ایران و در جریان ترویج عرب مدتِطوالنیدر طول اقامت 
ثیر آداب أمذهب مسیحیت در بین اقوام ایرانی، این مذهب خود به شدت تحت ت

ها، غام بسیاری از این فرهنگدو رسوم محلی ایرانی قرار گرفته بود. پذیرش و اِ 
تر بودایی راحتیا  زرتشتی و  «منینؤم»به نوبه خود پذیرش این مذهب را برای 

در اروپا در جریان اضمحالل آیین میترا در کرد. این پروسه را ما همچنین می
 «جادوگری»جذب فرهنگ  بامناطق آمریکای التین و آفریقا مسیحیت، و در 

ثیرگذاری، همانطور که گفته شد، أایم. این تشاهد بوده در مسیحیت )شامانیسم(
یک پروسه دو جانبه بود، کمااینکه ما شاهد تغییراتی متأثر از اسالم در آیین بودا 

که با  ورزی اقوام بودیست برعلیه مذاهب دیگر()بعنوان مثال در خشونت هستیم
 ریشه این فرهنگ اساساً در تناقض هستند.

https://arminlangroudi.academia.edu 
----------------------------------------------------------------

------------- 
 ها:پاورقی

و همچنین  94و آیه  77تا  69های ؛ آیه26( بعنوان نمونه نگاه کنید به قرآن سوره 1
 (7تا  1) 23عهد عتیق، بخش « پادشاهانکتاب دوم »
 «بوداخانه»و در اصل  آیدبودایی می از آیین «دهکَتبُ»یا  «خانهتبُ»واژه ( در حقیقت 2

خواندند. نام شهر می «بُدپرست»اعراب مسیحی، ایرانیان بودایی را  است.)بُدکده( بوده
 .است «معبد بودایی»ی زبان مغولی به معنا بهزبکستان ـ ـ پایتخت فعلی اُ  «بخارا»
ای )از آرامی به عربی( در قرآن، که به های ترجمه( در اینجا ما با یکی دیگر از نارسایی3

انجامد، روبرو هستیم: در آیات اینچنینی بایستی واژه اصلی می« بت»بدفهمی در باره واژه 
، که راحتتر «شئ»بوده باشد و نه « مقام، منزلت و جاه»، بمعنی «شأن»بکار گرفته شده 

"آرامی )که به شکل « ن»قابل انتساب است. این اشتباه بدلیل شباهت « بت سنگی»به 

« ی»به جدول خط سطرنجیلی در این نوشتار( با کنید است؛ نگاه شده نوشته می  " 

در زمانی بسیار دیرتر « ء » ( عربی پدیدار گشت. بعالوه بایستی بخاطر داشت، که )
نوشته  «أیش»ای از تکامل خود بصورت در مرحله «شئ» کهوارد شد و ایندر خط عربی 

. همین تشابه دلیل جایگزینی نادرست کنار گذاشته شدآن  «الف» هاشد، ولی بعدمی
 شد.« شأن»بجای  «شئ»

https://arminlangroudi.academia.edu/
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. توجه داشته باشیم، که در 53نوشته ابن اسحاق، چاپ آلمانی، صفحه  پیامبر سیره( 4

را  "العزى"و  "االت"آیا شما »گردد: ای به سه بت میاشاره 20و  19آیات  53سوره 
در این سوره اما بنا بر شواهد، دخل و تصرفهای زیادی . «اید؟ و آن یکی سومی را؟دیده

در باره این گردد. نیز به آنها بازمی« آیات شیطانی»انجام شده است، که داستان معروف 
پیامبر خدا به هنگام قراعت سوره  ریف کرد کهابن عباس تع» خوانیم:آیات از البخاری می

)صحیح  «جنه و تمام مخلوقات دیگراَپرستان، تسجده کرد و همراه او مسلمانان، بُ "جمنَ"
در مواجه با انتقاد مسلمین، ادعا شد که محمد این آیات را از نه از . (1071البخاری، 

. (53؛ آیه 22)همچنین نگاه کنید به سوره  استدر ظاهر او گرفته «شیطان»جبرئیل، بلکه 
 معروف گشتند. «آیات شیطانی»شوند، به این آیات، که اکنون دیگر یافته نمی

معروف بود. در « مُنارخیانیستی»عنوان های اولیه مسیحیت تحت ( این جریان در سده5
« توحیدی»اینجا باید یادآور شویم، که کلیسای اتیوپی، هنوز هم خود را نماینده دین 

 شناسد.می

6 )Stenography   

7 )diacritical signs 
است، که جعلی بودن بسیاری  هایییکی از نشانهعدم وجود این عالئم در خطوط اولیه، 

 نویسیِیادگاریهمچون  -های معاصر شده در دهه "کشف"های از سنگخراشی
را افشا  -شود استفاده می« عمر»، که از آن برای سندیت دادن به وجود تاریخی «اَلْزُهَْیر»

ها، خود را مکلف به اثبات کند. دلیل اینکه، چرا رژیم سعودی از طریق این سندسازیمی
، این است که ریسک «محمد»بیند و نه مستقیماً خود می« عثمان»و یا « عمر»وجود 

شتر از سود این عمل بسیار باال بوده و در صورت تأیید جعلی بودن آنها، زیان این کار بی
، پایانی «اَلْزَُهیْر»نوشته سنگ"آن خواهد بود. همچنین در این زمینه نگاه کنید به نوشته 

 «.آوای تبعید»از مزدک بامدادان در همین شماره از  "شناسی نوین؟بر اسالم

عالوه بر قانونمندی زبان، در آغاز به معنی « دَسْتْوَر»یا « دستور»( واژه پارسی 8
رفت و بعدها حتا به اعضای برجسته روحانیون ذرتشتی )فرد قدرتمند( بکار می «قانونگذار»

 نیز اطالق شد.
محمد پافشاری دارند. اگر « سوادیبی»( در اینجا بایستی بخاطر آوریم، که مسلمانان بر 9

خود، قادر به آموختن خواندن و نوشتن  شگفت انگیزهای رغم تمامی تواناییمحمد، علی
های بلند را پس از نزول، تمام وکمال بخاطر بسپارد و توانست این آیهمی نبود، چگونه

 متن آنان را به کاتبان جهت نوشتن انتقال دهد؟
ارزشمند همکار ارجمندم محسن بنایی )مزدک  کتابدهم به  ( در این باره رجوع می10

 .انتشارات فروغ« اسالم چگونه پدید آمد؟؛ مغاک تیره تاریخ» بامدادان(:
کتاب عهد عتیق در بین مسیحیانی که از « نویسیِخالصه»های دیگری از این البته نمونه (11

روسی، که « پلیجه»شدند نیز وجود دارد، مانند انجیل شناخته می« مرتد»جانب کلیسای رومی 

ی بالکان در اروپا )در قرون حیت عرفانی در منطقهمسیtolkovaja palejaتفسیرهای  
 دهد: ای تورات نشان میرا در ارتباط با داستانهای اسطوره( وسطی

و بمعنی « او»)کتاب(، با ضمیر غایِب « آن»ایِ ( در تفاسیر اسالمی این ضمیر اشاره12
 .شودجایگزین می« محمد»اشاره به 

  عربی تأکید دارد.زبان  ه این آیه همچنین بر ترجمه قرآن ب( 13
، که گرددتفسیر میبه این معنی  است، سوره بقره 106آیه ، که بر گرفته از این قانون( 14

تر ( بر آیات قدیمییا اسالمی در شرایط کشف تناقض در قرآن، آیات جدیدتر )یعنی مدنی
 ویت دارند.لَ ( اُیا مسیحی )مکی

 گرید سانینوثیاز حد یاریاز بس تیروا نای. 44 – 43ص ص 6جلد  ر،یتفس ،یطبر( 15
 . تکرار شده است زین

 نوشته نگارنده؛ انتشارت فروغ، کُلن« چگونه مسلمان شدیم»( همچنین ببینید: 16
 «. کاربردها و ترکیبات تکتکامد در قرآن، تحلیلی بر واژه»( همچنین ببینید: 17
م.  1955قاهره  ؛یطبر ریدر مقدمه خود بر کتاب تفس ؛محمد شاکربه نقل از محمود ( 18

 .  10ص  ک،یجلد 
 .37( طبری؛ نسخه انگلیسی، چاپ آکسفورد، جلد یک ص. 19
ها و اشتباهات موجود در آنها، مراجعه شود به دو ( برای اطالع از چندوچون این ترجمه20

 «:کندوکاو»نمونه زیر از نگارنده در سایت 
 خوانش سُریانی قرآن: فرهنگ ایرانی و پدیده حوریان بهشتی در اسالم

 .دروغی به نام حجاب
 نیاز )داریوش(:همچنین مقاالت تکمیلی در مورد قرآن از همکار گرامیم ب. بی

 خداست؟ آیا قرآن کالم

  گردآوری و تدوین قرآن ِشناسی و موضوعاسالم

 راه های نوین پژوهش قرآن
اسالم »دهم به مقاله رجوع می« چگونه مسلمان شدیم؟»( در این باره، گذشته از کتاب 21

 «.وکندوکا»در سایت «  عباسیان ِ ایدئولوژیکی ِکنونی، میراث
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 عبدالوهاب مِدب

 قرآن همچون یک قصه
 )گزارشی از یک مقاله(

 
 مهدی استعدادی شاد

 
 

آلمانی  "لتر انترناسیونال"ی تونسی، عبدالوهاب مدب، در نشریه نویسنده

 Der Koran als"نام ای دارد با (* مقاله2006، تابستان 73)شماره 

Mythos"  قرآن همچون قصه"عنوانی که ما آن را در این یادداشت به" 

در  "Mythos"ایم. در حالی که معادل رایج برای واژه ترجمه کرده
نیز برگردانده شده  "افسانه"بوده یا در جاهایی به  "اسطوره"فارسی اغلب 

اُفقهای متن  است.** از آنجا که تکیه مدب بر قوه تخیل در شناخت
ی مشخص همچون معادل ی قصه را در این رابطهچشمگیر است، ما واژه

 ایم.برگزیده "میتوس"
شود که عنوانهای بخش تشکیل می 4ی مدب، سوای مقدمه، از نوشته

 بخشها به قرار زیر است:
ورزی بر ( تعصب3سازی متن، ( مقدس2نخوانی و خوشنگاری آن، ( قرآ1

 توانایی تخیالت.( 4سر معنا و 
کند که وابستگی او نویسنده در مقدمه، سخن خود را با این نکته آغاز می

به زبان عربی، و به ویژه زبان قرآنی، مرکز آن فضایی است که او در آن 
ی به صورت سوژه )فاعل شناسا( رشد کرده است. وی در ادامه از تجربه

 گوید. رشد کردن با دو زبان مختلف می
ی مردم در از این زبانها یکی زبان مادری او بوده و متکی بر گویش توده

شود. وقتی سالگی با آن آشنا می 4تونس و دیگری زبان پدری که پس از 
 دهد. پدرش، که عالم مذهبی بوده، قرآن را به زبان عربی به او درس می

تم مدب، ریشه زبان عربی قرآن را در پایان قرن هفتم و آغاز قرن هش

 ein) "زبانهای رایج دوران باستانی"بیند که همچون سایرمیالدی می

archaisches Idiomی ( با زبانهای مرده پیش از خود در زمینه
 تخیالت پیوندهایی دارد. 

گویند تغییر سازد که زبان عربی که میبا این حال وی خاطر نشان می
ته در مقدمه از این اساسی نکرده، بدون دگرگونی و رشد نمانده است. الب

شویم که نویسنده تونسی در کنار یادگیری قرآن، در نکته هم با خبر می
مدرسه دولتی وبه هنگام آموزش و پرورشی مدرن، زبان فرانسه را نیز 
آموخته است. از اینرو یادگیری سنتی الفبا و با سواد شدن وی همزمان با 

بنابراین آموزش دوگانه  یادگیری زبان خارجی در مدرسه همراه بوده است.

ای شده که قرآن را همچون منبعی برای خوانش و نگارش برای او دریچه
 و سخنوری در نظر گیرد.

در چارچوب  "زبان مقدس"یابد که وی در بازبینی دوران آموزش خود درمی
زبان پدری به او انتقال یافته و اصل وراثت در آن نهفته است تا احکام 

شود که را به زندگان گوشزد سازد. در ضمن یادآور می معتبر برای مردگان
آموخته بی آن که آن را بفهمد. در آن روند آموزش سنتی وی قرآن را می

شده که قبالً در اما در آنزمان او با کلماتی در صحبتهای روزمره روبرو می
کند که قدیمها به خواندن قرآن به گوشش خورده است. مدب گزارش می

یافته که در آن گاهی و دن قرآن خود را در جنگل تاریکی میهنگام خوان
ای با روشنایی روبرو شده است. وی بر این باور است که این در گوشه

ای خاص حساس تجربه ی اولیه در برخورد با قرآن او را برای دریافت نکته
خواند. زیرا در این فضا، آدمی با ساخته است که آن را قرائت شاعرانه می

شنود که از ترکیب حروف با صدا و جان موسیقی کلماتی را می گوش
صدا به وجود آمده اند. به ویژه که بارها در برخورد با متن، وی مغلوب بی

 این تمایل شده که به جای فهم معنا فقط آهنگ کالم را بشنود.
آید، مدب این در بخش نخستین مقاله ی خود، که پس از مقدمه می

بیند که علمای در خواندن قرآن با آن سنتی منطبق میی شخصی را تجربه
این نوع  خوانند. تکنیک و تأثیر اصلیدینی آن را امر یا علم تجوید می

زند، اینست که آواز خود مانع و خوانی پهلو میخوانش متن، که به ترانه
دیواری برای دریافت معنا است. هدف این خواندن نیایش اینست که 

 ی و ملودی کالم را تکرار کند.های صدایکلیشه
البته مدب معتقد است که پنهان شدن معنا در خوانش قرآن فقط در کار 

افتد، پشت پرده رفتن معنا به )قاری( اتفاق نمی تجوید و قرائت خواننده
 آید.هنگام خوشنویسی کالم قرآن نیز پیش می

خوابیده  در واقع پشت تکنیکهای بازگویی و بازتاب کالم قرآن، این هدف
است که مخاطب برای دریافت معنا باید به حافظه خود رجوع کند. به 

ها را از ها و آیهی حافظه را بگشاید که در پیش سورهاصطالح در گنجینه
ی جالب توجه این است که در سایر بر کرده و به خاطر سپرده است. نکته

خوانی و ند که نیایشآیادیان ابراهیمی نیز رفتار آئینی یادشده به اجرا درمی

 شوند.( نامیده میKalligraphi( و تهذیب )Psalmodieزبورخوانی )
سازی متن را بر خود دارد، مدب به در بخش دوم مقاله، که عنوان مقدس
سازی زبان عربی این خیال و پندار این نکته اشاره دارد که در کنار مقدس

دست نخورده آفریدگار شود که قرآن، کالم هم حقیقت آسمانی قلمداد می
ای به یکباره زبان انسانی بخشد. بنا بر یک چنین افسانه و قصهرا بازتاب می

شود. بدین سان زبان قرآنی نه فقط با آن به زبان خدایی تبدیل می
رسد بلکه شگردهای روانشناسانه یاد شده به جایگاه صاحب سیطره ای می

ه رشد و نمود کرده به ابزار ورزی که در فضای افسانه و قصبا کمک تخیل
انتها گردد. ابزاری برای آن که تا ابد تمام احکام مطلق و بیکار نیز بدل می

نهایت به متن و این گذاری بیبخشد. آن حرمتو ناآشنا و نامریی را بازتاب 
شود رسد، توجیه آن دُگم )جزمی( میسازی که به عرش اعال میمقدس

ازی که انسان را ناتوان از پی بردن به ژرفای نام دارد. اعج "اعجاز"که 
کند در زمانهایی که نیروی سازد. مدب در پی این نکته اشاره میقرآن می

خالقه هنوز از سرزمینهای اسالمی نگریخته بود، دُگم )جزم( اعجاز قرآن 
شد که روی دست برای بسیاری از نویسندگان هماوردجویی محسوب می

ثری بهتر ارائه کنند. در اینجا مدب یادآور نویسنده مدعای آن بلند شوند وا
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که در قرن یازده میالدی در  "ابوالعالی معری"شود با نام نابینایی می
 "الغفران"ی زیسته با استفاده از زبان طنز در رسالهشمال سوریه می

)آمرزش( به میدان چنین هماوردی وارد شده است که دُگم )جزم( غیر قابل 
 قرآن را بشکند.رقابت بودن 

در این راستا مدب به نقش و باور جنبش معتزله ) در بغداد( نیز اشاره دارد 
بخشی االهی که به رغم عدم انکار خدایی بودن پشتوانه قرآن، آن را فعلیت

 اند.در زبان انسانی ارزیابی کرده
ورزی بر سر معنا ی تعصبدر بخش سومی که نویسنده تونسی به پدیده

مقدسان اشاره دارد که باور بی اما و اگری ، به آن واکنش خشکهپردازدمی
به دُگم اعجاز قرآن را در مقابل زبان طنزآمیز ابوالعال معری تبلیغ و ترویج 

آورد که انحصار تفسیر و اند. از دل این واکنش، نهادی سر برمیکرده
ر حق معناشناسی کالم قرآن را فقط در اختیار خود دانسته است. از انحصا

معنا کردن گذشته، مدب به تغییر و تحول دیگری در قرآنخوانی اشاره دارد 
ای که در این دو دهه اخیر آن سبک مصری قرآنخوانی که با طنین غریبه

دار شد، کنار رفته و سبک مکتب وهابیون میداناما مطبوع انگشت نشان می
ی مومنان کرده گشته که قرآنخوانی را ابزار تبلیغ جهاد و وحشت سازی برا

 است که نسبت به احکام علما بی اعتنا شده اند.
کند که قرآن را از مدب در بخش آخر مطلب خود این امکان را بررسی می

منظر کارکرد سمبولیک )نمادین( مورد توجه قرار دهد تا این متن را از 
های مردم دست تفاسیری نجات دهد که مُبلغ حقایق نحیفانه هستند و توده

 دارند.ورزیهای غیر انسانی وا میبخشیهای مزورانه به تعصببا اطمینانرا 
مدب معتقد است که اگر نگاه کارشناسانه به متن قرآن بیندازیم، آن را در 
کاربرد روزمره و عملی مورد سوء استفاده قرار نخواهیم داد. برای همین 

مانه شکلگیری بایستی به آن رویکرد و گرایشی بال و پر داد که به بررسی ز
پردازد. یعنی همان کاری که روزگاری اسپینوزا در مورد کتاب متن قرآن می

 را نگاشت. "شناسی سیاسییزدان"انجام داد و رساله  "انجیل"مقدس 
برای کار معناشاسی قرآن در روزگار حاضر بایستی آن کتاب راهنمای 

های عربی گاهالخطیر را کنار گذاشت که امروزه در تدریس رسمی دانشابن
کاربرد دارد. این کتاب به خاطر ساده کردن مسایل، مدعی ارائه معنایی 
روشن از کالم قرآن است و از سوی بنیادگرایان اسالمی مورد سوء استفاده 

کند که گیرد. در این رابطه، مدب تفسیر طبری را بهتر ارزیابی میقرار می
 برد.ناهای مختلف اشاره میسازد و به معمفاهیم دو پهلو را خاطرنشان می

فخرالدین رازی )قرن دوازه میالدی( نیز  "کلید اسرار"در این راستا به 
شود که داوری پیرامون روایات بسیاری را به قوه ی خرد ارجاع داده می

 سپارد.می
داند، مدب هنگامی که قرآن پژوهی مدرن را برای فهم کالم دینی الزم می

برد. کند و مطلب خود را به پایان میاشاره می به سه کتاب در این زمینه
 این کتابها به قرار زیر هستند:

1 – Francois Deroche, le livre manuscrit arabe, 

Paris 2004, BNF 
2 – Christoph Luxenberg, Die Syro – Armäische 

Lesart des Koran, Berlin 2002, Schiler 
3 – Alfred - Louis de Premare, Aux Origines du 

Coran, Paris 2004, Teraedre 

 *- Lettre International, Nr. 76, 2006. 
در این مورد رجوع کنید به مقدمه نجف دریابندری بر ترجمه کتاب  -** 
 از ارنست کاسیرر، انتشارات خوارزمی. "ی دولتافسانه"
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 عبدالوهاب مِدب
 

 
 

 **بیماری اسالم
 

 ترجمه: مهدی استعدادی شاد
 

 

 ها: پرسش
های عربی واکنش _بینیم که جهان اسالمی از منظر اروپائیان می _1

متفاوتی نسبت به هجوم تروریستی یازده سپتامبر در امریکا نشان داد. 
ی حمله موقعیت جهان عرب را پس از این واقعهشود، امروزه ، چگونه می

 های دوقلو در نیویورک توصیف کرد؟به برج
به نظر شما چه عاملی باعث شد که جهان اسالمی در زمینه علم مبتکر  -2

 نباشد؟
ای دارد که در اروپا به دوران آیا این قضیه ربطی به عدم حضور پدیده-3

حوالتی را به همراه داشت. بطور روشنگری معروف شد؟ دورانی که با خود ت
شود بیان کرد که نخست نقد درک و خالصه این تحوالت را اینگونه می

مفهوم سنتی از خدا شروع شد و بعد جدایی کلیسا از دولت و تحول علوم 
طبیعی صورت گرفت. این تحوالت باعث تثبیت آزادی حقوق فردی شد و 

ای در د. آیا چنین دورهی پویایی تحوالت بعدی غرب را موجب شزمینه
ای چه نقشی بازی تاریخ جوامع اسالمی بوده یا اینکه کمبود چنین پدیده

 کرده است؟
ورزی پس از سقوط امپراتوری جویانه و کینهچه تأثیراتی حس تالفی -4

عثمانی داشته است؟ آیا ناسیونالیسم عربی بر اساس الگوی اروپایی وجود 
یونالیسم عربی و گسترش نیافتن ی ناسداشته است؟ شکست پروژه

 سکوالریسم در این میان چه نقشی بازی کرده است؟
 در آتیه انتظار چه چیزهایی را بایستی داشت؟ -5
 

 ها: پاسخ
های گوناگونی دارد. آنانی که به ای است و چهرهجهان اسالمی چند الیه

ی ی یازده سپتامبر همچون عملکردی بربرمنشانه نگریستند، کسانحمله
شوند. مطرح می "غربگرایان"هستند که معموال در جهان عربی به عنوان 

ی شاید اینان ده درصد از جمعیت مردم هستند و موافقند که خود را با شیوه
ی غربی تفکر غربگرا تطبیق دهند و درک و سبک زندگی خود را با مدرنیته

د که نسبت ی مردم هستنهمراه سازند. در مقابل این اقلیت مردمی، توده
ها به واقع یازده سپتامبر واکنش دیگری دارند. البته نه آن واکنشی که رسانه

در برخی از اردوگاههای فلسطینی و در لبنان نشان دادند که به پایکوبی و 
ی اخیر اقلیت کوچکی از خوشحالی از واقعه ترور انجامید. البته این دسته

شود. با تار دیگران شاد میکند که از کشجهان اسالم را نمایندگی می
اینحال این واقعه یازده سپتامبر را بسیاری به عنوان جواب به سیاست امریکا 
دیدند که به نظرشان سیاستی امپریالیستی است. در اینجا مایلم به این نکته 
اشاره کنم که تفاوتی وجود دارد بین سیاست امپریالیستی )همچون 

ه همان رتق و فتق امور امپراتوری است. جهانخواری( با سیاست امپریالی ک
سنتی از سیاست امپریالی وجود داشته که خود را ملزم به مدیریت صلح 
دیده و نه راه اندازی جنگ. اولیای امور چنین سیاستی خود را در نقش 

ها را فیصله دهد. بایست درگیری و تنشدیدند که میقضاوت و داوری می
شود در امپراتوری عثمانی دید را مثال می ای از این سیاست گذارینمونه

( یا سلیمان غنونو داشت. با 1481 - 1451که حاکمانی چون محمد فاتح )
ی امپراتوری خود را آگاهی نسبت به این نکته که هرچه بیشتر دامنه

گسترش دهند. این ساختار امپراتوری که به دور دریای مدیترانه پا گرفت 
 بقایایش همجوار بود.با امپراتوری روم مقدس و 

ای که حیرت آور بود، خواهم به آن اشاره کنم ، نکتهی دومی که مینکته 
ی یازده سپتامبر است. واقعیت توفیق کاربرد تکنیک و شکل و شمایل حادثه

در این حادثه تمام وسائل تکنیکی استادانه به خدمت گرفته شده بودند. در 
بر و تصویرش به سراسر جهان نیز ضمن نسبت به تاثیر حادثه و رسیدن خ

ی عینی روبروئیم ریزان آگاهی کامل داشتند. ما در واقع با این پدیدهبرنامه
اند. آنهم ترین کاربرد وسایل فنی دوران ما را به انجام رساندهکه آنان دقیق

شود. دستاوردی ها پخش میدورانی که تصویر هر حادثه همزمان در رسانه
نامیم. البته مدرن که ما آن را تکنیک جهانشمول میبر اساس فن آوری 

در این رابطه تاکید اشاره بر تکنیک است نه بر علم. چون در زمینه علم 
های تکنیکی سیطره جهان اسالمی ابتکاری ندارد. اما بر بخشی از زمینه

ی کارکرد یافته است. این را بایستی افزود که مرکز ثقل تکنیک در شیوه
کمتر با اختراع ماشین سروکار دارد. این بدین معنا است که  ماشین است و

جهان اسالمی در کاربرد تکنیک جلو آمده، اما در روند تحوالت علمی این 
 طور نیست.

رسیم. در اینجا به نقطه بسیار حساسی در سیستم عصبی یک فرهنگ می 
رده جهان اسالمی همواره بی توجه به این جاماندگی خود، زمان را سپری ک

های بسیار مهمی در تاریخ است. البته همین جهان اسالمی دارای لحظه
اش ، آنگونه که فرناندو برادل ی پیشقراولیفرهنگ بشر بوده است. لحظه

میالدی پایتخت فرهنگی  10و  9های گوید، به وقتی است که بغداد قرنمی
 13ه قرن جهان بود. خیلی پیشتر از وقتی که پایتخت فرهنگی از راه قاهر

به شمال مدیترانه ، یعنی به ونیز و جنوا، منتقل شود و از دنیای اسالم 
در آمستردام  17فاصله گیرد. شهروندان این پایتخت فرهنگی در قرن 

اطراق کردند و در قرن نوزده در لندن تا اینکه سرانجام در قرن بیستم شهر 
اسیفیک کوچیدند. نیوریورک را برای سکنا برگزیدند و بتدریج به سواحل پ

شود که پایتخت فرهنگی از لحاظ جغرافیایی مدام بدین ترتیب مشاهده می
ای از فضای اسالمی دورتر شده است. این جاماندن ، بیش از هر لحظه

نسبت به پیش ، از پایان قرن هژدهم برای مسلمانان روشن شد. زیرا به 
المی به صورت ای از این تاریخ ببعد غالب مناطق اسشکل تکان دهنده
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 مستعمره درآمدند چون که قدرت دفاع از استقالل خود را نداشتند.
گیرد که روانی بتدریج شکل می _از این لحظه ببعد یک فرایند روحی 

کشاند. ها و مسلمانان را به حس کینه ورزی نسبت به غرب میعرب
شکل ، مفهوم کینه ورزی را به "تبارشناسی اخالق "فریدریش نیچه در اثر 

چشمگیری شرح داده و از رابطه آن با دو حوزه روانشناسی و اخالقیات گفته 
است. نیچه در ضمن به بررسی روحیه انسان )سوژه( اسالمی پرداخته و آن 

دانسته که به صورت اخالقی بر پایه  "اخالق اشرافی "را در زمره 
از های مثبت است. او شخصیتی است که دست و دلباز است ولی پنداشته

ورزی بطور معمول نزد پذیرد. این در حالی است که کینهکسی چیزی نمی
گیرد که دست گرفتن دارند اما همت پس دادن ندارند. کسانی شکل می

گوید. در حالیکه سوژه نمی "آری"شناسد و آدم کینه ورز فروتنی نمی
ن گوید. او فقط به دیگرامی "نه"اسالمی )عالم مسلمان(، آدم نفی است و 

کنم که گوید و به همین دلیل نیز فقط اهل واکنش است. گمان مینه می
فعالین بنیادگرای اسالمی ، بتدریج آن احساس کینه ورزی فعال را که برای 

خواهند تنفر بالقوه اند. آنان میمسلمانان تاریخا ناشناخته بوده ، درونی کرده
نیادگرای اسالمی در خود خود را به فعل درآورند. این امر نشانه اینست که ب

نیروی خالقه سراغ ندارد تا سهمی در بارآوری تمدن به عهده گیرد. همان 
تمدنی که روزگاری در فرهنگ اسالمی شکوفا شده است. این نوع از انسان 
اسالمی به جاماندگی دُچار شده که در کسی احساس همبستگی بر 

 انگیزد.نمی
ستعمار، تغییراتی در زمینه ابتکارات علمی منتها امروزه ، در قیاس با دوران ا 

حاصل شده که پیامدهای رشد تکنیکی را در برداشته است. عالم )سوژه( 
مسلمان چیزی حدود یک قرن ونیم وقت الزم داشت تا برکاربرد تکنیک 

ی استفاده و مصرف تعلق دارد ای که البته بیشتر به مرحلهسلطه یابد. سلطه
اینان دستی در طراحی و ساخت هواپیما نداشته و  ی تولید.و نه به مرحله

ای به توانند آن را به صورت خیره کنندهخبرند، ولی میاز اختراع آن بی
 اش که حمل و نقل است، دور کنند.پرواز درآورند و از هدف اصلی

با این حال باید گفت که تمایل به خرد و عقل گرایی از لحاظ تاریخی در  
میالدی جنبش معتزله  9اتب دیگر شروع شد. در قرن اسالم زودتر از مک

ی خدا بخشید و ایدهبه وجود آمد که به خردمندی جایگاه واالیی می
همچون قادر مطلق را تا حدی به حاشیه رانده بود. در تقابل با سنت و 

های ی قرآن که یکی از دگمهای مرسوم ، معتزله از جمله دربارهارزش
کرد. ایشان ، به رغم پذیرش نه زیر استدالل میاصلی دین است ، به گو

یابی گفتند. زیرا با تشخصآسمانی بودن اثر، از حضور انسان در آن می
ها در نوشته ، آنهم از طریق زبان و بیان زمینی ، )کنکرت شدن( آن گفته

ای در شکل گیری قرآن نقش داشته است. در باالجبار انسان برای لحظه
ظر معتزله ، ابتکار از جانب خدا است ولی متن بوسیله کار این جا شاید، به ن

و زحمت آدمی شکل گرفته است. جرات ابراز این تلقی در زمانه خودش و 
های یزدانشناسی اسالمی به واقع شگفت انگیز است. البته در برابر دگم

همین معتزله که انسان را به خاطر دوری و فرادست بودن خدا مسئول 
شناسد، در یک دوره تاریخی ایدئولوژی دولتی در جهان یکارهای خودش م

اسالم بوده است. حتا دستگاه تفتیش عقایدی نیز زیر نام این به اصطالح 
ای با همین ایدئولوژی اسالمی عقل گرا به راه افتاده است. گرچه در دوره

اند. ها رفتهایدئولوژی به مبارزه با ارتجاع خشکه مقدسان و مکتب مالنقطی
رسلسله این جریان زاهدنما که بازگشت به خلوص نیت قدیمی و آموزه س

میالدی(  855 – 780کرد، کسی جز ابن حنبل )ناب اولیه را تبلیغ می
 نیست.

نمونه دیگری از تحوالت فرهنگی که در فضای بغداد و در نیمه اول قرن 
گزاری شاعرانه است با بوطیقای خاص میالدی صورت گرفت ، یک بدعت9

میالدی  19گزاری شاعرانه را در غرب فقط در قرن د. همچنین بدعتخو
توان سراغ گرفت که شاعرانی چون بودلر، ورلن ، رمبو و ماالرمه در می

اش بودند. عناصری رادیکال و متکی بر فردیتی مقاوم فرانسه باعث و بانی
ند. که فراتر از مرزهای زبانی زمانه رفتند و موتور محرک شعر و سرایش شد

تا  763در آن زمان بغداد، یک شاعر فارس وجود دارد با نام ابو نُواس )
( که به عربی سروده است. او به شکل تحریک برانگیزی از 813حدود 

شراب ستایش کرده که در اسالم حرام بوده است. او همچنین در 
های عاشقانه خود به عشق همجنس دوستانه نیز فضای بالندگی سروده

ای هستند که انگار دیروز شعرهای او دارای چنان زبان زندهداده است. 
های اند. با این نمونه از تحوالت فرهنگی در آن زمانه پایهسروده شده

ساختمانی جدید ریخته شد که البته در درازای تاریخ ساختنش را رها کردند. 
ا گرچه همان تالش در قیاس با اروپا بسیار زودتر شروع شده بود. اروپا ام

بعد به خاطر تالش عناصری نظیر دکارت ، کپلر و کُپرنیکوس از قرن هژده 
صاحب جنبش نظری تاثیرگذار شد. جنبشی که بر پایه نظریات آن سه تن 
، نام روشنگری به خود گرفت. بدین ترتیب فاصله گرفتن اروپایی از سایر 

تر از هرچیزی صاحب درک نقاط جهان شروع شد. البته قرن هژده مهم
ای از آزادی شد و با تقویت بنیاد و شکل گیری ایده فردیت یابی به تازه

 حرمت حقوق بشر رسید.
نظریه مهم دیگر این قرن بنای شیوه و روشی بود که امتیازهای خود ویژه 
مذهب در چارچوب حاکمیت را ملغا نمود و به جدایی کلیسا از دولت رسید. 

ی پیدایش جدایی دین و حکومت البته بسیاری از پژوهشگران تاریخی ریشه
ی خواست رابطهدانند. متنی که میرا در متن معروف نظریه ابن رُشد می

دین و فلسفه، االهیات و تکنیک را از نو تعریف کند. وی در این راه، فلسفه 
دید. دستگاه نظری ابن رُشد طبیعی است که از را به صورت تکنیک می

آید که د. اینجا طرح پرسشی پیش میارسطو برخاسته باش "ارغنون"بطن 
 رود که متفکرانی اروپایی بودند.بعدها فراتر از دامنه شاگردان ابن رُشد می

ی این نکته را یادآوری کردم که بگویم ما در اسالم کنونی در همین مرحله
طرح پرسش قرار داریم که در روزگارهای پیش اروپائیان برای پاسخ بدان 

ته ما در پیگیری تاریخ مدل غربی و با در نظر گرفتن اند. البتالش کرده
اند، بایستی به تفکیک دو مدل آنچه بنیادگرایان در این زمینه الگو قرار داده

مختلف اروپایی و امریکایی برآئیم. بهترین دلیل برای لزوم تفکیک این 
ها، وجود تناقضی است که امروزه کشور عربستان سعودی عرضه مدل
ستان سعودی در ارتباطات سیاسی ، کشوری کامال غربگرا کند. عربمی

زنند. در است. شهرهایش تمایل زندگی به سبک امریکایی را فریاد می
روابط اسالمی اما حتا آن تاویل و تفسیر سنتی از دین محمدی را نیز بر 

ی اولیای امور عربستان سعودی شکل تماما تابد. اسالم مورد عالقهنمی
، ساده شده و بی انعطافی را دارد که در صورت رسیدن به خشکه مقدسانه 

تواند حتا به نابودی فرهنگ اسالمی منجر شود تا چه رسد به اهدافش می
فرهنگهای دیگر. چون هرچه که در فرهنگ اسالمی پدید آمده ، یعنی هر 
آنچه کمترین ربطی به کارآمدی یا زیبایی شناسی داشته ، نه تنها نتیجه 

ی در آموزه اسالمی نبوده بلکه همواره در پی تالش دوری از مالنقطی گر
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این نوع نگرش نامنعطف شکل گرفته است. زیرا اگر بخواهیم به تمامی به 
الفبای اسالم وفادار باشیم بایستی آنهمه عارف و درویش و عالم را بسوزانیم 

بن اند. بدین ترتیب حتا متفکرانی چون اکه جرات آزادانه فکر کردن داشته
هم باید  "هزار ویکشب "گیرد و داستان عربی نیز در لیست سیاه قرار می

ممنوع شود. در این بین آزاداندیشی چون ابو نُواس که دیگر جای خود را 
 ستیزی.دارد. آنهم در صدر جدول این دگراندیش

اینجا بایستی تاکید کرد که این نوع برداشت خشکه مقدسانه از اسالم ، حتا 
ها از اسالم ، همچون فضای فرهنگی ، است. وهابیگری سعودیعلیه خود 

ی قرن هژده با نام محمد ابن عبدل وهاب عجین شده است. این فرقه
های چهارگانه سنی ، تبار نظری خود را در سرگذشت خاص از میان فرقه

های ناب میالدی بازگشت به آموزه 9عناصری چون ابن حنبل که در قرن 
افراط گرایی  13نظر داشت ، یا ابن تیمیا که در قرن صدر اسالم را مد 

وحشتناکی را موعظه کرده ، دارد. عبدل وهاب در همان زمان پاگیری 
روشنگری اروپایی با ارجاع به نظریات پیشکسوتان یادشده ، در پی کسب 
قدرت سیاسی با قبیله سعود وحدت کرد تا آرمان خود را تحقق بخشد. با 

جریان در رسیدن به هدف قدرت گیری ناکام ماند ولی اینکه آن زمان این 
ایدئولوژیش بطور نهفته خود را گسترش داد. تازه در پایان قرن نوزدهم 
است که با پیروزی قبیله آل سعود این ایدئولوژی به دکترین دولتی بدل 
شد و با یکی کردن قبایل، کشور سعودی را پایه گذاشت که وهابیگری 

 داد. کیل میاش را تشجهان بینی
سیاحان ، امروزه در عربستان یا امارات متحد عربی از میزان ثروت و 

کنند. این فرایند زرق و برق شهرها نتیجه تجمالت در شهرها حیرت می
ای که اروپا گرایی به خاطر اتمام روند امریکایی شدن است. آنهم به زمانه

ت. اکنون این مدرنیسم دوران استعمار تاثیر گسترده خود را از دست داده اس
نوع امریکایی فضای شهرنشینی این کشورها را در چنگ گرفته است. بی 
آن که در این میان تمایلی به سکوالریته یا جدایی دین از حکومت سر 
برآورده باشد. تمایلی که روزگاری در ترکیه یا تونس مثمر ثمر واقع شد. با 

شود که پیوند دین و حکومت ا میای احیوهابیگری و بنیادگرایی امروزه ایده
های برآمدن این پدیده ی کار خود قرار داده است. البته ریشهرا در سر لوحه

های ملی و ناسیونالیسم این منطقه بایستی را در ناکامی تاریخی دولت
جستجو کرد. ناکامی پیامددار. ناسیونالیسم عربی پاسخی برای مسائل 

وانست باعث کاهش فقر شود. نظام جوامع خود نیافت. این گرایش نت
آموزشی پویایی بنا نکرد. امکانات بهداشتی و تندرستی برای مردم به همراه 

فهمید و آن نداشت. دمکراسی را تقویت نکرد. از یکسو فقط زبان زور را می
را علیه مردمان به کار بست و از سوی دیگر دُچار چنان نخوتی شد که 

یت خودش تمایز قائل شود. و البته تا به اینجا توانست بین مدعا و واقعنمی
 هنوز از فساد اداری و رواج رشوه خواری در این کشورها حرفی نزده ایم.

از این گذشته در شکل گیری بنیادگرایی نبایستی از نقش خمینی به راحتی 
ای مهم بودند. با گذشت. پیروزی او و سقوط شاه در ایران نیروی محرکه

رای ملت بزرگی است ، ملتی پُر جنبه ، که مثل عربستان اینحال ایران دا
سعودی یا امارات از کویر و برهوت سر بر نیاورده است. آنچه در ایران امروز 

سازد که فرهنگ جدیدی در حال پا دهد این برداشت را مجاز میرخ می
گرفتن است. فرهنگی با ابزار و ضرباهنگهای خود. کافی است سینمای 

اش را. این فرهنگ توانایی دارد که نظر گیریم یا هنر عکاسی ایران را در
بر پایه اجتماعیات خودش برقرار شود و مشروعیت را از مردمان خو بگیرد. 

مردمانی که در زمان شاه به غرب متمایل بودند. ایران در موقعیتی است 
که بنیادگرایی دست پرورده خویش را محو نماید. گرچه توفیق خمینی ، 

 ها به جنگجویان اسالمی بال و پر داد.سال
واقعیت دیگری که تاثیرات ناگواری گذاشته است ، مسئولیت امریکا در 

دهد. قبال همکاری است که با عربستان سعودی و پاکستان انجام می
ائتالفی علیه حضور و اشغالگری شوروی در افغانستان. البته امروزه بحث 

ها انترناسیونالی ت. اینکه در آن سالبر سر روش و چگونگی آن ائتالف اس
های مختلف اسالمی برپا شد که هدایتش بوسیله سازمان ها و فرقهاز گروه

شد. در پایان این نبرد علیه ها تامین میسیا و مخارجش توسط پول سعودی
اشغال افغانستان هزاران مبارز بیکار بر جای ماند که مجذوب ایدئولوژی 

توانست درآید. همان ت مقاصد این ایدئولوژی میوهابیون بود و به خدم
تعدادی از اینان که به الجزیره بازگشتند تا در آنجا نبرد را پی گیرند، آنقدر 
بیرحمی در استفاده از زور و سالح از خود نشان دادند که تا آن میزان 
وحشتناک کسی در قبل سراغ نداشت. در ضمن بن الدن هم از دل آن 

ستان بیرون آمده که سیا در آن نقش هدایت کننده داشته مبارزه در افغان
 است. 

کند وجود بنیاد گرایی است. بنیادگرایی برای آینده آنچه خطرناک جلوه می
برای من به صورت شخصی نیز خطرناک است. زیرا هر دو فرهنگ مرا، 

افکند. تبارهای یعنی فرهنگ اسالمی و فرهنگ غربی ، به مخاطره می
ظرم بسیار مهم هستند چون در سرنوشت من توامان نقش فرهنگی در ن

اند. بنیادگرایی بیش از هرچیز برای خود اسالم خطری دوجانبه است داشته
و در صورت تقویت شدن مخاطره خود را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. ما 
وظیفه داریم که هوشیاری خود را به کار اندازیم و علیه بنیادگرایان وارد 

ویم. منتها من با این رفتار در غرب مشکل دارم که رفتاری دوگانه مبارزه ش
آید، و معیارهایی دوپهلو دارد. اولیای امور وقتی پای منافع شان به میان می

آورند میان اصول مدعایی و عملی که در واقعیت انجام شکافی بوجود می
جنگ دهند. مدتی موضع خود را اعالم نکردم که چه واکنشی نسبت به می

ی عراق به کویت موقعیتی برای یک رفتار مشروع و دارم. پس از حمله
قابل اعتماد بود. عراق به کشور دیگری حمله کرده بود. اینجا به اثر کانت 

دهم تا بگویم که من آن پرنسیپ کانتی را قبول ارجاع می "صلح جاودانه "
واکنش جهانیان بایست دارم که با حمله عراق زیر پا گذاشته شده بود و می

را برانگیزد. زیرا که حریم کشوری مورد تجاوز قرار گرفته بود. به قول کانت 
خاست. اما آن گُفتمانی که در رابطه با جنگ علیه ، جهان بایستی بپا می

کرد مدام پرنسیپها را به رخ بکشد و در مورد عراق به راه افتاد سعی می
پاسخ به عراق بودند. در ضمن منافع سکوت کند. منافعی که علت و اساس 

داد. های بودایی افتاد، جهان بایستی پاسخ میوقتی طالبان به جان مجسمه
ها فقط به چون کار طالبان از هرگونه معنایی تهی بود. آن مجسمه

افغانستان تعلق نداشتند. میراث فرهنگ جهان بودند و صاحبش بشریت 
کردیم. در این امی دفاع میها به صورت نظبایستی از مجسمهبود. ما می

لحظه رفتار ما از مشروعیت برخوردار بود چون در دفاع از هنر صورت 
 گرفت. می

------ 

ی معتبر و ای است که نشریهبیماری اسالم ، نام مصاحبه - **

، که در ضمن به چند زبان دیگر اروپایی  "لتر انترناسیونال "آلمانی 

آورده  2001، فصل سوم سال 54شود، در شماره نیز منتشر می
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است. این مصاحبه با عبدالوهاب ِمدب ، شاعر و متفکر تونسی ، انجام 

ی مقیم پاریس است. متن ترجمه شده های پیشگرفته که از سال

ی ی ارائه ترجمهانگیزه ای از مصاحبه یادشده است.حاضر، خالصه

حاضر را بایستی در مباحثی جستجو کرد که پس از اهدای جایزه 

نوبل به شیرین عبادی در میان ایرانیان رایج شده است. خانم عبادی 

ی تالش چند ، که عمرشان دراز باد و ایرادهایشان کم ، سابقه

زنان و کودکان و فعالیت حقوق حقوق ای در زمینه دفاع از ساله

اند. با اینحال ، ایشان در هنگامه دریافت جایزه ، شعار بشری داشته

هایی تکرار کردند. منافات نداشتن اسالم و حقوق بشر را در مصاحبه

شخاص آنهم با این پندار خوشبینانه که ، بنا بر تفسیر و تاویل دیگر ا

و البد از جمله خودشان ، قرائتی دمکراتیک از اسالم ممکن است. 

آنهم به رغم وجود نظارت و دستور مطلقه رهبر که خود را والیت 

داند. به واقع که ایشان ، خودکامگی مردانه و لمیده در صغار می

اند. خودکامگی فقاهتی که های فقهی را یکسره به هیچ گرفتهحوزه

خود در چند  "حقیقت شناسی "داشتن انحصار  برای برپا نگاه

ی اخیر از هیچ توطئه و تبهکاری فرو گذار نبوده است. البته سده

خوش بینی خانم عبادی به همین جا ختم نشده است. او که در 

ای گفته بود ما به قهرمان نیازی نداریم ، چون قهرمان مصاحبه

است ، پای این خورد و سرانجام میرنده کند شکست میاشتباه می

حرف درست ، راست نیایستاد. وی با عمل نادرستی چون همنوا 

 "ضد قهرمان"شدن با اهداف جناحی از حکومت ، امروزه رو به 

شدن دارد. این در حالی است که حقوقدانی چون او، مثل سایر هم 

هایش و دیگر تحصیل کردگان دانشگاهی ، مسئولیت و درسی

یژه فقها در توضیح مسائل عموم را دارد. ی الغای امتیازات ووظیفه

ی این و آن مسئولیتی برای اینکه سرانجام ما ملت پس از تجربه

ظواهر مدرنیستی به موهبات فرهنگ و گوهرمدرنیته نیز برسیم. از 

این منظر، اقدامات ایشان در ترازوی منافع تاریخی ملت سبک و 

از منظر تحوالت شود و خواهد شد. البته منافع ملی ما سنگین می

کند که بخواهند، همانطور که فرهنگی این تمایل ایشان را تائید نمی

اند، دست نمایندگان مجلس اسالمی را ببوسند. بگذریم که گفته

ی صلح بیشتر به ایشان این نکته را نیز اعالم کردند که این جایزه

ه رسید تا به ایشان. شاید برای همین تعارف و اشاررئیس جمهور می

بود که آقای خاتمی ، کسی که این روزها ادای رهبر بودن را در 

آورد، با گالیه و تشر گفته که چرا خانم عبادی بدون حجاب در می

 انظار بیگانه ظاهر شده است.

های اغلب تلخ و به ندرت شیرین و پیش از به راه افتادن این نمایش

سی برای در کنار سیل متون قربانت شوم و فدایت شوم که هر ک

ای از یداهلل رویایی ، شاعر مدرن ، با خانم عبادی صادر کرد، نوشته

در اینترنت درج شد. این  "نه! نباید دوباره به راه بیفتیم!"عنوان 

ای برای تامل بر نوشته ، به خاطر نگاه فاصله دار از موضوع ، دریچه

 وضعیت عمومی گشود. البته برخی ، به جای قدردانی از این نکته

ی تامل را ببندند. چه با مغلطه ها، سریع خواستند که دریچهسنجی

در اینجا، که  "بیماری اسالم "ی متن و چه با سکوت. شاید ارائه

روزگاری محض اطالع یادداشت شده بود، همچون نیازی به باز بودن 

های عبدالوهاب مِدب ی این سطور، گفتهدریچه باشد. به باور نگارنده

چشمگیر از بازبینی سنت اسالمی توسط روشنفکر عرب ای ، نمونه

ای مرز "است )قابل توجه دوستان خودپسندی که مدام سرود ملی 

 خوانند( باشد که همت و شیوه اش بیشتر به ما رسد.را می "پُرگهر

 1382دی  12جمعه 
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 روشنفکران عرب و غرب 

 پسا مدرنیسمعصر روشنگری، مدرنیسم، و 

 مصاحبه با محمد آرکون
 ترجمه محمد جواهرکالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

کنند این و اصولگرایان معموالً از ارکون می کارانمحافظهصالح: انتقادی که 
در تحلیل پدیده اسالمی، و در شکافتن آن از داخل و تجزیه و است که 

رود )بسیار دورتر از آنچه الزم است(، تحلیل پایگاههای سنتی آن دور می
و این چیزی مفهوم و قابل انتظار است، ولی چند سالی است، یعنی دقیقاً 
از مصاحبه معروفش با روزنامه لوموند راجع به ماجرای  سلمان رشدی، 

ادات جدید دیگری از طرف دیگر، یعنی از طرف سکوالرها و نوگرایان انتق
شروع شده. برخی گمان بردند که محمد ارکون دفعتاً مواضع خود را تغییر 

دانستند سبب این تغییر چه بوده؟ آیا تغییری تاکتیکی داده است. آنها نمی
تژیک است که در برابر کشاکشهای نابرابر است یا تغییری حقیقی و استرا

گویم من از جمله است؟ برخی عمیقاً آزرده و اندوهگین شدند. صریحاً می
ای سراسیمه شدم، ولی از آنجا که او را از کسانی بودم که برای لحظه

سال است، که هم از لحاظ ترجمه و تفسیر  15شناسم و بیش از نزدیک می
دن نویسی با اندیشه او دمخور هستم و از بابت گسترده بوو مقدمه

مواضع « نقد عقل اسالمی»دانستم که صاحب اش مطمئن بودم، میاندیشه
کند و در تعیین وظیفه مهم خود به بیراه خود را به آسانی عوض نمی

 رود. نمی
سوء تفاهم پیش آمده سببش این بود که ارکون نه در یک جبهه، که در 

است بگوئیم جنگد: جبهه غرب و روشنفکران غربی )یا بهتر دو جبهه می
جامعه عمومی غرب(؛ و جبهه اسالم و روشنفکران عرب. او وقتی با دسته 

کند؛ ولی وقتی با جمهور شود، بر بعضی چیزها اصرار میاول رو برو می
کند. چون به قول گوید طبعاً چیزهای دیگری گوشزدش میدوم سخن می

چ وجه اما این به هی  معروف، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.
اش این نیست که او از مواضع سیاسی خود عدول کرده است. ولی معنی

شود. شیوه اش از نزدیک آشنا نیست دچار توهم میکسی که با او و اندیشه
کند زنگ خطر را شخصی او این است که با هر جمهوری که صحبت می

آورد: اگر برای اروپائیان سخن بگوید آنها را در گوشش به صدا در می
کندکه پیش از صادرکردن احکام منفی در مورد میراث اسالمی مالمت می

دهند. بنا و فرهنگ عرب، اصالً زحمت اندیشه و جستجو را به خود نمی

افتند که او مسلمانی اصولگراست براین بعضی از غربیها به این توهم می
بر کند! و اگر در براکه به هر شکل که هست از دین و میراث خود دفاع می

کند که به عموم مسلمانان یا عربها سخن بگوید به شدت سرزنششان می
افتند اند. و اینجا بعضی به این پندار میمواضع خود در فهم میراث چسبیده

اش این است که نه این گروه از که او دشمن عربیت و اسالم است! نتیجه
را برای سوء  زند و راهاو خرسندند نه آن گروه. و این آشفتگی را دامن می

 کند. تفاهم باز می
در سیاه کردن صحنه شاید من زیاد مبالغه کرده باشم. چون واقعیت این 
است که او در میان این گروه و آن گروه کسانی پیدا کرده که حرفش را 

فهمند و حسن نیت او را در جمع کردن کالم، از بین بردن تعارضها و می
انند که کارش این نیست که اتهامی را با داند و میانجام گفتگو درک کرده

اتهامی پاسخ گوید و با تعمیق جدائیها، دشمنیها را ادامه دهد. چون ایمان 
دارد که زبان گفت و گو مفیدتر است و روزی علیه زبان کینه و دوری ابدی 

تواند راه را به سوی کند. تنها چیزی که میمیان دو کرانه مدیترانه غلبه می
کنم وار کند اندیشه آزاد و استوار بر عقالنیت است.گمان میاین مهم هم

ترجمه آثارش به شکلی شایسته و روشن تا پایان پیش برود، مواضع و 
جوانب فکری او به شکل صحیح آن در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. 

هایی های خود را با الیهولی ارکون زبانی آکادمیک و پیچیده دارد و اندیشه
پوشاند و با اصطالحات جدیدی، برگرفته از علوم انسانی و احتیاط میاز حذر 

کند. دست آخر اینکه خواندن آثارش در زبان فرانسه مختلف، سنگینش می
شان را شود، و همین دشواری ترجمه عربینویسد دشوار میکه به آن می

بار  کند. یک بار به او گفتم که هر کتاب ترجمه شده او  را چنددشوارتر می
باید شرح داد تا آن طور که باید فهمیده شود... افزون بر این او از آخرین و 

گوید، در حالی که روشنفکر ترین مواضع فکری غرب سخن میپیشرفته
متجدد عرب درست از این مباحث و اشکاالتشان آگاه نیست، در نتیجه بر 

ده و گذرای آید. نمونه سااثر نقص اطالعات تناقض و بدفهمی به وجود می
است. ارکون وقتی در برابر جمهور غرب است « سکوالریسم»آن مبحث 

)فرانسوی باشند یا غیر فرانسوی(، از افراطی که بر اثر پوزیتیویسم قرن 
کند و خواهان دامنگیر این پدیده شد انتقاد می 20نوزدهم تا نیمه اول قرن 

ای که بتواند به شود، به گونهبازاندیشی و تعیین دقیق مرزهای آن می
نیازهای روحی نویافته جامعه فرانسه یا به طور اعم اروپا پاسخ گوید. 

فهمد که ارکون فهمد؟ میروشنفکر متجدد عرب از این مبحث چه می
 مخالف سکوالریسم است. 

کند، بلکه در واقع او تنها نیست که از تندروی سکوالریستی انتقاد می
کنند )نگاه کنید به از این مسأله انتقاد می بسیاری از خود متفکران اروپایی

تحقیقات امیل پوده، جان پومپرو، یا حتی فیلسوف بزرگی چون پل ریکور(. 
ای همه اینها خواهان گسترش سکوالریسم قرن نوزدهمی هستند به گونه

که جوابگوی نیازهایی که تاکنون مطرح نبودند باشد؛ سکوالریسمی 
د انسان، از جمله بعد روحی. بنا  بر این ارکون گسترده و گشوده بر همه ابعا

ای مخالف سکوالریسم نیست؛ خواهان و طرفدار آن است. چرا که در جامعه
گوید که سالهای درازی در آن زندگی و تدریس چون فرانسه سخن می

زند کند. اما وقتی از سکوالریسم در جهان عرب یا اسالم حرف میمی
و به لهجه متفکران عصر روشنگری قرن  شودلحنش تندتر و حادتر می

برای اینکه عربها و مسلمانان هنوز سکوالریسم شود. چرا؟ نوزدهم شبیه می
توان از آنها انتظار اند، در این صورت چگونه میمرحله اول را به چشم ندیده

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Q1QxieOP&id=545B5A971A64B43216B8B2A5A4FE932562DEC1C6&thid=OIP.Q1QxieOP4Uqd1b3Rqj3QIAAAAA&mediaurl=http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/04/43543189e38fe14a9dd5bdd1aa3dd020.png&exph=203&expw=298&q=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%86&simid=608043337406024742&selectedIndex=4
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داشت دفعتاً و بدون گذار از مرحله اول، سکوالریسمِ مرحله دوم را بفهمند؟ 
د فراموش کرد که سکوالریسم مرحله اول دستاوردهای مثبتی چرا که نبای

توان آنها را نادیده گرفت؛ چون توانست شایستگی خود را داشت که نمی
در حل مسائل مربوط به مذاهب و طوایف جامعه اروپا به اثبات برساند، طبعاً 
از جمله مشکالت دیگر، و بیش از همه آزادی بیان و عقیده و تشکیل 

های استوار و متین، که با هر بادی فرو نریزد.( ولی نی، بر پایهجامعه مد
سال از تأسیس آن، رفته رفته برخی نواقص  100پس از گذشت بیش از 

ای آن رو به ظهور گذاشته است. آیا غیر از برطرف کردن این نواقص چاره
اش بازگشت از سکوالریسم نیست؛ تکمیل و هست؟ این در هر حال معنی

است زیرا اندیشه نیز چون زندگی دائماً در حال تغییر و تصحیح  اغنای آن
 پایان است.است. و این روندی بی

های ارکون در واقع من پس از سالهای دراز فهمیدم که بدفهمی ما از نوشته
ناشی از این نقطه اساسی است؛ و آن تفاوت تاریخی میان عربها و 

دی نگیریم به طور حتم در حل غربیهاست. پی بردم که اگر این مسأله را ج
اشکاالت خود با موانع رو به رو خواهیم شد. پس بدانید و از قضیه آگاه 

 باشید. 
کنم و صحبتم ناظر به من این بار از جوامع اسالمی و عربی صحبت می

اندازهایشان گذرانند و نیازها و چشموضع تاریخی خاصی است که می
 خواهد بود. 

باب و دالیل بسیار دیگر سعی کردم این مصاحبه را از این رو به خاطر اس
با محمد ارکون انجام دهم تا بعضی ابهامات موجود در این زمینه، بخصوص 
در مورد مسائل بنیادی برطرف سازم. خواننده مرا خواهد بخشید اگر به او 
بگویم که بعد از پیاده کردن نوار مصاحبه و ترجمه متن از فرانسه به عربی، 

راحتی کشیدم. احساس کردم که مواضع ما ــ به ویژه ــ کامالً  نفسی به
 بر هم انطباق دارند. 

در مورد رابطه با غرب و مفهوم تفاوت تاریخی بین ما و آنها، و مسأله 
موضعگیری در برابر عصر روشنگری و عقل کالسیک و مساله مدرنیسم و 

قبل از رفتن به  کنم کهاند. اعتراف میپسامدرنیسم کامالً بر هم منطبق
دیدار او برای مصاحبه، از این مسأله کامالً اطمینان نداشتم. بیم آن را داشتم 

)چاپ « الحیات»که در برابر بعضی مواضع رادیکال که اخیراً در روزنامه 
کاریهایی نشان لندن( گرفته بودم و بحثهایی را بر انگیخته بود،  محافظه

کند او این مواضع را در بست تأئید میدهد. ولی تعجب کردم وقتی دیدم که 
ای کند که همچنان به این مواضع ادامه دهم و طبعاً پارهو تشویقم می

تواند بعد از خواندن این مسائل تازه را به آنها اضافه کنم. خواننده می
 مصاحبه خود در این باره قضاوت کند.

 
بینی؟ ه میهاشم: مسأله مدرنیسم و پسامدرنیسم را از نظر خودت چگون

مقصودم این است که این دو قضیه را از نظرگاه روشنفکران و روشنگران 
 کنی؟میارزیابی عرب و اسالم چگونه 

در این مورد میان روشنفکران عرب و مسلمان بدفهمیهای فراوان ارکون: 
هست و قضیه عموماً به طرز صحیحی میان آنها مطرح نشده. نظری که 

سیک یا مدرنیسم کالسیک داری درست است. در مورد تمرکز بر عقل کال
مقصودم عقلی است که دکارت و اسپینوزا طرح کردند. چرا؟ برای اینکه 

                                                      
20  Prigogene, la fin des certintude, Paris, 1996. 

توان عقل کالسیک دستاوردهای مهمی بر جا گذاشت که به هیچ رو نمی
شود شان گرفت. آنچه مدرنیسم یا مدرنیسم کالسیک خوانده مینادیده

گویند(، رهاورد این عقل است. عقل یای از پسامدرنیسم سخن م)چون پاره
کالسیک به مسلماتی اعتقاد داشت. فحوای این مسلمات این بود که عقل 

تواند اگر روند کارش را طبق قواعد دقیق و استواری که خود پایه می
« اخالق»تواند به حقیقت برسد. اسپینوزا کتاب معروفش گذارد بریزد میمی

قل کالسیک نوشت که به شکلی صحیح را به طور کامل بر پایه این ع
گرفت. اسپینوزا ها و برهانهایی برخالف منطق ارسطو را به کار میپایه
ها استفاده کند حتماً به برهانهای گفت که عقل اگر از همه این شیوهمی
رسد. این است جوهر عقل کالسیک، پیش از اینکه کننده و متقن میقانع

ما  اکنون وارد مسلمات پیشین آن شود. علم جدید متعرض منطق ارسطو و 
رود و برخی ایم که از مرحله عقل کالسیک فراتر میمرحله جدیدی شده

نامند. این اعتقادی است که دانشمند آن را مرحله پسامدرنیسم می
پایان »دارد و آن را اخیراً درکتابی به نام  20اپیستمولوژیک بلژیکی پریگو ژن

اش که . )ارکون به یکی از کتابهای کتابخانهبیان کرده است« عصر یقینها
کند(. مقصود پایان یقینهای علم کالسیک برجا مانده تازه خوانده اشاره می
خبر داریم که فالسفه عصر روشنگری به اسم نیوتن   از عصر نیوتن است.

آمیز ولتر در حق نیوتن را به یاد بیاور، یا خوردند )عبارت ستایشسوگند می
رت معروف کانت در مورد نیوتن فکر کن که گفت: اگر نیوتن به این عبا

داشت.( بنا براین اکنون به مکانیسمی دیگر یا بود، کانت هم وجود نمینمی
کنیم. اکنون جهان علم جهش کوچکی تصور جدیدی از جهان گذر می

سازد. به عبارت دیگر کرده و دارد دیدگاه ما را نسبت به جهان دگرگون می
ای که نیوتن دیگر کاری ساخته نیست. و سرانجام اینکه فلسفهاز نظریه 

 نظریه نیوتن بر آن استوار بود در معرض انتقاد قرار گرفته است.
 

گوئی، مرادت اروپا و غرب هاشم: ولی وقتی از این همه دگرگونی سخن می
توان مشکل را از دیدگاه خودمان مطرح کنیم؟ دیگر اینکه است. چگونه می

 ستی بین عربها و غربیها تفاوتی تاریخی هست؟معتقد نی
ارکون: طبعاً، تفاوتی تاریخی هست، آن هم از نظر زمانی یک تفاوت چهار 

های مختلف، قرنی. بدون در نظر گرفتن این تفاوت تاریخی در زمینه
های مادی توانیم رابطه این عربها و غربیها را بفهمیم. مقصودم زمینهنمی

و و فکری توأمان است. کافی است دو ساعت سوار هواپیما شوی و وضع د
ای طرف مدیترانه را مقایسه کنی تا ببینی که تفاوت چقدر است. این مسأله

است که ما نباید حتی وقتمان را بر سر مناقشه آن تلف کنیم. باید بدانی 
که از آن پس و از قرن شانزدهم و هفدهم عقل در اروپای غربی رو به 

که با  هایی جدید استوار شدزوال گذاشت.  از همان لحظه عقل بر پایه
های قبلی یکسره متفاوت بود. بار دیگر به اسپینوزا و دکارت باز گردم. پایه

اینها در قرن هفدهم چه کردند؟ عقل فلسفی را از هیمنۀ عقل الهوتی 
حد و حصر خود را بر جهان مسیحی آزاد کردند. از آن پس اروپا برتری بی

. به همین دلیل بر تدریجاً راه افتاد« آزادسازی بزرگ»اسالم آغاز کرد و 
توان نهاد. آنها به عقل و ذات بشری، پس کاری که آنها کردند بهایی نمی

از آزاد کردنش از مغاک عقل الهوتی قرون وسطائی، استقاللی ذاتی 
دانی معنی این کار چیست؟ و انقالبی که در تاریخ اندیشه به بخشیدند. می
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ودند که این کار را کردند؛ وجود آورد چه وسعتی داشت؟ طبعاً تنها آنها نب
همۀ کسانی که بعد از آنها آمدند، یعنی ولتر و دیدرو و روسو و اصحاب 

المعارف و کانت و قبالً فیلسوفان انگلیسی همین کار را کردند ... اما دایرۀ
به مقصود از استقالل ذاتی چیست؟ یعنی اینکه ذات بشری از آن پس 

کرد و رفتار بشری را تنظیم می صورت عنصری درآمد که اخالق و قواعد
گرفت. قانونگذاری و وضع قوانین مسئولیتهای خاص جامعه را به عهده می

به صورت رسالتی صرفاً بشری درآمد. و این چیزی است که عقل بشری 
در روزگاران سابق جراتش را نداشت. انسان ابداً جرات نداشت خود معیار 

راند رهایی و قرنها بر او فرمان می خود گردد و از معیاری خارجی که قرنها
یابد. سرانجام اینکه جایگاه عقل کالً از آنچه در قرون وسطی بود، تغییر 
یافت؛ اکنون در برابر عقل جدیدی قرار گرفته بودیم. با عقالنیتی روبرو 

شدیم که برتری بر تمامی ملل کره خاکی را برای غرب فراهم کرد ــ  می
 باید گفت و بر آن تاًکید کرد تا به راز برتری غرب این چیزی است که مرتباً

مرحلۀ عقل الهوتی قرون –یا اروپا  -خوب پی برد. به این ترتیب ما 
 وسطایی را پشت سر نهادیم و به مرحله عقل نوین کالسیک پا گذاشتیم. 

همین طور، اروپا نیز اکنون از مرحله عقل کالسیک که بر مقوالت یقینی 
شود و به مرحله عقل نسبی یا نقدی که پیوسته با یمطلق است خارج م

کند، خود را تجدید می –در صورت لزوم  –تصحیح مسیر خود یا تعدیل آن 
« عقل پسامدرن»شود. این همان چیزی است که برخی آن را وارد می

تر توآمان، )عقل دوره پس تر و فعالتر، ولی دقیقخوانند؛ عقل متواضعمی
ولی این عقل  –لوژیهای بزرگ، مقوالت یقینی و دگم( از فروپاشی ایدئو

جدید از تبلور معرفت و ایمان به امکان پیشرفت باز نمی ماند، چون امکان 
دارد، از هاویۀ نیهلیسم و گمگشتگی سقوط کند، چنانکه بعضی فالسفه 

تنها فرق میان عقل مدرنیسم/ و عقل پسا  –اروپا در این هاویه افتادند 
است که این عقل دوم در حالی که معارف جدیدی را تولید مدرنیسم این 

رسد. او به حقایق نسبی و گذرایی داند که به حقیقت مطلق نمیکند میمی
آورند، به طور حتم ابدی نخواهند رسد که اگر چه مدت درازی دوام میمی

بود. با این همه اسپینوزا و دکارت معتقد بودند که عقل می تواند به حقایق 
 لق و متیقن نهایی برسد.  مط

 

ـ چه جایی  ـ ما عربها و مسلمانان ـ هاشم: در برابر همه اینها ـ

 داریم؟ 

ارکون: ما نا گزیریم به جای یک کار،  دو کار کنیم تا بتوانیم خودمان را به 
که روزی به آنها برسیم. ما خیال را داشته باشیم یا این  ،غربیها برسانیم

کنیم. این روندی است سترگ و هولناک، و وقت نخست باید جبران مافات 
. چون عقل کالسیک در زمان خودش دست به خواهدمیو تالش زیادی 

کار بزرگی زد، به این معنی که جرأت کرد به مصاف عقل دینی مسیحی 
برود و با او جنگی حقیقی را شروع کند یا با زبانی صریحتر با او سخن 

آزاد کردن انسان گزیری از آن نبود.  این گامی بزرگ است و برایبگوید. 
و این تاکنون میان ما، یعنی با سبکی اسالمی، عربی یا غیرعربی، انجام 
نشده است. این کار حتی در ترکیه سکوالر هم انجام نشده است. ترکیۀ 
زمان آتاتورک به جای اینکه مثل اروپا با مشکل رو به رو شود، آن را دور 

فت که آتاتورک از غرب تقلید کرد. چون اگر به توان گزد. از این رو نمی
درستی از آن تقلید کرده بود، جریان اصولگرا دیگر با این قدرت به ترکیه 

گشت. در عوض به فرانسه و آلمان یا هلند نگاه کن ... آیا جریان باز نمی

چرا که اروپا برای   تواند به این کشورها  بازگردد؟ طبعاً نه.اصولگرا می
ترین مساله در تاریخ وقت کافی داشت، یعنی تدریجاً دن با مشکلروبرو ش

با آن روبرو شد و مراحل آن را با شکیبائی و تأنی گام به گام پیمود و پیش 
ای را شروع نکرد. پیشرفت راسخی ای بگذرد، مرحله تازهاز اینکه از مرحله

گیرد. میتوان از آن بازگشت یا شکستش داد، بعداً خودش صورت را که نمی
ولی آتاتورک برای تغییر و تکامل و خارج کردن ترکیه از عقب ماندگی و 
قرن وسطا شتاب داشت. شاید چون برای اجرای تغییرات الزم وقت کافی 
نداشت، سعی کرد به جای روبرو شدن با مشکالت، مرحله به مرحله و 

معنی نیست  لحظه به لحظه، از فراز آنها بپرد یا دورشان بزند، ولی این بدان
خواست کشورش پیشرفت کند و که او حسن نیت نداشت، چون عمالً می

 از عقب ماندگی بیرون آید.
 

هاشم: نظر تو دربارۀ این قضیه چیست که بعضی، بخصوص 

ای که با پس از دخالتت در قضیه سلمان رشدی و مصاحبه

روزنامۀ لوموند کردی، متهمت کردند که مخالف روشنگری 

 هستی؟
ای که به آن اشاره ارکون: همه اینها مجادالت زودگذری هستند. مصاحبه

کنی، در میان بعضی از روشنفکران فرانسه و عرب واکنش تندی می
اند. آسان است که برانگیخت، برای اینکه روند کلی قضیه را در نظر نگرفته

یشی، اندمن با ولتر هم عقیده، یا طرفدار روشنگری باشم، یا  مخالف تاریک
تمامیت خواهی و افراطیگری و الخ...  ولی باید امور را در روند واقعی آنها 

شان. عربها و مسلمانان، به ببینی، یعنی در بستر عربی و اسالمی و جهانی
طور کلی، در مرحله تاریخی جداً دشواری به سر می برند و به دالیل 

ستگی مختلفی، هم در داخل و هم در خارج احساس حقارت و سرشک
کنند که از کاروان تمدن و پیشرفت بسیار کنند. همچنین احساس میمی

پندارند مثالً به آن اند و نمی توانند به آن برسند. یا وقتی میعقب افتاده
بینند که این کاروان بس جلوتر از آنهاست. همین اند، باز هم میرسیده

 مزمن هم که شود. مشکالت فقرِچیزها باعث نومیدی و دلسردی آنها می
اکثریت توده گرفتارش هستند که دیگر جای خود دارد. طبیعی است که در 

صورت چیزی تجملی به خود « خواهی و آزاداندیشیآزادی»چنین شرایطی 
دهد! در این صورت است که سنت و گیرد و خبر از سیری شکم میمی

ایی در های گرسنه میلیونی به صورت مفری برای رهمیراث برای این توده
بچسبند.  تو هم  ــ شوند و چون غریقی به آن آید، که به آن متمسک می

یه عنوان متفکر یا نویسنده، حق نداری آنها و اعتقاداتشان را به سخره 
خواستم آن موقع بگیری و یا تحقیرشان کنی. این همۀ چیزی بود که می

المی باید مورد بگویم. ولی باید به آن اضافه کنم که که میراث عربی ـ اس
گیرد که در مورد میراث تاریخی از ای قرار همان مطالعه نقادی ــ تاریخی

قرن هفدهم ساری و جاری شده. ولی کسی به حرف من توجهی نکرد، 
تنها نیمی از حرفهایم را گرفتند و نیم دیگر را رها کردند. فراتر از آن اینکه، 

انگار برای نشان دادن گمان کردند که من با حقوق بشر ضدیت دارم! 
طرفداری از حقوق بشر باید همه جا جار زد و با آن بیزینس کرد!... واقعاً 
خجالت آورست... موضعی که من گرفتم، برای من در محافل اروپایی و 
غربی به طور کلی مشکالت زیادی آفرید. آسان نبود که با آرامش مسائل 
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ها راه افتاده الم در رسانهرا روشن کرد، چون موج تندی در مخالفت با اس
 بود. 

توان چنبن گفت: ما در جبهه اکنون و بعد از فروکش کردن آن هیاهو، می
عربی و اسالمی نیاز به آن داریم که نه از یک امر، بلکه از دو امر دفاع 
کنیم: اول دفاع از دستاوردهای مثبت عقل روشنگری، به ویژه در این 

ستیم. باید اعتراف کنیم که عصر شرایط که شاهد رجعتی هولناک ه
روشنگری عقل را از چنبر الهوت دگماتیک کهن آزاد کرد. عقل قرن 

های تاریخی بهره هیجدهم توازن داشت و برای نقد متون از  شیوه
 برد....می

دوم نقد خود عقل روشنگری و دستاوردهای آن و جدا کردن دستاوردهای 
ته درس گرفت و تنها دستاوردهای توان از گذش. میاشمثبت آن از منفی

مثبت را نگه داشت. باید دانست که عقل دوره روشنگری، به رغم عظمتش، 
پنداشتیم، عقلی مطلق به حال اول خود نماند. این عقل، چنانکه روزی می

نیست. تالش برای نقد مدرنیسم چنانکه امروز در محافل فلسفی پیشتاز 
گیرد. گمان مین خاطر صورت میاروپا و آمریکا در جریان است، به ه

کنم که برخی از روشنفکران عرب بی آنکه به عواقب بزرگ کارشان می
خواهند میراث یا سنت را نقد کنند یا کالً از میانش بردارند. بیندیشند می

اعتقاد من این است که اگر این روند نقد میراث را با تجرید فلسفی یا تجرید 
زیان خواهیم کرد. معنی این حرف این است الهوتی همراه نکنیم، بسیار 

که باید بدیلی استوار ارائه دهیم و گرنه مردم به این آسانی دست از گذشته 
دارند. اما از آنجا که ایدئولوژی میراث از لحاظ سیاسی به ما فشار بر نمی

خواهند کالً و با آورد، برخی روشنفکران کاسه صبرشان لبریز شده و میمی
تمامتر از دست آن رها شوند. ولی این غیرممکن است. زیرا سرعت هرچه 

گرائی میراث یا از توانی در جنگی که با آن داخل شدی، از گذشتهنمی
های خود متمسک ها یا عقبهرسوبات آن رها شوی، چون میراث به ریشه

شود. کافی نیست بگویی من مخالف گذشته یا میراث هستم و این می
ودی خود از بین برود یا دود شود و به هوا برود. این میراث و گذشته به خ

یک توهم است و سرابی بیش نیست. غیر از این  میراث فونکسیونهای 
پناه اش منفی نیست. میراث برای میلیونها انسان بیدیگری هم دارد و همه

توانی از نظر مادی به افقهای امیدبخشی آفریده است. و از آنجا که تو نمی
ی پناهان برسی، حق هم نداری آنها را از تعلق به گذشته و میراث داد این ب

بازشان داری. زیرا میراث و سنت تنها سکوی پرتابی است که برایشان 
تواند مانده است. اینجا پای یک عمل انسانی در میان است. انسان نمی

بدون امید زندگی کند. امید یک بُعد روحی اساسی از ابعاد وجود بشری 
مید آغوش گرم و حافظه عمیق جمعی است، و به هیچ شکل آن را است. ا

بین علم نهاد و این کم گرفت ولی باید آن را زیر ذرهتوان دستنمی
 توان در حق آن به جا آورد.بزرگترین سپاس و احترامی است که می

 
هاشم: ولی فالسفه عصر روشنگری فرانسه در قرن هیجدهم در زمانی 

پناه در آن مردم مثل مردم امروز کامالً فقیر و بیکردند که زندگی می
نبودند. با وجود این مسأله مانع از آن نشد که دست از نقد میراث و ترویج 

 روشنگری بردارند... 
گوئی. ولی چرا؟ برای اینکه دقیقاً بدیل ارکون: بله، همین طور است که می

برایشان آفریده  جدیدی برای مردم آفریدند که از امیدی که میراث مسیحی
بود مصداق بیشتری داشت و دسترسی به آن آسان و ممکن بود. این امید 

توان چنین توصیف کرد: عقل خودش بنفسه، و با یا مولود جدید را می
تواند راه پیشرفت را برای بشریت هموار امکانات مخصوصی که دارد می

هایی تمدنی و سازد. اینجا باید مفهوم پیشرفت و نقش بزرگی را که در ر
اگر جاذبه این مفهوم نبود توانها به   فکری اروپا بازی کرد به یاد بیاوریم.

داد. در واقع عقل آمدند و اتفاقات فرخنده بعدی رخ نمیجوشش در نمی
اش در حل مشکالت هایی که در مورد بیان تواناییدوره روشنگری به وعده

ی داده بود، به طور کامل جامعه و ساختن تمدنی درخشان در این کره خاک
گرداندند. سرانجام کرد، اروپائیان از او رو بر میوفا کرد. اگر خُلف وعده می

ـ عرضه  ـ عقالنیت دوران روشنگری ـ اینکه بدیلی که عقالنیت کالسیک ـ
کرد، مصداق حقیقی یافت و امید مردم را مبدل به یأس نکرد. به این دلیل 

ون مسیحی پیروز شدند و بساطشان را فالسفه عصر روشنگری بر روحانی
برچیدند. از پس آن رهایی درخشان نخستین، هنوز علم تا به روزگار ما به 

 دهد. اختراعات و اکتشافات خود ادامه می
 

هاشم: بعد از اینکه غرب به مدت دویست سال یا بیشتر، عقل روشنگری 
از آن بر بگذرد؟ تواند بی انکار دستاوردهای این عقل، را آزمود، چگونه می

 گیرد؟به نظر تو نقد مدرنیسم و برگذشتن از آن چگونه صورت می
ارکون: باید افزود که عقل به رغم همه دستاوردهای پیشین خود هنوز 

بیند کارش را با دین و روند آن تمام نکرده است. به این معنا که بر خود می
کشد. حاال که سخن مسأله دین )و روحانیات را به طور کلی( به محک نقد ب

به اینجا کشید باید گفت که از دستاوردهای انکارناپذیر مدرنیسم یکی این 
رو چیزی باشد. عقل است که نشان داد عقل ذاتاً مستقل است . نباید دنباله

این استقالل خود را پس از کشاکشی دراز و جانکاه به دست آورد. وقتی 
کنیم مقصودمان این است یصحبت از استقالل عقل در دوران روشنگری م

که تنها نیروی موجود در میدان است، و از آن پس امید خود را به کمک یا 
یاری جهان خارج از دست داد. بند ناف عقل با نیروهای فراتر از خود بریده 
شده بود. این مسأله اکنون برای ما صورتی قطعی و محقَق دارد. منظورم 

د. و سرانجام اینکه خود مسئولیت این مدرنیسم چنین جایگاهی داردر عقل 
توانست در صورت بروز اشتباه یا کشد. در گذشته میتنهایی را به دوش می

حادثه یا مصیبتی، بار مسئولیت را بر دوش نیروهای غیبی یا خارجی بیندازد، 
ولی امروز تنها خود مسئول است. عقل برای این آزادی بهایی گران پرداخته 

گزیر است محتاط و هشیار باشد تا از مرز صحیح منحرف است. او همیشه نا
نشود و کارش به ناعقلی و ناعقالنیت نکشد. باید مواظب باشد به کژراهه 

خواه تبدیل نیفتد  و به یک نظام پوزیتیویستی، خشک یا سرکوبگر و تمامیت
شود و به جای اینکه نشود. در چنین حالتی عقل به نقیض خود تبدیل می

شود. این چیزی است بخش گردد، ابزار سرکوب و ترور میاییابزاری ره
که عمالً در تاریخ رخ داد. عقل اروپایی چند بار از مسیر خود منحرف گردید 
و این انحراف به فجایع جهانی عظیمی انجامید. هیتلر محصول این انحراف 

د؛ بود که عقل روشنگری گرفتارش شد. هیتلر زاده افغانستان یا پاکستان نبو
. ولی 20ترین کشورهای اروپایی به دنیا آمد: آلمانِ قرن هیتلر در پیشرفته

شود چشم بر دستاوردهای مثبت عقل روشنگری فاجعه هیتلر باعث نمی
ببیندیم و به عقب یرگردیم یا خودمان را در دامن عرفان بیندازیم و از قافله 

ا را بار دیگر خوب تمدن عقب بیفتیم. نه! به جایش باید تجربه عقالنی اروپ
و هشیارانه بررسی کنیم و ببنیم این انحراف چگونه و چرا  به وجود آمد. یا 

اینها نشانه انحراف تمدن از اصول «. جنون گاوی»مثالً رسوایی اخیر 
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عقل روشنگر و آزاد انسانی به عقلی ابزاری،   صحیحش هستند.
لی برای دست دارانه و سرد تبدیل شده است؛ عقطلبانه، سرمایهفرصت

یافتن به سود، به هر شکل و با سریعترین وجه ممکن. تندرستی و مصلحت 
عمومی دیگر برایش مهم نیست؛ آلودگی محیط زیست و انهدام طبیعت 
نتیجه همین عقل است. این انحراف خطیر که عقل غربی گرفتارش شده 
همان است که در معرض انتقاد شدید مکتب فرانکفورت، میشل فوکو، 

اش برماس، آلن تورین و بسیاری دیگر قرار گرفته است. نقد عقل معنیها
رها کردن عقل نیست؛ بلکه تصحیح مسیر و گسترش آن و تبدیلش به 

است، یعنی تبدیل آن به حالتی است که تر و کمتر خودخواهانهعقلی انسانی
در آغاز عصر روشنگری داشت. طبعاً نیهیلیستهایی  در جانب اروپا هم 

خواهند عقل را از بیخ و بُن بر د که در واکنش بر آنچه گذشت، میهستن
 تواند موضع ما باشد.کنند. طبعاً این نمی

اما در مورد وارسی موضع مدرنیسم در قبال دین، باید گفت: باید بدانیم که 
ادیان بزرگی چون اسالم و مسیحیت و یهودیت و بودیسم و .... الخ، اگر 
بدانیم چگونه به آنها گوش بدهیم یا به عمق تجربه تاریخی آنها پی ببریم، 

کنند. ارضا می های روحی و فرهنگی ما رایابیم که بسیاری از جنبهدر می
ما نباید هر چه را به بهانه اینکه قدیم و فرسوده است و زمانش گذشته، 
کنار بگذاریم. نه، این جایز نیست. برای اینکه با این کار  تاریخ روحی و 

دانی، من بر بُعد فرهنگی بشریت را ابتر خواهیم کرد. از این رو، چنانکه می
نگی و فلسفی آن تأکید فراوان روحی در اسالم و همین طور بر بعد فره

کنم. و این چیزی است که معموالً حرکتهای افراطی اسالمی از کنارش می
کنند. گذرند و فقط به قدرت و خصومت و بُعد ایدئولوژیک دین فکر میمی

اند... دین به اسم دین آلوده شده است؛ چنانکه عقل را نام عقل ویران کرده
شان برگرداند، و دین و عقل را پیراست و آنها ولی باید امور را به حال اول

 اند، یا از به کارگیری غلط رهایی بخشید. را از انحرافی که گرفتارش شده
شاید واکنش مفرط نسبت به دین در قرن نوزدهم یا قبل از آن سببش 
هیمنۀ دستگاه محتسبانه و سیاه الهوت در قرون وسطا باشد. ولی امروز 

ندارد، به ویژه در مورد اروپا. چون اروپا از آن شحنۀ سیاه دیگر معنایی 
توان رابطه آور به طور کامل رهایی یافته است. و دست آخر اینکه میهول

ای کامالً آزاد و خالی از هر قید و بند و جدیدی با دین برقرار کرد؛ رابطه
ست اکراه. چون تجربه انسانی از ساحت عُلوی در واقع تجریۀ آن مطلقی ا

برد و حساس تعالی درونی او را ارتقا که انسان را تا اعال درجات می
بخشد. و اینها عوامل یا بذرهای مثبت در دین است و نباید به شکل می

پوزیتیویستی و سر و دم بریده که در بعضی از محافل غرب حاکم است، از 
 کنارشان گذشت.

 

با  هاشم: آخرین سئوال: چگونه با غرب و تمدن آن، یا

 مدرنیسم و پسامدرنیسم روابط صحیح و سلیمی برقرار کرد؟
ارکون: در این مورد باید به دو نکته اشاره کرد: نخست اینکه عقل اسالمی 
تا آغاز قرن نوزدهم در تبلور مدرنیسم هیچ نقشی نداشت. باالخره این 
مدرنیسم خارج از آن متولد شد و خارج از آن پرورش یافت. دوم اینکه این 

ضع ضرورت بازگشت به عقب و آشنایی با مدرنیسم عصر کالسیک را و
 17آورد؛ یعنی مدرنیسمی که از قرن برای ما به صورت امری مبرم در می

 حاکمیت داشت. 1950تا تقریباً سال 

همه فتوحات و موفقیتهای علمی و فلسفی که در خالل این سه قرن در 
ناشناخته مانده بود. آشنایی ما با  اروپا رخ داد، تا آغاز قرن نوزدهم برای ما

آن هنوز ناقص، پراکنده، و احیاناً مشکوک است. سرانجام اینکه باید در 
زبانهای اساسی اسالمی ــ چون عربی، ترکی، و فارسی ــ شناخت کاملی 
از این پیروزیها حاصل کرد. به سخن دیگر، مرور کردن مرحله مدرنیسم 

ناگزیر باشیم مراکز پژوهشی  کالسیک ضرورتی تاریخی است. شاید
ای که مأمون در قرن سوم هجری برای «بیت الحکمه»استواری، شبیه 

انتقال و ترجمه اندیشۀ یونانی پایه گذاشت پایه بگذاریم. ما برای انتقال 
اندیشۀ اسالمی به چنان مرکزی نیاز داریم. عربها برای تجربه عقل مستقل 

ـ مقص ودم عقلِ مستقل از مسلمات الهوت در تاریخشان برای نخستین بار ـ
دینی ــ ناگزیر باید از این مرحله بگذرند. باید طعم آزادی و معنی خروج از 

و  ای   که برای خود ساختهقفس را بچشند: خروج از قفس،  زندان یا پیله
اند. هر کس چیزی جز این بگوید بر خطاست. باید عصر کالسیک بافته

شناسی عمیق )با پیستمولوژیک یا معرفتعرب روزی سر بیاید و عصر ا
هدف جستجوی حقیقت، قبل از هرچیز(، آغاز شود.  از این همه هیاهو و 

 غوغای ایدئولوژیک واقعاً سرسام گرفتیم...
پس از اینکه به ضرورت تاریخی مرور عقلگرایی عربی ـ اسالمی اعتراف 

کالسیک.  توانیم سریعاً به مرحلۀ بعدی برویم: مرحلۀ پساکردیم، می
توانیم از آنچه در خالل قرون مقصودم این است که در این هنگام می

توانیم این گذشته در سیر مدرنیسم رخ داده، درس و عبرت بگیریم. می
مسیر را از سرند نقد بگذرانیم، و این چیزی است که بزرگان فلسفه اروپا و 

ــ در نیمه  آمریکا سی سال است بدان مشغولند. باید از آنچه ــ بخصوص
دوم قرن نوزدهم رخ داد، درسها و عبرتها بگیریم. واقعاً در این مدت چه 

 اتفاقی افتاد؟ 
اول اینکه آزمون استعماری فرو پاشید. این فروپاشی با فروپاشی امیدی 
همراه شد که بر عقل، به عنوان ابزار پیشرفت بشری، به شکلی بیکران 

ن فجایعی چند بکلی نقش بر آب شد و بسته بودند. این امید بعد از رخ داد
شود تصوری که معتقد بود گرایشی انسانی و فراگیر از این عقل زاده می

یکسره از میان رفت. طبعاً این رؤیای بزرگ عصر روشنگری بود ولی جامۀ 
عمل نپوشید. چرا؟ به سبب خودخواهی بشر، و برای این که به تجربه ثابت 

شمول نیست. ن، محدود است و جهانشد که این عقل به رغم عظمت آ
گواه محدودیتش هم این بود که ملتها و فرهنگهای غیراروپایی را در شمار 

شمول بود، فرهنگهای کردند جهاننیاورد. اگر چنانکه اصحابش گمان می
کرد؛ بر عکس، به جای آن از آورد و تار و مارشان نمیدیگر را در شمار می

 کرد.با همان حدت دفاع میانسان در همۀ نقاط جهان و 
 

گوید که روسو و منتسکیو در میان هاشم: ولی تودوروف می

فالسفه دوران روشنگری تنها کسانی بودند که به نژاد بشر به 

اندیشیدند، و تنها ملل اروپایی و منافعشان عنوان یک کل می

 مدنظرشان نبود...
جامعه اروپایی  ارکون: نه، نه، این درست نیست. روسو تنها در چارچوب

اندیشید و فکر و ذکرش همان بود. شاید از انسان به شکل عام صحبت می
کرد، ولی کالمش رنگی احساساتی و رمانتیک داشت و چیزی را جا به می

کرد. دلیل آن هم این بود که اروپائیان تا با مسلمانان و عربها و جا  نمی
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اواده کردند، بالفاصله آن افریقائیها و سرخ پوستها و ... الخ شروع به مر
تصور سلسله مراتبی از انسان و جهان و به طور کلی فرهنگ حاکم را در 
موردشان ساری و جاری کردند )به این معنا که فرهنگهای پست هست و 
فرهنگهای برتر؛ یعنی نژادهای بشری پست مرتبه و نژادهای باالدست 

ری در میان فالسفه شمول را که به طور نظهست...( و مبانی عقل جهان
دانی که روشنگری وجود داشت بکلی فراموش کردند. خودت می

پردازی یک چیز است و پیاده کردن آن یک چیز دیگر؛ و میان این نظریه
توان گفت حتی داخل جوامع اروپایی دو فاصله زیادی هست... تا آنجا که می

بقه کارگر نیز از پیاده کردن اصل برابری همه چیز خبری نیست. وضع ط
کردند؟ اروپا در قرن نوزدهم چگونه بود و کارفرمایان با آنها چگونه رفتار می

پیش از اینکه سندیکاها به وجود بیایند و از حقوق کارگران دفاع کنند و 
آنها را ذره ذره از حلقوم کارفرماهاشان بیرون بکشند، افراد این طبقه روزی 

شد. نند بردگان با آنها رفتار میکردند؟ قبل از آن ماچند ساعت کار می

وضع طبقه کارگر انگلیس در قرن )محض نمونه کتاب انگلس، 

دانی را بخوانید.( زنان در فرانسه که دیگر جای خود داشتند. مینوزدهم 

که چه وقت به حق رأی دست یافتند؟ ــ در زمان دوگل، یعنی پس از 
 جنگ جهانی دوم...

خواهد جهان سوم، هرچه دلت می اما در خصوص کشورهای جنوب، یا
توانی بگویی. دنیای غربی اگر بخواهد این کشورها توسعه یابند و همه می

افرادشان به کشورهای اروپایی مهاجرت نکنند، باید روابط سیاسی خود را 
به طور اساسی با این کشورها اصالح کند ــ چون غرب است که بر تمام 

اکنون بیش از هر وقت دیگر در گذشته راند. غرب مقدرات جهان فرمان می
تواند ادامه یابد: بر این کشورها سیطره دارد. آشکار است که این وضع نمی

برند، و هشتصد میلیون از مردم در اروپا و آمریکا در رفاه کامل به سر می
اند و از بینوایی رنج بقیه ساکنان کره زمین با گرسنگی دست به گریبان

م توازن فجیع در وضع جهان است، که  معموالً به برند. این یک عدمی
انجامد. سرانجام اینکه اگر جهان پیشرفته انفجار و شورشهای پی در پی می

بخواهد نسبت به مبانی عصر روشنگری اول وفادار باشد، بر اوست که آن 
را عمالً بیازماید و تنها به متن آن روی کاغذ اکتفا نکند. در این هنگام 

یک فلسفه واقعی و انسانی ملموس و قابل تعمیم در میان تمام  توان بهمی
 ملل کره زمین رسید؛ و نه فقط برای بشریتی تجریدی و نظری.

طبعاٌ این سخنم به معنای این نیست که تمام مسئولیتها را متوجه خارج 
دانی کنند. میکنیم، چنانکه ایدئولوژیستهای عرب یا بنیادگرایان کنونی می

کنم تأکید می« نقد درونی»ن این نیست، چرا که من بر اهمیت که موضع م
دانم. واقعیت این است که جرثومه بیماری و آن را نقطه عزیمتی مهم می

در میان خودمان، و در داخل است. هرکس خالف این را بگوید حرفش 
درست نیست. بنا بر این همه شعار ما باید این باشد: اول از داخل باید شروع 

المللی و تأثیرات آنها های بینشود که موازنهولی این مانع از آن نمیکرد. 
را ــ منفی یا مثبت ــ در نظر نگیریم. تحلیل برای اینکه جامع باشد، باید 

 تمام عوامل موثر داخلی و خارجی را در نظر بگیرد.
 
 
 
 
 

 

  

 صفوی، عصر ، اثر رضا عباسیمینیاتور، دو عاشق
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 قرن* یک انقالب مشروطیت پس از
 

 حمید شوکت

 
 

های مشروطیت پردازم که دولتبا فرصتی که در اختیار دارم، به مسایلی می
های پس از شکست استبداد با آن روبرو بوده اند. مسایلی در نخستین سال

نشانه دو گرایش متفاوت که در سال های آتی نیز جریان داشته و هر یک 
در نگاه به آینده و آتیه انقالب بوده اند. با سقوط محمدعلی شاه و پیروزی 
انقالب، محکومیت و مجازات عوامل رژیم سابق، برقراری نظم و آرامش و 
رفع عقب ماندگی ایران، د شوار های اصلی دولت های وقت را تشکیل می 

ویژگی دو گرایش متضاد در دادند. چگونگی پاسخ به این دشواری ها، 
انقالب مشروطیت را آشکار می سازد. گرایشی که برابری حقوق شهروندان، 
رعایت قانون و بهره جویی از توانایی های غرب را مد نظر دارد و گرایشی 
که بر انحصار طلبی و ستیز با غرب تکیه می کند. در بررسی این دو جریان، 

ای در انقالب مشروطیت پی برد. نقطه می توان به نقطه نظرهای ناشناخته 
نظرهایی که در انقالب بهمن نیز، با توجه به تمام تفاوت های میان این 

 دو پدیده تاریخی، گاه با شباهتی شگفت انگیز شاهد آن بوده ایم.
پیرامون محکومیت عوامل ضدانقالب، گرایشی براین نظر بود که احکام 

و چرا به اجرا درآید و اهمیتی یرای صادره برضد محکومان، باید بدون چون 
عمل کرده ” برخالف مصالح مملکت“حقوق قانونی آنان قایل نبود، چرا که 

بودند. گرایش دیگری بر رعایت حقوق دمکراتیک ” معلوم الحال“و 
متهمان، چون برخوداری از حق اعتراض به احکام صادره دفاع می کرد. 

بایست از امتیازاتی ویژه، چون  گرایشی بر این نظر بود که انقالبیون می
حق حمل اسلحه برخودار باشند وگرایشی که هر امتیاز ویژه ای را برای 
گروهی خاص نادرست می دانست. این نگاه در عرصه دیگری نیز رخ می 
نمود. شماری میان حقوق شهروندان مسلمان با ارامنه، یهودیان و زرتشتیان 

دیگر، شهروندان را فارغ از دینی که تفاوتی بنیادین قایل بودند و شماری 
را نشانه ” فرنگ“داشتند مساوی می دانستند. گرایشی، هر رابطه ای با 

فساد و ”اسارت و وابستگی می خواند و استخدام مستشاران را باعث بروز
ایرانی “می شمارد و گرایشی که معتقد بود ” بی دینی در میان ملت مسلمان
روشن است که ”. ممالک دنیا تطبیق دهدباید خودش را با زندگی سایر 

مدافعان این نظرات، همواره صف یا فراکسیون واحدی را تشکیل نمی 
دادند. اما وجود این آرا و عقاید و تفاوت بنیادین میان آنها انکار ناپذیر است. 
در این صحبت، می خواهم به بررسی نظریاتی که در این عرصه جریان 

مفصل تر مسایل این دوره را که از چگونگی داشته است بپردازم. بررسی 
پرماجرای به امضاء رسیدن فرمان مشروطه آغاز شده است، در کتاب زندگی 

 سیاسی قوام السلطنه که در دست انتشار دارم انجام داده ام.
 500با تقریباً « عالی مجلس»بنام  با پیروزی انقالب مشروطه، مجمعی

و شاهزادگان  و اعیان ملی و رهبران صنافتجار و ا از نمایندگان عضو که
 را تشکیل ، کابینهملی شورای مجلس از تشکیل شد تا پیش تشکیل بودند

 هیئت» نام به ای، کمیتهمجلس نماید. این را تضمین آن اجرایی و قدرت
و بودند  از وزراء و شخصیت ها نیز عضو آنکرد که برخی  انتخاب« مدیره

داشت. جمعی که مردم از چند و  زیادی ، قدرتکوچک جمعی عنوان به
 چون دستور کار، نحوه فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هیئت

 و مرج هرج که و شرایطی« عالی مجلس»حمایت  با برخورداری از مدیره
کرد. به عمل می نیقانو از نظارتی مستقل بود، درواقع آن هایاز ویژگی

و نقش آن در « هیئت مدیره»گمان من، توجه به چگونگی عملکرد 
تحوالتی که جامعه پس از سقوط محمدعلی شاه با آن روبرو گردید، یکی 
از مسائل حساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اهمیت 

فضل همین بس که، به نظر می رسد حکم اعدام شیخ « هیئت مدیره»نقش
اهلل نوری توسط همین هیئت، آن هم بدون رعایت حقوق قانونی او صادر 

 شده باشد. اقدامی که از چند و چون آن آگاهی چندانی در دست نیست.
از آنجا که در هیئت عالی ]مجلس عالی[ و در »تقی زاده می نویسد: 

کمیسیون فرعی آن )که به نام کمیسیون عالی نامیده می شد( عده زیادی 
ویت داشتند، در آخر ماه رجب هیئتی کوچکتر مرکب از بیست نفر )شبیه عض

دیرکتوار انقالب فرانسه( که اختیارات اجرایی هم داشت انتخاب شد که در 
آن سپهدار تنکابنی، علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، سپهدار رشتی، 
 شاهزاده فرمانفرما، نیز سران مجاهدین، مرحوم مستشارالدوله صادق و

وثوق الدوله و حسین قلی خان نواب و خود من )تقی زاده( عضویت داشتیم. 
این هیئت که هیئت مدیره موقتی نامیده می شد، قرار بود تا افتتاح مجلس 

 1جدید )مجلس دوم( زمام امور کشور را دست داشته باشد. 
 هرو بودند کروبه بااهمیتی با مسایل مشروطیت هایاز همین دوره، کابینه

 به بخشیدن زد. پایانمی را رقم انقالب آنها سرنوشت به پاسخ چگونگی
 بحران و رفع دولت و استحکام امنیت . برقراریروسیه از جانب ایران اشغال
ایجاد  در خدمت مجاهدان سالحقرار داشتند. خلع مسایل در صدر این مالی

 و استحکام ژاندارمری تشکیل در راه دیسوئ مستشاران ؛ استخدامامنیت
 کشور، در تحقق مالیه به دادن سروسامان شوستر برای ؛ و گماردندولت

 آمدند.بشمار می مالی هایبر دشواری چیرگی
، تضاد ارتجاع پرخطر روبرو بود. هراس از بازگشت انقالب با موقعیتی

 اعمال ، مراکز مختلفکهن نظم سقوطاز  ناشی ، آشفتگیسیاسی نیروهای
مالی،  هایدشواری در دست ، دستمردم نشده سیراب و انتظارات قدرت

 ، از شمار فزونساخترو میروبه را با مانع و آرامش ، ثباتایجاد امنیت که
جامعه،  و خاطره ، وجدانو استبداد هنوز در تاریخ شکننده بودند. آزادی

در کردار  ، کهتنها در رفتار عوامنه . و اینماندگار و پابرجا داشت شینق
از  برخاسته . دولتساختخود را آشکار می مهلک خواص نیز پیامدهای

 کار کرد. آغاز به فضایی انقالب، در چنین
 سابق رژیم و عوامل با عناصر ضدانقالب رویارویی اقدام، چگونگی نخستین

 عدالت ، اجرایبودند و متهمان و صریح قاطع خواستار قضاوتی . مردمبود
 قضاوت بود، به آن رعایت به موظف دولت خود را که حقوق به و احترام
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 که بود؟ عدالتی در میان عدالت کدام کشیدند. اما سخن از اجرایمی
و  مفتشان باغشاه، لگدمالدور، در  چندان نه و روزگاری شده آجینشمع

و با  بریده قهرمانان رگ که بود؟ آنان شاهی استبداد محمدعلی داروغگان
 اجرای ضرورتاعتبار به  کدام بودند، به گفته سخن و درفش داغ زبان

مختار بود با  ساختند؟ انقالبمی را آسوده شانو وجدان استناد کرده عدالت
 از این هاییلفاظی یاختیار رفتار نموده و خود را در چنبره به دشمنانش

برخوردار هستند گرفتار  قانونی نیز از حقی مجرمان ، حتیهمه که دست
 تاریخ جا که بود و هر انقالبی، تا آن هر انقالبی تاریخی منطق نسازد. این

از خود  بیش جز لفاظی، چیزی، گاه منطقی بر چنین ، با تکیهیاد داشت به
 بود. یادگار نگذاشته به

از همان آغاز پیروزی مشروطه خواهان، فعالیت های  ای،در چنین عرصه
آشکار و پنهان عناصر ضدانقالب نیز نگرانی هایی ببار آورده بود. دیگر همه 

در میان بود. تا « کمیته سری»و « مجامع سری»جا صحبت از تشکیل 
از نمایندگان مجلس، این وضعیت را به آتش زیر خاکستر  آنجا که یکی

تشبیه کرد. آتشی که اگر با آن مقابله نمی شد، شعله ور می گردید. قوام 
السلطنه، معاون وزیر داخله در پاسخ به این مطلب اعالم کرد که نظمیه، 
دستورات الزم پیرامون این گونه مجامع سری را به ماموران خود داده است 

نمایندگان مجلس خواست تا تعهدات وزارت داخله را در این خصوص و از 
 کافی شمارند.

تعهداتی که قوام السلطنه از آن سخن می گفت، برای تقی زاده، نماینده با 
نفوذ مجلس و سرآمد مشروطه خواهان کافی نبود و آن را به طعنه، نشان 

ن بود تا نظر جویی قوام السلطنه دانست. تقی زاده خواهان آ« قناعت»از 
به حساسیت امر، جلسه ای با شرکت هیئت وزرا برای مذاکره در خصوص 
فعالیت ضدانقالب تشکیل شده و تعهدات الزم از جانب هیئت دولت، 
پیرامون دست زدن به اقدامات ضروری انجام گیرد. او از وزرا می خواست 

آیند و در در نهایت قوت و قدرت، باید در مقام جلوگیری از مفسدین بر»تا 
و تاکید می کرد که این از « مقابل به مجلس اطمینان کافی بدهند

 «استیضاحات عادی نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه از اهم امور است.»
، تقی زاده با توجه به اقدامات عناصر 1288در نخستین روزهای بهمن ماه 

یرامون ضدانقالب که در کمین بازستاندن قدرت از دست رفته بودند، پ
گفته »خطراتی که مشروطیت را تهدید می کرد در مجلس چنین گفت: 

می شود مجالس سری هست. شاید آنها را بنده ندانم، لکن صدها مجامع 
علنی هست که برخالف و ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می 
کنند. در مجالس روضه خوانی و غیره می نشینند و حرف ها پیدا می کنند. 

جلوی این افسادات را گرفت. شب و روز مشغول کارند و در بازارها، در  باید
بین کسبه و تجار افتاده اند، مردم را اغوا می کنند و کاغذها به مُهر می 
رسانند و از راه قانونی داخل می شوند. مثال می گویند چرا در عدلیه، محکمه 

که می گوید، یک تمیز]دیوان عالی کشور[ نیست یا فالن طور است. این را 
آدم که هیچ به او مربوط نیست، یک چلوپز می گوید و روز به روز، افسادات 
این ها زیادتر می شود و در مقابل هیچ اقدامی از طرف وزرا نمی شود. این 
ها به تحریک اشخاصی است که سال ها مفت خورده اند و هر وقت بیکار 

 2« …شده اند، آن وقت بنای شیطنت را گذاشته اند
تقی زاده بنام انقالب سخن می گفت و آنجا که سخن از انقالب، سخن از 
سخنوری در میان بود، نام و نشانی پرآوازه داشت. از قول محمدعلی شاه 
گفته بودند که کالم تقی زاده در گوش پادشاه مستبد قاجار، به شلیک توپ 

ون یورش می مانست و به واقع نیز چنین بود. او در ادامه سخنانش، پیرام
به ضدانقالب که ظاهرا خواستار تشکیل مجلس سنا شده بود اعالم کرد: 

این اشخاصی که هستند باید گرفت، مجازات کرد. به هیچ وجه مالحظه »
]این ها[  …نباید کرد و یک مملکت ]را[ نباید دچار این همه زحمت نمود

بنای افساد را می گذارند، آن وقت درد مجلس سنا پیدا می کنند که چرا 
جلوی این  …سنا تشکیل نمی شود، تشکیل مجلس سنا را می خواهند

« اشخاص را باید گرفت و برخالف سابق، مفسد را تنبیه و مجازات نمود.
3 
 

ه بود. بی هیچ شبهه ای، آنچه تقی زاده طلب می کرد، به استبداد آلود
درکالم او، سخنی از محاکمه مخالفان درمیان نبود، بلکه تنبیه و مجازات 

« مجامع سری»آنان طلب می شد. تقی زاده اگر چه به درستی، مقابله با 
را که ضرورتی غیر قابل انکار داشت، توصیه می نمود، اما حق تشکیل 

خالفان می را نیز محلی از اعتنا نمی دانست و در تخطئه م« مجامع علنی»
با چنین استداللی، دیگر مشروطیت « از راه قانونی داخل می شوند.»گفت 

به چه کاری می آمد؟ اگر دموکراسی و آزادی، اگر حقوق شهروندی وجود 
داشت، طبعا هر نوع فعالیت سری برضد دولت، توجیه ناپذیر بود. این اصل، 

می شمارد. ریشه در همان تجددی داشت که تقی زاده خود را منجی آن 
همه فرنگستان نیز اعتبار خود را مدیون آن بود که در حکومت قانون، در 

، جهت مخالفت با دولت، جایی خارج از این حوزه، «دولت دمکراتیک»پناه 
جایی خارج از امکانات و مناسباتی که قانون معین کرده است، وجود ندارد. 

ن، صاحب آرا و عقیده شهروندان نیز در پناه قانون و رعایت و احترام بدا
به مخالفت با دولت برخیزند. « از راه قانونی»اند. این حق مسلم آنان است تا 

اما اگر قرار بود فعالیت مخالفان در مجامع علنی و در نظام متکی به قانون 
و در پرتو آن نیز با مانع روبرو گردد، دیگر تفاوتی میان انقالب و استبداد 

انقالب با لفاظی، حق مسلم خود می شمارد تا هر  باقی نمی ماند؛ جز آنکه،
مخالفتی را به ضدانقالب منتسب ساخته و وجدان مستاصل خود را آسوده 

 سازد.
این دیگر جوهر استبداد بود که با ممنوع ساختن مجامع علنی و سلب آزادی 

، راهی جز سوق دادن مخالفان به فعالیت «داخل شدن از راه قانونی»برای 
تشکیل مجامع سری و انجمن های مخفی باقی نگذارد. راهی  زیرزمینی،

دشوار که تقی زاده و یارانش، خود با پیمودن آن، مشروطیتی را که ایران 
تشنه ی آن بود، میسر ساخته بودند. شگفت آنکه، سرآمد مشروطه خواهان 

، «ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود»که می خواست ایران 
ر چنبره ی استبداد شرقی، با استدالالتی از این دست، به رویارویی محصور د

با ضدانقالب یا آنچه ضدانقالب شمارده می شد می رفت. دریغ آنکه، تقی 
زاده ای که در راه آزادی جانفشانی ها نموده و این چنین به ضدانقالب می 
تاخت و مجلس سنایی را که خواستار آن بودند به سخره می گرفت، 

گاری دیگر، بر کرسی ریاست چنین مجلسی تکیه می زد. روزگاری که روز
مشروطه خواهانی چون او و حکیمی، در مقام ریاست مجلس سنا و وزارت 
دربار، در برابر خودکامگی محمد رضا شاه سر فرود آورده و دستیار استبداد 
می شدند. در چنین روزگاری، از میان مشروطه خواهان، این قوام بود که 

ا نامه مشهور خود به شاه، او را از عواقب تغییر قانون اساسی بر حذر داشت ب
و بر سنت مشروطیت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی زاده در مجلس، 

 جویی در رویارویی با ضدانقالب متهم شده بود.« قناعت»به سستی و 
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پلیس، تقی زاده در فرصتی دیگر، هنگامی که در نزاع میان شماری قزاق و 
ظاهرا مجازات قزاقان ضروری تشخیص داده شده بود، در این باره چنین 
گفت: گرچه بنده می دانم که هیچ فرقی بین آنها و سرباز نیست، ولی 

بنده می خواستم از برای رفع شبهه عوام، مجازاتی که داده می شود …»
باشد. و آن اشرار تنبیه می شوند، در میدان توپخانه یا میدان مشق، علنی 

الزم دانستم که مجازات آنها هم علنی باشد تا رفع شبهه هم برای عوام 
بشود. نمی دانم حاال چه اقدام شده است و قرار بود رجوع به محاکمات 
عسکریه بشود. هر حکمی که محاکمات عسکریه کرد، در یک محل 

 4« عمومی اجرا نمایند.
« شبهه عوام»رای رفع یا آنچه ب« افسادات»چگونگی مقابله تقی زاده با 

پیش می کشید، بیش از آن که نشان مشروطیتی نوخاسته باشد، حکایت از 
داروغگان، حکایت از روزگاراستبداد شاهی داشت. حکایت از « عدالت»

که او در زندگانی پر فراز و نشیب خود،  5« مشروطه ی ایرانی»نوعی 
 سرآمد و غایت غمبار آن بشمار می آمد.

 پیرامون ملی شورای ، مجلس1288نیمه اسفند ماه  در چنین فضایی،
از  آغاز، برخی شد. از همان وارد بحث سابق رژیم متهمان وضعیت

 تفکیک بنا بر اصل اعتقاد بودند که بر ایننمایندگان، چون وکیل التجار 
و متهمانی  نیست مجلس اختیارات در حوزه موضوع این به قوا، رسیدگی

هستند،  استیناف دارند و خواهان اعتراض صادره احکام به نسبت که
کنند وکیل التجار بر نکته ای اساسی پای  رجوع عدلیه وزارت به بایستمی

، عدلیه وزارت از سوی نه احکام ، آنکه آن بااهمیت تر می فشرد. اما نکته
 عمل انقالب شورای چون نوعی به که« مدیره هیئت» از طرف بلکه
در  ، کهدولت در مقابل بود و نه مخفی که بود. شورایی کرد صادر شدهمی

دانست و به گفته تقی زاده، تنها با نیز خود را پاسخگو نمی مجلس مقابل
زمام امور کشور را دردست »و « اختیارات اجرایی هم داشت»بیست عضو 

 گرفته بود.« 
چنین السلطنه ن مباحثات نماینگان مجلس پیرامون این امر، متیندر جریا

 اعالم آن طی که رسیده مجلس به چند عریضه از محبوسین»: گفت
 ؟ کمیسیوناست صادر شده شاندرباره حکمی دانند چهاند نمیکرده

 آن به یرسیدگ و حق بوده اطالعآنها بی [ نیز تحقیقاً از تقصیرات]مجلس
، استیناف نه حکمی و چنین صادر شده مدیره هیئت از طرف را ندارد. حکمی

 کرد و معلوم نظری یک عریضجات به فقط دارد. کمیسیون رسیدگی نه
 حضرت چرا صنیع شدند کهعارض می حضرت صنیع است، اگر فرضاً ورثه

گرفتند،  از من مبلغ چرا فالن کهشد می عارض السلطانرا کشتند یا ظل
 که را دارد حکمی حال شود. همین رسیدگی خصوص در این است ممکن
چند  که در این فقط کمیسیون صادر شد. پس مدیره آنها از هیئت در حق

 نمود. واال در این باشند مذاکرهمی حکم این به محکوم نفر از محبوسین
 مذاکره ، محتاجاست امر بدیهی یا نه، یک است قطعی کمح این که

 او داده محکومیت به حکم که دارد مادامی حق هرکس البته …نیست
 که از آن پس نشود. ولی محکوم بنماید که اقدامی ، هر قسماست نشده

« بکنند؟ دفاع کهداد  آنها حق چرا باید به دانمنمی شد، دیگر بنده محکوم
حکم  …هستند« الحالمعلوم»و  کرده اقدام« مملکت منافع برخالف»آنها 

هیئت مدیره را نه بنده در حق این ها سخت نمی دانم، بلکه خیلی خیلی 
تبعید  خندقبه  کالت جای به برخی که است این کم می دانم. تنها نکته

 و هوا، هردو یکی آب از حیث»کرد:  اضافه طعنه و به« اند یا بالعکس.شده

 احکام ، چرا کهرا تغییر ندادیم شانحکم پس« ندارد. تفاوتی ، چنداناست
بنا »و اگر  صادر نشده هم« سخت» مدیره، چندان هیئت از جانب صادره

 طنهالسلمتین« آنها بدهند. اعدام به کنند، شاید حکم شود مجدداً رسیدگی
 آنان کتبی اعتراضات با محکومان، به دولت برخورد قاطع ضرورت در توجیه

 احکام برای مدیره کنند هیئتمی گمان السلطنهقوام :آقایکرد و گفت اشاره
 مُهر بسیار بزرگی باال هم باشد و آن نوشته بزرگی حکم» بایستخود می

فرمایند می که این» وجود ندارد. پس ضرورتی ینچن که آن حال« باشد. زده
 به حکم که آن ، برایطور نیست؟ اینچیست داند تکلیفنمی داخله وزارت

اشاره ای پرمعنا بر  و این« .است مدیره هیئت ، رئیسالدولهوثوق خط
از  د. برخیآمبشمار می مدیره در هیئت تر قوامبرادر بزرگ و نقش موقعیت

 مدیره هیئت حکم» که بر این نیز فراتر رفتند و با تکیه از این نمایندگان
تأخیر ، به«نیست صالح باب در این» ایمذاکره و هیچ« ندارد ابداً استیناف

 را پیش دولت استیضاح کردند و احتمال اعتراض از احکام برخی در اجرای
 6کشیدند. 

 
ناهنجار رسیدگی به جرائم زندانیان سیاسی چنان بود که حاج  موقعیت

حکم هیئت مدیره، حکم »نصراهلل، یکی از نمایندگان، ضمن تاکید بر آنکه 
، ایراداتی را نیز ضروری «قطعی است و بنده حکمی را قطعی تر نمی دانم

می دانست. او در خصوص احکام صادره از جانب هیئت مدیره چنین گفت: 
اگر یک صورت و ارکان صحیحی داشت، در دو سه جلسه، من »ام این احک

بنده اعتقادم این  …با یکی از وزرا در تخفیف این حکم مذاکره نمی کردم
است که این مساله را ارجاع به هیئت وزرا بکنید. اگر حکم قاطع تام 

واال چاره دیگر ندارد،  …االرکانی از هیئت مدیره در دست دارند، اجرا بکنند
وضعیت زندانیان سیاسی و  7« نو باید یک فکری برای این کار بکنند. از

آنچه پیرامون سرنوشت آنان در جریان بود، نشان از آن داشت که نحوه 
قضاوت در این عرصه، با چه نارسایی هایی روبرو بوده و چگونه اصل 
تفکیک قوا، به عنوان اساس مشروطیت زیر پا گذاشته می شده است. تا 

نماینده مجلس، با وزیری پیرامون تخفیف حکم مجازات محکومی  آنجا که
به گفتگو می پرداخت. حکمی که از جانب مجمعی بنام هیئت مدیره صادر 
شده بود که خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانست. در چنین نحوه 
قضاوتی، حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی، علی رغم جرمی که مرتکب 

پا گذاشته شده و دستخوش قساوتی خشونت بار یا در نهایت شده بودند، زیر 
رئوفتی ورای قانون قرار می گرفت. قوام السلطنه با توجه به آنچه جریان 

 محبوسین که در این بنده»کرد:  برآمد و اعالم پاسخگویی داشت، در مقام
 حکمدر  . ولیندارم ]سیاسی[ مقصر هستند یا مقصر نیستند حرف پلُتیکی
و  صادر شده مدیره هیئت از طرف قطعی فرمایید حکم. میدارم حرف

 …اند. بندهکرده مسامحه اند، چرا تاکنوناجرا بوده متصدی که اشخاصی
 قسم چه آید بهمی بیرون محکمه از یک که حکمی یک که کنممی سئوال
را شفاهاً بگویند،  چیزی ، یکاعتیجم اگر یک که است گفتن ؟ آیا بهاست

 رئیس بنویسند که چیزی باید یک که یا این گفت حکم توانرا می آن
بدهد و بگوید  را شرح یکرا بکنند و یک مجازات بگوید باید فالن محکمه

اجرا  مأمورین وقتشود. آن مجری باید حکم دلیل و فالن دلیل فالن به
، و فالن باشد. بنویسند فالن باید کتبی حکم …اجرا بگذارند موقع بهاو را 

 مذاکره یک که این باشند. نهمی مجازات فالن به تقصیر، محکوم فالن به
 8« را بخواهند. آن بنمایند و اجرای
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آنچه به تفاوت میان دو گرایش دیگر که از آن سخن رفت مربوط می شد، 
به حقوق شهروندان بود. آیا مشروطیت، چنانچه بر پرچم  چگونگی نگاه

خود نوشته بود، شهروندان را فارغ از نظرات سیاسی و موقعیت اجتماعی، 
تفاوت های قومی و دینی برابر می شمارد و یا بنا بر زیر پا نهادن چنین 

 اصلی، پرچم آزادی نیمه افراشته می ماند؟
سقوط محمدعلی شاه، مقابله با  یکی از دشواری های اساسی دولت پس از

ناامنی و ناآرامی هایی جاری کشور بود. نظم و آرامش، دستخوش بحران و 
اقتدار حکومت موقعیتی شکننده داشت. شماری از حکام و صاحبمنصبان 
جدید، به راه و رسم و شیوه و مسلک قدیم، بر فرمانروایی ادامه می دادند. 

شرایطی حاکم بود که به گفته سلیمان  در برخی از ایاالت و والیات، هنوز
اسباب وحشت »و « مایه تنفر روح انسان»میرزا اسکندری در مجلس، 

می بریدند و به « جرم سه شاهی»بود. تا آنجا که سر جوانی را به « قلوب
طعمه غارت بود و « بازار و دهات»آزار یهودیان و زرتشتیان می پرداختند. 

 9« ی خالف قانون را پیش می گرفتند.به شیوه دوره استبداد، کارها»
قوام السلطنه در پاسخ به نگرانی های نمایندگان مجلس، با بر شماردن 
کوشش های دولت در برقراری نظم و مقابله با مواردی که قانون نقض 
شده بود، توجه آنان را به این نکته جلب نمود که دولت اقداتی را جهت 

ار قرار داده است. به گفته قوام، به سامان بخشیدن به اوضاع در دستور ک
برای بررسی اوضاع و رسیدگی به شکایات « مفتش مخفی»این منظور 

مردم به نقاط مختلف اعزام شده بود. او در فرصتی دیگر، ضمن تکذیب 
 پا به کردن و نعل ساله شش زن یا بچه دست وجود مواردی چون بریدن

 شده دچار خالف که مأموری وضعیت به رسیدگی ، پیرامونمجازات عنوان
شود تا  فرستاده عدلیه وزارت به کار و اعمالش با دوسیه»: باید بود گفت

و صدور حکم،  بعد از ثبوت»و  جزا محاکمه در محکمه العموممدعی توسط
او همچنین نگرانی خود را از تبعیضات و ستمی که « شود. مجازات البته

 10ز زرتشتیان با آن روبرو شده بودند اعالم داشت. شماری ا
این نگرانی ها بی اساس نبود. وزیرزاده، نماینده مجلس با ابراز تاثر از 

در کرمان « بی عدالتی ها در حق برادران زرتشتی»گزارشاتی که پیرامون 
جریان داشت، از قوام خواست در مقام پاسخ گویی برآید و اضافه کرد چنانکه 

 و قانع اش نسازد، دولت را استیضاح خواهد کرد.پاسخ ا
مشروطیت هنوز به معنای رفع تبعیض از اقلیت های مذهبی نبود. شماری 
از مشروطه خواهان، با توجه به ایراد شرعی علماء در نجف و اصفهان، از 
یهودیان، ارامنه و زرتشتیان خواسته بودند تا از انتخاب نماینده برای مجلس 

. تا آنجا که یهودیان و ارامنه، حق شان را در این زمینه به خودداری کنند
آیات اعظام، طباطبایی و بهبهانی سپردند. اقدامی که در ظاهر نشان از 

آنان داشت و در باطن به اجبار حاصل شده بود. ارباب « نجابت و معقولیت»
بود و از حق خود بازنایستاد. « عقل و نجابتی»جمشید زرتشتی فاقد چنین 

ا سرانجام با وساطت آیت اهلل بهبهانی، راه خود را به عنوان تنها نماینده ت
 11اقلیت مذهبی به مجلس باز کرد. 

برابری شهروندان در عرصه دیگری نیز خود را با مانع روبرو می دید. 
گرایشی مدافع آن بود که مجاهدان بنا بر خدماتی که به انقالب کرده اند، 

مل اسلحه برخودار باشند و گرایشی دیگر این می بایست همچنان از حق ح
را حقی ممتاز می دانست که علی رغم دالیلی که در ضرورت آن عنوان 
می شد، بر عدم برابری در مقابل قانون تکیه داشته و توجیه ناپذیر بود. 

تفاوتی که سرانجام در ماجرای پارک اتابک، به تیر خوردن ستارخان، سردار 
 دان انجامیدملی و خلع سالح مجاه

 
 هایبرنامه در ارتباط با رفع عقب ماندگی های ایران نیز گرایشی، موفقیت

 کارشناسان و استخدام و اقتصادی سیاسی روابط گسترش دولت را منوط به
در تحقق برنامه های عمرانی می دید و گرایشی دیگر چنین اقدامی  خارجی

 کارگزاران و قدرت بار گذشتهتاسار را یکسره رد می کرد. قراردادهای
هر  بود که را ایجاد ساخته ، فضاییایران در سرنوشت بیگانه هایدولت

 در خصومتی و گاه شده دیگر، با تردید تلقی با کشورهای رابطه برای اقدامی
 باز می یافت. سخنان خود را در ستیز با بیگانگان ، معنا و مفهومنابخردانه

بود:  ستیزی آشکار چنین بیان در مجلس اصفهان ، نمایندهاالسالمخشی
در تمام کلّه ها فرو برده بودند که ایرانی وحشی و سایرین متمدن  …»

هستند. ایرانی جاهل و سایرین عالم هستند. ایرانی غیر امین و سایرین 
ای امین هستند. این حرف ها را می زدند و شاید بسیاری از ایرانی ه

 یعنی خارجی مستشاران …منورالفکر هم خیال صحت می کردند
 ، یعنیخارجی هایدست مایشاء، یعنی فعاالن . یعنیمطلق الرقابانیمالک
ما را  استقالل ریشه که کسانی یعنی . باالخرهبرضد مملکت طلبانآشوب

امروز  …اندازندرمیروزگار ب ما را از صفحه دهند و اسممی آب کنده، دم
بیزار باشد.  . باید همبیزار است خارجه مستخدمین از جلب ایرانیت روح

عند  اهلل، رضیخطاب عمر بن خالفت . در زماناست مسلمان ایرانی
نمود،  استخدام را در مالیه نفر نصرانی مصر بود. یک اشعری، والی ابوموسی

عاقبت خلیفه نوشت:  …و والی خلیفه پیش زمان در آن خارجه رسید جزیه
مات النصرانی، ای ابو موسی، دست از جانم بردار، من نمی گذارم نصرانی 
در مالیه مسلمین مستخدم باشد. فرض کن امشب نصرانی مرد، فردا چه 

به گفته شیخ االسالم، مستشار نه « خواهی کرد؟ آن کار را امروز بکن.
رد بود و با توصیفی از این دست که از قدیم گفته اند عالج درد، که خود د

، به مقابله ی «دایه که از مادر بیشتر دلسوزی کند، باید پستان او را برید»
با دولت می رفت. او مستشاران را که در نظرش هرج و مرج و فتنه بر پا 

خواند « مهلک سم»کرده بودند، « جوانان ایرانی را فاسداالخالق»ساخته و 
 یک ما در مملکت …»کرد:  از وکال اضافه شماری ناباوری در میان و

 نماینده 12« هستند. ارامنه که داریم هم بدتر از خارجه خارجهنیم فوج
اصفهان در فرصتی دیگر، هنگام طرح الیحه دولت پیرامون تقاضای اعتبار 

سیاست را برای تحصیل شصت محصل نظامی در فرانسه، مساله دیانت و 
سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است  …»پیش کشید و گفت: 

یک نفر محاسب که  …و این عقیده هم با قانون اسالم تطبیق می شود
هیچ کاری سوای حساب کردن ندارد، هر قسم حسابی را که بیاورند، چرتکه 

ه می اندازد و آن حساب را حل می کند. حساب قند بلژیک بیاورند، با چرتک
 …حل می کند. حساب قماش منچستر را می آورند، با چرتکه حل می کند

همین قسم ماها باید هر مطلبی که عنوان می شود، دین را در نظر بگیریم 
و آن قضییه را در سایه دیانت حل کنیم و این مطلب در همین مجلس 
شورای ملی هم سابقه دارد. در دولت مشروطه، موسسه باالتر از مجلس 

ملی نیست. وقتی می خواستند مجلس را مفتوح کنند، قرآن را  شورای
شیخ « …گذارده اند و دو آیه را که داللت می کرده است بر صحت شورا

در توجیه بیاناتش، بلکه نشان « حربه ای»االسالم، تکیه بر دیانت را، نه 
می خواند، بشمار می آورد. « اصول مسلمه»آزادی عقیده که آن را البته از 
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لی که خود نشان از گوناگونی آراء و عقاید داشت و در سرآغاز کالم اصو
این سیاست مدار »نماینده ی دیندار مجلس، بر چنین استداللی استوار بود: 

عالی قدار، بیسمارک می گوید ایران اداره نمی شود، مگر در سایه اقتدار 
 13« مذهبی.

د قوام السلطنه و اصفهان پیرامون ارامنه، واکنش تن اظهارات نماینده
شماری از نمایندگان را برانگیخت. او مخالفت کامل خود را با آنچه ابراز 

عقیده وکالی »شده بود اعالم نمود و تاکید کرد آنچه عنوان شده است، 
سردار معظم )تیمورتاش( نیز که بعدها، « محترم مجلس شورای ملی نیست.

 محکوم ه یافت، ضمندر روزگار پادشاهی رضا شاه، قدر و منزلتی ویژ
، آنان را «نژادی اینظریه» عنوانبه ارامنه درباره االسالمنظر شیخ ساختن

 مکلف …»کرد:  خواند و اعالم مساوی با سایرین« ایران اتباع» عنوان به
 به ، نسبتکنیممی خدمتگزار قدردانی هایایرانی به هرقدر نسبت هستیم
رفتار  انتقاد به ضمن گاهاو آن« .کنیم گذاریو حق شناسیحق ارامنه

 تصدیق …»کرد که:  تکیه نکته درگذشته، بر این خارجی مستشاران
را  ثابتی اصل تواند یکنمی ناشناس وظیفه اشخاص بدی بفرمایید که

را  حقیقت ینو ا باشیم معترف حقیقت این ما امروز باید به کند که متزلزل
سایر  را با زندگانی خودش باید زندگانی ایرانی که بگوییم بیشتر از سایرین

 دنیا معمول در تمام که اصالحاتی از همان کند. ایرانی دنیا تطبیق ممالک
نظر از نقطه که کنیم مند بشود. ما اگر اعترافو بهره کرده باید استفاده است
بر ما وارد  ، نقضیاست ها نرسیدهخارجی درجهما به ، اطالعاتراتو ادا فنی

 ما ناقص به آنها نسبت اطالعات که است بوده هم وقتی . زیرا یکنیست
 نمودند، ما هماز ما می اطالعات کسب وقت آنها آن طور کهو همان بوده

 کلیه …معینه با شرایط هی، منتنماییم را جلب خارجی باید مستخدمین
غیرهمجوار باشد، زیرا اگر  باید از دول کنیممی ما استخدام که مستخدمینی

 سیاسی آنها با نظرات فنی اطالعات است غیرهمجوار نباشد، ممکن از دول
 مقصودی بشوند و آن نفوذ سیاسی اعمال وسیله شود و مستخدمین مخلوط

 14« بشود. فوت داریمما در نظر  که
چنین به نظر می رسد که صد سال پس از مشروطیت که سرآغاز بیداری 
ما از خواب قرون و رهایی از اوهام و خرافات قاجار بشمار می آید، ایران 
همچنان با مسایلی روبروست که عوام وخواص، که تقی زادها و تیمورتاش 

االسالم ها با آن روبرو بوده اند. مسایلی ها ، که قوام السلطنه ها و شیخ 
که سرنوشت ما را در گذرگاه انقالب، در گذار از استبداد به آزادی رقم 

 خواهند زد.

 
*سخنرانی در کنفرانس صدمین سال انقالب مشروطیت. دانشگاه نورث 

 2006آوریل  8تا  5ایسترن ایلینویز. 

 

 منصوره کنید به نگاه دوره این امر و مسایل بیشتر از این آگاهی ـ برای 1

نشر  .مشروطیت سیاسی احزاب و تحول ( پیدایشمافی )نظام اتحادیه
. سیدحسن تقی زاده. تاریخ اوایل انقالب مشروطه 1361 . تهرانگستره

 87ایران. ص 

. چنین 60، ص 1328ـ مذاکرات مجلس. سه شنبه سیزده محرم الحرام  2
خواست تشکیل محکمه تمیز ]دیوان عالی کشور[ از به نظر می رسد که 

این رو بوده باشد که محکومان می خواستند بتوانند در اعتراض به احکام 

 .صادره به مرجع عالی تری شکایت و درخواست رسیدگی نمایند

 60ـ همان، ص  3

 60ـ همان، ص  4

د ـ برای آشنایی با پیش زمینه ها و ضعف های جنبش مشروطه نگاه کنی 5
 1382به اثر مهم ماشاءاهلل آجودانی. مشروطه ی ایرانی. نشر اختران، تهران 

 136ـ137 . صص1328صفر  25 شنبه. سهمجلس ـ مذاکرات 6

 136-137ـ همان، ص  7

  137 ـ همان، ص 8

 181-182 ، صص1328غره ربیع الثانی  شنبه. سهمجلس ـ مذاکرات 9

 182/180 ، صص1328غره ربیع الثانی  شنبهسه. مجلس ـ مذاکرات 10
 59، ص 1328و همان، سه شنبه سیزده محرم الحرام 

 199ـ ماشاءاهلل آجودانی. مشروطه ی ایرانی. ص  11

. 153-154. صص 1340. پنج شنبه یازدهم صفر مجلس ـ مذاکرات 12
 434. ص 1340پنج شنبه دوم ذیحجه 

 308. ص 1340 ـ همان. پنج شنبه یازدهم شوال 13

 154. ص 1340ـ همان. پنج شنبه یازدهم صفر  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روی جلد دیوان حافظ 



 

 
 

44 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 انقالب اسالمی ایران، گسست یا تداوم
 

 جمشید فاروقی

 
 

ها، گفتمان مناسبات گفتمان انقالب اسالمی در ایران، همچون سایر انقالب
اتوکراتیک دولت مدرن در ایران، دولت و جامعه است. نظر به ساختار 

مناسبات دولت و جامعه در عین حال بازتابی از مناسبات دولت سرکوبگر و 
است. از این رو، پرداختن به دو کلیدواژه  "غیرقانونی"اپوزیسیون  

تواند در بافت سیاسی اجتماعی ایران می "مشروعیت"و  "کارآیی"
ی حکومت پهلوی و هاهای فهم تحوالت سیاسی واپسین سالزمینه

 همچنین علل وقوع انقالب اسالمی را فراهم آورد.
هنگام توان گفت که تاریخ انقالب اسالمی ایران، هماناز این منظر می

های اتوریته ها و تحوالت در پایهتاریخ بحران مشروعیت و تاریخ دگرگونی
 و اقتدار دولت مرکزی در ایران است.

پیرامون انقالب اسالمی ایران عرضه کرد، این توان حکم عامی که می
است که این انقالب گسستی عمیق در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 
بوده است. اما این حکم بیش و پیش از آنکه محصول تحلیل اوضاع سیاسی 
و اجتماعی ایران باشد، محصول تعمیم یک ایده کلی است که 

آن جمله هانا آرنت، پیرامون پدیده شناسان و فیلسوفان سیاسی، و از جامعه
 اندبیان کرده انقالب

است، اما هر گسستی نیست. بسیاری از تحوالت  21انقالب یک گسست
سیاسی و اجتماعی در زندگی جوامع کارکردی همچون گسست دارند. از 
این رو تاکید بر این نکته که انقالب یک گسست است، کافی نیست. این 

و  "گسست عمیق"سان در تعریف انقالب از شناچنین است که جامعه
گویند و افزون بر آن تعریف انقالب را تنها به سخن می "تغییر رادیکال"

 کنند.این دو خصیصه نیز محدود نمی
ها گرچه در استمرار اما گسست، به معنی شروعی کامال جدید نیست. انقالب

ی را نیز کامال از کنند، اما تداوم زندگی سیاسی و اجتماعاختالل ایجاد می
رو، تداوم و گسست، هر دو تاریخ یک جامعه پیش و برند. از اینبین نمی

 دهند.پس از وقوع یک انقالب را توضیح می

 
های یک انقالب توجه داشته، شناسانی که به ویژگییکی از جامعه

                                                      
21 Discontinuity 
22 S. N. Eisenstadt, Revolution and the Transformation of 
Societies, A Comparative Study of Civilization, (New York, 
London 1978), p. 217. 
 

استادت است. ساموئل شناسی اسرائیلی به نام ساموئل آیزنجامعه
های اجتماعی و جوامع های خود پیرامون انقالبپژوهش استادت درآیزن

چون تحولی بنیادین، در حال گذار، پدیده انقالب را با رجوع به مفاهیمی هم

  .22دهدتغییری شتابان، گسست و خشونت توضیح می

 
شناسان بر سر نقش خشونت در تعریف انقالب توافق نظر ندارند. جامعه

ت بنیادین ناشی از فروپاشی بلوک شرق و شناسان تحوالبسیاری از جامعه
از آن جمله در جمهوری دموکراتیک آلمان و دیگر کشورهای سوسیالیستی 

اند. حال آنکه خشونت در این تحوالت اروپای شرقی را انقالب دانسته
عمیق و بنیادین سیاسی و اجتماعی نقش چندانی نداشته است. اما انقالب 

است. از این منظر، حکایت انقالب ایران،  ایران، آشکارا تحولی خشن بوده
 حکایت شورش و سرکوب بوده است.

 
 

خشونت نهفته در کنش و واکنش سیاسی ایران در برهه تحوالت طوفانی 
بایست در رابطه با مفهوم قدرت اتوکراتیک های پیش از انقالب را میماه

درت های اتوکراتیک، افزارهای کنترل و مهار قتوضیح داد. در حکومت
آمیز قدرت مسدود های انتقال مسالمتپیش بینی نشده است و همه راه

است. در چنین فضایی زبان اعتراض جامعه شورش و عصیان است و زبان 

انقالب اسالمی در چهار دهه  .واکنش قدرت حاکم سرکوب و خفقان
های سرکوبگرانه را فراهم های عبور از سیاستگذشته، نه تنها زمینه

اعتراضات در  که با قائل شدن مبنایی دینی، بر گستره سرکوبنساخت، بل
 ایران افزود.

های کلیدی یک انقالب سیاسی و اجتماعی، موضوع قدرت یکی از موضوع
است؛ کسب و تصاحب قدرت به منظور تعریف مجدد و متفاوت آن. فیلسوف 
سیاسی آلمان، هانا آرنت پیرامون دو پدیده خشونت و قدرت چنین 

قدرت و خشونت، گرچه دو پدیده مجزا هستند، اما معموال با "نویسد: می
در این بین باید بر این نکته تاکید ورزید که بهره  23"شوند.هم ظاهر می

است.  24گرفتن از خشونت نیازی به مشروعیت ندارد، بلکه موضوع توجیه
 "دفاع از قدرت مشروع"صاحبان قدرت خشونت در رفتار خود را با لزوم 

کنند. جمهوری اسالمی دفاع از والیت فقیه و همچنین خود توجیه می
داند و به آن می "اهم واجبات"های نظام والیی و توتالیتر خود را از بنیان
 بخشد. ای قدسی میچهره

 
بخشد؛ از توجیه خشونت در شورش و در سرکوب، به آن مشروعیت نمی

کاهد. بهره ته است، میمشروعیت نیروی که از افزار خشونت بهره گرف
نیز در خدمت توجیه  "مشروعیت انقالبی"گرفتن از مفاهیمی همچون 

شناسی، چه در جامعه شناسی وبری و کارگرفت خشونت است. در جامعه
پیش بینی نشده  "مشروعیت انقالبی"شناسی متاخر، مفهوم چه در جامعه

 25است.

23 Hannah Arendt, On Violence, (London and New York 
1970), p. 52. 
24 Justification 

، افزاری است برای توجیه رفتار غیر قانونی "مشروعیت انقالبی" 5 
از  گران پیش از انقالب و برای توجیه رفتار غیر قانونی نیرویی کهشورش
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که چه گسستی را بایست پرسید اما اگر انقالب هر گسستی نیست، می

توان انقالب دانست. از این رو، فهم دامنه، عمق و شدت گسست از می
استادت در همین رابطه، شود. ساموئل آیزناهمیت خاصی برخوردار می

تحلیل درجه و عمق گسست در نهادهای اجتماعی و میزان تحقق اهداف 
تعیین  آمدهای انقالب راها و پیو شعارهای انقالب برای توضیح ریشه

 26داند.کننده می

 
چون هر انقالب اجتماعی دیگری، گسستی در انقالب اسالمی ایران، هم

هایی زنجیره تحوالت سیاسی و اجتماعی بود. از این رو هرگاه به خصیصه
استادت برای انقالب بر شمرده است، توجه کنیم، انقالب ایران که آیزن

ابان و سریع، گسستی خشن تحولی بنیادین بود و در عین حال تغییری شت
در سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران. اگر اهداف پیش بینی شده این 

بوده باشد، این انقالب این  42انقالب، اجرای شعارهای ارتجاعی خرداد 
اهداف را عملی کرده است. اما هرگاه تامین عدالت و آزادی از اهداف این 

 ق اهداف خود ناکام مانده است.انقالب بوده باشد، آنگاه انقالب در تحق

 
 

در این نکته که انقالب ایران تحولی بینادین بود، جای کمترین تردیدی 
نیست. بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود پیرامون انقالب اسالمی، 

اند. ما برای توضیح این آمدهای این تحول را مورد بررسی قرار دادهپی
ایران و منطقه تنها به بازگو کردن دو  تحول و عمق تاثیرات آن در جامعه

 کنیم.نمونه بسنده می

 
پژوهشگر آمریکایی پس از وقوع انقالب اسالمی  27ویلیام ب. کواندت

، اقدام به بررسی "های خاورمیانهبحران"ای تحت عنوان ایران در مقاله
کند. کواندت معتقد است که اهمیت انقالب ایران و گسست ناشی از آن می

های کالن آمریکا، امنیت ملی این بر سیاست 1979های سال بحرانتاثیر 
تر از سایر تحوالت در جهان بوده است. کشور و رفاه اقتصادی آن عمیق

وی سرنگونی حکومت پهلوی را تغییری فاحش و بنیادین در توازن قوا در 
 28داند. تغییری که تاثیری فراتر از منطقه دارد.منطقه می

 
گفته شد کواندت در این ارزیابی خود از اهمیت و جایگاه همان گونه که 

تحوالت طوفانی ایران برای منطقه و جهان تنها نیست و در آن هنگام 
اند. اما نمونه دوم را از بسیاری از تحلیلگران به این موضوع توجه داشته

ایم: سفیر بریتانیا در عهد یکی از بازیگران سیاسی این دوران برگرفته
ارزیابی دقیقی از وضعیت  "غرور و سقوط"آنتونی پارسونز در کتاب پهلوی، 

 .کندهای حکومت پهلوی عرضه میسیاسی واپسین سال

 
پارسونز معتقد است که انقالب ایران از نوع تغییرات عادی حکومت در 

نیست که سرهنگی توسط یک کودتای نظامی  "جهان سوم"کشورهای 

                                                      
 .است های انقالبی پیروز بیرون آمده و قدرت را تصاحب کردهدل طوفان

 
26 S.N. Eisenstadt, Revolution and the…, P. 217. 
27 W. B. Quandt 

آنکه تغییری در ساخت  وری باشد بیجایگزین شاهی شود یا سقوط دیکتات
و بافت قدرت سیاسی و دولت ایجاد کند. به باور وی انقالب ایران فروپاشی 
یک اتوکراسی متمرکز و آشکارا قدرتمند است که از پشتیبانی و حمایت 
یک ارتش کارآمد، مجهز و وفادار برخوردار بوده است و این انقالب، ایرانی 

های حیات اجتماعی پدید آورده همه عرصهکامال متفاوت در تقریبا 
 29است.

 
گونه که پیش از این نیز بیان شد، انقالب ایران پایان اتوکراسی البته همان

پهلوی بود، اما پایان عمر اتوکراسی در ایران نبود. از این منظر گسستی 
ای دیگر و تحت عنوانی دیگر به حیات پدید نیامد، بلکه اتوکراسی به گونه

امه داد. به سخن دیگر، انقالب اسالمی ایران، از منظر اهداف خود، خود اد
نماینده جنبش انقالبی ایران نبود، بلکه برآیند آن اعتراضات سیاسی بود 
که منجر به پیروزی روحانیون در ایران شد. این به این معناست که 

تر از نیرویی بودند که فردای پس از نیروهای محرکه انقالب بسی وسیع
 روزی انقالب و سقوط حکومت پهلوی، قدرت سیاسی را به چنگ آوردند.پی

 
نکته مهم دیگر اینکه، این انقالب، انقالبی علیه اتوکراسی نبود، انقالبی 

دهد که انقالبی ضد سلطنتی، هرگاه علیه سلطنت بود. و تجربه نشان می
ره به گیریهای کالن را فراهم نیاورد، های مشارکت مردم در تصمیمزمینه

 برد.دموکراسی نمی

 
انقالب ایران، انقالبی علیه اتوکراسی نبود، انقالبی علیه حکومت اتوکراتیک 
پهلوی بود. آنتونی پارسونز از فروپاشی اتوکراسی منسجم، متمرکز و 

گوید. این سخن خطا نیست. خطا قدرتمند محمدرضا شاه سخن می
را پس از سقوط دولت پهلوی آنجاست که ما پدیده تداوم اتوکراسی در ایران 

 از نظر دور برداریم.

 
از این رو تاکید بر خصلت گسست برآمده از یک انقالب به معنی فراموش 
کردن تداوم نیست. دو مقوله دیالکتیکی گسست و تداوم در کنار هم قادر 
به توضیح دامنه، عمق و شدت یک گسست هستند. به عبارت دیگر گسست 

 .شود و نه در استقالل از آنیبر بستر تداوم مفهوم م

 
توان گفت که به شدت، عمق و دامنه این گسست تنها از از این رو می

طریق مقایسه ساختار سیاسی اجتماعی یک کشور در دو برهه زمانی پیش 

  توان پی برد.و پس از انقالب می

 
گفتیم که انقالب یک گسست است، اما هر گسستی نیست. به سخن دیگر، 

ها در سیر تحول اجتماعی و ک گسست استثنایی است. گسستانقالب ی
سیاسی کشورهای گوناگون، از حیث شدت و گستره تغییرات، متفاوتند و 

28 W. B. Quandt, “the Middle East Crises”, in: Foreign 
Affairs, Winter 1979/80, (58, 1), p. 540.)  
 
29 Anthony Parsons, The Pride and the Fall, Iran 
1974-1979, (London 1984), p. 130. 
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دهد. انقالب یک پدیده همین امر خودویژگی هر انقالبی را توضیح می

 .مانند استو بی 30یکتا

 
ز این رو ای استثنایی هستند و اها، پدیدهها بر بستر خودویژگیانقالب

ها به منظور رسیدن به یک تئوری عام سیاسی پیرامون مقایسه انقالب
اند پدیده انقالب، تالشی بیهوده است. شماری از پژوهشگران کوشیده

ها توضیح دهند. در انقالب ایران و برآیند سیاسی آن را با کمک این تئوری
است که  بین این دسته از پژوهشگران، میثاق پارسا، حتی عنوان کرده

توان با جمع بست تجربه انقالب ایران، به یک تئوری جدید انقالب می
 کند.ای صحت آن را اثبات نمی. ادعایی که عمال هیچ نظریه31دست یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 M. Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, (New 
Brunswick, London 1989). 

 تبریز ، زمان شاه محمود،1546بازی چوگان، 

 بوستان سعدی مینیاتور از بهزاد،
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 32یوسف مستشار و یک کلمه
 

 باقر مومنی

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سرگذشت
 

 1894مه  29هجری قمری برابر  1311ذیعقدۀ  22روزنامۀ اختر در شمارۀ 
میرزا یوسف خان مستشارالدوله در طهران »در گزارشی کوتاه اطالع داد که 

و سپس دربارۀ او در یک سطر نوشت:  33«به رحمت ایزدی پیوسته.
مستشارالدوله بیش از چهل سال در خدمات عمدۀ دولتی که غالباً در دایرۀ »

در تأیید تاریخ درگذشت این رجل « دیپلماسی بود به آبرومندی بسر برد.
اجتماعی و دولتی، خیلی بعد دخترش در حاشیۀ عمده ترین و مشهورترین 

به تاریخ هزار و سیصد »تبریز چنین نوشت:  چاپ« یک کلمه»اثر او، رسالۀ 
و هشت در ماه ذیحجه در روز عید اضحی وقت غروب به جهت وطن 
پرستی ... خائنین دولتی متهم نموده و محکومش ساختند... سه سال و 
پنجاه و پنج روز مدت محبوسیش طول کشید. در تاریخ هزار و سیصد و 

دختر مستشارالدوله  34«یوست.یازده در پنجم شهر شوال به رحمت ایزدی پ
رسم است در عید به »نویسد: مرگ پدر را نوعی شهادت تلقی کرده می

در حقیقت نیز این رجل دولتی، با این که بیش  35«ملت ایران قربان دادیم.
ها و طلبی و بر اثر زندان و شکنجهاز هشتاد سال بزیست به جرم اصالح

و تدفین او نیز، بر خالف معمول ها قربانی شد. در مورد تشییع نامرادی
جمعی از دوستان او چند نفر حمّال آورده نعش آن مرحوم را به فضای »

ی قبرستان معروف قبرآقا که در جنوب طهران واقع است شرقی محوطه
نمودند. او خود در مرض فوت به دوستان وصیت کرده بود که هرگاه « دفن

ف وجوه تا مدفن من مرا به خواهم پس از ارتحال من به اخمی»بپذیرید 

                                                      

از انقالب بهمن فراهم شده و در آستانه  شیپ یهادر سال یک کلمه کتاب - 32

ها بعد . این نسخه سالکار شد نیحوادث مانع ا ریانتشار بود که س ةانقالب آماد

توسط نشر مهری در لندن  2019سپس در پاییز و  ابتدا در اینترنت منتشر شد

و روشنگر  دهیآزاده رنجد ةسندیسال از مرگ نوده از صد و  شیب انتشار یافت.

 .گذردیسرسخت آن م

 1313االسالم کرمانی د رتاریخ بیداری ایرانیان به اشتباه مرگ او را در .  ناظم33

 هـ.ق نوشته است.

روم که روی خاک با ریسمان کشیده حمل دهید زیرا به سوی کسی می
کبریای احدی از آفریدگان کاینات در جنب عظمت و کبریائی حضرت او 
عظمی ندارد. شاید برخاکساری بندۀ خود ترحم فرموده روح مرا مستغرق 

جنازۀ من نشوید بحار رحمت خود فرماید. هر آینه رضا به آن طور حمل 
کنم نعش مرا به دوش حمال گذارده در صحن شرقی قبر آقا وصیت می
 36«دفن نمائید.

چهل سال در خدمات عمدۀ دولتی به »این مرد که به قول روزنامۀ اختر  
و به گفتۀ دخترش قربانی ملت ایران شد و سرانجام « آبرومندی به سر برد

های برجستۀ عصر روشنگری چنین خوار به جانب گور رفت یکی از چهره
و پسر بازرگانی از « سرتیپ میرزا یوسف خان مستشارالدولۀ تبریزی»ایران 

تاریخ »بود. او به قول نویسنده کتاب « حاجی میرزا کاظم»این شهر به نام 
در عنفوان سن... در کنسولگری انگلیس به سمت « »بیداری ایرانیان
ها استعفا ز مستخدمی انگلیسیا»شد. ولی پس از چندی « منشیگری برقرار

 1270در سال »نویسد: . خودش می37«داده و در ادارۀ وزارت خارجه درآمد
به موجب فرمان مبارک اعلیحضرت ولینعمت همایون... به کارپردازی 
حاجی ترخان، که به اصطالح فرانسه کونسلی باشد، مأمور شدم. مدت 

به ایران مراجعت کرده  ...1278هشت سال در آنجا اقامت کرده در تاریخ 
اندوز گشتم. پس از هفده ماه به زیارت خاکپای همایون پادشاهی شرف

االمر به حاجی ترخان معاودت کردم و بعد از سه توقف در طهران حسب
ماه به عزم سیاحت از حاجی ترخان به مسکو و از آنجا به پطربورغ رفتم و 

لّیّه شارژ دفر ماندم. پس شش ماه در پطربورغ در جای وزیر مختار دولت عِ
هجری به کونسول ژنرالی تفلیس سرافرازی حاصل 1280از آن در تاریخ 

به موجب  1283کردم. چهار سال تمام در تفلیس ماندم ... در اواخر سال 
فرمان پادشاهی خلّداهلل مُلکه به شارژ دفری پاریس سرافراز گشتم... در 

 38«به لندن رفتم. مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار بار
در پاریس بوده و در فاصلۀ این تاریخ و  1286او به ظاهر تا نیمۀ سال 

در این زمان  39مدتی در عثمانی اقامت داشته است. 1287اواسط سال 
شود و او را برای کار در این میرزا حسین خان مشیرالدوله وزیر عدلیه می

و در خدمت وزارت عدلیه کند. در همین زمان وزارتخانه به تهران احضار می
 بود که میرزا یوسف خان لقب مستشار یا مستشارالوزاره گرفت.

کند و در اواخر همین از راه بادکوبه سفری به اروپا می 1289در اول محرم 
میرزا یوسف خان، مستشار دیوان »خوانیم که سال در روزنامۀ ایران می

عدالت چون مزید کفایت خود را در خدمت اولیای دولت ظاهر ساخت به 
انتخاب جناب مستطاب اشرف امجد صدراعظم به نیابت وزارت خانه و 

شرت مهام خارجۀ آذربایجان نائل و برقرار و ... روانۀ محل مأموریت مبا

بیست و دو رسالۀ تبلیغاتی از دورة انقالب ». محمد اسماعیل رضوانی، 34

آید . به نظر می231، ص 1348شهریور  -کتاب، مرداد، راهنمای «مشروطیت

روز اشتباه  65« سه سال و پنجاه و پنج روز»که دختر مستشارالدوله در ذکر 

 کرده است.
 همانجا. . 35

مقدمه، )بنیاد فرهنگ، تهران،  -ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، . 36

1346) 

 .203همانجا، ص . 37

 .1287لدوله، رسالۀ موسوم به یک کلمه، پاریس، یوسف مستشارا . 38

 معلوم نیست به چه سمت اقامت و با وزارت خارجه مکاتبه داشته. .39
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کارگزار خراسان است ولی بعد از سالی  1290او در سال  40«.خود گردید
 -آهن ارسشود. در کمیسیونی که برای تأسیس راهبه تهران احضار می

تبریز و با شرکت حسنعلی خان گروسی وزیر فواید عامه و میرزا حسین 
شود او نمایندۀ ایران در برابر یرالدوله وزیر امور خارجه تشکیل میخان مش

گیرد خلعت می 1292پیشنهاد دهندۀ خارجی است. مستشارالدوله در رجب 
یا نیابت « کارگذاری مهام خارجۀ آذربایجان»و باری دیگر برای تصدی 

پس از بیست و » 1296کند. در وزارت خارجه به این منطقه عزیمت می
االمر همایون از تبریز محکوم ل خدمت به دولت جاوید آیت حسبشش سا

، 1297در  41«به توقف مشهد حضرت رضا علیه آالف التحیت والثناء شد.
که مشیرالدوله حاکم خراسان و متولی آستانه است، او همچنان در این شهر 

ها با واگذاری امور هرات به دولت اقامت دارد. در صفر این سال که انگلیسی
میرزا یوسف خان مستشارالدوله هم نامزد »ایران اظهار موافقت کرده بودند 

و حکم  42«مأموریت هرات گردید که امور سیاسی آن منطقه را اداره کند
ماند مأموریت او نیز نتیجه میشود ولی چون مذاکرات بیاو نیز صادر می

 شود.کأن لَم یَکُن تلقی می
االول همین سال همچنان در این منطقه است و در ربیع 1299تا صفر 

شود و در اینجاست که عدلیه به تهران دعوت می دوباره به کار در وزارت
مجلس »گیرد. در این زمان در عین حال از اجزای الدوله میلقب مستشار

و کارپرداز اول یا سرکنسول ایران در بمبئی است  1301است. در « تحقیق
 شود. بار دیگر به کارگزاری مهام خارجۀ آذربایجان گماشته می 1303در 

گردد از کار برکنار می 1308ماند و در ذیحجۀ پنج سال در این مقام باقی می
آید. در این زمان، دیگر مردی به تهران می 1309و سرانجام در رمضان 

ی بیش زنده فرسوده و بیمار و در عین حال مغضوب است و پس از آن، سال
 ماند.نمی

دغدغه نپیمود. بارها از یوسف مستشارالدوله البته این مراحل و مدارج را بی
کار برکنار شد، اموالش را غارت کردند و بارها به تبعید و زندان رفت. او 
آنچنان وضع متزلزلی در دستگاه دولت و دربار داشت که حتی وقتی در 

یه به تهران دعوت شد، آخوندزاده دربارۀ برای کار در وزارت عدل 1287اوایل 
به کارهای میرزا یوسف خان در دیوان »الدین میرزا نوشت: او به جالل

و « الجمله پریشانی روآورده است، از این بابت نگرانی دارمدولت فی
او را « اگر کارهایش به خوبی صورت انجام یافته باشد»خواهش کرد که 

 43سازد.« از تشویش آزاد»
است که این تشویش در این زمان فقط یک احساس بود ولی دو درست 

تبعید به  1290در سال »سال و نیم بیش نگذشت که میرزا یوسف خان 
تکرار گردید.  1296و این تبعید یکبار دیگر نیز در سال  44«خراسان شد

                                                      
 .1872فوریه  4برابر  1289الحجه ذی 5، 145روزنامۀ ایران، شمارة  . 40

مقدمه، ص و، )تهران ،  –میرزا یوسف خان مستشارالدوله ، طبقات االرض   . 41

1299.) 

( 1351دون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون )تهران، خوارزمی، فری . 42

 .485ص

میرزا فتحعلی آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، )فرهنگستان علوم   .43

الدین ، از نامۀ آخوندزاده به جالل166( ص 1963آذربایجان شوروی، باکو، 

 .1287االول = ربیع1870میرزا، مورخ ژوئن 

 .204ی ایرانیان، ص.  تاریخ بیدار44

که بار دیگر در عدلیۀ  1299البته این دوبار کار به خیر گذشت ولی در 
معاون بود به اتهام نوشتن انتقاد از  -یحیی خان -دیگر ای مشیرالدوله

 های دولتی در روزنامۀ اختر، به سختی کتک خورد و زندانی شد:هدستگا
های ایران بد نوشته شاه به واسطۀ تفصیلی که در روزنامۀ اختر از وزارتخانه

ا خان[ ... عرض کرد که کار میرزبودند متغیر شده بودند. مشیرالدوله ]یحیی
چسبد امروز یوسف خان مستشارالدوله است. این بیچاره که تهمت به او می

[ گرفتارشد. به این تفصیل که شاه مخصوصاً اجزای 1299ذیعقدۀ  12]
دیوانخانه را خواسته بود، مبادا سوءظن به جهت او فراهم بیاید فرار کند به 

شته به او الدوله را خواست، دست خطی نوطرف خارجه. بعد از ناهار حاجب
داد. اجزای دیوانخانه که از حضور شاه بیرون آمدند خارج از عمارت، فراشها 

الدوله خان را گرفتند و توسری زیاد به او زدند، در منزل حاجبمیرزا یوسف
السلطنه آزاد دو ماهی در زندان بماند تا با وساطت نایب 45«.زنجیر کردند

 شد. 
اما  46«.جریمۀ کامل از او گرفتند»د نویساالسالم عالوه بر این میناظم

 1308سال بعد، یعنی در اواخر ذیحجۀ  9غضب شاهانه باری دیگر، قریب 
الوزارۀ آذربایجان بود که تر بر او فرود آمد. در این هنگام نایببسی سنگین

اش را غارت و خانه»، 47را گرفتند« مواجبش را قطع نموده لقبش»
را به قزوین بردند و به زنجیر کشیدند. و خودش  48«مواجبش را قطع کردند

الدوله که دوست ای به او نوشته و امینجرمش این بود که ملکم نامه
صمیمی او و رئیس پست بود کاغذ را به نظر شاه رسانده بود. حاج سیاح 

 نویسد:که در این تاریخ در قزوین زندانی بوده می
ها اتاق ما را بسته قراولجزئی اسباب او را آوردند. در حین آوردن او در »

گذاشته، قدغن کردند صدائی شنیده نشود. پس، از جنب اتاق صدای زنجیر 
و خلیلی شنیده شد... در وقت آوردن چراغ به اسمعیل فراش گفتم چگونه 
و به چه دلیل زنجیر به گردن و خلیلی به پای این پیرمرد هشتاد ساله 

کم کرده. شب آمد. غرّۀ ماه نهادند... گفت شاه به موجب تلگراف چنین ح
محرم بود... صدای نالۀ مستشارالدوله بلند شد... گفتند چون مستشارالدوله 
باد فتق دارد زنجیر و خلیلی شده آن مرض زور آورده به حالت بدی است 

 49«.و نفسش به شماره افتاده... فردا مستشارالدوله سخت مریض شد
در راه آزادی و مقصود خود از  قریب سیصد هزار تومان ارثیۀ پدر را»او  

 1309،  سرانجام پس از هشت ماه در روزهای اول رمضان 50«دست داد
باز مأخوذ و به  1309در سال»اند که مرخص و به تهران وارد شد. نوشته

  51«قزوین تبعید شد.

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه،   .45

 .218و  217( ص1345)امیرکبیر، تهران، 

 .205. تاریخ بیداری ایرانیان. ص46

 .871. روزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه، ص47

 .205.  تاریخ بیداری ایرانیان، ص48

سینا، تهران، دوره خوف و وحشت، )ابنمحمدعلی سیاح، خاطرات یا  . 49

 .386تا  383(، ص1446

 .205.  تاریخ بیداری ایرانیان، ص 50

 .  همانجا.51
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چند بار دیگر تبعید و محبوس شد و چه وقت از این تبعیدی آخری بازگشت؟ 
ی آنقدر معلوم است که دو سال پس از آن عمرش به جایی نوشته نشده ول

 سر آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصالح طلب صدیق
درست است که یوسف مستشار شخصیتی سیاسی و دولتی بود اما آنچه 

کند شخصیت اجتماعی میهن ما برجسته می 19سیمای او را در تاریخ قرن 
 ته شده است. ناپذیر شناخطلبی صدیق و خستگیاوست که به عنوان اصالح

یکبار ناصرالدین شاه، وقتی که او را به جرم نوشتن مقاالت انتقادی در 
هایی که در از رشوه»روزنامۀ اختر به زندان انداخت، از او شدیداً بد گفت و 

، اما دوستان و آشنایانش از او 52سخن به میان آورد« دیوانخانه گرفته بود
 اند.کردهبه صورتی کامالً دیگرگونه یاد 

درستکار، »میرزا حسین خان مشیرالدوله در حق او نوشت مردی است 
ای از ایشان خالف آشنائی ترقی،... بقدر ذرهخواه، طالبدرست حساب، ملت

این شخص در نظر من از »گفت: آخوندزاده می 53«.امو انسانیت ندیده
عدیل جهان است. به منشان بیجمله مؤبدان و فرزانگان بلکه فیلسوف

اعتقاد من در این روزگار پادشاهان ایران چاکری بدین فهم و فراست و 
پرستی و خواهی و ملتبدین اخالص و ارادت و بدین نیت دولت

هایی که او برای دارد... رسالهخان راست ندوستی که میرزا یوسفوطن
باید دید و خواند؛  54«منفعت سلطنت ایران و ترقی ملت اسالم نوشته است

الخُلق و فرزانه و دوست و وفادار و شخص نجیب»و در جایی دیگر او را 
خان او زمانی در غیاب میرزا حسین 55خواند.می« مستوجب محبت و تعظیم

برعهده داشت و دربارۀ کار او در این مشیرالدوله کفالت وزارت عدلیه را 
طمعی غرضی و بیدر کارهای مردم با کمال حقانیت و بی»اند مقام نوشته

کلک بود و براستی هم او مردی با اعتقاد و بی 56«کند.رفتار کرده و می
ای کرد ذرهگفت و میدر آنچه در راه اصالح و اعتالی جامعۀ ایران می

                                                      
 .218.  روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ص52

 .173.  اندیشۀ ترقی، ص 53

 .175.  الفبای جدید و مکتوبات، ص 54

 .141.  همان کتاب، ص 55

 .174ص.  به نقل از اندیشۀ ترقی،  56

ه دنبال معتقدات خویش عاشقانه به پیشواز خطر شائبه و ریا نداشت. او ب
رفت و تا دم واپسین نه به اعتقادش خللی وارد آمد، نه صداقتش می

 دار شد و نه از تالش در راه عقایدش بازماند.خدشه
طلب پرجوش و الدوله به عنوان یک اصالحخان مستشارمیرزا یوسف

اس داشت و در طلب تمخروش و صدیق با تمام اشخاص و محافل ترقی
هایی که در قلمرو کرد. در سالهای مختلف مطالعه و فعالیت میزمینه

روسیه مأموریت داشت، و به خصوص هنگامیکه در تفلیس به ژنرال 
طلب کنسولی رسید، با میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشمند مادی و ترقی

رازی تا انقالبی دوستی نزدیک یافت؛ در واقع با او همراز شد و این هم
 پایان ادامه یافت.

مایور میرزا فتحعلی آخوندوف کتابی »در سرگذشت آخوندزاده آمده است که 
الدوله در زبان ترکی مخلوط با اشعار فارسیه و بعض موسوم به نسخۀ کمال

الخاقان میرزا آیات و احادیث و امثال عربیه تصنیف کرده به معاونت مقرب
آن نسخه به زبان فارسی ترجمه  خان سرتیپ دوم و خود مصنفیوسف

و این همان کتاب مکتوبات است که در آن مذهب اسالم با 57«یافته بود
از « اهل سِرّ »دید انتقادی مورد بررسی قرار گرفته بود و تنها تنی چند از 

« نامهشرط»نام نویسندۀ واقعی آن خبر داشتند. او حتی طی یک قرارداد یا 
 خان واگذار کرد.ن کتاب به میرزا یوسفتمام حقوق خود را در مورد ای

خان مشیرالدوله به برادرش نوشته بود که میرزا حسین 1287صفر  6در 
محرم جمیع اسرار من بوده است و هیچ خیال خود را از »خان میرزا یوسف

دانیم که بعدها نیز در وزارت و صدارت و می«. من مکتوم نداشته است
 و مشار و محرم و کاردار او بوده است.سفارت مشیرالدوله همیشه مشیر 

هجری قمری با حسنعلی خان گروسی وزیر  1281اند که در سال نوشته
مختار ایران در پاریس و محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن 

کنند: آیند و پیمان اتحادی به این مضمون امضا میدر تفلیس گرد هم می
است که هیچ امر عمده و اهمّی بدون اتحاد  چون این معنی مشهود... شده»

پذیرد علیهذا از راه کمال و موافقت دوستان صدیق صورت اتمام نمی
خواهی شاهنشاه ... و حُب وطن بر ذمۀ خود الزم و متحتم شمردند دولت

آهن و سایر امور خیر که ... موجب ترقی ملت الحیات در اجرای راهکه مادام
ی متحد و عزم قوی و نیت خالص با همدیگر متفق و وطن عزیز باشد با رأ

 58«شوند.
طلب معروف آن عصر نیز نزدیک خان، اصالحمستشارالدوله با میرزا ملکم

و محرم بود. در تمام سه سالی که به عنوان وزیر مختار ایران در پاریس 
اقامت داشت بارها برای دیدن ملکم به لندن رفت و بارها ملکم به دیدن 

رساند و های خود را به نظر او میبسیاری از نوشته 59یس آمد.او به پار
دید. همیشه با ملکم مکاتبه داشت و به جرم های او را متقابالً مینوشته

 در انبار قزوین زندانی شد. 1308همین مکاتبه بود که یک بار در 

هجری  1283، مربوط به اوایل سال 197.  الفبای جدید و مکتوبات، ص57

 قمری است.

نویسد نسخۀ این اتحادنامه به خط . آدمیت می249.  اندیشۀ ترقی، ص58

 موجود است. 1281شعبان  23مستشارالدوله و به امضای هر سه نفر به تاریخ 

از 1284رجب  18نامۀ  . در386.  رجوع شود به الفبای جدید و مکتوبات، ص59

 «القدس ]یعنی ملکم[ اینجا بود.روح»نویسد: پاریس به آخوندزاده می
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طلب الدین  میرزا و بسیاری دیگر از روشنفکران اصالحاو همچنین با جالل
های اعتمادالسلطنه رقیخواه زمان خود مأنوس و دمساز بود. از یادداشتو ت

الممالک خصوصیت الدوله و مهندسآید که با او نزدیک بوده و با امینبرمی
 داشته است. 

خان به ایرانیان محدود نبود. در میان دوستان ولی ارتباط میرزا یوسف
بینیم که با آنها را باز می« مسیو برژه»االسالم قفقاز و خارجی او نام شیخ

با دانشمندان و 60کرده و مکاتبه داشته است.خط مبادله میکتاب و دست
محمد عارف »ترقیخواهان عثمانی مربوط بوده و نمونۀ آن 

االرض او تقریظ است که به زبان فارسی بر ترجمۀ طبقات« ارضرومیافندی
عضویت یافت « یانجمن آسیای»نوشته است. زمانی که در پاریس بود در 

در همین زمان  61ای از رمز یوسفی را به این انجمن اهداء کرد.و نسخه
، ایرانشناس معروف فرانسوی، ترجمۀ فرانسۀ بوستان سعدی ٰ  بود که نیکال

چنانکه پیداست در میان سلسلۀ دوستان و همرازان  62را به نام او کرد.
ف و فقیه و محقق و مستشارالدوله از سیاستمداران گرفته تا ادیب و فیلسو

کرد زیرا شد و او با همۀ اینان سلوک میگونه دیده میمصلح اجتماعی همه
از همۀ اینها چیزی در خود داشت. او سیاستمداری اندیشمند، و چنانکه از 
فهرست آثارش پیداست عالمی محقق و تجدد طلب بود اما بیش از همه 

رسالۀ یک کلمه از دانش یک متفکر اجتماعی و در عین حال مرد عمل بود. 
آهن از دقت علمی و عملی او اجتماعی و دینی، و تحقیقاتش در مورد راه

نظر و در زمینۀ حکومت کند. او در مسائل اجتماعی نیز صاحبحکایت می
 ه بود.سازماند

خان زبان ترکی و عربی و فرانسه را تا آنجا که دانسته شده میرزا یوسف
ترش دانش خویش از این منابع بهرۀ فراوان دانست و طبعاً برای گسمی
کرده و برای ترجمه برد. اما از قرار معلوم، او به مطالعۀ شخصی اکتفا نمیمی

کشیده است. از منابع خارجی و بهره بردن از آنها دوستان را نیز به کار می
دو نسخه »نویسد: ای از او به میرزا فتحعلی در دست است که در آن مینامه

شریف فرستادم، یکی تقریری است مشتمل بر رعایای آزاد شده و خدمت 
دیگری دست خط مفصل امپراطور ناپولیون به وزیر خارجۀ خود. خواهشمند 

، به خصوص «هستم لطفاً زحمت به خود قبول کرده هر دو را ترجمه نمائید
آن تقریر که مبنی بر عمل رعایای زرخرید است قدری زودتر که الزم »

 63«.است

                                                      
مطابق شوال  1875نوامبر  8. آخوندزاده در نامۀ 333، ص.  همان کتاب60

های یک کلمه را از پستخانه گرفته، یک جلد دهد که نسخهبه او خبر می 1292

کند سپرده و اضافه می« برژه صاحب»به االسالم داده و جلد دیگر را را به شیخ

برژه صاحب خودش بعد از رسیدن کاغذ دوم به شما در خصوص »که 

«. خان روسی به شما کاغذ خواهد نوشتمیرزا آغاسی و تصویر سامسامحاجی

خوانده « دوست با قدر من»ای مسیو برژه را مستشارالدوله خود در نامه

 همانجا(. 369است.)ص

 .477، ص1867دسامبر  -ه مجله ژورنال آزیاتیک، شمارة نوامبر.  رجوع شود ب61
 در پاریس منتشر شد. 1869صفحه در سال  48.  جزوة اول این کتاب در 62

 .1284صفر  21، نامۀ 306. الفبای جدید و مکتوبات، ص 63

 .197و  176. رجوع به اندیشۀ ترقی، ص 64

 .174. همان کتاب، ص 65

دهندۀ دانش وسیع و های او نیز نشانوه بر کتابها، مقاالت و گزارشعال
بینش صائب او در زمینۀ مسائل اجتماعی و سیاسی و تنظیمات حکومتی 

ها سخن فراوان دارد: نخستین طرح قانونی که باید بود و در این زمینه
بر آن نهاده شود به دستور ناصرالدین شاه و « بعد بنای امور دولتمن»
و در زمان صدارت مشیرالدوله به دست او  1288بتنی بر ده اصل در م

مقاالت بسیار مهمی در شرح عدلیۀ جدید در روزنامه منتشر » 64نوشته شد.
در روزنامۀ »نوشت که متن آن « قانون دولتی»مطلبی با عنوان  65«.کرد

 66«.به چاپ رسید 1287الثانی علیۀ دولت علیۀ ایران شمارۀ اول ربیع
ای که به بهانۀ انتقاد از عدلیۀ مشیرالدوله نوشت از مژدۀ آزادی الهدر مق

طبع و انتشار اخبار غیررسمی در روزنامۀ ایران اظهار خوشحالی کرد و یادآور 
توانیم حاالت ناپسندی که مغایر تربیت در ضمن این آزادی ما می»شد که 

 67«.کنیم... گوشزد جمهور کنیمو ترقی مملکت مشاهده می
خان برای رهایی ملت از جهل، بنای مدارس را برای دختر و رزا یوسفمی

کند. به نشر علم، ایمانی راسخ دارد و چند تا از کتابهای او پسر تجویز می
 اند.در همین زمینه نوشته و یا ترجمه شده

فایده وجود القاب و عناوین، نحوۀ اهداء، عالقۀ مردمان به این عناوین و بی
کند و از تعارف و تکلف، چه در رفتار اشخاص سختی انتقاد می بودنشان را به

گوید. ناصرالدین شاه نگاری آنها، به شدت بد میو چه در سیاق و شیوۀ نامه
تواند را، که از عناوین خداوند می« ولینعمت»دستور داده بود که اصطالح 

روزنامۀ 1288االول غرۀ ربیع 14باشد، در خطاب به او بکار نبرند. در شمارۀ 
شود که مدیر روزنامه ای در تحسین این تصمیم نوشته میایران مقاله

کند و در همین جاست که معرفی می« ارباب هنر»نویسنده را یکی از 
 68کند.نگاری این عصر انتقاد مینویسنده از نحوۀ نامه

های مختلف صنعت و امتیاز مغربیان به این مناسبت و از محاسن رشته
اند نه آنها با اقتصاد جدید خویش اسالمیان را نیازمند خود ساختهاینکه چگو
گوید: ترویج علم و معرفت و فنون فرنگی را برای ترقی کشور سخن می

شمارد. باید محصالن را به فرنگ فرستاد و مستشاران را اصل ضروری می
 از آن جا به کار دعوت کرد. باید معادن را از دل خاک بیرون آورد و صنایع

 های مختلف را در کشور ایجاد کرد.رشته
آهن از اشتغاالت خاطر اوست. عالوه بر اینکه در تأسیس بانک، راه و راه

المثل برای زند. فیدهد به اقدامات عملی نیز دست میاین زمینه طرح می

 .448. همان کتاب، ص 66

بدون مهر و » 1288محرم  20مورخ  4این مقاله در روزنامۀ ایران شمارة .  67

اش با استفاده از چاپ شده و در آن ضمن تمجید از مشیرالدوله و عدلیه« امضا

، از نقایص و معایب عدلیه با طنز تندی انتقاد شده است. این مقاله و «آزادی»

اشاره خواهد شد همگی در مطالب دیگری که به آنها اشاره شد، و یا پس از این 

روزنامۀ ایران بدون امضا و یا بدون اشاره به نام نویسندگان آنها چاپ شده ولی 

دهد. حداقل این است که در آدمیت همۀ آنها را به مستشارالدوله نسبت می

 تمام این موارد دست او در کار بوده است.

ست که میرزا فتحعلی .  مطالبی که در این نامه آمده تقریباً تکرار مطالبی ا68

آخوندزاده در این زمینه نوشته بود. آدمیت مثل موارد باال معتقد است که این 

 کسی جز مستشارالدوله نیست.« ارباب هنر»
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تأسیس راه جلفا و راه آستارا از بازرگانان و اعیان و مجتهدان و اهالی نیز 
 آورد.به وجود می یک شرکت سهامی

نویسد باید با ایجاد تأسیسات دولتی و در گزارشهای سیاسی خویش می
اطمینان و امنیت جان »تنظیم قوانین در جامعه نظم و آئین برقرار ساخت و 

و  69را از این طریق تضمین کرد« و مال و ناموس اهالی و آزادی معارف
 کلمه را نوشت. به ویژه در این زمینه است که کتاب اساسی خود یک

طلبانه و ترقیخواهانه چهل سال به های اصالحمستشارالدوله با این اندیشه
دولت و سلطان وقت خدمت کرد. او امیدوار بود که با کمک یاران همفکرش 

 تواند به ملتش نیز خدمت کند.از این طریق می
و آرام در سفارت، در معاونت وزارت، در خدمت ایالت و حتی در تبعید بی

های پرامید اندیشید. یکی از دورانها و اجرای آنها میقرار به طرح نقشه
بود، یعنی روزگاری که در دولت  1288و  1287حیات او سالهای 

خان مشیرالدوله در کار وزارت عدلیه بود. قرار بود وزیر عدلیه میرزاحسین
 رفت و پس از آن« وزارت عسکریه»شود ولی حتی وقتی مشیرالدوله به 

در مقام صدارت نشست این وزارتخانه را به ظهیرالدوله سپردند و او 
 همچنان در مقام معاون باقی ماند.

مستشار در این زمان به آخوندزاده نوشته بود که میرزا حسین  میرزا یوسف
خان در پایۀ صدارت خود همان معامله را با ایران خواهد کرد که پطر کبیر 

به کار خویش در وزارت عدلیه نیز به سختی  ؛ در عین حال70با روسیه کرد
دل بسته بود و مدام در کار و کوشش بود. او در این زمان چنان سرگرم کار 
است که در جواب نامۀ آخوندزاده و پس از چند ماه تأخیر فقط در چند جمله 

مراسالت مفصل محترم شما همه رسیده است. به حق خدا، به »نویسد: می
کنم بدهم نگاری ندارم، حتی از اینکه مسوده میصیلعهد مودت، فرصت تف

دانم کی به شما خواهم بنویسند فرصت ندارم. هزار حرفها دارم، نمی
« از اختصار مراسله هزار بار معذرت»؛ و در پایان بازهم «نوشتز

نگاری ندارد. روزنامۀ ایران در او به راستی هم وقت نامه 71خواهد.می
دهد که در مدت سه چهار ماهی که وزارت ر میخب 1288محرم  29شمارۀ 

فقره دعوا رسیدگی کرده و گزارش تمام این  1273عدلیه برقرار شده به 
های مخصوص خان مستشارالدوله همراه با کتابچهفقرات را نیز میرزا یوسف

 72تقدیم حضور شاه کرده است.
ستود و می خان رااما آخوندزاده که گاه اقدامات وزارت عدلیۀ میرزا حسین

گاه حتی برای وضع قوانین، انتزاع امر شرع از حکومت و محدود کردن 
های آبگرم در کوه ساواالن دامنۀ نفوذ شرع در امور دنیوی، یا ایجاد حمام

خان پیشنهادهایی  به و باالخره از قوه به فعل آوردن خیاالت میرزا یوسف
خواند. به صدراعظم می اساسداد کارهای این دولت را در مجموع بیاو می

آزرد. خان را با طنز گزنده میکرد و رفیق شفیق خود میرزا یوسفحمله می
او در همین زمان ضمن اشاره به وزارت مشیرالدوله به ملکم نوشت: 

خان در تهران بنای وضع قوانین گذاشته است، گویند که پسر میرزا نبیمی»

                                                      
 .186و  185.  رجوع به فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت، ص69

 .370. رجوع به الفبای جدید و مکتوبات، ص70

 .1288الثانی ، نامۀ غرة جمادی398. همانجا ص 71

 هجری قمری. 1288سال  6. رجوع به روزنامۀ ایران، شماره 72

 .197.  الفبای جدید و مکتوبات، ص73

 .279.  همانجا، ص74

گفت: آخوندزاده می 73«اند؟دیوانه است. این قوانین را که خواهد خو
ثمری سعی و تالش طوایف اسالمیه مطلقاً ناشی از آن است که بی»

 théorieفیمابین ایشان ... ترقی علمی که به اصطالح فرنگیان ترقی 

سبقت نکرده است. به خالف همین  pratiqueاست به ترقی عملی یعنی 
کند. مآلش را خان در تهران حرکت میقاعده امروز پسر بیسواد میرزا نبی

پطرکبیر به »نوشت که در جواب مستشارالدوله نیز می74«خواهیم دید.
ها را متروک تربیتی الفباء قدیم روسجهت تخلص ملت خود از نکبت بی

را در ایران به کشیده « قوانین وضع»او «. و الفباء جدید موضوع نموده
خان کرد و میرزا یوسفتشبیه می« السیرچهار حیوان مختلف»ای با عراده

شما ارباب «. هرگز کشیده نخواهد شد»ای داد که چنین عرادهتذکر می
اید و لیبراالن در ایران شبیه اسبند که پیروان خیال خیال طالبان سیر عراده

یران اسب شود، باید همۀ ایشان لیبرال گردد، در شمایند... باید همۀ اهل ا
میرزا فتحعلی اقدامات دولت میرزا  75«.آن وقت عراده براه خواهد رفت

« بنایی بر صحرای ریگسار»خان را بدون تکیه بر مردم به صورت حسین
ای بجویید که جناب صدر اعظم شما... باید وسیله»گفت: دید که میمی

 76«.بکند و آماده به تقویت بناهای خود نماید ملت را شریک خیاالت خود
جمیع تنظیمات و تجدیدات خوبست ولی ... بیداوم است... باید علوم و »

معارف فیما بین کل اصناف ملت از اعلی و ادنی، از وضیع و شریف بال 
استثنا عمومیت پذیرد، شبان و کشتکار و تاجر و عطار نیز آن استعداد را 

دارند و جمیع ملت در جمیع تدابیر اولیای دولت شرکت داشته باشد که وزرا 
ای با پاره»داشت که خان را بر حذر میاو میرزا یوسف«. داشته باشند

 77دل خوش کند.« هابازیچه
خان خود نیز متوجه ناکامی خویش هنوز یکسال نگذشته که میرزا یوسف

نه خیاالت عالیۀ  توانم در بروم وام که نه میبه میان کاری افتاده»شود: می
ای خدمت به ملت خود را بروز بدهم... دنیا تمام شد و ما نتوانستیم بقدر ذره

و وطن بکنیم... حواس من مکدر و خیاالت خوب من زنگ آلود شده است... 
 78«.ور هستمای است. در بحر حیرت غوطهدانید چه هنگامهنمی

بحر »ن و یارانش زیاد در خاگذارد  میرزا یوسفولی پادشاه مستبد قاجار نمی
زند گوید، بر در عدلیه قفل میبمانند؛ کابینه را جواب می« ورحیرت غوطه

خان، به رغم همۀ رنجها و کند ولی میرزا یوسفو همه را مرخص می
ایستاد و به قول ها هیچگاه از تالش باز نمیها، تبعیدها و حبسناکامی

العمر جهاد اهلل مادامسبیلدر ترقی ابنای وطن مثل شهداء فی»خودش 
 79«.کردمی

« یک کلمه»ها را دارد و از کتاب او در مسائل نظری نیز همین خوشباوری
وقت در زمان او و به شیوۀ مورد هایی را منتظر است که هیچخود معجزه

 کنند.نظر او تحقق پیدا نمی
 
 

 .267.  همانجا، ص75

 .270.  همانجا، ص76

 .210.  همانجا، ص77

 .399.  الفبای جدید و  مکتوبات، ص78

مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا ولیعهد در سال خان . از نامۀ میرزا یوسف 79

1306. 
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 رسالۀ یک کلمه 
همان روزهای اول سال خان مستشار نوشتن یک کلمه را از میرزا یوسف

صفر همین  3ای به تاریخ هجری قمری آغاز کرد. خود او در نامه 1285
به کارِ بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن »نویسد: ( می1868مه  28سال )

زیادتر از وضع الفباست مشغول هستم. اگر سعادت یاری کرد و اهتمامات 
افتاد بهترین نعمات  من و همکاران من که با من یک رأی هستند مؤثر

نوشتن همان « کارِ بزرگ» و این  80«قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد
خواند و می« االسالمروح»رسالۀ یک کلمه است که در جایی دیگر آن را 

به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن »گوید که در توضیح آن می
ام که دیگر نگویند فالن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کرده

 81«.چیز مخالف آئین اسالم یا آئین اسالم مانع ترقی و سیویلیزاسیون است
به پایان « در پاریس 1287بیستم شهر ذیعقدۀ الحرام »کتاب سرانجام در 

رسد و به رغم انتقاداتی که بر آن وارد آمد مورد استقبال آزادیخواهان و می
اپ شد. این کتاب، تا آنجا که اطالع در طلبان قرار گرفت و بارها چترقی

 1323یک بار در سال »دست است عالوه بر چاپ پاریس، دو بار دیگر نیز، 
با  1325االول هجری قمری با چاپ سنگی در تبریز و یک بار در ربیع

 82رسد.، به چاپ می«چاپ حروفی در مطبعۀ شاهنشاهی در تهران
 1323محرم  7در جلسۀ « انجمن مخفی»نویسد که االسالم  میناظم

مستشارالدوله « یک کلمۀ»هرگاه ممکن شود کتاب »گیرد که تصمیم می
معلوم نیست که آیا این  83سازد.« را ثانیاً طبع کرده در بین مردم منتشر

تصمیم تحقق یافته؟ و چه زمان تحقق یافته است؟ عالوه بر اینها در 
تهران نیز یاد شده هـ.ق در  1305در « یک کلمه»فهرست مشار از چاپ 

 است.
این کتابی که یوسف مستشار اینهمه در تهیۀ آن زحمت کشیده  

و اینهمه به آن دلبسته بود و اینهمه مورد استقبال آزادیخواهان و 
اعالمیۀ حقوق بشر و »طلبان قرار گرفت چیزی نبود جز تفسیری برترقی

فرانسه به  ، درگرما گرم انقالب کبیر1789اوت  26که در « اتباع کشور
جمیع »تصویب مجلس مؤسسان رسید و نویسندۀ کتاب، به قول آخوندزاده، 

بر آن بیفزود. مستشارالدوله « آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود
چندی اوقات خود را به تحقیق اصول قوانین »نویسد: خود در این باره می

والرطب والیابس  فرانسه صرف کرده بعد از تعمق همۀ آنها را به مصداق
پس از ذکر این نکته که «. اال فی کتاب مبین، با قرآن مجید مطابق یافتم

تجسس و تخصص در اجرای »به علت قابل تغییر بودن فروع قوانین 
اصل است به تشریح، منتها و کار بیهوده و بیکودهای فرانسه ... اطناب بی

ه )که( مشتمل بر روح دائمی کودهای مزبوره و جان جمیل قوانین فرانس
در ابتدای »گوید که این اصول  پردازد. خودش میمی« نوزده فقره است

که در سال »ایست « اصول کبیره»و در واقع همان « کود چاپ شده بود
 « اعالن شده بود. 1789

 
 اعالمیه حقوق بشر و اعضای جامعه

البی که چکیدۀ مبارزات و انقالب خونین بورژوازی انق« اصول کبیره»آن  
اعالمیۀ حقوق بشر و اتباع »های مردم زحمتکش بود و زیر عنوان و توده

                                                      
 .386.  الفبای جدید و مکتوبات، ص80

 372.  همانجا، ص 81

تاکنون همچنان در مقدمۀ تمام قوانین اساسی فرانسه برجا مانده « کشور
 چنین است:

اند با توجه  به اینکه نمایندگان مردم فرانسه، که در مجلس ملی گرد آمده»
وق انسانی تنها علت غافل ماندن، فراموش کردن یا پایمال ساخت حق

ای رسمی بختی ملتها و تباهی حکومتهاست، بر آن شدند که در اعالمیهتیره
ناپذیر و مقدس بشری را عرضه بدارند تا این اعالمیه حقوق طبیعی، انتقال

پیوسته در برابر همۀ اعضای هیئت اجتماع قرار گیرد و حقوق و تکالیف 
عمال قوۀ قانونگزاری و افعال قوۀ آنان را بی وقفه بخاطرشان بیاورد؛ تا ا

اجرائی را بتوان در مقایسۀ مستمر با هدف تمام بنیادهای سیاسی محترم 
شمرد؛ تا اعتراضات و مطالبات اتباع کشور، که از این پس بر اصول ساده 
و بی چون و چرا نهاده شده، همواره در جهت نگاهداری مشروطیت و 

 سعادت همگان مطرح گردد.
مجلس ملی در برابر و تحت عنایات باری تعالی در نتیجه،  

 دارد:رسمیت حقوق بشر و اتباع کشور را به شرح زیر اعالم می
شوند و آزاد و برابر باقی انسانها آزاد و با حقوق برابر زاده می –اصل اول 

 تواند نهاده شود.مانند. امتیاز اجتماعی جز بر منافع همگانی نمیمی
ناپذیر هدف از هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و تصرف –اصل دوم 

بشری است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در 
 برابر ستم.

شود. هیچ هیئتی، هیچ اصل هر حاکمیتی از ملت ناشی می –اصل سوم 
 تواند قدرتی اعمال کند که آشکارا از ملت نشأت نگرفته باشد.فردی نمی

آزادی توانایی در انجام هر آن کاری است که به دیگری  –صل چهارم ا
زیان نرساند؛ بکار بردن حقوق طبیعی برای هر انسان هیچ مرزی ندارد جز 

کند، این مرزی که تمتع اعضای دیگر جامعه را از همان حقوق تضمین می
 توان معین کرد.مرزها را تنها به یاری قانون می

ها کارهایی را حق دارد ممنوع کند که به جامعه زیان قانون تن –اصل پنجم 
تواند ممنوع باشد، و هیچ کس برساند. هر آنچه را که قانون منع نکرده نمی

 توان کرد.را به انجام هیچ کاری که قانون امر نکرده ملزم نمی
قانون بیان ارادۀ همگان است. همۀ اتباع کشور حق دارند  -اصل ششم

نمایندگانشان در تنظیم آن مشارکت ورزند. قانون برای شخصاً یا به وسیلۀ 
همگان باید یکی باشد خواه حمایت کند و خواه کیفر دهد. از آنجا که همۀ 

ها مرم در دیدۀ قانون برابرند می توانند بدن هیچ امتیازی، بجز امتیاز فضیلت
و استعدادها، و براساس قابلیتشان بر هر شرف، مقام و شغل اجتماعی دست 

 یابند. 
توان متهم، توقیف و یا دستگیر ساخت جز هیچ انسانی را نمی -اصل هفتم

هائی که قانون مقرر داشته در مواردی که قانون معین کرده و جز به صورت
کنند یا سبب اجرای احکام است. آنان که احکام خودسرانه صادر و اجرا می

فر ببینند؛ اما هر یک جویند باید کیشوند و یا به آن توسل میخودسرانه می
درنگ به آن از اتباع کشور که به نام قانون احضار و یا توقیف شود باید بی

 تن دهد. مقاومت در برابر قانون جرم است.

 .230، ص12، سال 6و 5.  اسمعیل رضوانی، راهنمای کتاب، شمارة 82

 .27.  تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص83
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قانون نباید کیفری مقرر بدارد که مستقیماً و آشکارا ضروری  -اصل هشتم
از  توان کیفر داد مگر به موجب قانونی که پیشنیست، و هیچکس را نمی

 ارتکاب جرم رسماً اعالم و قانوناً اجرا شده باشد.
از آنجا که هر انسانی، تا آن زمان که محکوم اعالم نشده بیگناه  -اصل نهم

است، اگر دستگیریش ضروری شناخته شود قانون باید جداً اعمال هر 
 خشونتی را که برای اطمینان از شخص او ضروری نیست منع کند.

د به خاطر عقایدش، حتی عقاید مذهبیش، نگران هیچکس نبای -اصل دهم
باشد به شرط آنکه تظاهر این عقاید نظم عمومی را که قانون برقرار ساخته 

 بر هم نزند.
آزادی مبادلۀ اندیشه و معتقدات یکی از گرانبهاترین حقوق  -اصل یازدهم

 تواند آزادانه بگوید، بنویسد وچاپانسانی است؛ هر یک از اعضای جامعه می
کند و تنها در موردی که قانون معین کرده است نباید به تجاوز از این 

 آزادی تن داد.
تضمین حقوق بشر و اتباع کشور مستلزم وجود یک نیروی  -اصل دوازدهم

عمومی است؛ از این رو این نیرو به خاطر سود همگان تأسیس شده نه 
 شود.برای استفادۀ شخصی آنان که این نیرو به دستشان سپرده می

برای نگاهداری این نیروی عمومی و مخارج اداری یک  -اصل سیزدهم
مالیات همگانی ضروری است. این مالیات باید به گونۀ مساوی و بر پایۀ 

 توانایی اتباع کشورمیان آنان تقسیم شود.
همۀ اعضای جامعه حق دارند شخصاً یا به وسیلۀ  -اصل چهاردهم

عمومی آگاه شوند، آزادانه به آن رضایت  نمایندگانشان از لزوم این مالیات
دهند، در مصرف آن نظارت کنند و نسبت، اساس، دریافت و مهلت آن را 

 معین دارند.
جامعه حق دارد دربارۀ هر کارگزار عمومی از سازمان  -اصل پانزدهم

 اش حساب بخواهد.مربوطه
 هر جامعه که در آن حفظ حقوق افراد تضمین و تفکیک –اصل شانزدهم 

 قوا مقرر نشده مطلقاً فاقد مشروعیت است.
از آنجا که مالکیت مصون از تعرض و مقدس است هیچکس  -اصل هفدهم

توان از این حق محروم ساخت وهنگامی نیز که ضرورت عمومی را نمی
کند باید قانون آن را مجاز دارد و با یک محرومیت از این حق را ایجاب می
 84«.اه باشدغرامت مناسب و پرداخت شده همر

از طریق قانون اساسی  1791اگر چه قلمرو این اصول اندکی بعد در سال 
داری مسلط فرانسه با وضع مقررات خاص و به ویژه و به وسیلۀ سرمایه

مقررات مالی بسیار محدود شد، یعنی قریب هفت میلیون تن از زنان بالغ 
أی را از این کشور را نادیده گرفت و بیش از سه میلیون مرد صاحب ر

شمول آن خارج ساخت، با اینهمه در اجتماعات دیگر انسانی، و از آن جمله 
در میهن ما، استقرار این اصول همیشه بزرگترین رؤیا و آرزوی ترقیخواهان 

طلبان و بشر دوستان بوده و چه بسا جانها که بر سر تحقق آنها و اصالح
نویسندۀ رسالۀ یک  زده همینفدا شده است؛ و یکی از این جانهای حسرت

کلمه بود که با همه ناکامیها و نامرادیها کار او اثر خویش را بر اذهان 
خواهان به جا نهاد و اصولی که اعالم کرد در قانون اساسی و به مشروطه

 خصوص متمم قانون اساسی ایران انعکاس یافت.

                                                      
1. Encyclopedie Franceaise. Tome X.Ĺ Etat,  pp. 239-40, 
Société nouvelle de L' encyclopedia francais,   Paris, 1964  

 محتوای رساله 
محتوای رسالۀ موسوم به یک کلمه در واقع همان اعالمنامۀ انقالب 

دانیم که در نظام بورژوایی علیه نظام قرون وسطایی فئودالی است. می
فئودالی وجود امتیازات اشرافی موروثی بر نظام جامعه و مناسبات افراد و 
طبقات حاکمیت داردو به این ترتیب از مساوات میان طبقات مطلقًا 

تواند خبری باشد وگذشته از آن غیر از افراد طبقۀ فئودال و درباری نمی
های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود از آزادی هیچکس در فعالیت

اند. بدینسان نظام برخوردار نیست و طبقات دیگر همه محکوم این طبقه
های مردم اعم از بورژوا و موجود مسألۀ مساوات و آزادی را در برابر توده

دهد و این دو اصل را به صورت مضمون عمدۀ هر حمتکش قرار میز
آورد. اما یک قانون اساسی برای انقالب بورژوایی و قانون اساسی آن در می

اینکه بتواند به این هدفها برسد باید قبل از همه در منشأ قدرت حاکم 
 موجود تردید کند و قیام به ضد آن را مجاز بشناسد. 

در اصل سوم خود آشکارا در مقابل « و اعضای جامعه اعالمیه حقوق بشر»
افرازد و برخالف گذشته، ملت را های موجه موجود قد برمیتمام قدرت

خان نیز همین مطلب را کند. میرزا یوسفها معرفی میمنشأ تمام قدرت
کارانه در فقرۀ هشتم کتاب خویش چنین ذکر منتها با لحنی محافظه

و در توضیح « عامه اساس همه تدابیر حکومت است اختیار و قبول»کند: می
است « از جوامع الکلم»که در عین حال « استشاره»مختصری آن را تا حدّ 

حق « مدافعۀ ظلم هر کس را حق است»آورد. اما با ذکر اصل پائین می
را که قیام به ضد نظام موجود را قانونی « ایستادگی در برابر ستم»

علت اصلی »سازد و آن را تفصیل مطرح میشناسد با صراحت و به می
 خواند.می« عدل و انصاف

اما مساوات که رافع هر گونه امتیاز طبقاتی و در واقع امتیاز فئودالی است 
وجوه مختلفی دارد که عبارت از مساوات در برابر قانون، دادگاهها، مشاغل 

 عمومی یا دولتی و پرداخت مالیات است.
اجرا شدن احکامی که در قانون »کند که باید ده میمستشارالدوله اظهار عقی

نوشته شده در حق اعلی و ادنی، وضیع و شریف، قوی و ضعیف به طریق 
مساوات باشد و به هیچ وجه امتیاز نداشته باشد؛ اگر چه مدعی و مدعی 

 «.علیه ذات امپراطور باشد حکم قانون چون دیگران بر او نافذ است
، «و رتبۀ دولت برای هیچ کس ممنوع نیستمنصب »نویسد: او سپس می

همگان مساویند و هیچ کس را با « قائل شدن به منصب و رتبۀ دولت»در 
دهد که کس دیگر امتیازی نیست مگر به فضل و علم. اما توضیح می

فضل و  علم نه اینست که یک نفر سرتیپ یا یک نفر حاکم در علوم »
بدو طفولیت علوم »ه سردار باید از بلک« انشاء و ادبیات، ماهر و فاضل باشد

کند و از سربازی به منصب « متعلقه به نظام و لشکرکشی را تحصیل
یکنفر حاکم باید از بدو، درس اداره و علم حقوق »سپهساالری باال برود، و 

«. را تحصیل بکند و از کدخدایی به تدریج ترقی کرده و به فرمانروائی برسد
فضل و ادبی ]است[ »دهد که منظورش می در ماهیت این علم نیز هشدار

علوم و صنایع حاضرۀ »یعنی همین « که مقتضی حالت این عصر است
تربیت فرنگستان در صد سال به آن چنان حالیه ... که به واسطۀ آن ملل بی

 «.انددرجۀ اوج وترقی عروج نموده و کل مشرق زمین را محتاج به خود کرده
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تعیین مالیات و باج بر حسب ثروت »سرانجام در مادۀ مساوات اصل 
این امر نه به فرمان مجرد امپراطوری است »سازد. را مطرح می« بالامتیاز

و نه با میزان احتیاج هیئت دولت، بلکه از روی مداخل و منفعت سالیانۀ هر 
از روی مساواتست نه از روی امتیاز، به این معنی »شود و تعیین می« کس

ی مقدار معین از منافعش یا مداخلش را باید به که هر کس از اعلی وادن
 «.دولت بدهد واحدی مستثنا نیست

اصل دیگر که مهمترین اصل و اولین حق طبیعی انسان است آزادی است 
است. نویسندۀ « حریت خیال»و « حریت شخصیه»که مهمترین وجوه آن 

هر کس حرّ و آزاده است و کسی را مجال تعرض »گوید: یک کلمه می
« آزادی بدن»کند: یکی برای این حریت صور مختلف ذکر می«. تنیس

احدی را قدرت نیست سیلی و مشت به کسی بزند »است که به موجب آن 
هیچ کسی را »های دیگرش اینست که صورت«. یا دشنام و فحش بدهد

توان کسی را با ظن مجرد نمی»یا « توان کردبه گناه دیگری عقوبت نمی
احدی را بدون حکم قانون جریمه و تنبیه و »و یا « گرفت و حبس نمود

؛ و باالخره احترام مسکن را نیز یکی از وجوه «توان کردسیاست نمی
احدی را درون خانۀ کسی حق »نویسد خواند و میمی« آزادی شخصی»

 «.دخول و تجسس نیست
هر کس آزاد و مختار است در »گوید که اما در مورد آزادی اندیشه می

را ضروری « حریت مطابع»و در جزء آن « طبع خیال خودنگارش و 
حریت مطابع در ممالک »دهد که شناسند و در اهمیت آن توضیح میمی

متحدۀ آمریکا و انگلیس و فرانسه و سویس و بلژیک و یونان به مرتبۀ 
کمال است و امروز در شهر پاریس صد چاپخانه و ششصد کتابفروش 

« نگارش و طبع خیال»و آزادی و اختیار در « هاآزادی مطبعه»اما «. هست
از الزام امور و اقدم وظایف »گردد که خود بر می« تعلم علوم و معارف»یا به 
« علوم صنایع و معاش اهل فرنگستان»و منظور از آن بخصوص « است

ای از احکام آن پاره»که « است؛ و یا داخل امر معروف و نهی از منکر است
در توضیح ایستادگی در برابر ستم «. راجع استبه حق مدافعۀ مظالم 

« از نتایج حسنۀ این قانون اختیار و آزادی زبان وقلم شایع شده»نویسد: می
 است.

و مقاومت در برابر « آزادی زبان و قلم»بدینسان نویسندۀ یک کلمه میان 
بیند و اساساً آن یک نتیجۀ ای کامالً مستقیم و بالواسطه میستم رابطه

خواند داند. در واقع زبان و قلم را تنها برای آن آزاد میاین یک می مستقیم
هر کس از اعلی و ادنی هر چیزی که در خیر و »که به ضد ستم رقم زند. 

نویسد و صالح و رفاه مملکت و ملت به خیالش برسد با کمال آزادی می
رت کند. اگر خیال و تصورات او مقبول امت باشد تحسین و در صومنتشر می

به این ترتیب آزادی قلم هیچ  حد و «. عکس منع و تقبیح خواهند کرد
ای را بر کاغذ آورد و منتشر ساخت توان هر اندیشهشناسد و میمرزی نمی
بزند و یا « مطلب چاپ شده ضرر... به دین و یا به اخالق عامه»مگر آنکه 

« ضرر واجبازالۀ آن »با قانون اساسی مخالف باشد که در اینصورت البته 
 خواهد بود.

یعنی اهالی حق دارند در »است « حریت سیاسیه»از صور دیگر آزادی 
یعنی دیوان قانونگذار  85انتخاب و کال و نواب برای دیوان کورلژیسیالتیف

و به این سبب اهالی را در بحث و تدقیق افعال «. »که در مقابل دولت است

                                                      
Corps lėgislatif.1    

مستشارالدوله با این بیان در واقع مجلس «. حکومت مداخلۀ عظیم هست
کند نمایندگان ملت را دستگاهی در برابر دستگاه دولت وناظر بر آن تلقی می

« مداخلۀ عظیم« »در بحث و تدقیق افعال حکومت»که ملت از طریق آن 
کند. بنابراین در هر کاری که دولت باید بکند پیش از آن ملت و می

است  اصلی»و مشورت کنند، و مشورت خود  نمایندگانش باید در آن شور
از اصول دین، و سنت خداوند است بر عالمیان و آن حقی است بر عامۀ 

 «اهلل.خلق
و از آن جمله آزادی انتخاب نمایندگان و « حریت سیاسیه»اما برای اینکه 

تأمین « حریت عقد مجامع»آزادی در شور و مشورت به دست آید باید 
اجتماع کردن آزاد و مختار باشد و این آزادی تنها  شود، یعنی جماعت در

 قانون اساسی باشد. « مخالف و مضر»شود که در آنجا محدود می
است. در « حریت مطلق»نیز یکی دیگر از صور « حریت صنایع و کسب»

نظام فئودالی قرون وسطایی و نظام صنفی همه کس مجبور است حرفۀ 
ا هیچ استعدادی حق ندارد پوستۀ صنف آباء و اجدادی خویش را دنبال کند ی

در فرنگستان باعث »خود را بشکافد و از آن بیرون جهد و حال آن که 
و همین آزای « عمده و اعظم در ترقی صنایع و کسب، آزادگی آنهاست

هر کس در اختراعات جدیده »شود تا انتخاب حرفه و کار است که سبب می
 یابد.« و صنایع ترقی و انتشاربه این وسیله حرف »و « صرف افکار کنند

« نفس و عِرض و مال»اما جز از مساوات و آزادی، مردمان باید از حیث 
داشته باشند. مستشارالدوله برای اثبات حقانیت « امنیت تامه»مصونیت و 

این اصل آیات فراوانی از قرآن در منع قتل و دزدی و زنا و ضرورت و حدود 
با این تفصیل که قاتل را باید کشت و زناکار آورد، کیفر این جرمها گواه می

گیرد که را باید صد تازیانه زد و دست دزد را باید برید. او از اینها نتیجه می
نیز مطابق است با احکام خداوندی و « »مصونیت نفس و عرض و مال»

در مدت چهل »گوید بر اثر مراعات همین اصل بود که و می« قانون اسالم
 «!س فرانسه به هشتاد کرور رسیدسال سی کرور نفو

ولی حقیقت اینست که مصونیت جان ومال و حیثیت افراد تنها با سلطۀ 
تواند تأمین شود و به همین دلیل قانون و نظارت قوۀ قضا بر این قانون می

های من درآوردی و دلخواهی که است که میرزا یوسف خان از مجازات
دهد. با اشاره به قانون ت سر میکنند شکایحکام در حق مردمان اجرا می

هر گناهی را در کتاب قانون جزای » گوید از آنجا که اساسی فرانسه می
مخصوص و معین موجود است تعذیب جانی برای اقرار گرفتن و به 

های دیگر غیر ممکن است ... و احدی از حکام و امراء و سران لشگر بهانه
های دیگر ... ر گرفتن یا سببجرئت و قدرت ندارند که ... به جهت اقرا

اگر »در غیر اینصورت «. چوبی بزنند یا شکنجه بکنن یا فحشی بگویند
حکام طریق تجسس و شکنجه را پیش بگیرند بسی جانها را باید اعدام و 

 «.های ناموس را باید هتک کنندبسی پرده
مصونیت جان و مال و حیثیت اعضای جامعه به خصوص وقتی کامالً تأمین 

هیئت منصفه یا به قول « در حین تحقیق جنایات»شود که می
حضور داشته باشد زیرا حضور یک هیئت  مشاوره  86«ژُری»مستشارالدوله 

را از قاضی، که منصبش ابدی است، سلب خواهد کرد و « مجال استیال»
بدینسان عرض و مال و جان اعضای جامعه از هر جهت از تعرض تمایالت 

 ون خواهد ماند.شخصی مقامات قدرت مص

1. Jury  
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برای تأمین آزادی، مساوات و مصونیت جان و مال و حیثیت انسانها، 
اعالمیۀ حقوق بشر اصل تفکیک قوا، استقالل قضات و مسئولیت حکام و 

ای معتبر دانسته است وهمین اصول است مأموران دولتی را ظاهراً وسیله
 شود:توضیح داده می« رسالۀ موسوم به یک کلمه»که به تفصیل در 

قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل منقسم باید بشود و در ید واحد نباشد، »
چنانکه « »یعنی مجلس وضع قانون جدا و مجلس اجرای قانون جدا باشد

آن مجلس هم هیچگونه بیم وامیدی از این مجلس نداشته باشد تا که هر 
«. نند کردیک از دو مجلس ودیعۀ خود را با استقالل و آزادی تمام حفظ توا

االن هر گونه »دهد که اگر مستشارالدوله در محسنات این اصل توضیح می
ترقی و قدرت و قوت و ثروت و معموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده 

و در زیان فقدان این اصل « شود از نتایج جدایی این دو اختیار استمی
نکث در صنایع پولی و عدم قدرت و نظمی و بیهر قسم بی»افزاید که می

شود از اختالط و امتزاج این و تجارت و زراعت در مشرق زمین مشاهده می
در دولتی که دو اختیار مخلوط »گیرد ، و باالخره نتیجه می«دو اختیار است

هم استعمال بشود ممکن نیست که باعث ضعف و خرابی و بلکه بالمآل 
 «.سبب انقراض آن دولت نگردد

که یکی دیگر از وجوه تفکیک قوا، یعنی تفکیک  در  مورد استقالل قضات
عدم عزل »خان قوۀ قضائیه از دو قوۀ مقننه و مجریه است، میرزا یوسف

ابدی بودن منصب »و « های عدالتاعضا از مجالس حکم یعنی از محکمه
 داند.سازد و اینها را تضمینی برای تأمین این اصل میرا مطرح می« قضا

 رتی که ملت به او تفویض کرده تکالیفی دارد:اما دولت در برابر قد
هر وزیری و امیر »و« هر مأمور مکلف به متابعت احکام قانون»اول آنکه 

است و باید شخصاً حساب پس بدهد.  «و حاکم در مأموریت خود مسئول
تواند از حدود قانونی خود خارج شود و به این معنی هیچ قدرت دولتی نمی

 تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند.ونی خویش نمییا در اِعمال قدرت قان
برای اطالع همگی اعضای جامعه باید هر خبر « جات رسمیهروزنامه»دوم 

هر گونه تقریرات در مجلس مبعوثان »ای، از جمله و حادثه
هر منصب و رتبه و شغل به هر کس دادند »، «مفاوضات سیاسیه»،«ملت

همه را منتشر « جرمین روا دانستندو هر قسم تنبیه و سیاست در حق م
 کنند.

« ها برای تربیت اطفال فقراخانهها و معلمخانهمکتب»سوم دولت باید 
بلکه « علم معاد»ها نه خانهها و مکتبتأسیس کند و البته در این مدرسه

باید تعلیم داده شود زیرا علم معاد که در مدارس ایران رایج « علم معاش»
ل علوم صنایع و معاش اهل فرنگستان مثل چراغ در جنب تحصی»است 

 «.است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دریا
اساس کودهای »خود بر« مالحظات»بطوریکه معلوم است میرزا یوسف در 

اعالمیۀ حقوق بشر و اعضای هیئت »، که در حقیقت همان «فرانسه
خواسته است ثابت کند  بود، با گواه گرفتن آیات و احادیث فراوان« جامعه

بینی شده است. او در خاتمۀ که این اصول همگی در شریعت اسالم پیش
گانه اگرچه حقوق عامۀ حقوق نوزده» رود:تر میکتاب حتی از این هم پیش

فرانسه نام دارد ولی در معنی حقوق عامۀ مسلمانان بل کل جماعت متمدنه 
نیه مؤید آمده پس احکام الهی است، و چون جمیع آنها با احکام و آیات قرآ

 «.است
اما با اینهمه در کار قانونگذاری جدا کردن امور دین یا آخرت را از مصالح 

فرانسه با کتاب شرعی مسلمانان « کود»شمارد. میان دنیایی ضرور می

از تواریخ و احادیث اسالم »بیند و از قول دوستی که فرقهای فراوان می
کود فقط مصالح دنیویه را شامل است »د که نویسدارد می« اطالع کامل

چنانکه به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور 
دینیه را کتاب مخصوص دیگر هست. اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح 

و از « دنیا با امور اخرویه، چون صلوۀ و صوم و حج، مخلوط و ممزوج است
ضرر دارد چرا که ملل غیرمسلمه از ساکنان برای سیاست عامه »این رو 

به این ترتیب «. کنندممالک اسالم به خواندن کتاب قانون شما رغبت نمی
شود سبب می« امور دنیویه»محدود کردن قانون و شرایط و انتظامات آن به 

شاه و گدا و »نتواند کرد و« هیچ فردی ... به هوای نفس خود عمل»که 
ن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت به کتاب رعیت و لشکری در بند آ

های کشور نظمیرسد که تمام بیسرانجام به این نتیجه می«. قانون ندارد
های در کدامیک از محکمه»ناشی از فقدان یک قانون منظم و مدون است: 

کدامیک از »شود و قانونی رفتار می« عدالت مملکت اسالم موافق احکام
د کتاب قانون هست که از روی آن با رعایا که حکام عرف را در دست خو

 ؟«امانت محترمۀ خداوند است رفتار کند
نویسندۀ یک کلمه در کیفیت کتاب قانونی که باید جای کتاب شرعی 

اگر چه »گوید مسلمان را بگیرد باردیگر از قول دوست خود می
فرانسه[ جامع حق است و سرمشق چندین دول متمدنه معهذا من کودها]ی

گفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده معمول ن
العباره و بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین الزمه و سهل

 «.الفهم و مقبول ملت باشدسریع
رسد: برای اینکه ملتی و بدینسان یوسف مستشار به پایان حرف خویش می

آن به مدارج تمدن و تعالی برسد، برای از تباهی در امان بماند و گذشته از 
آنکه افراد این ملت آزاد و برابر باشند و جان و مال و آبروشان در معرض 

 کند: قانون.تجاوز قرار نگیرد تنها وجود یک کلمه کفایت می
، که به تفصیل از آنها یاد «اصول مشروطه»نویسندۀ یک کلمه عالوه بر 

به « عالوه بر خاتمۀ کتاب»عنوان  کند، در فصل آخر رسالۀ خود زیرمی
ها و شهرها ها، پاکی و زینت راهپردازد: بنای مریضخانهمسائل فرعی نیز می

و دهات، درستی اوزان و مقیاسها و مسکوکات، بکار انداختن معادن، تأسیس 
دیوان ثبت اسناد، دقت و مراقبت در تهیه و ترتیب امور عسکری از جمله 

اگر »دهد که گوید و حتی وعده میسخن می مسائلی است که از آنها
ای دیگر، و البته بازهم با در این بابها رساله« خداوند توفیق عنایت فرماید

 تکیه بر احکام و آیات صریحۀ قرآن، خواهد نوشت.
اعتنایی به دنیا و تکیه بر آخرت را به شهادت اخبار او در پایان رسالۀ خود بی

از »شناسد و آن را ای مردود میآن نظریهو گفتار حضرت علی و آیات قر
که به آن جهت از عالم ترقی »خواند می« سهوهای اهالی مشرق زمین

مراوده و »البته جدی گرفتن کار این دنیا طبعاً به ضرورت «. انددورتر مانده
این امر بدیهی »گردد: منجر می« با اهالی فرنگستان»مسلمانان « معاشرت

مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد معرفت به احوال است که فیمابین ملل 
توانند حاصل کرد و مادامی که معرفت حاصل نگشته و اوضاع همدیگر نمی

توانند برداشت. جای هیچ از حِرَف و صنایع و امتعۀ همدیگر منفعت نمی
شبهه نیست که اگر از اکابر قوم و از صاحب بصیرت اسالم چند نفر ... به 

العین مشاهده نمایند بعد از د و وضع مدنیت آنها را برأیفرنگستان برون
 «.مراجعت به ایران بالتردید اسباب هزار قسم ترقی را فراهم خواهند آورد
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تر از همه بر این رسالۀ کوچک ایرادها فراوان وارد آمده و از آن جمله سخت
میرزا ایرادهایی است که میرزا فتحعلی آخوندزاده بر آن گرفته است. 

دانست و فتحعلی، که خود، آگاهی تودۀ مردم را اساس هر تغییر می
اندیشید که تحول ذهنی بر تحول مادی باید پیشی داشته باشد، پیش می

دهد که خان را مورد انتقاد قرار میاز همه بینش خوشباورانۀ میرزا یوسف
کرد. او  ای را از جایی گرفت و آن را اجراکند کافی است اندیشهگمان می

و « یادگار خوب»، «نظیرکتاب بی»خان را البته رسالۀ میرزا یوسف
ای که شما رساله»نویسد: داند اما با اینهمه به او میمی« نصیحت مفید»

از یوروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود 
یان است. زعم شما در آن رساله دلیل شمرده بودید نتیجۀ خیاالت یوروپائ

چنان بود که اتخاذ آن برای تحصیل مراد کافی است اما غافل بودید از 
اینکه ترقی معنوی و خیالی به این ترقی صوری و فعلی سبقت و تقدم 

فهمد؟ مگر چارۀ این نجسته است... مگر کافۀ مردم آیات و احادیث را می
 87«کار آیات و احادیث است؟
نویسد از جهات مختلف بر آن که بر یک کلمه می او بعالوه در نقد مستقلی

گیرد: اوالً تغییر کاری نیست که از باال صورت گیرد؛ ثانیاً با طرح ایراد می
ای را تغییر داد، ثالثاً و باالخره توان جامعهچند اصل در یک کتاب نمی

 شریعت قابل تلفیق با قانون مشروطه نیست.
در حجاب کرده، شریعت به ذمی و  از ثالثاً شروع کنیم: شریعت زن را

پذیرد، شریعت خرید و نگرد و شهادت ذمی را نمیمسلمانان یکسان نمی
فروش برده را مجاز داشته است، شریعت ارتباط بین زن و مرد آزاد را زنا و 

داند، شمارد و رضای طرفین را برای این ارتباط کافی نمیمعصیت می
شمارد، شود واجب میی عاید ملت نمیشریعت خمس و حج را که از آنها نفع

داند، جایز می« نوعی از تهلیک نفس است»شریعت بریدن دست را که 
کند، شریعت برای عدم انجام اعمال مذهبی شریعت به قتل مشرک امر می

حد و تعزیر معین کرده است؛ و اینها همه با قانون مشروطه، یعنی اصول 
حیثیت، مخالفت دارد. بعالوه  آزادی، مساوات و مصونیت جان و مال و

کند. احکام شرعیه برای جلوگیری از ظلم و استبداد به هیچوجه کفایت نمی
عباس که به شریعت نیز نزدیک بودند امیه و بنیظلم و استبداد در زمان بنی

احکام شرعیه چرا اینان را از دیسپوتی باز نداشت؟ و »پایه و قوت گرفت. 
فیمابین ملت اسالم با وجود احکام شرعیه برقرار  از آن تاریخ تا امروز ظلم

 «.است
ثانیاً نصحیت و اندرز، آن هم به حکام ستمگر و مستبد و چشم امید به آنها 

در ایران مگر کسی به نصیحت گوش »نتیجه است. دوختن امری بی
کردند که به ظالم باید نصیحت دهد؟ در یوروپا نیز سابقاً چنان خیال میمی

بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصالً »ولی « رک ظلم شودگفت که تا
و هیچ کتابی نیز به خودی خود نخواهد توانست بساط ظلم « مؤثر نیست

 را برچیند و بساط عدل بگسترد.
پذیر است، مردمی و اما مطلب آخر: اصالح و تغییر تنها به دست مردم امکان

ختن دستگاه ستم را نیز بدانند. خواهند و راه و رسم برانداکه بدانند چه می
پذیر است که ... ملت ... خودش اجرای عدالت و رفع ظلم در صورتی امکان»

صاحب بصیرت و صاحب علم شود و وسایل اتفاق و یکدلی را کسب کند. 
بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو. 

                                                      
 .1872مارس  3از نامۀ  268. الفبای جدید و مکتوبات، ص  87

ون وضع نماید و کونستتسیون بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قان
بنویسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و 

  «.مشرق زمین نظیر بهشت برین خواهد شد
و سخن آخر اینکه ترجمۀ جمالت عربی پانویسها از بهاءالدین خرمشاهی 

یش است، که باید از او صمیمانه سپاسگزار بود چرا که او خود نیز در کار خو
 به راستی صمیمی است.

   هجری شمسی 14/5/1356 
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 شباهت سیاست ویران سازی و تاریخ زدایی
 بین عملکرد فاتحان نو مسلمان ایران و حاکمین جمهوری اسالمی

 

 شکوه میرزادگی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر چه قصد نوشتن این مختصر توضیح چگونگی این واقعیت است که 
درباره ی حمله ی اعراب نو مسلمان به ایران و آن چه که واقعاً بر اثر آن 

بر سر ایرانیان آمد،  گاهی بین نوشته های برخی از تاریخ « فتوحات»
دست به قلم برده اند، تفاوت  57نگاران معاصر ایرانی که پس از انقالب 

و آن هم بی  -د ها و حتی تضادهایی وجود دارد اما اغلب آنها در یک مور
اهمیت جلوه دادن فاجعه ای که ما ایرانیان تا هم اکنون نیز تاوان اش را 

 با هم شباهت هایی مهم دارند. -می پردازیم 
به عبارت دیگر، در نزد این دسته  از تاریخ نگاران، دالیل پیروزی اعراب و 

ت شکست ایرانی ها، ابعاد ویرانی ها و کتاب سوزان ها، طول مدت مقاوم
ایرانیان تا پذیرفتن دین اسالم، آن هم به زور یا به دلخواه، کامال با 
مستندهایی که حتی تاریخ نگاران و نویسندگان عرب از آن دوران ها نوشته 

 اند تفاوت دارد.
، 57در نتیجه می توان پرسید که چرا و چگونه، از پس انقالب اسالمی 

پرداخته است که پیشینیان تاریخ نگاری معاصر ایران به قلب آنچه هایی 
 عرب و ایرانی و حتی اروپایی در مورد آنها متفق القول بوده اند؟

در واقع من، به عنوان یک عالقمند به فرهنگ و تاریخ ایران، با مطالعه ی 
بخشی از این نوشته های جدید به این نتیجه رسیده ام که تاریخ نگاران 

ی که در ارتباط با حمله ی اعراب ایرانی معاصردر برداشت های خود از وقایع
نومسلمان بر سر ایران آمده  انصاف و بی نظری را رعایت نکرده اند. بعبارت 
دیگر، در برداشت های این گروه از تاریخ نویسان ایرانی به شکلی روشن 
اشغالگران عرب  از بسیاری از عملیات مخرب شان مبری شده و کوشش 

بودن « عدالت خواه»ویژه با تأکید بر  به –بعمل آمده است تا از آن ها 
 چهره ای موجه ساخته شود. -مذهب شان 

درجه ای، این  189در پی کوشش برای دریافت چرایی این تغییر جهت 
مساله روشن می شود که فعاالن رشته های تاریخ نگاری یا باستانشناسی 
ایران ، چه داخل ایران باشند و چه در خارج )حتی اگر نخواهند که در ایران 
 پست و مقامی داشته باشند( ناچارند برای تحقیق و جمع آوری سندهایی

که نیاز دارند مرتب با دانشگاه ها، پژوهشکده ها، و سازمان های مختلف 
میراث فرهنگی داخل کشور در تماس باشند و به ایران رفت و آمد کنند. و 
طی این تماس ها متوجه سیاست های فرهنگی حکومت اسالمی و خط 

سال اخیر  40قرمزهای ناشی از آن می شوند. حال، از آنجا که در طول 

سازمان ها به شدت تحت تاثیر قوانین کامال مذهبی و اسالم سیاسی این 
قرار داشته اند، این افراد یا باید از نظر کاری با ایران قطع رابطه کنند و یا  

که در آن صورت  -از خط قرمز هایی که جمهوری اسالمی دارد رد نشوند 
 نمی توانند صداقت و انصاف یک پژوهشگر را داشته باشند.

چنین نباشد می توان پرسید که چگونه ممکن است، ناگهان پس از اگر  
انقالب اسالمی، برداشت برخی تاریخ نگاران، به ویژه آنان که که درباره 
ی دوره ی ساسانیان گفته و نوشته اند، با نوع برداشت تاریخ نگاران قبل 
از انقالب تفاوت می کند؟ آن هم در حالی که منابع هر دوی این افراد 

 قریبا یکی بوده است.ت
واقعیت فاجعه بارتر  اینکه اکنون، به مناسبت های مختلف، رسانه های 
خارج کشور، به ویژه رسانه های دولتی کشورهای مختلف و یا رسانه هایی 
که بودجه هایشان از کشورهای عربی یا بازماندگان برخی از سران حکومتی 

و « تاریخ نگاران»ن دسته از ایران تأمین می شود، فقط عقاید و نظریات ای
تحریف گر بعد از انقالب اسالمی را منعکس می کنند؛ « پژوهشگران»

یعنی درست از نوع همان مطالبی را که چهل سال است در داخل ایران و 
به وسیله ی حکومت اسالمی مسلط بر سرزمین مان تولید و تبلیغ می 

 شوند. 
بی سابقه نیست  -المی شده بخصوص در تاریخ ایران اس -البته این امر 

و در عهد حاکمان اسالمی، هم از آغاز، این روش مرسوم بوده است. بطوری 
که در این رابطه می توان دید که به راستی بین روش های حکومتی در 
دوران خلفای اموی و خلفای عباسی و حکومت جمهوری اسالمی از یکسو، 

روز در مقابله یا سازش با و بین گروه های مردمان آن زمان و مردمان ام
 جمهوری اسالمی شباهت های شگرفی وجود دارد.

 
در این مورد اشاره به یک اظهار نظر کافی به نظر می رسد، غالمحسین 
صدیقی، پدر جامعه شناسی و تحلیل های جامعه شناختی تاریخ ایران، در 

 ، می نویسد:«جنبش های دینی ایرانیان در قرن دوم و سوم هجری»کتاب 
  در این وقت سه دسته مردم موجود بود:»

 ای که به دلخواه و ایمان کامل تعالیم اسالمی را پذیرفته و بهدسته -»

 دین اسالم گرویده بودند؛ که غالباً از طرفداران خاندان علی ابن ابی طالب

 بودند. این دسته از عدم شرایع و تعالیم دینی ناخشنود بودند.

بب فرار از جزیه و خراج و تحصیل اعتبار و دسته ی دیگر، که به س -»
دادند و در واقع نه به دین پیشین بودند را مسلمان نشان می آسایش، خود
تازه. این دسته آنگونه که انتظار داشتند با آن ها رفتار نمی  و نه به دین

شد. عرب با ایشان با سروری و بزرگی رفتار می کردند و از امتیازاتی که 
یشان را بی نصیب می گذاشتند و این امر سبب نارضایی شان خود داشتند ا

 بود.

ـ بخشی دیگر نیز همچنان به دین نیاکان خود مانده بودند. این دسته »
 پیوسته منتظر فرصت برای خالصی و رهایی از حکم غالبان بودند.

در آن دوران همه ی داشته های ایران را ابتدا ویران کردند و یا اگر به »
ورد آن را به نام اسالمی تغییر دادند. ابتدا کتاب های دانشگاه دردشان خ

گندی شاپور را یا سوزاندند و یا ایرانیان را وادار کردند که آن ها را به عربی 
و به نام آن ها ترجمه کند، و سپس الگوی گندی شاپور را با کمک پزشکان 

شاپور به  ایرانی در عراق ساختند و همزمان با رها کردن دانشگاه گندی
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حال خود به گسترش دانشگاه اسالمی عراق شان که تا چند قرن با پزشکان 
 و متخصصین ایرانی اداره می شد مشغول شدند.

بر قنات ها و سدهایی که از زمان هخامنشیان و ساسانیان ساخته شده »
سال قابل استفاده است(، نام های اسالمی دادند،  2500بود )و هنوز پس  از 

یات و نجوم را که در ایران باستان آغاز شده بود را به خود نسبت علم ریاض
دادند، آتشکده ها را خالی از آتش کردند و یا به مسجدی تبدیل کردند و یا 

 «  ای واقعی یا قالبی را بر آن نهادند.« امامزاده»نام 
 

و تأمل انگیز است که در چهل سال گذشته نیز از اینگونه عملیات فراوان 
ده است یعنی همانگونه که پس از حمله ی اعراب خالفت اسالمی دیده ش

با تصاحب داشته های علمی و فرهنگی ایرانیان و تحریف تاریخ گذشته ی 
نیز از یک سو با ویران کردن « جمهوری اسالمی»آن ها جان گرفت 

بازمانده های میراث فرهنگی ایران کوشیده است وظایف ویران سازی 
جزیه های »اتمام برساند و، از سوی دیگر، با اعمال  خلفای اسالمی را به
جماعتی را وادار سازد تا خشونت و فساد و فجایع « قرن بیست و یکمی

 دوران خلفای اسالمی را پاک سازی کرده و تمیز جلوه دهند. 
در واقع، این روش یک رفتار و سیاست فرهنگی و تخصصی حکومت های 
ایدئولوژیک مذهبی ست: تصاحب داشته های مادی گذشتگان و تبدیل و 
قلب ارزش های ملی و غیر مذهبی مردمانی که بر آن ها حکومت می کنند 

 به آنچه به درد استقرار و استمرار حکومت خودشان می خورد. 
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 شکوه میرزادگی

نگاهی کوتاه  به ستیز جمهوری اسالمی با 

 فرهنگ ایران
 

سیاستمدارن  انقالب مشروطیت،اگر که حدود پانزده سال پس از پیروزی 
 فرهنگ دوست برآمده از انقالب مشروطیت، که سکان ساختن ایرانی

 امروزی و مدرن را در دست گرفته بودند، یکی از اولین کارهایشان برنامه

 ریزی دقیق در ارتباط با حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایران بود، و با

ردند تا بخش هایی از استانداردهای پیشرفته ی آن روز غرب سعی ک
ایرانی را که به دست حکومت های ناالیق قاجاریه که زیر نفوذ  فرهنگ
مذهبیون متعصب ضد ایرانی در غبار فراموشی فرو رفته بود، بیرون  مالها و

کارآ کنند، اولین قدم حکومت اسالمی نه تنها با حمله ای فیزیکی  کشیده و
لکه برنامه ریزی ها و عملیاتی که فرهنگی و تاریخی ایران بود، ب به میراث
تا به امروز انجام شده، نشان می دهد که یکی از مهمترین ترین  پس از آن
کامال حساب شده ی این انقالب، نابودی فرهنگ و تاریخ ایران،  هدف های

رنگارنگی از مذهب ها، نژادها، زبان ها، و زیباترین سنت  که مجموعه ی
ب و رسوم و تاریخ اقوام مختلف ایرانی است برگرفته از آدا ها و جشن های

 آن با فرهنگ اسالمی ـ شیعی می باشد. و جایگزین کردن

  
 شروع ویرانگری ها

خلخالی، که مورد  بالفاصله پس از انقالب شخصی به نام حجت االسالم
اراذل و اوباش، به  عالقه و از نزدیکان آیت اهلل خمینی بود، با عده ای از

طاغوت را با  نشانه های»اه افتاد، تا به قول خودش سوی تخت جمشید ر
بالفاصله برخی از تاریخدانان و باستانشناسان « خاک یکسان کند

 همزمان مردمان فرهنگ دوست  و  این امر معترض شدند، ایراندوست به

 مرودشت، و سپس مردمانی که از شیراز و نقاط دیگر ایران به آنجا رفته

ترده زدند. آن ها حکومت را تهدید کردند که بودند دست به اعتراضی گس
بولدوزرهای خلخالی به تخت جمشید نزدیک شوند باید از روی بدن  اگر

خانه  بگذرند. همزمان چند تنی از تاریخدان ها و باستانشناسان به در آن ها
افتادند. و  ی این آیت اهلل و آن آیت اهلل رفته و به التماس و درخواست

بود از این کار  وند با فتوایی که از آیت اهلل محالتی گرفتهباالخره دکترورجا
باستانی عیبی  وجود آثار»جلوگیری کرد. در این فتوا نوشته شده بود که 

 «ندارد که سرپا باشد.
 

 روش های ریاکارانه 

ننشستند. آن ها  خلخالی و دیگر فرزندان خلف انقالب اسالمی اما از پای
دست به تخریب  توانند بدون اعتراض و خشم مردمدریافته بودند که نمی 

برای خواست های خودشان  دیگری را  بزنند و باید که راه یا راه های
وزارت فرهنگ و هنر را  برگزینند. بالفاصله در همان سال اول انقالب

باستانشناسی، جلب  همراه با سازمان های مربوط به میراث فرهنگی،

را منحل کردند،. و پس از چندی   وزه هاسیاحان، و سازمان مربوط به م

به وزارت علوم « انقالبی شده»با اهداف و شکل هایی  آن ها را  برخی از

  .سپردند و وزارت ارشاد اسالمی
 

 قوانین جدید برای حذف فرهنگ ایرانی

متوجه می شویم  با نگاهی به اهداف نوشته شده ی وزارت ارشاد اسالمی
فرهنگ ایرانی  بیون اسالمی، تالش برای حذفکه چگونه اولین اقدام انقال

)به معنای مجموعه ای از فرهنگ های کوچک که مربوط به دانش، هنر، 
علوم، و عقاید مردمانی از سراسر ایران با هر مذهب و بی مذهبی و مرام و 
قومیت و زبان و عقیده ای می باشد. ( و گسترش فرهنگ اسالمی )به 

 علوم صرفا شیعی ـ اسالمی(.معنای مجموعه ی دانش، هنر، 
اهداف وزارت ارشاد اسالمی همچنان موجود  موارد زیر در پیشانی نوشت

 :است

 رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی

 اجانب استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ

شکوفایی استعدادها و  های مختلف واعتالی آگاهیهای عمومی در زمینه
 ، تتبع و ابتکار در جامعهروحیۀ تحقیق

 رواج فرهنگ و هنر اسالمی

 انقالب اسالمی آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف

بخصوص مسلمانان و  گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف
 مستضعفان جهان

 های وحدت میان مسلمینفراهم آمدن زمینه

جنگ ایران و عراق  که همزمان با سال، 11به این ترتیب از آغاز انقالب تا 

وزیری موسوی بود همه ی  دوران رییس جمهوری خامنه ای و نخست  و
ایران عمال به حال خود  سازمان های مربوط به میراث فرهنگی و تاریخی

که ثبت ملی شده بودند  رها شدند، همه چیز فرو پاشید، همه ی آثار تاریخی

قاچاقچیان   باد و باران و دولت بود به دستو حفظ شان تا آن زمان بر عهده 
سپرده شد، بسیاری از کتاب ها و اسناد  آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز

 سوزانده شد، و چپاول از موزه ها و بردن آثار با ارزش و کم نظیر به خارج

 از ایران امری عادی شد. باید توجه داشت که در این دوران جنگ ایران و

 بلبشوی فرهنگی کمک می کرد. عراق نیز به این
 

 جان گرفتن تحقیقات باستانشناسی به خاطر منافع سیاسی

دوباره با کوشش  میالدی(، یعنی دوره ی رفسنجانی، 1990) 1368از سال ،
خاطر این که  باستانشناسان و تالش فرهنگ دوستان از سویی و بیشتر به

منافع  طرحکومت اسالمی ِ تازه از جنگ رها شده می خواست به خا
دعوت از  اقتصادی با خارج ارتباط های تازه ای برقرار کند، کار حفاری و

 باستانشناسان خارجی شروع شد. در این زمان سازمان میراث فرهنگی

آن را  زیر نظر وزارت ارشاد که ریاست  همچنان که در دوران موسوی،

 .محمدخاتمی داشت اداره می شد

به  1369سال  اسی اندکی جان گرفت ازدر این سال ها تحقیقات باستانشن
پروژه  بعدبرخی از پروژه های مشترک باستانشناسی تصویب شد. و اولین

 ی مشترک، با فرانسوی ها و ایتالیایی ها و برای بررسی ژئوفیزیکی و

 .مرمت در مسجد عتیق اصفهان بود

شورای   در ، که دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی بود،1373در سال 
به منظور افزایش »اداری و ظاهرا  اداری و به پیشنهاد سازمان امور عالی

« فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کارآیی و تمرکز در مدیریت دستگاه های
و کال به وزارت ارشاد اسالمی  آن را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی گرفته
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ه ، یعنی زمان ریاست جمهوری خاتمی، ب82سال   و در دی ماه  .سپردند
سازمان و ادارت مربوط به آن از وزارت  خواست مجلس شورای اسالمی این

صنایع دستی کال در اختیار   جهانگردی و ارشاد نیز جدا و همراه با اداره
، که آغاز 1384نظر رییس جمهوری قرار گرفت. و از سال بعد،  کامل و زیر

کامل  جمهوری احمدی نژاد شروع شد، این سازمان به طور دوران ریاست
رحیم مشایی، به عنوان معاون و رییس سازمان میراث  در اختیار اسفندیار

 فرهنگی قرار گرفت. 

  

 آغاز تاریخ زدایی رسمی

پایه ای ترین اقدامان مربوط به  ثبت آثار ملی، که یکی از مهم ترین و 
 1309از سال  میراث فرهنگی باید باشد در ایران در دوره ی رضاشاه و 

فهرست قرار  آغاز شده است و تا زمان انقالب همه ی اماکنی که در این
کارشناسان  می گرفتند پرونده ای کامل داشتند که زیر نظر متخصصان و

تاریخی و یا باستانشناسانه آن   گی،ثبت آثار و با توجه به ارزش های فرهن
کارشناسان مورد بررسی قرار می  تهیه می شد. مواردی که از سوی این

 :توجه شود( به این ترتیب است گرفت )و باید برای ثبت هر اثر ملی به آن

مقطعی از تاریخ ملی یا بین المللی با بار غنی فرهنگی  اثر نشان دهنده (الف

 .و تاریخی باشد

ارتباط با شخصیت های برجسته تاریخ کشور و یا  متعلق یا دراثر  (ب

 .زندگی، فعالیت یا آثار آنان باشد ای ازنشانگر گوشه

یا بین المللی شاخص یک مبداء تاریخی یا نقطه  اثر در سطح ملی (پ

 .های او و یا حرکتی تاریخی باشددست ساخته عطف در تاریخ انسان یا

بین المللی حاوی اطالعات جامعی از تاریخ و معارف یا  اثر در سطح ملی (ت
و تمدن بشری تاریخ علوم و فنون هنرها باشد و یا نقش  انسانی، فرهنگ

 .ایی را در این زمینه ایفا کند تعیین کننده

  .مردم و عرف مورد احترام یا توجه خاص باشد اثر نزد عامه (ث

  
یا مکان مورد  ریم محوطهقبل از انقالب این پرونده ها همراه با تعین ح

شده و پس از گذراندن مسیر قانونی  برای ثبت به اداره ثبت فرستاده  نظر،
 1309به این ترتیب بود که از سال  به فهرست آثار ملی اضافه می شدند. و

آثار ملی ایران قرار گرفت. اما بنا  اثر در لیست 1633، فقط 1357تا سال 
، یعنی از زمان 84فقط از مرداده ماه » بر گزارش مسئولین میراث فرهنگی،

دوران ریاست رحیم مشایی بر سازمان  ریاست جمهوری احمدی نژاد و
را « اثر»میراث فرهنگی، تا دوران  کنون سازمان میراث فرهنگی هزارها 

ها،   مربوط به امامزاده در فهرست آثار ملی ثبت کرده که نود و نه درصد آن
میراث »مکان هایی است که هیچ ربطی به  مساجد، تکیه ها، و افراد و

 ایرانیان ندارد.« ملی

 لیست زیر نمونه ای از این آثار است:

و محل شهادت  ـ واقعه صحرای طبس که به طوفان شن معروف است
 شهید منتظر قائم از یزد

محل شهادت سومین شهید محراب « مسجد مال اسماعیل» ـ مکان
 یزد«اهلل صدوقیآیت»

های وقایع انقالب یکی از پایگاه به عنوان« حظیره»مسجد  »ـ مکان
  اسالمی در یزد

 شهید انقالب اسالمی در یزد محل شهادت اولین «چهارراه شهدا»ـ 

شهریور  ـ محل شهادت حجت االسالم سیدعلی اندرز گو در میدان

 از استان تهران57  سال
خاتون  مهـ محل شهادت حجت االسالم ابوترابی فرد، مرکز محله حلی

 از استان قزوین  سبزه میدان،

 ـ امامزاده سلطان سید محمد از استان قزوین
استان  دی به نام گالیکش از 12آذر و  5ـ مکان رخداد دو حماسه ی 

 گلستان

 ـ میدان شهدا از استان خرم آباد

 از استان همدان 57مهر  30ـ مکان رویداد 

 21در  زن شهید انقالبـ مکان رویداد حور شهدا، محل شهادت اولین 
 آبان از استان ایالم

از فوتبالیست  ـ مکان زمین فوتبال چوار، که در جنگ ایران و عراق تعدادی
 ها در آن به شهادت رسیدند استان ایالم

 ذوالفقار ضربت ـ منطقه عملیاتی میمک، محل انجام دو عملیات عاشورا و

 استان ایالم از

 استان ایالم  5عملیات والفجر  ـ منطقه عملیات گرشیر محل انجام

 استان ایالم از 7ـ منطقه عملیاتی چیالت، محل انجام عملیات والفجر 

نیارق و  ـ پنج مکان: میدان شهدا، مسجد علی آباد، میدان قیام، روستای
 مسجد جامع از استان اردبیل

 کرمانشاه «چاغولوند»ـ محل شهادت شهید علی اکبر شیرودی در 

 اهلل مدنی در آذربایجان غربیتـ محل شهادت آی

 محل شهادت شهید مرتضی مطهری ـ

 ـ محل ترور شهید حجت االسالم مفتح

 شیخ فضل اهلل نوری ـ محل شهادت

  1360 ـ محل ترور حضرت آیت اهلل خامنه ای در تیرماه سال
 های قصر و اوین ـ زندان

 

 تبلیغات آیت اهلل ها برای نابودی فرهنگ ایران

جایگزین کردن آن با   هایی که برای فروپاشی فرهنگ ایران ونقشه 
به اجرا درآمده، به اندازه  فرهنگ اسالمی ـ شیعی تهیه و چندین سال است

انگیز است. که اگر  وسیع و هراس« انقالب فرهنگی واپس گرا»یک 

  :بخواهیم آن را فشرده کنیم به این ترتیب خواهند بود

حجت االسالم ها،  ه ی برخی از آیت اهلل ها،ـ تبلیغات گسترده به وسیل1
کشور در رد میراث  امام جمعه ها و آخوندهای وابسته به حکومت در سراسر

مردم بیسواد و کم سواد  برای  فرهنگی و تاریخی ایران. این تبلیغات
اسالمی هستند به طور  مذهبی، که اکنون، بیشترین پشتیبانان حکومت

غیر اسالمی بودن  ر این تبلیغات تاکید برسیستماتیک انجام می شود. د
میان خطابه ها و  همه ی آثار و نشانه های فرهنگی ایران است. آن ها در

تاریخ قبل از اسالم و پس  آثار فرهنگی و اصوال  روضه خوانی های خود
و آتش پرستی قلمداد کرده  از اسالم را که ربطی به تشیع نداشته باشد، کفر

فرا می خوانند. تخریب  را به تخریب و نابودی آن هاو غیر مستقیم مردم 
روی آن ها در این  سنگ نوشته ها، باسنگ و چماق و یا پاشیدن رنگ بر

چنین کارهایی  سال ها مدام تکرار شده و هیچ وقت هم کسی به جرم انجام

  .مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است
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ویدئوها، فیلم  از طریقـ تبلیغات ضد تاریخ ایران و ضد میراث فرهنگی 2
تاریخ های ساخته  ها، کتاب هایی که پایه و اساس واقعی ندارند و در واقع

افرادی چون  شده ای هستند که در موسسات بزرگ و پر هزینه و زیر نظر
شوند. این  پورپیرار و معدود باستانشناسان وابسته به حکومت ساخته می

ها بقبوالند  و سعی می کند به آن تبلیغات بیشتر نسل جوان را در نظر دارد.
ظالمانه و  که تاریخ ایران جز آن چه که مربوط به اسالم شیعی است، همه

 .عدالت گریز است. و ساخته و پرداخته غرب و اسراییل می باشد

معیارهای  آن ها حفظ تاریخ و میراث فرهنگی و طبیعی را، که اکنون با
فاشیستی عنوان  سیونالیستی ـجهانی امری حقوق بشری می باشد، کاری نا

درست از  می کنند و سعی می کنند جوانانی را که آموزش و اطالعاتی
اهمیت میراث فرهنگی و طبیعی در جهان ندارند مقابل فرهنگ دوستان 

 .دهند قرار

در حال حاضر موسساتی در ایران وجود دارد که خبرها و اطالعات دروغینی 
دوره های مختلف را تهیه و آن ها را به عنوان فرهنگ ایران، در  از تاریخ و

های تاریخی یا فرهنگی منتشر می کنند. این مطالب در کتب  واقعیت
سایت های مربوط به میراث فرهنگی، و سایت های دیگر  آموزشی، و یا در

نمونه ساده آن که مربوط به تاریخ معاصر ایران  .دولتی منتشر می شوند
ن میراث فرهنگی و در ارتباط با تاریخچه سازما هم می شود، در سایت

تاریخچه همه ی تاریخ های تاسیس سازمان  میراث فرهنگی است. در این
مختلف مربوط به میراث فرهنگی، و  های باستانشناسی، موزه ها، ادارت

ملی و اقدامات مفید را که انجام  همین طور تاریخ قوانین مربوط به آثار
ن را به دوران قاجار نسبت داده اند تا کسی شده یا حذف کرده اند و یا آ

  نداند که در دوران پهلوی ها اتفاق افتاده است.

شده غیر شیعی  ـ رها کردن عمدی بناها و آثار تاریخی و فرهنگی شناخته3

سپردن آن ها، از سویی و ویرانی  به دست باد و باران  به حال خود، و
یعنی کشتن آن آثار قبل از  محوطه هایی که هنوز مردم نمی دانند چیست
عمرانی مثل ساختن سد و  دیده شدن عمومی، به عنوان انجام کارهای

ها معموال قبل از شروع  جاده و کانال آب و برق و گاز و غیره. این محوطه
و همزمان حفاری  عملیات به اصطالح عمرانی و یا پس از شروع عملیات

 می شود. ایران خارج شده و آثار تاریخی و با ارزش آن مخفیانه از

 
و ... هم ویرانی ها، هم تحریف ها، و هم تالش هایی برای حذف فرهنگ 

   ایرانی ادامه دارد...
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 همبستگی شراب با جاودانگی 
 

 س. سیفی

 
گری تحسین و نوشیدن شراب یا نوعی از شراب نه فقط در زردشتی  

ستایند. تا جایی های سامی نیز آن را میکه در آیینگردد، بلتقدیس می
که عیسا و حواریون او در آخرین شام خویش، با نان و شراب پذیرایی شدند. 

اشد که با اند که باید نوشابه و نوشبایی بها همیشه بر این باور بودهانسان
صرف آن به جاودانگی دست یابند یا عمل خارق عادتی را به پایان برند. 

رستم  88پذیرد.توجیه می "ارداویراز"چنانکه با نوشیدن می و منگ، عروج 
ی مرگ از کالبد فرزندش سهراب به نوشداروی هم به منظور زدودن پتیاره

ی یری از فرهگکاوس نیز که با بهرهشد. چنانکه کیکاوس متوسل کی
جویی در پذیرش کیانی به این نوشدارو دست یافته بود ضمن تعلل و بهانه

 بخشید. ی رستم، در عمل مرگ سهراب را تسهیل خواسته
های سامی نوشیدن شراب ارج و قرب دارد. در هر سه شق عمده از آیین  

 چنانکه مذمت این جهانی شراب در اسالم هرگز از منزلت و وجاهت آن در
های قرآنی خط  فاصل روشن و دقیقی در کاهد. چون در پندارهآخرت نمی

ماءّ "و  90 "شرابآّ طهورا"، 89"کاس من معین"محتوا و مفهوم کلی 
ی عارفان های عارفانهنوشیگردد. در نتیجه شرابمشاهده  نمی 91 "غدقاّ

 یابد. ایرانی، به استناد همین آیات وجاهت و یا حتا قداست می
وستای نخستین گرچه مذمت و تحریم نوشیدنی هوم با تشبث و در ا  

نویسان اعتصام به مبانی اخالقی توجیه می پذیرد، اما زردشت و نص
زردشتی از طرح کلیت این موضوع  واهمه دارند تا با این بهانه صاحبان 

ی طلبانهنوشی را ضمن ترویج آیین به ظاهر اصالحاندیشه و بینش هوم
گیرد رند. هرچند تحریم هوم با چنین توجیهی صورت میخویش نشانه گی

کشاندند، ولی ی جامعه میها را به پهنهکه آنان عوارض و تبعات بدمستی
گرفت ای صورت مینوشی در ستیز و چالش با پندارهدر واقع نکوهش هوم

ی آن انسان با دستیابی به جاودانگی، اهورامزدا را به هیچ که بر پایه
خداوندگار حضور او را نادیده  -و ضمن همسانی با کارکرد بزرگانگاشت می
 گرفت. می

در میدانداری از چنین آوردگاهی زردشت سمت و سوی اهورامزدا را در   
نظر داشت تا همراه با پذیرش خداوندگاری بالمنازع اهورامزدا، نبرد و پیکار 

زدی را و جهان چند ای (cultural pluralism)فرهنگی  با تکثرگرایی
 به نفع گسترش اقتدار فردی خویش پایان بخشد.

 ها و راسپیان زردشتیکارکرد زوت
ی کوبیدند تا از شیرهدر هاونی می "هاونگاه"موبدان زردشتی گیاه هوم را   

گیرند. کاری که قبل از ظهور آن برای فرآوری نوشیدنی پراهوم بهره
ن اعتبار باید دانست پیش یافت. به ایها سامان میزردشت از سوی مهرانی

                                                      
متن پهلوی،  یه)ارداویرازنامه( متن پهلوی، آوانویسی، ترجمنامه: ارداویراف - 88

ترجمه وتحقیق ژاله آموزگار، تهران، معین؛ انجمن نامه: فیلیپ ژینیو، واژه

 .48ص .1382ایرانشناسی فرانسه،
، یطاف علیهم بکاس من معین... )جامی از شراب طهور بر 45/37 -47قرآن: - 89

 گردانند. شرابی سپید که برای نوشندگان لذت است...( آنان می

 92«رفت.نان و شراب در مراسم رازگونۀ مهرپرستی به کار می»از زردشت 
گری و وساطت موبدان های اجتماعی با میانجیبخشی آییناما چون سامان

های کافرکیشی، سوشیانتی، گرفت، درنتیجه انگارهو روحانیان انجام می
ز با سرکردگی و خط و سوبخشی باورانه  نیگرایانه و حتا طبیعتزروانی

پذیرفت، می بالید و جایگاه دلخواه و مناسب همین روحانیان سامان می
 کرد. خود را پیدا می

بالیدند و به ایزدان بسا همین روحانیان از جایگاه زمینی خویش میچه  
ی جمشید خود نمایانگر چنین تغییر و تحولی یافتند. استورهآسمانی ارتقا می

بود که  "خدایی -انسان"آید. او تار باورهای آیینی به شمار میدر ساخ
ضمن دفاع از جایگاه و منزلت انسان،  رقیب و حریفی برای ایزد رسمی 

ی شد. حضور او در پیکار و نبرد با نیروهای واماندهاهورامزدا شمرده می
برد که به ای را برایش به سامان میی استورهزمینی و فرازمینی گستره

پذیر ی او  توجیهمدارانهها و مفاهیم  استورهمایهحتم  فقط  با شناخت درون
 خواهد بود.

های برنهاده در اوستای نخستین و اوستای نو در خصوص فرآوری مایهبن  
ای سود پراهوم و جاودانگی انسان همراه با نوشیدن آن از غنای ویژه

ای عمومی دست به انگارهتوان ای میجوید. در روشنای چنین سامانهمی
برای انسان در دنیای  مرگی و نامیرایی یافت که به استناد و اعتبار آن، بی

 یک جهانی و زمینی قابل وصول و حصول خواهد بود. 

مرگی و بازتولد ای گیاه هوم که عامل بیبر اساس چنین نظر و نهاده  
جاودانگی هم در  روید، پس نامیرایی وآید از زمین میانسان به شمار می

انگیزد. زمین خانه دارد. همان چیزی که حسادت ایزدان را به زمین برمی
برند تا انسان را از دستیابی چنانکه آنان تمام  تالش خویش را به کار می

خداوندگار  -ها و مرزهای جاودانگی که حریم آن با حریم  بزرگبه حرمت
 آمیزد، بازدارند.به هم می

مرگی های گیاه بیخوشه "گاواوژن"دن گاو از سوی میترای در قربانی کر  
کند، همچنان که از خون سیاوش گیاه سیاوشان سر از خون گاو سر بر می

ی ی ممنوعهآورد. گیاه جاودانگی سیاوشان به واقع همان میوهبر می
های سامی است که خداوند جانبداری از انسان را، به پرهیز از آن استوره

ها و خط ود. چراکه با پذیرش یا عدم پذیرش همین خط  فاصلمشروط  نم
گردد. قرمزها، مرز بین انسان آزاده با انسان وانهاده و سرسپرده مشخص می

ها و چنانکه با تمکین از آن دنیایی دو جهانی سامان می پذیرد، تا حریم
 های دنیای خداوند محفوظ بماند.حرمت

داوند نیز دنیای یک جهانی سازمان های خبا عدم تمکین از ممنوعیت  
انگارد. یابد که با بینش و باوری فرامرزی، مرزهای ایزدان را به هیچ میمی

ها روشن است که با احصای چنین رویکردی در سرسپردگی به ممنوعیت
و پذیرش این مرزبندی، رستگاری و جاودانگی  برای انسان خردورز و یک 

 . جهانی ممکن و محتمل نخواهد بود

وخداوند شرابی پاک بآنها نوشانده  -،و سقیهم ربهم شراباَ طهورا 21/76قرآن:  - 90

 است )کشف االسرار(
و اگر بر طریقۀ  –الطریقۀ السقینهم مآ َ غدقَا ،والواستقمواعلی16/72قرآن: - 91

گردانیدیم )مهدی اسالم و ایمان پایداربودند البته به آنها آب فراوان نصیب می

 ای(الهی قمشه
 .307هال، جیمز: پیشین، ص - 92
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یازی به این حریم به طمع خام خویش دست "آدم"های سامی در استوره  

ی ممنوعه تجربه نمود. اما پدر در همان گام نخست فرزند را با خوردن میوه
متجاسر را ضمن چالش خویش به توبه و انابه واداشت. درنهایت تنش و 

شرط چالش ضمن سازش و تسامح به نفع هر دو پایان  پذیرفت. چون آدم 
ادب نگاه داشت تا با انابه حریم دنیای دو جهانی پدر را محترم  شمارد. پدر 

های خود را تحکیم  نیز سر کار خویش گرفت و مرزبندی  حریم و حرمت
 بخشید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های دو جهانی زردشت ی هوم با پندارهدر اوستای نخستین نوشیدن شیره  

دهد که آن را نکوهش کند قابل انطباق نیست. بنا بر این او به خود حق می
بارگی خداوند را به نیکی دریابد. با چنین تدبیر و تدبری تا انسان پیام مرگ

ردید و همچنان مرگی و جاودانگی برای اهورامزدا تضمین و تسجیل  گبی
 در انحصار او قرار گرفت. 

شد که برای نیل به این منظور ای تهیه میی گیاه هوم با آداب ویژهشیره  
ها اختراع هاون نیز به قدمتی کوبیدند. شاید با همین گزارهآن را در هاون می

های برگرفته یابد که تمثیلاگر نگوییم آریایی الاقل هند و ایرانی ارتباط می
ز باور میترایی را در خود پنهان دارد. چون انسان به منظور ارتقا و بالندگی ا

شود تا وصول به عشق و محبت میترایی خویش درهاون گیتی کوبیده می
ی وجود او، در این ساز و کار گیتیک قابل حصول باشد و برای شیره

 دستیابی به بهشت در دنیای یک جهانی ممکن گردد. 

گردد، نه مکانی. نیز مفهومی زمانی ایفاد می "هاونگاه" "گاه"از پسوند  
پذیرفت. رسمی که به این معنا که آیین فرآوری هوم سحرگاه انجام می

گیرد. آنان خیرات خود را پیش اکنون نیز بین مردمان فالت صورت میهم
کنند تا با آمدن صبح توزیع گردد. شعر حافظ  نیز که از صبح فراهم می

 بهره نیست:ها بیهای باستانی است، از این اشارهی آیینمایهمملو از بن
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / وندر آن ظلمت شب آب حیاتم  

 دادند

                                                      
جلد اول، مهریشت،  1347ها، تهران، طهوری، راهیم: یشتپورداود، اب - 93

 .469ص
 پیشین.  - 94
 . 48نامه: پیشین، صارداویراف - 95

های عرفانی ما از دوش معنا و مفهوم مایهبا استناد به شعر حافظ در بن  
ه شود ککه دوش به آن پاره از شب اطالق میگردد، بلدیشب مستفاد نمی

یابد. ظلمت شب نیز با سحر تقارن دارد و با صبح  نزدیکی و همخوانی می
ای مایهکه از درونوجه مفهومی زمانی را در بر ندارد، بلبه هیچ

گیرد که شاعر ضمن دستیابی به آب حیات، خویشتن باورانه بهره میهستی
ات و خیر"اکنون نیز مردم رهاند. چنانکه گفته شد همخویش را از آن می

نمایند تا با طلوع صبح های شب فراهم میخویش را، از نیمه "نذورات
توزیع گردد. الزم به یادآوری است که امروزه در بین زردشتیان هاونگاه به 
لحاظ  سیر تاریخی  واژه، زمان  طلوع  خورشید را تا نیمروز را در بر 

 گیرد.می
زوت »یاند. وظیفهتهدر اوستا برگزاری مراسم هوم را به زوت واگذاش  

 93«چنانکه از اسمش برمیآید تهیه نمودن زوت یا آب مقدس میباشد.
نامد. قدمت این واژه خود را زوت می 6ها بند گات 33زردشت در یسنای 

)زوتر(  Hotarرسد که در سانسکریت هوتربه زمان مهاجرت آریاییان می
 شود. نامیده می

رساند تا مراسم به زوت یاری میراسپی موبد دیگری است که در این   
در زبان پهلوی 94هوم را با شیر و غیر آن بیامیزد و بین مردم تقسیم نماید.

شد که سرپرستی موبدان دیگر را در هاونن یا هاونان به موبدی گفته می
ی شراب هوم  به عهده داشت. در این مراسم مردم نیز با صدای هاون تهیه

افتند. رسمی که اکنون در ناقوس کلیساها شتبه پرستشگاه مزدیسنان می
 مُهر و نشان خود را به یادگار گذاشته است.

 
 تحسین و تقدیس نان و شراب 

دستوران دین سه جام زرین می و منگ »اند که: نامه آوردهدر ارداویراف  
روان ویراز از تن به چکاد دایتی و »نوشاندند تا  "ارداویراز"به « گشتاسبی

همان 95«و پس از هفت شبانه روز باز آمد و در تن شد. چینود پل رفت
نامه پیرامون نوشاندن می و منگ به ارداویراز هایی که در ارداویرافمایهبن

 شود. گردد، پس از پیدایی اسالم درعرفان ایرانی نیز مشاهده میگزارش می

 دستوران"بینیم در گزارش یاد شده نوشاندن می و منگ را به چنانکه می  
اند، همچنان که در آیین زردشتی فرآوری هوم و پراهوم را واگذاشته "دین

 -ها و کیشسپارند. با این حال در تمامی آیینها و راسپیان میبه زوت
به عهده  "دستوران دین"های ایرانی کار سقایت را روحانیان  و آیین
ن تعبیر و چنی "ساقی کوثر"های شیعی نیز از مایهگیرند. چنانکه در بنمی

آید که او کسی جز علی بن ابی طالب نیست؛ هرچند در تأویل به عمل می
با این همه در قرآن حرفه و  96را به محمد می بخشند.  "کوثر"نص، 
شراباَ "است. چون اهلل به هر آنکه بخواهد  "اهلل"ی سقایت مختص پیشه

 نوشاند.می97 "طهورا
و منگ را با این بهانه به ارداویراز شود دستوران دین سه جام می یادآور می  

یک جام برای اندیشه نیک، جام دیگر برای گفتار نیک و »نوشانند که می
باشد. با همین دلیل یا بهانه رسم و آیین  98«سدیگر برای کردارنیک

 ی کوثر.قرآن : سوره - 96
 .21/76قرآن: - 97
 .49نامه: پیشین، صارداویراف - 98

 جام شراب، کشف شده در شهر سوخته



 

 
 

64 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

گردد تا پیروان آنان با ها تقدیس میآیین -ی کیشنوشی در همهشراب
ی دست یابند. دستیابی انسان به ای به جاودانگتمسک به چنین شیوه

 سازد. جاودانگی و بازتولد نیز، حضور او را درحریم ایزدان ممکن می
های موجود راهیابی به حریم ایزدان گاهی اما باید دانست که بنا به داده  

گیرد، همچنان که ایزد یا ایزدان های ایزدی صورت میدر چهارچوب سازه
پذیرند و شراب جاودانگی به ریم خویش میهر آنکه را خود بخواهند به ح

نوشانند. گاهی هم در تمرد از خدایان و به منظور نفی آنان رسم وی می
ی خداوند را نوشی انجام می پذیرد، که تقابل و چالش با نظم و سازهشراب

ی آن به شمار های جمشیدی از نمونهبه همراه خواهد داشت. چنانکه گزاره
ی گیتی  گسترانید و به منظور نیل به چنین را در پهنه مرگیآید. او بیمی

هدفی ازهوم یاری جست. هوم  نیز همان شراب و نوشبایی است که در 
 شد.جام جمشیدی به مردمان زمانه ارزانی می

خسرو اختصاص دارد، ولی به دلیل به کی "جام"در شاهنامه نیز هرچند   
 شناسند.قرابت شراب و هوم با جام  و پیاله، مردم آن را با جمشید می

شود، همان خسرو که در گزارش شاهنامه از آن نام برده میآیا جام کی  
د؟ آیا پذیر خواهد بوجام جم است؟ آیا ارتباط واژگانی جم با جام امکان

، میزانی برای "شیشه"ی جام امروزی به مفهوم واحد و میزانی برای واژه
ی آن نخواهد بود؟ با این همه طراحی هندسی  تأویل از ساز و کار گذشته

 نمایاند. ای جام، کلیت گیتی را در خود میو شکل استوانه

آید. و کل هستی به شمار می 99ی جام هم نمادی از زهداندایره  
خسرو کند. همچنان که کینمایی جام نیز از همین موضوع حکایت مییگیت

 یابد:نما بیژن را میگیری از جام گیتیضمن بهره
 سوی گیو کرد آنگهی روی شاه / بخندید و رخشنده شد پیشگاه 

 که زنده است بیژن تو دل شاد دار / ز هر بد تن مهتر آزاد دار
 نگر غم مداری بزندان و بند / از آنپس که بر جانش نآمد گزند 

 100که بیژن به توران ببند اندر است / زوارش یکی نامور دختر است 

نما، به مانند توان مدعی شد که جام جهانی فوق میبه استناد گزاره  
خسرو قرار داشت. با این رویکرد ی گیتی و کل هستی در اختیار کیعصاره
نوشد. او ی هستی را میع انسان ضمن نوشیدن محتوای جام، عصارهبه واق

گردد که گیتی را در خویشتن خویش در این فرآیند به مطلقی بدل می
 اندوزد. می
رساند. رنگ شراب به دلیل سرخی آن به گستردگی این اندیشه یاری می  

ا نماید که بخداوندی را تجلی و تداعی می "ثار"چراکه شراب خون و 
جریان آن در کالبد انسان، او به فرزندخواندگی و خلیفگی خداوند ارتقا 

گذارد. های پدر را به نمایش مییابد. فرزندی که در کلیت خویش ویژگیمی
های با این همه نباید از نظر دور داشت که جام خسروانی که از ویژگی

ها را در ژگیگرفت و همین ویشناسی  ایرانیان بهره میبینی و کیهانجهان
گونگی و نمایاند. زرینی جام هم بر مطلقهای خویش به ما میسایه روشن

ی افزاید. چون سرخی زر ناب روایتی است از چهرههمسانی موضوع میبی
 آید. ای مطلق از سیمای خداوندگار به شمار میخورشید که نشان و نشانه

                                                      
 .163هال،جیمز: پیشین، ص - 99

 .174شاهنامه: پیشین، جلدسوم، ص - 100
 .127صهال،جیمز: پیشین،  - 101

دانند که برای عیسویان شراب را نمادی از خون عیسای مصلوب می  

نگه  (Chalice) استفاده در مراسم عشای ربانی آن را در ظرف و جام 
گذارد های سامی هیچ شکی باقی نمیقداست شراب در آیین 101دارند.می

ی نوشی ایرانیان گرفته باشند. چنانکه واژهآیین هوم -که آن را از رسم 
شود، تفاده میاکنون نیز به اشکال مختلف بین مسیحیان اسچلیک که هم

های فارسی متداول است. چلیک به ظرف چوبی یا فلزی گفته در گویش
ی مسطح است که به ی آن به شکل دو دایرهدو قاعده»شود که می

هایی به یکدیگر متصل شده و در آن شراب، سرکه وغیره ی تختهوسیله
 102«ریزند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عیسویان رسم نوشیدن شراب با نان را هم از زردشتیان ایرانی اخذ  

آمبروز مقدس، نان دگرگون شده را »اند. چنانکه نموده

همسانی و همپوشانی نان و شراب با  103«خواند.  (Medicina)دارو
نان که »ها به خوبی مشاهده می گردد. آیین -در این رسم "درون"هوم و 

 104«رف بدن، و شراب نمایانگر خون، جان، است.باید از گندم باشد مع
های چندصد ساله بین ایران و روم با نفوذ میتراییسم بین رومیان و جنگ  

ها طبیعی به افزاییاز سویی، و ایران و ارمنستان از سویی دیگر، این هم
آیینی  -های اعتقادی مایهاز بن "درون"ی آید. زردشتیان در تهیهنظر می

های متأخر از درون )نان مقدس، یشت شده و فتند. در دورهگربهره می
اکنون هم متبرک زردشتیان( برای نذر و خیرات استفاده نمودند که هم

 اعتبار خود را بین ایرانیان حفظ کرده است.

 ی چلیک.معین،محمد: فرهنگ فارسی، ذیل واژه - 102
 .  427یونگ، کارل گوستاو:  روانشناسی و کیمیاگری، پیشین، ص - 103
 پیشین. - 104

 موزائیک، از بیشابور، عصر ساسانی
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آوردند تا با همان گونه که مسیحیان شراب را نماد خون عیسا به شمار می
نان هم برای آنان نمادی از بدن عیسا  نوشیدن آن به جاودانگی دست یابند،

آنان با خوردن نان مقدس رستگاری عیساگونه را در  105آمد.به حساب می
پروراندند تا جسم و جانشان را از قید و بند حیات های خویش میپنداره

ای، های چنین پندارهمایهزمینی برهانند و به گمان خویش رستگار شوند. بن
ی مانوی بسا صورت و صبغهگردد که چهشاهده میدر عرفان ایرانی نیز م

 نمایاند.  خود را به ما می
ای ی نان و شراب با زیبایی ویژهمایهبن "یوحنا"در انجیل نیز از سوی   

نان در واقع بدن من » گوید: گردد.  در این گزارش عیسا میگزارش می
ی یوحنا عیسا هبنا به نوشت 106« کنم تا مردم نجات یابند.است که فدا می

چون »شد:خواند و به مردم یادآور میخون بدن خویش را نیز شراب می
بدنم خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است. به همین دلیل هرکه 

در  107«بدنم را بخورد و خونم را بنوشد، درمن خواهد ماند و من در او.
و فدیه  های قربانی کردنفضای همین گزارش به واقع رمز و راز همه

 پذیرد. ها به آسانی تأویل میدادن
 
شمارند. می "برکت خداوند"ی آسمانی و در باور مردم ما هم نان را هدیه  

نمایند. ها پرهیز میها و آبریزگاههمچنان که از ریختن آن در گذرگاه
گذارند تا ضمن همدیگر را ارج می "نان و نمک"همچنین مردم خوردن 

ای از اگویهی واند، تأکید ورزند. به نشانهوفاداریشان بر پیمانی که نهاده
گردد که در عهد عتیق های فرهنگی یادآور میها و یا همسانیافزاییهم

هدایای آردی را نزد کاهن بیاورید تا به قربانگاه ببرد »شود: نیز سفارش می
دهد: خداوند هم در همین راستا دستور می 108« و به خداوند تقدیم کند.

 109« ور عهد خداست.به تمام هدایا باید نمک بزنید، چون نمک یادآ»
ها بر پا هایی در مساجد و هیأتی فالت ایران سقاخانهامروزه در گستره  

گردد. در ی تاریخی آن به قبل از پیدایی اسالم بازمیدارند که پیشینهمی
های ایران ساسانی وام طراحی فضای عمومی سقاخانه از نمادها و تمثیل

ی سامی ندارد. باورها و نهادههای واگیرند که هیچ سنخیتی با آیینمی
کشاند همان  باورهای ها میهایی هم که مردم را به سقاخانهآیین -رسم
الگوهای آن در ناخودآگاه مردمان ی ساسانی است که ماندگاری کهندوره

های زروانی، میترایی،  مغانی،  فالت ریشه دارد و به روشنی رمز و تمثیل
 دهد.را در خود نشان می های زردشتیآیین -مانوی و کیش

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .297هال، جیمز: پیشین، ص - 105
 . 52/6کتاب مقدس: عهد جدید، سرگذشت عیسی مسیح،  - 106
 .56/6و57پیشین: - 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9/2عهدعتیق: الویان، - 108
 .14/2پیشین:  - 109

 سده پیش از میالد 12تا  14، بعل، یافته شده در اوگاریت
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 تامالتی در نگاه تاریخی عبید زاکانی 
 

 محمد حسین صدیق یزدچی

 
  

عبید زاکانی شاعر ونویسنده ی قرن هشتم هجری ایران است. عبید در 
پرطوفان تاریخ سیاسی ایران و عصر تیره و آشفته ی یکی از دوره های 

فکری و فرهنگی این سرزمین می زیسته. قرن هشتم و نهم هجری میراث 
های ویرانگر فکری قرنهای پیشین فرهنگ اسالمی را در راستای تخریب 
های فکری دیگری می رانند که پایان آن سیطره ی جهان بینی 

نهادهای سیاسی و فرهنگی و جهان ، « سیطره» شیعی/عرفانی ست که آن 
نگری انسان ایرانی را بیش از پیش به زوال و تیرگی و فرو افتادگی 
دهشتناک میراند. تیرگی ای که تا به هم امروز تداوم یافته. اوج این تیرگی 
های پی در پی سیطره ی کامل دیانت اسالم و گرایش شیعی/عرفانی آن 

« والیت فقیه» تمامیّت خواه و سرکوبگراوتوریتر/توتالیتر یا  در شکل نظام
 امروز ایران است.

عبید زاکانی را می توان نقاّد جامعه ی ایران عصرخود شناخت. در این 
نوشتار می کوشم تا جنبه هائی از اندیشه ی نقاّدانه ی او را طرح کنم. 
میدانیم که بخشی از نیازِ مبرم فکری اکنونی مای ایرانی، کندو کاو ِنقادانهء 
چهره های شاخص و مهّم ادب ِفارسی و بینش آنان ست. کوششی که اگر 
نه اصال اما بسیار کم فروغ  و نا محسوس از سوی پژوهشگران ادب فارسی 
انجام گرفته. امّا آثار عبید با بیانی بی پرده همراه با طنز، از واقعیت های 

عی و نظام تیره و تلخ عصر خویش پرده بر می دارد. زوالهای بیشمار اجتما

نقد سنن رایج عصر و نظام ازارزشهای حاکم را آشکار می سازد. نگاه عبید 
اخالقی و هنجارهای اجتماعی عصرفراتر می رود. او نقاّدی خویش را به 
بنیان ارزشها و سنن فکری قدسی مآب، و اعتقادات مسلمانان تسرّی میدهد 

یژه شریعت اسالمی و با شجاعت ژرفای موهوم و سرکوبگر این باورها، به و
 راعریان می سازد.

گفته می   critiqueابتداء نقد را تعریف می کنیم. نقد در زبانهای اروپائی 

هنر تمیز یا »به معنی   یونانی می آید  kritikiéشود. آن از کلمه ی 
عملی که به موجب آن ارزش یا اعتبار کسی یا چیزی را بنا «.تشخیص

پدیده ها، و هر پدیده ای در قلمروی  برمالکهای شناخته شده ی تشخیص
خاّص و معلوم، تشخّص می بخشیم. در تعریفی دیگر گفته شده آنکس که 
به کار نقد می پردازد ازتوانائی و قابلیّت فکری وعلمی آنچنانی برخوردار 
است که می تواند پدیده ای یا امری مشخّص یا رویدادی همزمان یا گذشته 

و روش مند مورد بررسی قرار دهد. باز آنکه ذهن  )تاریخی( را با دقّت علمی
نقاّدانه از آن ِ کسی ست که با مالک های علمی و روش عقالنی یا خرد 
بنیاد و بدور از عواطف و احساسات و باورهای شخصی واقعیّت امر یا 

موضوع بررسی را کنکاش می کند بدون آنکه به ارزش گذاری ِ امر مورد 
 نقد به پردازد. 

       
پیش از ورود دربررسی نظرات عبید زاکانی، الزم می بینم اشاراتی داشته 
باشم به زمینه های فکری و فرهنگی ایرانی و اسالمی قرنهای هشتم ونهم 

 و سده های پیشین آن.
تاریخ ایران بعد از اسالم حاوی رویدادهای پیچیده ای ست که تنها بخش 

ا شناخته شده. اسالم با مجموعه ی هائی ناچیز از آن به نحو نقّادانه برای م
ارزشهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود از آغاز پیدایش آن در ایران 
پراکنده می شود. ایرانیان در شکل گیری و قوّت بخشیدن به پدیده ی 
فرهنگ یا تمدّن اسالمی نقشی بنیادین دارند. بنابر گزارشهای مّسلم 

ندگان مجموعه های فکری و نظری تاریخی، ایرانیان از عمده ترین پدیدآور
یا تئوریک مذاهب و مکتبهای بسته و سرکوبگری هستند که محتوای این 
مذاهب، با رشد و بالش خردورزی و واقع گرائی ضّدیّت داشته و دارد. مثل 

مذهب شیعه یا صوفیگری و فرقه های درویشی و گرایشهای باطن گرائی.  
وّت گریبان جامعه ی ایران را گرفته. که اثرات آن هم امروز به شدّت و با ق

اینهمه، مجموعه هائی فکری و اعتقادی ست که چونان اهرمهای بسیار 
نیرومند و بازدارنده تاریخی، در همیشه تاریخ چهارده قرنی و در حال و 
حاضر جامعه ی ایران را از گذر به درک و شناخت عقالنی و علمی یا واقع 

از داشته و هنوز باز می دارد. برای مثال ب« آزادی»گرا و در یک سخن به 
چهره ای فکری مثل ابونصر فارابی پایه گذار حکمت یا فلسفه در عالم 
اسالمی، ایرانی ست. او کسی ست که با وام ستادن از اندیشه های 
افالطونی و نوافالطونی پراکنده در حوزه ی اسکندریّه ،پیامبری را بطور 

خصوص مبتنی بر نظریه ی ایده یا مثال  عموم و پیامبری محّمد را بطور
افالطونی تئوریزه کرده و پیامبر، مثال محمد، را همپای فیلسوف افالطونی 
میگرداند که انسانها را به عدالت مطلق و عالم خیر مطلق افالطونی راه می 
برد. یا اندیشه ورز نیرومند دیگری مثل ابوحامد محمّدغزّالی به دشمنی و 

زی و خردگرائی می رود و فلسفه و عقالنیت را به سرکوب اندیشه ور
خاموشی و تباهی می کشد و مردم ایران را قرنها و تا به امروز در تیرگی و 
اوهام و خرافه های دینی ابقا می کند. خرافه هائی که با قوّت و قدرت، آزاد 
اندیشی را از ایرانیان سلب می کند و راههای موهومات  را بیش از پیش 

 سازد.هموار 
چهار قرن بعد از سلطهء عرب و سیطره ی اسالم در ایران و پی آمدهای 
پیچیده ی آن، اقوام بیابان گرد ِ آسیای میانه وارد این سرزمین می شوند. 
آنان عناصر دیگری از شیوه های زیست جامعه ای بَدَوی و چادرنشین را 

زای قرنها وارد نظام زیست ایرانی و فرهنگ ایران می گردانند. در درا
فرهنگ ایران و هنجارهای فردی و اجتماعی و سنن آن با عناصر سنت ها 
و هنجارهای اقوام بیابانی ِ عرب و ترکان آمیخته می شود. مجموعه ی این 
سنن و فرهنگ آن با خیزش های پویای جامعه ی شهری حتی در تعریف 

م قبیله ای آسیائی آن ناآشنا اند. باری اقوام غالب شیوه های زیست و رسو
و چادرنشینی و هنجارهای بربرمآب خود را به مردم ایران تحمیل می کنند 
و امکان تغییر و تحوّل را از ایرانیان سلب می کنند. مثال مغوالن بعد از 
ورود به ایران و کشتارهای بیشمار و تاراج کامل این سرزمین، ضوابط 

که در آنزمان البته  حقوقی یاسای چنگیزی را به نظام حقوقی رایج ایرانی
ضوابط شریعت اسالمی بود، وارد می کنند و بی تردید جامعه را به نوعی 
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دیگر و بلکه نیرومند تر به فروبستگی و عدم تحرّک دچار می سازند. باری 
شاخص های نوین زیستی با ورود مغوالن و ایلغار ایشان روابط تولیدی و 

 کنند.  حقوقی و سیاسی و فرهنگی نوین را تنظیم می
این شاخص ها به جهت خصلت ایستائی یا عدم تحرّک خود پتانسیل 
خیزش یا تغییرپذیری نهادهای اجتماعی را به هیچ می رسانند. و این 
درحالی ست که با ورود اسالم و سیطره ی آن پیش تر نحو ِ زیست اعراب 

رانده بیابانی و چادرنشین، جامعه ی ایران را از تغییر باز داشته و به عقب 
 بود.  

باری بعد از سلطهء اعراب بر ایران نگاه ایرانی و درک و شناخت وی از 
انسان و جهان روز بروز به فرو بستگی و انجماد دچار می گردد.  درک 
ایرانی روز به روز از واقعیت گریخته و به اوهام و خرافه ها خو می گیرد. 

قرنهای دوم و سوم در این میان نهضت های کم فروغ چندی، به ویژه در 
و چهارم هجری، پیدا می شوند و می کوشند تا بلکه جامعه ی ایران را از 
سیطره بَربَرهای مسلمان نجات بخشند اما همواره شکست می خورند. 
زمانیکه به قرن ششم و هفتم هجری می رسیم، گذشته ی تاریخی ایرانی 

اسالم و مذاهب  گم شده و زیر غبارهای زمان مدفون گشته است. این زمان،
رنگین و بیشمار آن سیطره ای مطلق و بی چون وچرا بر این سرزمین بال 
دیده و غارت شده دارد. ایرانیان توش و توان خویش را از دسترسی به 

 شناخت و معرفتهای پویا و زندگی بخش از دست داده اند. 
 

پی در این نوشته بررسی ما بر قرن هشتم هجری، عصراوج زوالهای پی در 
برآمده از هجوم مغوالن مکث می کند. بی تردید این قرن و دو قرن بعد 
از آن یکی از تیره ترین دوره های تاریخی ایران است. مغوالن و قوم های 
مشابهء دیگر بیابان گردشان در ایران مستقّراند. این اقوام با فرهنگ اسالمی 

دانها ایمان آورده ویرانگر آن آشنا شده اند و بعضا ب« 1»و ضّد ارزشهای 
اند. مغوالن سنن و ضوابط زیست چادرنشینی خویش را با ضّد ارزشهای 
اسالمی می آمیزند و این مجموعه را به ایرانیان تحمیل می کنند و توش 
و توان ادراکی و فرهنگی را از تغییر بازمی دارند. یکی از اشکال رواج و 

ن ضّد ارزشهای اسالمی رونق ضّد ارزشها، شدّت گرفتن عقل ستیزی در مت
از آغاز پی ریزی فرهنگ اسالمی ست. بخشی از نماد تحجّر و مرگ 
خردورزی، رواج موهومات دینی از جریان رونق مکتبهای بیشمار فرقه های 
صوفیان است. اوج این گستردگی یعنی رواج ضّد ارزشهای اسالمی از 

 هجری ست.  جریان باطن گرائی یا صوفیگری، قرنهای هشتم و نهم و دهم
از آغاز پیدایش اسالم در ایران، عقل ستیزی عبارت است از نفی اصالت یا 
حجیّت عقل در مقابل ایمان. در درخشان ترین دوره های تاریخی فرهنگ 
اسالمی هرکجا که سخن از عقل و عقالنیّت است، عقل چونان ابزار منطقی 

مات دینی بوده جهت استوار ساختن ایمان اسالمی و نیروبخشیدن به موهو
که از قرآن و حدیث تراوش می کرده. میدانیم که در فرهنگ اسالمی عقل 
گرائی چونان روش و امکان شناخت مستقل هرگز نیرو نمی گیرد و عقل 
هرگز به استقالل ولو نسبی نمی رسد. هرچند که حکما یا فالسفه ی 

طوسی می مسلمان مثل ابن سینا و شاگردش بهمنیار و دیر تر نصیرالدّین 
 کوشند تا عقل                    

را چونان قوّه ی ادراکی اعتبار بخشند اما هرگز موفّق نمی شوند. لذا  
ایرانیان هرگز به بنیانهای آغازین تفکرات یونانی پیش و بعد از سقراط و 
افالطون دست نمی یابند. عقل ستیزی با قوّت و قدرت در همه ی گرایش 

و عرفان اسالمی گسترش مییابد.   théosophieهای فکری حکمت/ 
جالل الدّین مولوی شاخص ترین و برجسته ترین نظرّیه پرداز عرفانی 
ایرانی در تعارض با عقالنیّت و بی اعتبار ساختن آن چونان مهمترین ابزار 
شناخت معتبر از تشخّص برخوردار است. دشمنی های او با استقالل عقل 

 او آشکار است. « مثنوی معنوی»بیت و سخن  در برابر ایمان در هزاران
تالشهای فکری ابوحامد امام محمد غزالی در پس راندن و شکست عقل 
بنیادی در شناخت و در سایه افکندن عقل از برجستگی بی مانندی برخوردار 

ای که از سوی وزیر دانشمند « مدرسه های نظامیه »است. پیدایش و رونق 
سلجوقیان، خواجه نظام الملک طوسی که ایرانی ست برقرار می شود، در 

کست قطعی عقل گرائی در عالم اسالمی و ایران پیش از هجوم مغول، ش
هائی که محمد غزالّی رئیس یکی از « نظامیه»نقش انکار ناپذیری داشته. 

بود. مدرسه هائی که سعدی شاعر و سخن پرداز « نظامیه ی بغداد»آنها 
ایرانی یکی از درس خوانده های آن است. باری عقل ستیزی جریان رایج 

گ اسالمی ست و عامل عمدهء پس رفت های فکری و پیشگیری از فرهن
 رشد فرهنگ میان ایرانیان. 

از اینرو جامعه ی ایران قرن هشتم از کلیّه ی ویژگی های منفی جامعه ای 
بسته و خاموش و منجمد برخوردار است. در این قرن و قرن نهم ایرانیان 

خص آن فقدان به پایان عصری تیره نزدیک می شوند که ویژگی شا
دینامیسم اجتماعی ست. شریعت اسالمی چونان مالک قطعی بینش، عمل 
و رفتار عنصر مسلمان ایرانی ست. شریعتی  که راه هرگونه تحوّلی را به 
روی جامعه بسته است. در این بررسی می کوشم تا از نگاه عبید زاکانی، 

ء تاریخی انحطاط این شاهد واقع بین و نقّاد اجتماعی، ویژگی های این دوره
و فروپاشی ارزشهای نیروبخش انسانی را که وی در آنها زیسته و شاهد 
بوده، بررسی کنم و به نمایانم. مکث هائی بر حکایت هایش داشته باشم 
که از خالل آنها خصلت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تربیتی و جمله 

توان شناخت. عبید  روابط انسانی جامعه ی آنروز و آن دورهء ایران را می
زاکانی به دقّت و ظرافت نهادهای اجتماعی گوناگون و عمده ی ایران عصر 
خود و نمایندگان آنرا معرفی می کند. بنظر می رسد که او برای آیندگان 
می نویسد. آیندگانی که می کوشند یا خواهند کوشید تا از میان اوراق به 

ویش را کشف کنند. پس دروغ آلودهء تاریخی شان واقعیت گذشته ی خ
عبید برای ما و برای امروز ما می نویسد. برای مایی می نویسد که گذشتهء 
خویش را بسیار اندک و نه از سر نقادّی و سنجش گری کاویده ایم. مایی 
که نتوانسته ایم یا اکراه داشته ایم تا با گذشته ی پَلَشت خویش عریان و 

دهای اندک ما با گذشته یمان شجاعانه برخورد کنیم. زیرا که برخور
 عجوالنه و آمیخته با ستایشهائی سطحی و احساسی بوده. 

نیز آنکه معارف و دانشهای سنتی ما حتی برای غالب اهل دانش امروزی 
اصول و بنیانهائی یقینی و قطعی و خدشه ناپذیر بوده و هست. ما هرگز، به 
جز نمونه هائی انگشت شمار آنهم مبهم و کَدِر، با گذشته خویش نقاّدانه 

اما جالب برخورد نکرده ایم و در باب گذشته پرسشی جدّی طرح نکرده ایم. 
آنجاست که در میان گذشتگان و نخبگان فرهنگی ما عبید زاکانی یگانه 
ای ست بی همتا. گرچه در همان بستر ضّد ارزشهای رایج عصر و دورهء 
خویش می اندیشد و می نویسد، اما می کوشد از حّد آگاهی های ممکن 

و خویش فراتر رود و تباهی این ضّد ارزشها و نهاد های آن مثل صوفی 
خانقاه ش  یا قاضی و محکمه ی او یا شیخ و پاسداریش از حریم ارزشهای 

 دینی به گونه ای آشکار سازد و تباهی آنها را نشان دهد. 
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عبید همانند بعضی از اهل دانش زمان خود، مثل شاعران، تنها به ستیز 
می رود، دین فروشان و شیّادان و غارتگران جان و روان و شعور آدمیان ن

بلکه او تمام معارف عالمان اعّم از شیخ و فقیه و صوفی و زاهد و حکیم را 
با ضربه های کوبنده و بی محابای بیانی خود متالشی می کند و واقعیّت 
چهره های پلیدشان را عریان پیش روی می نهد. هر یک از حکایات عبید 

وارهای کهن در رساالت بازمانده اش همچون زلزله ای مهیب است که دی
امّا پوسیدهء نهادهای عینی و ذهنی جامعه ی ایران را بر سر صاحبان آن 
فرو میریزد. او دریچه ی گندابی بنام فرهنگ اسالمی اعّم از شریعت و 
طریقت اش را به کناری می نهد که تعفّن آن در درازای تاریخ و تا به هم 

ه زیستی انسانی را از امروز مشام ها را آزرده ساخته و می سازد. فرهنگی ک
 مردم ایران در جریان چهارده قرن سلب کرده.

این شاعر و نویسنده ی تیز هوش در شیوه ی بیانی و نویسندگی به انتخابی 
هشیارانه دست میزند. بیان او از سادگی و استحکام برخوردار است. مردم 

او از شیوه عادی به سادگی می توانند با بیان او ارتباط گیرند. زبان و بیان 
ی بیانی پیچیده و متصّنع و خطابی و آراسته ی نویسندگان و عالمان هم 
عصرش جدا می شود. به این تعریفات ساده ی او دقت کنیم که در رساله 

علـۀ المشایخ یعنی کلماتی که در باب » می آید. « تعریفات ملّا دوپیازه»ی 
« الشیّا طین»گویند.  آنچه که در باب آخرت می« الوسوسه»دنیا می گویند. 

اتباع او. همین تعاریف کوتاه خصلتهای مدعیّان علم و کمال را آشکار می 
کند و نقاب از رخ ایشان برمی دارد. نقد او تا آنجا پیش می رود که علم و 
معرفت رایج زمان را بیماری و آفت می بیند. و پیروان این معارف را شیاطین 

 نیرنگ و وسوسه می نامد. و جوهرهء سخنان شان را تزویر و
شیوه ی بیانی عبید از بیان خطابی عالمان زمانش بدور است. این عالمان 
و نویسندگان می کوشند تا با بکارگیری واژه های آهنگین و سجع و قافیه 
های آراسته طنین اشرافیت و بزرگی را در شنونده ایجاد کنند و از این راه 

ودی را بنمایند و از این راه توده ها برتری خویش و حقارت دیگران غیر خ
را در انقیاد و اطاعت خود آورند. اما بیان عبید چیزی دیگر است. همین 
شیوهء بیان او و سخن، او را از راه و طریقت عالمان زمان جدا می کند. 
دیگر آنکه شیوه ی بیانی عبید روی در طنز و مطایبه یا شوخی دارد. بنظر 

ین روش را برمی گزیند. زیرا اگر بیان عبید رنگ و میرسد که او آگاهانه ا
بوی جّدی داشت، بی تردید دشمنی و رویاروئی صاحبان قدرت و نگهبانان 
نهادهای اجتماعی را که او به ستیزشان میرود، با وی برمی انگیخت و آنان 
به سادگی خونش را می ریختند. بخشی از گروه های اجتماعی عصر خود 

ی می کند. مخنّثان )اّمردان( . هیزان )دالالن محبّت(. را اینگونه معرّف
 بنگیان. مسخرگان. قاضی. نوّاب قاضی. خطیب. معّلم و واعظ و شاعر.

مهم ترین رسالهء عبید است. بخش « اخالق االشراف»به نظر نگارنده      
عمدهء نقد اجتماعی وی در این رساله شکل می گیرد. در مقدمه ی آن می 

ین ضعیف )عُبید زاکانی( را درخاطر اختالجی مدّ تی شد که ا» گوید : 
خلق »می بود که مختصری مبنی بر بعض اخالق قُدما که اکنون آن را 

می خوانند و شمّه ای از اوضاع و اخالق اصحاب اکابِرِ این روزگار « منسوخ
می گویند، به تحریر رساند تا موجبِ فایده ی « خلق مُختار»که آن را 
علم و مُبتدیانِ این راه باشد. در این تاریخ که سال هجری به  طالبانِ این

اخالق »هفتصد و چهل و دو رسیده، عُجالَهُ الوقت را این مختصر که به 
موسوم است، در قلم آورد و آن را برهفت باب موسّس و مرتّب « االشراف

که قدما برآن « مذهب منسوخ»گردانید. هرباب مشتمل بر دو مذهب: یکی 
که اکنون بزرگان ما اختراع « مذهب مختار»زندگانی کرده اند و یکی نَهج 

فرموده اند و بنای امور معاش و معاد برآن نهاده، هرچند که جّد این مختصر 
به هَزل منتهی می شود، امّا: آن کس که ز شهرِ آشنائی ست    داند که 

ال یعنی در پس و پشت این هزل ها تصویرهای زو 2«.متاع ما کجائی ست
باید تا آنچه را که در ابهام « آشنائی»و تباهی تاریخی قابل دیدن است. لذا 

همان وجدان بیدار و هشیاری « آشنا»تمثیل ها می گویم درک کند. این 
ست که مشامش از تعفّن پراکنده در میان خلق و عادت ها و هنجارهای 

 ایشان مصون است. یعنی از عادتهای رایج خلق بدور است. 
آنکس است که طرح پرسش می کند. پرسشی که با طرح آن « آشنا»این 

شکست و فروریزی معانی و ارزشهای کهن تاریخی آشکار می گردد. لذا 
بررسی نگاه عبید در باب مبانی فرهنگ و سنن رایج عصر که تا به امروز 
در جامعه ی مسلمان ایران استمرار یافته، ما را به نقد او آگاه می گرداند. 

گروه های اجتماعی و نهادهای عینی و واقعی ایران عصر خود سخن  او از
می گوید. نهادهائی که واقعیت های عصر اوهستند. نهادهائی که به تباهی 
دچار شده و کارآئی خویش را از دست داده اند. نهادهای بسته و منجمد و 

اند.  از کار افتاده ای که، تا به هم امروز، به حیات خاموش خود ادامه داده
از اینرو بررسی دقیق و تاریخی آثار عبید زاکانی به مای ایرانی نشان میدهد 
که چرا جامعه ی ایران به موجب ارزشهای کهنه و از کارافتاده ی سنن 

یعنی بیرون تاریخ است. جامعه « جامعه ای پیش تاریخ» تاریخی خویش 
بود مردم ایران ی ایران هم امروز پیش تاریخ است زیرا که اگر پیش تاریخ ن

همراه روشنفکرانش نزدیک به یک قرن بعد از استقرار نظام قانون مند 
مشروطه، نهادِ روحانیّت شیعی را بر سرنوشت ایران درعصر مدرن حاکم 
نمی ساخت. نهاد روحانیّتی که بر بسترضّد ارزشهای جامعه ای بیابانی و 

ی ایران پیش تاریخ  ضّد مدنیّت رشد کرده و بدانها مجهّز است. اگر جامعه
را قبله « چاه جمکران»نبود، هم امروز گودالی در بیابانهای خشک و بنام 

گاه میلیونها انسان در روز و شب قرار نمی داد و دولتی که این سرزمین را 
مدیریّت می کرد و می کند، گودال جمکران و امام غائب اش را اثر گذار 

 در حّل دشواریهای جا معه نمی دید.  
اری نکته ی قابل تامل در نگاه عبید در این رساله، این است که گروه ب

های اجتماعی که وی در آثار خود از آنان سخن می گوید، واقعیّت های 
اجتماعی و تاریخی روزگار او هستند. جسارت و واقع بینی وی نشان میدهد 

ها که جامعه ی ایران چگونه در سیطرهء بی مایه ترین و حقیر ترین انسان
منحصر گشته. جالب آنجاست که همین جامعه هفت قرن بعد و هم امروز 
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هم از سوی حقیر ترین گروه های حاشیه ای و رانده شده و اوباشان طرد 
شده اجتماعی مدیرّیت می شود. عبید به مثابه ناظری سخت کوش تالش 
می کند تا در اعماق نهادها و گروه های اجتماعی، ضّد ارزشهای حاکم بر 

امعه را شناسائی کرده و آنها را عریان سازد. ضّد ارزشهائی که او آنها را ج
می نامد. مجموعه ی آثار او این واقعیّت را آشکار می « مذهب مختار»

سازد. در اینجا پرسشی هست، اینکه: باید دید آیا نقد عبید از نظام ارزشی 
ها و به قول رایج تا جائی پیش میرود که مثال خروج از بن بست ضّد ارزش

را ممکن بداند یا اصال به چنین گذری توجه دارد؟ به « مذهب مختار»او 
دیگر سخن آیا در عصر او و در شرایط تاریخی عصر او گذراز ضّد ارزشهای 

« مذهب منسوخ»حاکم و یا حتّی گذر ازشکل کهن ارزشها که او آنها را 
طلقا بسته و منجمد می نامد، میسّر بوده؟ از جهتی دیگر آیا در جامعه ی م

، زایشی «ایستا»و از جهت دینامیسم تاریخی کامال غیر متحّرک و به تمام 
نوین ممکن بوده؟ و اصال در فرهنگ اسالم زده و مطلقا خاموش ایران 
عصر او که قرنها بعد هم تداوم مییابد، آیا دردرون این جامعه عنصر پویائی 

د که تحوّلی را ممکن سازد؟ وجود داشته یا می توانسته وجود داشته باش
پاسخ این همه منفی ست یعنی خیر. با اینهمه قرنی بعد تغییری روی داد 
و آن شیعی گرداندن ایران از سوی صفویّه بود. تشیعی که آمیزه ای ست 
از مذهب شیعی امامیّه )دوازده امامی( همراه با تصوّف یا گرایش باطن 

رهای خون چکان قزلباش های گرایی. اینکه و مآال تشیعی که با شمشی
صفوی ایران را اینبار آلوده ی صورت دیگری از ضّد ارزشهای اسالم 
محمدی و شریعت اش می گردانند، بطوریکه صفویان و کاست روحانیان 

را، بسا هولناک تر « مذهب مختار»شیعی همان مجموعه ی به قول عبید 
ایران هموار می کنند. و گسترده تر و موهوم تر بر عنصر ایرانی و جامعه ی 

مجموعه ی به نهایت پیش تاریخ و موهوم، که جامعه ومردم ایران هنوز 
 مبتالیش هستند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و باالخره آنکه نقد تاریخی عبید در چهارچوب بیان طنز آمیز او محدود می 
شود. که البته آن خود کوششی بوده به غایت ارزنده. یکی از ویژگی های 
شیوه ی نویسندگی این آزاد اندیش ایرانی آنجاست که خواننده با دقّت و 

و شیوه ی  تامّل در می یابد که میان نهادهای اجتماعی و نمایندگان آنها

بیان لفظی نویسنده که از رکاکت و ناپسندی کالم برخوردار است، کامال 
تشابه یا همگونی وجود دارد. به سخنی شیخ و واعظ و مفتی و شاعر و 
صوفی و......در هوّیت خویش دچار چنان زوال و تباهی اند و نهادهای زیر 

و مقام شان قرین سیطره خود را به چنان تباهی مبتال گردانده اند که شان 
 و همدوش الفاظ رکیک و ناپسند نویسنده است.

بررسی اجمالی ویژگی های دو نظام هنجارهای اجتماعی یا سنت های 
مرسوم که زیر عنوان مذهب مختار و مذهب منسوخ در اخالق االشراف و 

می آید، نشان « صد پند»به گونه هائی دیگردر رساالت دیگر نویسنده مثل 
قرنهای پیشین، سوّم و چهارم و پنجم در دکترین فرهنگ میدهد که در 

اسالمی ضمن تاثیر پذیری ژرف از مکتبهای فکری یونان کهن به ویژه 
گرایش افالطونی و مکتب ارسطوئی، فضایل اخالق متافیزیکی یا فلسفی، 
بعضا درنظام اخالق اسالمی فضایل چهارگانه ارسطوئی : عدالت، شجاعت، 

اخالق انسانی می شناختند. گرچه درعالم اسالمی  حکمت، عفت را، غایت
عمومیّت یافتن این غایت های متافیزیکی ارسطوئی، به ویژه نزد اهل 
شریعت یا شریعت مداران مسلمان یکپارچگی وجود نداشت. زیرا در دکترین 
بنیادین اسالم که برآموزه های قرآن تکیه داشت، اصلی مسلّم بوده، و آن 

ذار خداوند است. نهایت کوشش آدمی در زندگی دنیوی اینکه انسان خدمتگ
یا این جهانی خود، تحقّق عبودیّت خداوند است. بنابراین و در شکل غالب 
در فرهنگ اسالمی، بنیان اخالق رو به سوی آسمان و ملکوت دارد. در 
حالیکه اخالق متافیزیکی یا فلسفی فاقد غایت یا غایت های غیر محسوس 

الق فلسفی یا همان اخالق ارسطوئی تعّلق به امور این یا ربوبی است. اخ
 جهانی انسان دارد.

پس اخالق فلسفی بر حجّیت و اصالت عقل یا عقل مداری و نه ایمان 
قدسی یا ربوبی بنیان می گیرد. بهروی آنچه که در فرهنگ اسالمی قرنهای 

ایت شناخته شده و معتبر بوده، یا غ« مذهب منسوخ»پیشین و به قول عبید 
های اخالق تعادل جوی ارسطوئی جهت تامین زیست عقالنی و مطلوب 

 دنیوی بوده یا تامین ربوبّیت قدسی مدار.
امّا اخالق مرسوم و معمول روزگار عبید، آنگونه که وی آنرا با قوّت و قدرت 
نشان میدهد، سرپیچی از هر دو غایت رفتار و هردو هنجار بوده. یعنی هم 

ادیده گرفتن تعادل روانی و رفتار جسمانی و سعادت نفی عبودّیت و هم ن
این جهانی. عبید نشان میدهد که جستجوی عبودّیت خداوند به مثابه 
ارزشی مسلط در عصر او بی معنی گشته و تکاپوی هدف عقالنی و سعادت 
دنیوی اخالق هم روی برتافته است. انسان ایرانی این عصر، به ویژه 

ا مثل شیخ و فقیه و صوفی و واعظ و غیره برگزیدگان و مدیران نهاده
آشکارا به مرحلهء انسانی بیولوژیکی و فاقد فرهنگ ساقط شده اند. زیرا 
برای این شبه انسانها دین و قدوسیّت آن حتّی در سخن و ادعّا بی معنی 

لطیفه »گشته. تصویرهای گویا و شفاّف او در حکایت هایش به ویژه در 
ت های انسان بیولوژیک و بی فرهنگ را می به روشنی خصل« های فارسی

نماید. نشان میدهد که این گروه های به اصطالح امروز، اِلیت )برگزیده( 
فقط اورگانیسمی حیاتمند بی فرهنگ اند. به بافت ارزشی یا ساختار ارزشی 

لطیفه های »شخصیّت های این داستان توجه کنیم که در رساله ی 
 می آید :« فارسی

لّدین درگزینی از مریدان خود صوفئی و اَمردی خوش صورت شیخ شرف ا» 
را به مهمّی پیش وزیر غیاث الّدین فرستاد. موالنا عضدالّدین در پیش وزیر 
حاضر بود. کسی از موالنا پرسید که این کس، شیخ را چه باشد؟ گفت من 
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 ایشان را نمی شناسم. امّا چنانکه می نماید یکی کُنگ )پسر اَمرد یا مفعول(
 .3«است و دیگری کُنگ شیخ.

بخشی از اِلیت، آنهم اِلیت یا نخبگان « صوفی»و « شیخ»می دانیم که که 
عمده ی پاسدار دیانت اسالم بوده اند و در جامعه ی قرن هشت هجری 

« شیخ»ایران از قدرت و نفوذی بیشمار برخوردار. برای جامعه ی مسلمان 
اعتبار نهاد ِ شیخی.  هم نگهبان مجموعهء فرهنگ حاکم بوده و هم

که متولّی خانقاه بود و می باید انسانی باشد مسلمان و « صوفی»همینطور 
بریده از دنیا و عزلّت نشین زاویه. خانقاه ای که در ایران قرن هشتم ونهم 
در پهنه ی بسیار گسترده در رواج و اعتبار و شهرت داشته. و بنا براصول 

ای قدسی مداری باشند که به ظاهر از تصوّف، صوفیان آن می باید انسانه
عُلقه های دنیوی بدورند و در کار و سودا یا دل مشغولی قدوسیّت و ربوبیّت 
اند. امّا واقعیّت چنین نبوده. زیرا صوفیان این عصر نه تنها دنیا گریز نبودند 
بلکه به رذایل اخالقی و پلیدیهای رفتاری آلوده. باری هر یک از این دو 

اجتماعی در عصر عبید و حتی قرنها بعد به نازل ترین جایگاه  گروه معتبر
انسانی نزول کرده اند. از اینرو نگاه دقیق عبید نشان میدهد که نهادها و 
حافظان آن در حال زوال و تالشی ست. امّا فقدان هرگونه آلترناتیو یا بَدیلی 

 در درون ضّد فرهنگ اسالمی ایران فروپاشی را ناممکن می سازد.
 

 سقوط شریعت
 

و ضوابط آن و « شریعت»بخشی از تامّالت عبید و نقدهای او بربیهودگی 
نگهبانان شریعت مثل قاضی یا نواّب قاضی یا داروغه و محتسب، مکث 
می کند. نویسنده و شاعر ما می کوشد تا از خالل داستانها نخست نادرستی، 
فساد اخالقی و بی عدالتی و خلق و خوی تجاوزگر حافظان شریعت یا 

یان و تجاوز بی وقفه ی آنان به حقوق عمومی را نشان دهد. و بعد قاض
بیهودگی و بی اعتباری ضوابط شریعت را آشکار سازد. برای نمونه، تباه 
 بودن شریعت با ظرافت در داستانی که در پی می آید منعکس می گردد: 

 غالمباره ای غالمی را به خانه بُرد. غالم تن به آرزوی او در نداد و در»
بیرون آمد به گریبان او چسبید که اجرت من بده و ستیزه برخاست. در این 
اثنا کسی از آنجا بگذشت. ماجرا بدو بیان نمودند و او را حَکَم کردن 
خواستند. او گفت: پدرم از جّدم و جّدم از مَزنی و او از شافعی روایت کرد 

گردد. پس  که چون در خلوت در بسته شود و پرده فرو هشته، مّهر واجب
ترا نیز بهای لواطه، شمردن الزم آید. غالمباره دو درهم به غالم داد و به 
حّکّم گفت: واهلل جز تو قوّادی که به مذهب شافعی و با سند متّصل * 

  4«.قیادت کند، ندیدم
آنگاه نقد او به بنیانی ترین بخش های اعتقادات اسالمی گسترده می  و

یر نگاه پویا و ضربه های نیرومند می گیرد. شود و آن باورها را نیز به ز
عبید در داستان زیر موهوم بودن داستان خلقت و بهشت و دوزخ را می 
نمایاند. داستانی که اندیشهء خرد جوی او را با ظرافت بی نظیری نشان 

واعظی بر منبر می گفت که هرکه نام آدم و حوّا نوشته در خانه »میدهد: 
در نیاید.  طلحک از پای منبر برخاست و گفت:  آویزد، شیطان بدان خانه

موالنا شیطان در بهشت و در جوار خدا به نزد ایشان رفت و بفریفت، چگونه 
 . 5« می شود که در خانهء ما از اسم ایشان به پرهیزد

قزوینی در کنار نهری ریسمانی پُرگره در دست داشت و »نمونه ای دیگر: 
مد گرهی می گشود و باز به آب فرو می به آب فرو می بُرد و چون برمی آ

شد. گفتند چرا چنین می کنی؟ گفت: در زمستان غسل های جنابتم قضا 
  6«.شده در تابستان ادا می کنم

و باز نمونه ای دیگر، منتها بسیار جسورانه و هشیارانه. این حکایت به ظاهر 
توجّه داشته باشیم که طنز آمیز، امّا خرد بنیادی نویسنده را عیان می سازد. 

عبید شاعر و نویسنده ای فارسی زبان است با امکانات و توانائی های 
نویسنده ای ایرانی و مسلمان یا مسلمان زاده که در بستر فرهنگ 
ایرانی/اسالمی رشد کرده. از اینرو همین متُد طنز نویسی او شاید یگانه 

کار سازد و نیز پیام امکان وی بوده تا به نحو طنز موهومات دینی را آش
اعرابی »خردورزی خویش را به خواننده برساند. به داستان زیر توجّه کنیم: 

به حج رفت. در طواف دستارش بِربودند. گفت: خدایا یک بار به خانهء تو 
آمدم. فرمودی که دستارم بردند. اگر یک بار دیگر مرا اینجا ببینی بفرمای 

 7«.تا داندن هایم بشکنند
ن زیر دقیق شویم که با سنجیدگی و ظرافت حتّی ایمان به مبدئی به داستا

ربوبی یا خداوند را که مرکز ثقل دین اسالم است و اینک به ابزار تحمیق 
توده ها و غارت ایشان مبّدل گشته، با شجاعتی بی نظیر، متالشی می کند. 

کسره روستائی ماّده گاوی داشت و ماّده خری باکره. خر بمُرد. شیر گاو ی» 
به کرّه خر می دادند و ایشان را دیگر شیر نبود. روستائی ملول شد. گفت 
خدایا تو این کُره خر را مرگی بده تا عیاالن من شیر گاو بخورند. روز دیگر 
در پگاه رفت. گاو را مرده دید. مردک را دود از سر برفت و گفت: خدایا من 

 8«خر را گفتم و تو گاو را از خر باز نمی شناسی!!
و اینک نمونه هائی از عریان سازی ساختارهای پوسیده و تباهء ّضد 
ارزشهای حاکم بر جان هر ایرانی از سوی عبید. داستان زیر فشرده و در 
چند جمله ی کوتاه ذات تباه و ضّد انسانی هم باورها ی رایج دینی و هم 

اطعه به براهین ق» پاسداران و نمایندگان این نهاد را آشکار می سازد. 
مبرهن گردانیده اند که از زمان آدم صفی تا کنون هرکس که جماع نداد، 
میر و وزیر و پهلوان لشکرشکن و قَّتال و مالدار و دولتبار و شیخ و مُعّرف و 
واعظ نشد. دلیل صحّت این قول آنکه متصّوفه جماع دادن را علّۀ المشایخ 

گی نهاد همه جا . در نمونه ای دیگر ویرانی و از هم پاشید9«گویند
را آشکار می کند. در حالی که مسجد عمده ترین نهاد « مسجد»حاضر

اسالمی و مظهر شکل گیری ایمان به اهلل است و کانون استحکام بخشی 
شیرازی در مسجد »به مسلمانی. اما همین نهاد به ذّلت و تباهی مبتال ست.

شیرازی در  بَنگ می پخت. خادم مسجد بدو رسید و با او در سفاهت آمد.
او نگاه کرد. شَل بود و کور. نعره ای بکشید و گفت: ای مردک خدا در حقّ 

« تو چندان لطف نکرده است که تو در حقّ خانهء او چندین تعصّب می کند.
10 

در داستان زیر رنگ باختگی مفهوم مسلمانی و زوال ارزشی آن در تمثیلی 
ترسا بچه ای صاحب »د: سخت شکننده و رسوا آمیز آورده می شود. می گوی

جمال مسلمان شد. مُحتسب فرمود که او را ختنه کردند. چون شب درآمد 
او را بگایید. بامداد پدر از پسر پرسید که مسلمانان را چون یافتی؟ گفت: 
قومی عجیب اند. هرکس که به دین ِ ایشان درمی آید روز کیرش می بُرند 

 . 11«و شب کونش میدرند
زهرخندها و خشم ها و عریان گویی های نویسنده از  نمونه ای دیگر از

آنهمه نکبت و حماقت و بی مایگی. این داستان کوتاه خود هشدار نویسنده 
به خواننده است که دیدهء خرد خویش را بگشاید و از موهومات دینی عبور 

موالنا شرف الّدین دامغانی بَر در مسجدی می » کند تا به آزادی برسد.
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سجد سگی را در مسجد پیچیده بود و می زد. سگ فریاد گذشت. خادم م
می کرد. موالنا درِ مسجد بگشاد و سگ بدر جست. خادم با موالنا عتاب 
کرد. موالنا گفت: ای یار معذور بدار که سگ عقل ندارد. از بی عقلی در 

  12«مسجد می آید. ما که عقل داریم هرگز ما را در مسجد می بینید؟
آید ضربه های کوبنده و بی محابا و محکم ِ نقد او کتاب  در داستانی که می

آسمانی قرآن را هم در سیطره روشنگری اش می گیرد و ماهیّت قرآن را 
در بیانی طنزآمیز به روشنی آشکار می سازد. اینکه: مجموعه ی آموزه های 
این کتاب اموری واهی و بی محتوا و نابودی خرد و عقالنیّت انسان است. 

والسّماءُ ذاتِ الحُبُک )سوگند به » از خطیبی سوال کرد که: شخصی » 
آسمانها ی تو در تو( چه معنی دارد؟ گفت: که همه کس داند که سماء 

این داستان بسیار خالصه و  13«.زمین باشد و ذات هم از آن چیزکی باشد
کوتاه نشان میدهد که ایرانیان فارسی زبان قرنهاست که طوطی وار قرآن 

ده اند و هرگز ندانسته اند و نتوانسته اند بدانند که در این کتاب چه را خوان
 نوشته شده؟ 

یکی دیگر از درخشنده ترین آثار اوست. اثری « رسالهء صد پند»بیفزایم که 
که فروپاشی و شکست و رسوائی تمام نهادهای معتبر اجتماعی روزگار خود 

 و نمایندگان آنرا باز می نماید.
ز نگاه و درک تاریخی عبید زاکانی را در این مقالت به من بررسی خود ا

پایان می برم. دو نکته را می افزایم. نخست آنکه از خواننده می خواهم که 
آثار عبید زاکانی را بخواند و در حرف و سخن او در حکایت ها و شعرهایش 

که « موش و گربه»درنگ کند. ازعبید اثری شناخته شده هست بنام 
ت. باید آنرا خواند و به تمثیل های آن درنگ کرد. دوم آنکه منظومه ای س

از سوی  آقای دکتر جالل سبزواری « کلیات عبید زاکانی»اخیرا 
پژوهشگری با دانش و سنجیده فکر تصحیح و در سوئد به چاپ رسیده. 
تمام ارجاعات در این مقاله به آثار عبید، به این نسخه است که در پانویس 

شار نقاّدانه ی این اثر خدمتی درخشان به عرصهء فکری ها می آید. انت
ایران است. زیرا چنانکه می بینید آثار عبید زاکانی در آگاهی بخشی تاریخی 
به ایرانیان بسیار پربارتر از بسیاری ازآثار نویسندگان و شاعران فارسی ست 

 شته.که در درازای تاریخ معاصر ما فکر و ذهن ایرانیان را به خود مشغول دا
        
       

 پانویس ها:   
    
، به اهتمام: دکتر جالل «کلیّات عبید زاکانی»مشخّصات نسخه:    

 2018/1397سبزواری، نشر کتاب ارزان، سوئد. چاپ دوّم 
به مالک ها یا مبانی تئوریک/نظری ای گفته می « ضّد ارزش»ـــ 1    

جامعه را به فروبستگی شود که بکارگیری آنها ذهنیّت و اندیشه ی فرد و 
، فرهنگ فرد و جامعه را به توقّف «ضّد ارزش»و ایستائی دچار می سازد. 

و میرندگی دچار می سازد و امکان تغییر یا تحوّل را از جامعه سلب می 
کند. مثل جامعه ی امروز ایران که ضّد ارزشهای اسالم شیعی از چهار دههء 

 خته.پیش فرهنگ عمومی را به توقّف مبتال سا
 293کلیّات عبید، ص، « رسالهء اخالق االشراف» ـــ  2   
 284، کلیّات... ص «لطیفه های فارسی»ـــ  3   

*ـــ در فقه اسالمی حکمی فقهی یا حدیثی/روایتی که سندهای آن،    
یعنی ناقالن حدیث معتبر بوده و به محمّد پیامبر متصّل شود، آنرا سند 

 متصّل گویند.   
 .283طیفه های فارسی، صــــ ل4   
 280ـــ پیشین، ص 5   
 282ـــ همانجا، ص 6   
 265ـــ همانجا، 7   
 286ـــ همانجا،8   
 ـــ کلیّات عبید9   
 264ـــ لطیفه های فارسی، ص 10   
 ـــ پیشین.11   
 263ـــ همانجا، 12   
 266ـــ همانجا، ص13   
 ـــ کلیّات عبید.14   
    

در  1317پژوهشگر فلسفه و فرهنگ متولد  محمدحسین صدیق یزدچی،

 . تبریز

ی فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران و دکترای فلسفه از دارای درجه
الئیسیته ، بنیان ها » های دانشگاه پاریس )سوربن( است . پیش تر کتاب

اوانتشار یافته از « ماجرای فلسفه در ایران معاصر   « و "های آنو هدف

          . است
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  بلوچ و قوم ایران اسالمی جمهوری

 

 بُرمحمد حسن حسین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اهللآیت رهبری تحت شاه مخالف یمبارز شیعه روحانیون پیروزی وقتی

 سنی هایبلوچ دیرین نظر آمد، ترس به الوقوعقریب 1978در اواخر  خمینی
با  سیاسی هایفعالیت ترتیب و بدین برانگیخت شیعیان یرا از سلطه

 عمدتاً مسبب ترس داد. این آنها نیز افزایش را در بین درآمد مذهبیپیش
بود.  د شاهض نهضت به از پیوستن بلوچ مذهبی مردماناعظم  بخش اکراه

 سانمتحد شدند و بدین بلوچ، ها، روحانیونسر مولوی پشت ، آناندر عوض
 سیاسی یمرکز صحنه به از آغاز انقالب را دادند که این آنها امکان به

و دیگر  ، کارگران، دانشجویانبگذارند. فقط روشنفکران گام بلوچستان
ضد  تظاهرات انداختن نقاط کشور با راه یدر بقیه بلوچ شهری طبقات

 حس بلوچستان یعمدهو دیگر شهرهای  خود در زاهدان حکومتی
 دادند. از خود نشان انقالبی با نیروهای شدیدی همبستگی

 1979 یدر فوریه اسالمی انقالب و پیروزی سلطنتی سقوط رژیم
 قومی و نیز دیگر مناطق چستاندر بلو اقتدار حکومت کامل فروپاشیبه

از  غیربلوچ مقامات ها با عزل، بلوچانجامید. در نتیجه غیرفارس
رها  خالی مختلف در شهرهای ساواک که اداراتی ، تصرفشانهایسمت
 و ارتش ژاندارمری واحدهای سالح موارد خلع بود، و در بسیاری کرده

کردند. کردها،  قدرت یمطالبه به داً شروع، مجدمستقر در بلوچستان
 وضعی چنین خودشان مربوط بههای ها نیز در استانها و عربترکمن

در  کنترل دادن از دست با احتمال که بازرگان مهدی موقت داشتند. دولت
 برای افراد بلوچ برگماردن درخواست روبرو بود در قبال بلوچستان

، ترتیب این داد. بهمساعد نشان العمل، عکسدر استان مهم یهاسمت
 محبوب هایو از چهره بلوچستان دانشگاه ، استاد ریاضیاتنارویی دانش
 به بلوچستان از الحاق بار پس نخستین شد. این ، استاندار بلوچستانبلوچ
طور شد. همینمی گمارده سمت این به بلوچ یک بود که 1928در  ایران

 دانشگاه ها واگذار شد ریاستبلوچ به که باالیی جزو دیگر مناصب
. اما هر دو گرفت را بر عهده ، استاد  آمار، آنجمشید زای بود که بلوچستان

 کردند.  عوض ماه ها در کمتر از ششرا  فارس مقام
 ها درفضایبلوچ بود که و فرهنگی سیسیا ها آزادیتر از این، مهمبا اینهمه

درسراسر  اسالمی جمهوری نخست یماهه در هشت که کامال باز سیاسی
 بار از تنگنای اولین برای ها کهبرخوردار شدند. بلوچ کشور برقرار بود از آن

غیرایرانی  هایملیت ساختن متناسب برای شاه رژیم که پروکراست تخت

 برد رستهکار می به اشجدید پارسی امپراتوری او در خصوص ا رویاهایب
خود  ملی نظرات بیان دیگر خود را برای ملی هایاقلیت بودند، همچون
 بدون و ادارات پرداختند؛ در مدارس علنی سیاسی فعالیت آزاد یافتند؛ به

بار در  نخستین کردند و برای خود استفاده ملی از لباس رسمیممنوعیت 
 این خود خواندند، نوشتند و انتشار دادند. اگر چه زبان اخیر به سال پنجاه
متعدد و  سیاسی هایو سازمان ، احزابداشت عمرکوتاهی  آزادی ِفوران

آورد.  همراه با خود به و فارسی بلوچی زبان به فراوانی نشریات چنینهم
؛ ماهتک ادبی ی؛ ماهنامهمکران ادبی یماهنامه شامل بلوچی مجالت

 هایگروه ؛ کوکار )فریاد( ارگانروشنایی گرایملی ینامه هفته
بود  انقالبی هایآموزهدر خصوص ای( ماهنامه، و گراند )شکوهمارکسیستی

 آزادی« مکران»شد. گرا منتشر میچپ هاینیز توسط گروه آن که
 انقالب یهدیه»عنوان  را به در ایران متداول مختلف هایزبان به انتشارات

 .داشتمی پاس« ایران مردم به ایران
پا  از آن یا پس انقالب در طی که ایعمده گرایملی هایسازمان

 و« بلوچستان آزادیبخش یجبهه» وجود گذاشتند، برخالف یعرصهبه
 برای خود مختاری خود را به ی، خواستهاستقالل برای پر شور آن یمبارزه

 در اهداف تفاوت متحد محدود کردند. این ایران یک درچارچوب بلوچستان
وجود  به ها در آنسازمان بود که متفاوتی سیاسی محیطهایعمدتاً حاصل 

، انقالب نخست یدر مرحله دموکراتیک محیط آزاد و به بودند. باتوجه آمده
 که نبودند، در حالی سرسخت چندان جدایی به اخیر در میلهای سازمان

 هایسازمان بود. در بین صادق آن عکس آزادیبخشیدر مورد جبهه
بوجود آمدند  از آن پس یا بالفاصله انقالب در طی که ناسیونالیستی یعمده
از  گروهی که« اتحاد مسلمین حزب»شدند باید از استار خودمختاری و خو

، عبدالعزیز مالزاده مولوی رهبری تحتدینی ها و روشنفکرانمولوی
 سازمان»دادند؛  تشکیل بلوچستان و سیاسی رهبر دینی ترینمهم

 لفمخت هایگروه فراگیر برایای، جبهه«بلوچستان مردم دموکراتیک
و  سیاسی کانون»بر؛ و دکتر حسین نام به مهندسی رهبری گرا بهچپ

 تشکیل گرا و ناسیونالیستچپ از جوانان گروهی که« بلوچ خلق فرهنگی
 برد.  دادند، نام

 

 هامولوی و نقش اتحاد مسلمین حزب
 سخنگوی صورت به اشمذهبی و رهبریت اتحاد مسلمین حزب با این حال

 برای و اداری ، فرهنگیمذهبی خودمختاری یمطالبه درآمد که اصلی
 اساسی قانون نویسپیش تدوین را در جریان بلوچ مردم از سوی بلوچستان

شدید  از پشتیبانی زبتنها ح کرد. نهمی بیان اسالمی جدید جمهوری
 نیز از نظر رژیم اشمذهبی خاطر موضع برخوردار بود، به مردم یتوده

 به خمینی اهلل شد. آیتقلمداد می مذاکرهبرای صالح تنها مرجع اسالمی
 ریاست به بلوچ نمایندگی با هیئت از تبعید پاریس از بازگشت پس زودی
 موجود به هایگزارش دیدار کرد و طبق 1979 در مارسعبدالعزیز  مولوی

برخورد  یکسان به و سنی با شیعه آینده اساسی در قانون داد که وعده آنان
 استان اداری انتصابات درخصوص شود که توصیه موقت دولت شود و به
 مولوی، ترتیب کند. بدینمشورت اتحاد مسلمین با حزب بلوچستان

جدید  رهبری کرد کهاعالم بلوچ مردم ، بهاز بازگشت عبدالعزیز، پس
 بنابراین« .است شما راپذیرفته و مذهبی ملی هایخواسته یهمه» اسالمی
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 در رفراندوم که چناناسالمی جمهوری برقراری به که خواست از آنان
 .دهند شد رأیپیشنهاد می 1979 آوریل

دیگر  همچون« بلوچستان مردم دموکراتیک سازمان»، برعکس
کردند.  را تحریم در سراسر کشور، رفراندوم غیرمذهبی یعمدهنیروهای

داشتند زیرا فاقد هر  اعتراض« اسالمی جمهوری» عبارتها بهگروه این
، تیجهبود. در ن آن ، محتوا، و مبنایاز شکل و دقیقی مشخص تعریف

و  گیریرأی هایاز حوزه بسیاری به با حمله دموکراتیکسازمان هواداران
، مختلف در شهرهای رأی هایاز صندوق بسیاری و سوزاندن مقامات

 موارد تظاهرات انداختند. در بسیاری جدید راه بر ضد دولت خشنی تظاهرات
 تبدیل دولتی و نیروهای دموکراتیک سازمان اعضای بین کامل درگیری به

 دو طرف بین کوشیدند با وساطت اتحاد مسلمین حزبرهبران  شد. اگر چه
و  مذهبی نیروهای بین فزاینده گیریخاطر جبههکنند، به را آرام اوضاع

 نیافتند.  و دیگرنقاط کشور توفیقی در بلوچستان غیرمذهبی
 و مخالفت ملی هایشدید اقلیت مخالفت رغمبه خمینی اهللآیت نیروهای

 برنده اسالمی جمهوری برای بسیار باالیی با رأی ها در رفراندومغیرمذهبی
 مختلفملی هایگروه که شدیدی مخالفت به با توجه خمینی اهللشدند. آیت

 خاطر تصویب به ملت هب تبریکش هایدادند کوشید در پیاممی از خود نشان
 تبریک»... دهد که تسکین سخنان را با این آنان نگرانی اسالمی جمهوری

، و سفید، ترک نژادها، سیاه بین اسالمی[ که ]حکومت حکومت این به
فقط  برادر و برابرند. برتری با هم گذارد. همهنمی فرقی ، کرد یا بلوچفارس

 «.است نیک و عمل و اخالق زگاریخاطر پرهیبه
 ازسوی بلوچ هایمساعد در برابر خواسته هایو دیگر حرکت با وجود این

 پیشنهادی اساسی قانون نویسپیش ، نخستینجدید اسالمی رهبران
خواهد  نخورده واحد کشور دست سیاسی نظام که جا نگذاشت به تردیدی

 مجلس به 1979 در تابستان که چنان اساسی قانون نویسپیشماند. 
 شد به ، تسلیمخمینی اهللهوادار آیت ، اکثراً از روحانیونخبرگان انتخابی
را تنها  کشور و فارسی رسمی را مذهب فقط تشیع 15و 13در مواد  ترتیب

در  و نه شناخت ننتس مذهب برای مشابهی حق. نهشناخت رسمی زبان
 غیر پارسی هایملیت به یا فرهنگی اداری خودگردانی اعطای خصوص
عبدالعزیز  ، مولویخبرگان مجلس بلوچ ، اعضایاندیشید. در نتیجه تدبیری

 ، بیهوده«اتحاد مسلمین حزب» ، هر دو منتخب، حقوقدانو میرمراد زهی
 تأمین در جهت نویسدر پیش الزم تتغییرا را به کوشیدند مجلس

، با آیندگان ایعبدالعزیزدر مصاحبه وادارند. مولوی بلوچ مردم هایخواسته
 بیان برای از آن ایران اپوزیسیونزمان در آن که تهران هایاز روزنامه یکی

 خالفتشم نویسپیش یکرد، در اظهار نظر دربارهمی خود استفاده نظرات
کشور  رسمی تنها مذهبعنوان  به تشیع شناسایی سبب به 13 یرا با ماده

 : کرد و گفت اعالم
 

 خواهد شد که تأمین فقط زمانی ایران هایسنی و مذهبی قومی حقوق
 رسمی دین و صرفاً قید شود که حذف 13 یاز ماده و سنی شیعه به اشاره
و  نفر در سیستان میلیون 10 به نزدیک تسنن . مذهباست اسالم

پیرو دارد.  ایران و بنادر جنوبی ، خراسان، گنبد، گرگان، کردستانبلوچستان
 10 خود این خودی به تشیع دانستن ایران رسمی مذهب ترتیب این به

 کند.میدو تبدیل  درجه شهروندان را به ایرانی میلیون
 

 به توجهیبخاطر بی نویسبا پیش بلوچ قوم مخالفت در اعالم چنین او هم
« مسلم حق»را  بود و آن راسخ خودگردانی در خصوص آنان یخواسته

 خود در مورد خودگردانی موکالن یخواسته . او در اعالمدانستمی بلوچ
 گفت: مصاحبهدر همان

 

. باشیم ها مستقلزمینه یدر همه . و قصد نداریممنیستی طلبما تجزیه
 بجای و سیاسی فرهنگی هایها در زمینهبلوچ ببینیم که استما این هدف

 را بپذیرند، خود تصمیم تهران هایگیریمجبور باشند تصمیم که آن
 اداری تاستاندار، فرماندار و مقاما خودمان برای خواهیمگیرند. ما میمی

 است. این ها از خودگردانی. منظور بلوچکنیم ( تعییننظامی مقامات نه )البته

 

در ملی هایها و دیگر اقلیتبلوچ از سوی مشابه و دیگر اعتراضات اما این
 جمهوری اساسی قانون» عنوان به خبرگان مجلس که سند نهایی

مورد  خمینی اهللهوادار آیت روحانیون ز سویکرد، ا تصویب« ایراناسالمی
 فرقی چندان متن این اشدینی . جدا از ظاهر و محتوایقرار نگرفت توجه

. واحد در کشور نداشت حکومتی لحاظ حفظ نظام به 1906اساسی با قانون
 یا هر نوع خودمختاری یخود مسئله سلف جدید همچوناساسی قانون

را کنار  غیرفارس هایملیت برای و مذهبی ، فرهنگیملی حقوق ساییشنا
 و مذهب اسالم ایران رسمی دین» که است آمده آن 12 ی. در مادهگذاشت

 تا ابد ثابت اصل و این است عشریاثنی اساسی قانون عیناً از متن شیعه
 کشور شناخت رسمی را زبان یفارس 15 یطور ماده همین»خواهد ماند. 

دیگر  یا برای ، اداراتدر مدارس« قومی هایزبان»از  استفاده که در حالی
 .دانست آنها را ممنوع زبانی -قومی در نواحی مقاصد رسمی

ی با مفاد ماده طور کلی به و ایرانی بلوچ هایسنی ، حقوقبر این عالوه
 شیعیان فقط خاص ، کهجمهوری ریاست تصدی از حق را آنان که 115

 را به آنان سان، محدودتر شد و بدینساختمی بود، محروم شدهاعالم
در  5 یدر ماده فقیه والیت ، اصلداد. غیر از آن دو تقلیل درجهشهروندان 

نبود.  قبول ها قابلسنی لحاظ برای و بدین نداشت جایی تسنناهل آیین
 خمینی اهللآیت که است از اسالم صرفاً شیعی از تفسیری حاکیموضوع این

 شیعی اقتدار روحانیون کردن منظور نهادینه به حکومت دردستگاه و یارانش
 بودند. طبق کرده جدید طرح برتر در جمهوری سیاسینیروی عنوان به

 ، انتخابیداشت خمینی اهللخود آیت نخست که امی، مقفقیهولی 5 یماده
 شناسند؛ او فرماندهدهند و میمی را تشخیص صالحیتشمردم  بلکه نیست

 تسلط نهایی حکومتی تشکیالت یقوه و بر هر سه استمسلح نیروهای کل
جمهور  سریی را دارد که آن قدرت غیر منتخب رهبرعالی عنوان دارد. به
جمهور،  رییس صدر، نخستیندر مورد بنی که را برکنار کند، چنان منتخب
 را به ظاهراً مستقل قضایی کند و مقاماترا منحل شد؛ مجلس اعمال

و  وسیع قدرت چنین تمرکز یک کهاست کند. روشن خود عزل تشخیص
قرار  غیر مذهبی نیروهایشدید مورد مخالفت  تن یک در دست نظارتیبی

 اساسی با قانون درمخالفت ملی هایرا با اقلیت آنان موضع و این گرفت
 . متحد ساخت
در  را که اساسی منظور تأیید قانون به سرتاسری ها رفراندوممتعاقباً، بلوچ

کردند. در مورد کردها،  برگزار شد، تحریم 1979دسامبر  تا سوم دوم
 نیز وضع چنین غیرمذهبی اپوزیسیون ها و اغلبها، ترکمنها، ترکبعر

هر دو،  بلوچستان مردم دموکراتیک و سازمان اتحادمسلمین بود. حزب
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 هایدیگر سازمان چنینخود، هم بین شدید عقیدتی هایتفاوت رغمبه
 اساسی قانون به در اعتراض عظیمیپیوستند تا تظاهرات هم گرا بهملی

 یافت گسترش در سراسر استان سرعت ها بهجدید برپا دارند. اما اعتراض
و  بلوچ بین مسلحانههایدرگیری نکشید که کشید. طولی خشونت و به

تعداد  در آن گردید کهمرکز استان یروزمره از رویدادهای انقالب پاسداران
 که یافت شدت چنانبود. ناآرامی ساکن شیعی جمعیت توجهی قابل

تنها  جانشین کهزبان ، استاندار فارسیدفتر جریری به خشمگین جماعتی
با  که کردند تا آن بردند و دستگیرش بود، حمله شده بلوچ استاندار پیشین

 روز بعد آزاد شد. عبدالعزیز سه مولوی یمداخله
و خود گرفت  به و قومی مذهبی رنگ ها تظاهراتناآرامی گرفتن با شدت

قرار داد. پاسداران  شیعه هایو سیستانی« قجرها»را در برابر  سُنی هایبلوچ
خود  یشده سنگربندی هایپایگاه کمتر بود و به تعدادشان که انقالب

 چون زبانی رسیفا از نواحی بودند که شیعیانی و همه برده پناه درزاهدان
 عظیم بودند، از جمعیت شده آنجا فرستاده به ، یزد، مشهد و غیرهاصفهان
 و بسیج شد با مسلحمی ها تشکیلها و سیستانیاز پارسی کهشیعه مهاجران

از  چنینها همگرفتند. سیستانی ها، کمکدر برابر بلوچ آنان کردن
 بودند و بلوچستان در هراس بلوچ قوماز سوی خودمختاری درخواست

 پاسداران به در کمک دانستند. بنابراینخود می برای خودمختار را تهدیدی
ها را داد و بلوچ عکس یاما نتیجه اقدام خود تردید نکردند. این مذهب هم

 انجامید. در دو طرف بین و درگیری گسترده شورشی تر کرد و بهخشمگین
 80و  نفر کشته 24 در اواخر دسامبر از هردو طرف هفته فقط یک عرض

 ، عضو شوراییزدی دکتر ابراهیم ، تهرانبین شدند. در این نفر مجروح
 به در بلوچستان فزاینده ناآرامی ساختن آرام ، را برایزمان در آن انقالب
 روبرو شد و به خشمگین عتورود با جما محض فرستاد. اما او به محل

 آنبی بماند و بنابراین در امان شدن فرار کند و از زخمی توانست زحمت
کرد.  را ترک دهد، استان را انجام اوضاع سازیدر آرام بتواند مأموریتش که
عبور  منع و برقراری نظامی حکومت اعالم را به مرکزی حکومت حادثه این

ها و شورش منظور فرو نشاندن به تا بامداد در زاهدان ور از غروبو مر
 . ها واداشتدرگیری
 شده انباشتههم روی هایو رنجش از شکایات بلند باالیی لیست با اینهمه

، انجامید. نخست دسامبر در بلوچستان ماه هایانفجار درگیری به بود که
با  اسالمی رهبران کردند کهمی ها احساسلوچ، بهریسون سلیگقول به
 قبال مقامات که اساسی در قانون آنان هایخواسته تأمینبه توجهیبی

 که این اند. دومکرده« خیانت»آنان بودند به راداده اشوعده بلندپایه
و رکود  رجو م هرج یواسطه فقیر به ایمنطقهعنوان  به خصوصاً بلوچستان

 آسیب شد سخت براقتصاد کشور مستولی از انقالب پس که اقتصادی عام
 و گماردن استان و دیگر مقامات استاندار بلوچ سریع ، عزلبود. سوم دیده

بر  آمیز دولتتبعیض مشیاز خط روشنی ینشانه آنان جای به افراد فارس
، شد. چهارمقلمداد می شیعه هایها و سیستانیرسفا نفع و به بلوچ ضد قوم

بود و  مردم رنجش موجب در بلوچستان اسالمیحکومت  حضور پاسداران
 نیروها خودداری آن به ، از پیوستنآن به دراعتراض . مردمهست هنوز هم

، اییآمریک هایگروگان یاز حادثه با استفاده ، دولتکردند. برعکسمی
 دسامبر را به ماه های، ناآرامیدر تأیید موضوع مدرکی یارائه بدون

خواستند می داد که نسبت بیگانه )امریکا( و دیگر قدرتهای« بزرگ شیطان»
معموال و مرتباً  سازند. رژیم ثباتنوپا را بی اسالمی جمهوری وسیله این به

 عمل همین به قومی هایودیگر گروه بلوچ مقو زیرزمینی در برابر مخالفت
 عمل این دهد. البتهمی نسبت خارجیهایقدرت را به شود و آنمی متوسل
 . داشت شاه در رژیم سابقه
 

  بلوچستان مردم دموکراتیک سازمان

 داشت اتحاد مسلمین حزب به نسبت کمتری گسترش را که سازمان این
 بلوچ و هواداران تر و نافذتر بود حامیانصریح خودمختاری یما در مطالبها

و  خلق فدائی چریکهای سازمان ، یعنیایران مارکسیستی دو سازمان
 دادند. سازمان تشکیل از انقالب پس کارگر، اندکی یپیکارطبقه سازمان

و  مارکسیستی هایگروه وسیع ائتالف ینماینده جبهه یک صورت به
 ، یکبلوچ خلق و سیاسی فرهنگی کانون گرا شاملچپ ناسیونالیستی

 هایبا گرایش ناسیونالیست دانشجویانی نماینده جوانان سازمان
استار  ؛ بامیپیکار در استانسازمان یشاخه ؛ نبرد بلوچسوسیالیستی

 دیگر بود. سازمان ؛ و چند گروهفدائی مانساز به ( وابستهسرخ ی)ستاره
و  ، دانشجویانروشنفکران اصال از سوی بلوچستان مردم دموکراتیک

 پایگاه دادن توسعهبرای چنینشد. هممی کارگر نوپا پشتیبانی یطبقه
 دربلوچستان را که گراییچپ از ایرانیان بزرگی هایخود گروه حمایتی
 به اخیر بود که هایگروه همین کرد. پیوستن کردند جذبو کار می زندگی

 بلوچ اعضای اکثریت در اول که« بلوچ مردم دموکراتیک سازمان» جای
 مردم دموکراتیک سازمان»خود را  رسمی بودند، نام پیشنهاد کرده

 قرار داد. « بلوچستان
 نفع را به طلبیتجزیه به یخود هر تظاهر در مانیفست سازمان

 را استقالل متحد رد کرد. و خودمختاری ایران در یک« خودمختاری»
 و اداری عمرانی در مناصب بلوچ مردم ، گماردنبلوچ مردم و اجرایی اداری

 طبیعی بر منابع بلوچ مردم کامل ، کنترلبلوچی فرهنگ ، احیایبلوچستان
، مرکزی حکومت هایارگان تریندر عالی آنان و مشارکت یندگیخود، نما

 یدرباره دموکراتیک کرد. نظر سازمان تعریف تسنناز مذهب  و حمایت
و  اجتماعی هایبرنامه در خصوص آن پالتفورم چنینو هم خودمختاری

 راتنظ ، شبیهمربوط است مذهب به ، جز مورد آخر کهاقتصادی
 جایگاه به که بود. تا جایی طور کلی به ایرانی هایمارکسیست

، همانند از لحاظ اعتقادی ، سازمانارتباط داشت اشالمللیبین
مسکو  طرفدار و مخالف دو بلوک در سراسر کشور به ایرانی هایمارکسیست

 ، پیرو سازمانلوچنبرد ب بر و گروهحسین دکتر رحمت شد. رهبرشمی تقسیم
« امپریالیسمسوسیال»آمریکا را با « امپریالیسم» پیکار بودند که مائوئیستی

 ، گروهبود. با این حال با هر دو مخالف ساننهاد و بدینبرابر می موروثی
 عناصر مستقل چنینهم خلق فدائی سازمان به وابسته سرخ یستاره

 با متمرکز کردن داشتند هر چند که مستقل موضع خصوص در این سازمان
 به آمریکا بود کما بیش ، همانمردم بین که« امپریالیسم» خود به حمالت

 که توده همسو با حزب فدائی دادند. اما سازمانمینشان  مسکو گرایش
بودند  در ایران مارکسیستی یعمده هوادار مسکو بود نیروهای سرسختانه
 هستند.  و هنوز هم

 طبقات در بین مارکسیستی هاینفوذ شدید سازمان اصلی عامل البته
 حق آنها در خصوص یسرسختانه موضع ملی هایاقلیت یتحصیلکرده

بود.  حق این و شناسایی در ایران قومی هایگروه برای سرنوشت تعیین
 یمبارزه ا متوجهام آنان سیاسی و مبارزات ایدئولوژیک یفشار آموزه
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شد. می عنوان ایرانی هایملیت« ملی یمبارزه»بر  مقدم بود که طبقاتی
 در زیر ستم ملی هایاقلیت کردند کهمیتز دفاع  از این شدت به اگر چه

و  زیر فشار طبقاتی هم فارس بورژوازیقرار دارند و از سوی  ملی مضاعف
خود را از  ملی یها باید مبارزهملیتتأکید داشتند این  اند،فشار ملی هم

کارگر را تنها  ینظر، آنها طبقهبرند. از این  پیش طبقاتی یمبارزه طریق
امر  خود باشد. این مردممنافع  ینماینده توانستمی دانستند کهمی نیرویی

گرا و چپ لنینیست- ستمارکسی گرایعناصر ملی بین ایتفرقه اما عامل
در  تأکید داشت طبقاتی یبر مبارزه بود. اولی دموکراتیک سازمان در درون

 یهمه که داد و اعتقاد داشتمی ملی یمبارزه را به اولویت دومی که حالی
 حصولبرای  آن توانند و باید در چارچوبمی ملی هایاقلیت طبقات

 کنند.  و مشارکت خود تالش و فرهنگی ملی حقوقاز  اطمینان
 ، سازمانرهبری در دستگاه لنینیست - مارکسیست گروه برتری به با توجه

کارگر طبقه پیروزی را از طریق بلوچ ملی حقوق در صدد بود که دموکراتیک
را در  بلوچ لیم یمبارزه سانکند و بدین تأمین در بلوچستان بر بورژوازی

 شوراهای دادن سازمان طور برایداد. همینقرار می اهمیت دوم یدرجه
 یعنی« ارتجاعی نیروهای»در برابر  و دانشجویان ، کارگراندهقانان
متوسط  یطبقه یعنی« وابسته بورژوازی»ها، سردارها و ها، حاکممولوی

 اشتباه سبب اما به استراتژی این کرد.می ، مبارزهسوداگر بسیار کوچک
بر  حاکم و اقتصادی ساختار اجتماعی غلط در خصوص و دریافت محاسبه

 به آغاز محکوم از همان اشسیاسی معادالت چنینو هم بلوچ یجامعه
 که گونهآن طبقاتی یتز مبارزه که این بود. نخست شکست

 عمده صنعتی نواحی به کردند، با توجهمی مطرح ایرانی هایمارکسیست
 نسبتاً نیرومندیی در آنها طبقه بود که گرفته شکل زبان فارسی در مناطق

 یجز طبقه ، در بلوچستان. برعکسوجود داشت از پرولتاریا و بورژوازی
 سازمانی ، پیشگاممشهود نبود. در نتیجه لحاظ چیزی از این کارگر نوپایی
 یدر مبارزه آن پرولتاریا و رهبری منافع در جهت مبارزه برای دموکراتیک

 پیدا نکرد زیرا بلوچستان رشد و مقبولیت برای ایآماده یزمینه بلوچ ملی
 کارگری یفاقد طبقه گفتیم که ، چنانمنطقه نشدن خاطر صنعتیبه

 چشمگیر بود. 
 با سازمان آنان خصومت ها موجبمولوی به تنها حمله هن اینکه دوم

 مردم یتوده در میان آنان از پشتیبانان تعداد انبوهی شد بلکه دموکراتیک
 داد که رخ از انقالب پس بالفاصله امر بخصوص داد. این را نیز کاهش

ها را ها و مولویسها و فاربلوچ بین و قومی مذهبی یبرخورد فزاینده
 یطور مبارزهبود. همین ساخته مردم هایتوده برای وحدت اصلی ینقطه

با  گروه نشد زیرا آن واقع ها نیز مورد استقبالو حاکمبا سرداران  سازمان
بود و دیگر  داده را از دست اقتدارش هایبازمانده آخرین شاه رژیم برافتادن
شمار  ، بهسازمان یگفته ، به«رنجبر هایتوده» برای حسوسم تهدیدی

 . رفتنمی
با  دموکراتیک سازمان عقیدتی و یگانگی سازمانی همکاری که این سوم

 از قضای زد چرا که لطمه آن اعتبار رهبری نیز به ایرانی هایمارکسیست
« دست آلت» ا با برچسبها رها و حاکمکرد مولویمی روزگار سعی

و  عمدتاً فارس مذهبی رژیم یمورد استفاده ترتیب بهاعتبار سازد کهبی
 بود.  سلطنتی رژیم

 بهایرانی مارکسیست هایبا گروه دموکراتیک سازمان همکاری عالوه به
ا از هبلوچ خودمختاری درخواست یاشاعه به از نیاز آن برخاسته لحاظی

 دیرین یاز تجربه سود بردن لحاظی و به آنها در دیگر نقاط ایران طریق
 به با کمک در ایران چپ ، جنبشبود. برعکس سازمانی هایدر زمینه آنان

 بردن منظور پیش به ملی هایسازمان تشکیل برای ملی هایاقلیت
 خود را در برابر رژیم زنیچانه تقدر خود امیدوار بود که ملی مطالبات
 تشکیل به فدائی ، سازمانانقالب کند. مثالً، با پیروزی تقویت اسالمی

 - فرهنگی ، کانوندر بلوچستانبلوچ  خلق سیاسی - فرهنگی کانون
 خلق سیاسی - فرهنگیصحرا و کانون در ترکمن ترکمن خلق سیاسی

 تشکیل برای ملیهایاقلیت به داد. در کمک اریی در خوزستان عرب
 یکنگره نخستین که «ایران هایخلق شورای» به موسوم مشترکی مجمع

 مهمی داد، نقش تشکیل 1979 مهاباد در تابستان خود را در شهر کُردنشین
 ایفا کرد. 

از  و پس داشت عمر کوتاهی بلوچستان مردم دموکراتیک سازمان البته
 خمینی اهللآیت که 1979 اوت در اواسط ماه علنی سیاسی فعالیت ماه هفت

بسیج  فرمان انقالب و پاسداران ارتش به طلبخودمختاری در برابر کردهای
 نیز مجبور شد خود را منحل اتحاد مسلمین شد. حزب داد تعطیل عمومی

در  دولت حمایت تحت اسالمی جمهوری حزب یاستان یکند و در شاخه
بود  نیز تعطیل بلوچی نشریات یهمه زمان گردد. در آن ادغام 1981اوایل

 قدرت یمبارزه در هنگام سیاسی واقعی . سرکوبیاست نیز چنینو تاکنون 
د. اگر دا رخ 1981 در طی مخالفش صدر و روحانیونجمهور بنی رییس بین
 غیرقانونی حادثه از آن پیش بسی بلوچستان مردم دموکراتیکسازمان  چه

گرا چپ خاطر ایدئولوژی به دوباره ناگهان بود، اعضا و هوادارانش شده اعالم
 هایدیگر گروه نما شدند و همچونانگشت شانناسیونالیستیو مطالبات 
حدود  1982 یگیر شدند. در اواسط فوریهسراسرکشور یکجا دست اپوزیسیون

 از مرز گذشته بلوچ طلبجدایی ارتباط با جنبش به متهم اغلب بلوچ 3000
 دیگر از یارانشان تن 4000 که بودند در حالی شده پناهنده پاکستان و به

از  ریدیگ ، بودند. گروه، مرکز استانزاهدان هایها در زندانگزارش بنا به
 این اعظم شدند. بخش ، و سوئد پناهندهانگلستان نیز به بلوچ تبعیدیان
 آن بودند، حال بلوچستان مردم دموکراتیک سازمانسابق اعضای تبعیدیان

 در ضمن شدند کهمی گرا محسوبملی هایپیرو مولوی تعداد اندکی که
 ها از حزببلوچ از سوی 1979امبر در دس اساسیقانون رفراندوم تحریم

هر  که اهللامان نزار محمد و مولوی بودند، مولویجدا شده  اتحاد مسلمین
 اخیر بودند و بعداً سیاست گروه گریختند، رهبرانپاکستان به 1980دو در 

 شدگان عبدالعزیز را مورد انتقاد قرار دادند. از بازداشت مولوی یسازشکارانه
ضد  هایخاطر فعالیتبه شدنو محاکمه  از متهم نیز پس نفری چند ده
 شدند.  اعدام انقالبی

تبعید  بلوچ سیاسی فعاالن تعداد زیادی چنین ، حضور یککه این سرانجام
تر بسیار باتجربه گرایانبا ملی شانو تماس پاکستان در خاک از ایران شده

 جنبش یدر آینده تأثیر شایانی توانستکشور می در آن چو پیشروتر بلو
 مرام به ، بستهتبعیدیان از این باشد. تعداد زیادی داشته در ایرانبلوچ  ملی

کشور  در آن مختلف ملی هایسازمان به از قرار معلوم شاناعتقادی
 تحولی چنین که است کنند. مسلممی اند و با آنها همکاریپیوسته
« گردانی پارسی»آثار  کردن را در خنثی آنانو سازمانی  سیاسی هایمهارت

در  ایرانی سیاسی هایبا گروه و معاشرت در ایران تحصیل یواسطه به که
 سیاسی هایسازمان به شاناز وابستگی اند، و کاستنبوده آن معرض

 پیشتر ذکر شد ارتقا خواهد داد.  که همفکر در ایران
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 . مثالً، بلوچهویدا است ایران هایبلوچ در بین اکنون رویداد از هم تأثیر این
 خود آشکارا گفته در مانیفست ناسیونالیستی سازمان ، یکزورمبش راجه
 :که است
 

 هایلوچخود را در اختیار ب ( امکانات)ایران خودمختار بلوچستان حکومت
 مبارزه را قادر سازد که همجوار قرار خواهد داد تا آنان انقالبی در کشورهای

را  آنان سیاسی پناهندگی گیرند و با اعطایخود را پی راستینحقوق  برای
 ( پذیرا شود.ایران )در بلوچستان

 

 مطلعموضوع باید از این مرکزی حکومت افزاید کهمی چنینهم سازمان آن
 مردم دموکراتیک ، سازمان. برعکسنیست الزم گردد اما رضایتش

 تشکیل از انقالب پس که ناسیونالیستی هایو دیگر سازمان بلوچستان
دیگر،  ید. نمونهخود نکردن در منشورهای هاییبینیپیش یافتند چنین

 141 بلوچ جهانی در اروپا در سازمان بلوچ تبعیدیان و عضویت شدن جذب
 پاکستان بلوچ هایقرار دارد و اصال ناسیونالیست در لندن مرکز آن که است
 است غیر سیاسی نهادی سازمان این کردند. اگر چهاشو اداره گذاریبنیان

 تالش« و بلوچستان بلوچ مردم و بهروزی ، پیشرفترفاه» و در جهت
 هایبلوچ آرا و همکاری تبادل برای مشترکیینقطه صورت کند، بهمی

 . است جا درآمده همه
 هایآرمان در برانگیختن عامل ایران 1979 انقالب که ، باید گفتسرانجام

 نحویبود به آنان هایتوده کردن اسیها و سیملیت و دیگر بلوچ مردم ملی
  است. نداشته هرگز سابقه یا خود ایران مردمان این در تاریخ که

 

منابع . «ایران و اقوامش جنبش ملی بلوچ»]این مقاله فصلی است از کتاب 
مندان حذف شده است. عالقهو مآخذ این نوشته متأسفانه در انتقال مقاله 

 [آوای تبعید -توانند به کتاب رجوع کنندمی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جام نوشیدنی به شکل چهارپایان، هزاره پیش از میالد، کشف شده در شهر سوخته

 جام سفالی، کشف شده در شهر سوخته
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از اسالم چگونه پدید آمد؟  –مغاک تیره تاریخ کتابگزاری: 

 مزدک بامدادان

 
 

 نیاز )داریوش( ب. بی
 

روشمند در مسایلِ تاریخی و به ویژه تاریخ اسالم تاکنون  پرسشگری و نقدِ
در میان ما ایرانیان رویکردی بسیار نادر بوده است. اگرچه هنوز چنین است 

های جسوری هستیم که در این اکنون شاهد پدیدار شدن جوانهولی هم
 دمند. آن میشکفند و روح دیگری را در پیکر ناپرسشگر می تاکنون جامعۀ

ای ها در تعیینِ آن دخالتی ندارند، پدیدهدین مانند پدر و مادر است که انسان
شود. بسته به این دارد که موروثی که ناخواسته به هر انسانی تحمیل می

 شویم.کجا زاده می در کدام خانواده یا در ما
آوردنی یا به اصطالح اکتسابی نیست، خیلی ساده دستدین بوارونۀ علم، به

شویم بدون آن که بدانیم ما همراه ماست. از بچگی با آن بزرگ می لدتوبا 
 مان را بدونچیست، از کجا آمده و چرا این گونه است که هست. ما دین

پذیریم و سرانجام آن را با تمامِ هرگونه سنجشِ علمی یا پرسشگری می
کنیم و در شرایط در خود نهادینه می« حقیقت»اجزایش به عنوان یک 

 ریگِ تحمیلی کنیم.ی هم حاضریم جان خود را فدای این مردهمعین
گیری اسالم، هم در میان مسلمانان و هم نامسلمانان، تقریباً تاریخِ شکل

هایی را باور داریم که ای همسان جا افتاده و همه ما آن قصهبه گونه
 نگاران اسالمی برای ما بهنویسان یا وقایعهشام و طبری و دیگر سیرهابن

اند. البته از این یک و نیم میلیارد مسلمان اندک کسانی هستند جای نهاده
 ها را خوانده و مضامین آن را با خرد خود سنجیده باشند. که قرآن یا سیره

شناس ( را نخستین اسالمGoldziherشاید بتوان ایگناز گلدزیهر )
 دانست که به روایات اسالمی به دیدۀ شک اروپایی در سدۀ نوزده

سدۀ  70های ای مطرح کرده بود. تا سالهای بنیادینگریست و پرسشمی
تاز میدان بود ولی به تدریج پژوهشگران شناسی سنتی یکهگذشته، اسالم

دیگری وارد صحنه شدند که به جای اعتماد به تاریخ شفاهی اسالمی که 
 ، بر آن شدندها به رشتۀ تحریر در آمدگیری عربسال پس از قدرت 200

ها ]روایات[ را با مدارکِ مملوس تر گفته شود داستانیا دقیق که این تاریخ

توان به گونتر از میان این نسلِ جدید پژوهشگران می آزمایی کنند.راستی

، John WANSBROUGH، جان ونزبرو Günter LÜLINGلولینگ 

 Michael COOKو مایکل کوک  Patricia CRONEپاتریشا کرون 
 اشاره کرد. 

ای رشتهتاریخی به شکل پیگیر و میان-ولی نقدِ انتقادی

(interdisziplinär( توسط گروه پژوهشی اِناره )Inarah از آغاز سدۀ )
که به ما رسیده  آغاز گردید. این مؤسسۀ پژوهشی تمامی تاریخِ اسالمی 21

 دینی یا دهد و آن را به عنوان تاریخِبه زیر نشانۀ پرسشِ بزرگی قرار می
« ظهور»کند. مؤسسه اِناره خاستگاهِ اسالم را نه با رستگاری ارزیابی می

بلکه آن را ادامۀ مسیحیتِ پیامبری به نام محمد در منطقۀ عربستان 
داند. از این رو، هستیِ تاریخیِ محمد در برابر نشانۀ می یکتاپرستِ شرق
وسی، مانند کتیبه، گیرد. افزون بر این، ما هیچ مدرک ملمپرسش قرار می

 پیامبر اسالمنوشته، سکه، در دست نداریم که بتواند هستیِ تاریخی سنگ
 را تأیید کند. 

کاوند، یعنی اسالم را می« دینیبرون»اکثر پژوهشگران غربی با رویکردی 
ها، گیری اسالم را بر اساسِ سکهای تاریخِ شکلدر تالشند که به گونه

همزمان از منابعِ غیراسالمی بازسازی کنند. من های ها و گواهنبشتهسنگ
یعنی با « دینیدرون»که اسالم را از منظرِ  جامعشخصاً تاکنون یک کتابِ 

 ام. ها مورد بررسی قرار بدهد ندیدهاتکاء به منابعِ اسالمی مانند قرآن و سیره
( دربارۀ تاریخِ 1ام مزدک بامدادان )بختانه به تازگی همکار گرامیخوش

مَغاک »غازین اسالم و چگونگی پدیدار شدن این دین کتابی نوشته به نام آ
که توسط نشر فروغ در کلن  (2) «اسالم چگونه پدید آمد؟ -تیره تاریخ

نویسان گردد که سیرهبه آغاز اسالم برمی« مغاک تیره»انتشار یافته است. 
اند. کرده های دینی شدیداً متناقض پُراسالمی آن را با یک سلسله داستان

ها و روایات اسالمی با متونِ دهد که سیرهبامدادان در این کتاب نشان می
 قرآنی سازگاری ندارند.

 
است که با اتکاء به قرآن و منابع  دینیدروناین کتاب، یک پژوهش 

اسالمی پرورانده شده است. نخستین پرسش بنیادین این است: آیا 
ند؟ برای پاسخ به این پرسش، های تاریخی مسلمانان باورپذیرگزارش

های اسالمی را به دوش کشیده بامدادان بارِ گران خواندن احادیث و سیره
 است: ابن اسحاق، ابن هشام، طبری، واقدی، ابن سعد، دینوری و ...  

نویسنده با زبان شیوایی، روشِ خود را در وارسیِ روایاتِ اسالمی توضیح 
 دهد:می
 

در این نوشته ولی پرسش من این است که اگر ما هستی »
نویسان را باور کنیم و نگاران و تاریختک سیرهتک

نگاری سنتی اسالم را همانگونه که هست بپذیریم، تاریخ
ولی آنرا بزیر ریزبین سنجش دانشگاهی بنهیم، آیا 
اندامهای این پیکر تنومند با یکدیگر همخوان و هماهنگ 

ها و بخشهای این یگر سخن اگر ما تکههستند؟ یا بد
توان دستگاه بزرگ و پیچیده را از هم جدا کنیم، آیا می

آنها را دوباره بهم چفت و بست کرد و آنرا دوباره ساخت 
و بسامان کرد؟ برآنم که پرداختن به بخش آغازین تاریخ 

دینی، که از نگرگاه اسالم نه تنها با رویکرد برون
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ی ارج و ارزشی بسیار است، چرا که با دینی نیز دارادرون
سَربَرکردن اسالم سیاسی، که فرمانروائی محمد و خلفای 
راشدین را سرمشق و الگوی خود گرفته است، گفتگوها 

داری در این باره درگرفته است، که و بگومگوهای دامنه
گزارشهای تاریخی از این بازه نخست تا چه اندازه 

 [7]ص  «درستند؟
 

( را Deconstructionبه سادگی روشِ واسازی ) جار اینبامدادان د
. تاکنون چنین کندروشن میبا مفاهیم پیچیده  خوانندهبدونِ درگیر کردن 

که گویا  اندداشتهرا  پنداشتبوده که مسلمانان و حتا غیرمسلمانان این 
تاریخِ اسالم نوشته شده و هیچ دینی مانند اسالم جزئیاتش « همه چیز»

پرسشگر چنین به نظر نانخستِ  باشد. شاید در نگاهِمشخص نمیمعلوم و 
آید که در تاریخ اسالم همه چیز روشن است ولی هنگامی که ما این 

و  deconstruct کنیمساختمان عظیم روایی ]داستانی[ را از هم وا می
توانند درست شویم که این جزئیات نمیپردازیم متوجه میبه جزئیات آن می

 توانند هم باشند.ا با هم سازگار و همخوان نیستند و نمیزیر باشند
  

]که پیشۀ  بامدادان با شکیبایی یک پژوهشگر و دقتِ یک پزشکِ جراح
احادیث و روایات اسالمی را مطالعه کرده و  تقریباً همۀ روزمرۀ اوست[

را از هم جدا کرده و زیرِ ریزبینِ  سُترگِ داستانیجزئیات این ماشین 
های فراوان نشان داده د قرار داده است. او با آوردن نمونهسنجشگر خو
 نگاری اسالمی اعتماد کرد.توان به روایات یا تاریخاست که نمی

« سالسل»بامدادان جنگِ  -دیگر  فراوان هایدر کنار نمونه -برای نمونه
 پردازد:را که طبری آن را گزارش داده می

 
ازگردیم، که نگاری اسالمی بباری، به پدر تاریخ»

گزارشهایش پایه و بنیان پژوهش درباره اسالم است. با 
توان دید و دریافت که طبری نیز بمانند نگاهی گذرا می

پیشینیان خود همین شیوه پیش گفته )آفریدن یک الگو 
داشته و بکار و بازآفرینی چندباره آن( را بسیار دوست می

رانی نامش برده است. یکی از جنگهایی که شاید هر ایمی
)نبرد  "السالسلذات"را شنیده باشد، جنگی بنام 

 [64]ص « زنجیرها( است.
 

دهد که چهل هزار سرباز رومی را با زنجیر به هم بستند طبری گزارش می
 نویسد:تا مبادا در جنگ با مسلمانان فرار کنند. بامدادان می

 
نگاری اسالمی شگفتیهای شیوه گزارشگری پدر تاریخ»

پذیرد. برای بستن دو سرباز به همینجا پایان نمیولی به 
ای که بتوانند شمشیر یا تیروکمان یا یکدیگر )به گونه

کم دو متر زنجیر در نیزه را بکار بَرَند( نیازمند دست
هایی چون زنجیرچرخ خودرو )برای رانندگی در اندازه

برف( خواهیم بود )که استوار باشد و در میانه کارزار از هم 
لد(. سنگینی زنجیرچرخهای امروزین نزدیک به سه نگس

هزار تن کیلوگرم است. پس در جنگ با رومیان که چهل

با زنجیر به هم بسته شده بودند، باید هشتاد کیلومتر 
زنجیر با سنگینی یکسدوبیست تُن بکار رفته باشد. تنها 
برای آنکه دانسته آید یکسَدوبیست تُن چیست، گفتنی 

جائی این اندازه زنجیر به بیست تا سی است که برای جاب
چرخ )بسته به کامیون خاور و یا چهار تا شش تریلر هژده

 [66]ص « گنجایش( نیاز خواهیم داشت.
 

شود در بخشِ نخستِ کتاب که به احادیث و روایات اسالمی پرداخته می
 نشانۀنگاری را زیر تاریخی این تاریخ درستی اینویسنده با ریزبینی ویژه

با خردِ انسانی  هادهد که این گزارشمی دهد و نشانزرگ پرسش قرار میب
نگریست. « اسناد و مدارک تاریخی»توان بدانها به عنوانِ نمی ناسازگارند و

دینی یا تاریخ رستگاری است که  تاریخِ اسالمی، تاریخ نیست بلکه تاریخِ
اند. احادیث و روایات طبقِ سنتِ داستانهای انجیل عهد عتیق نوشته شده

ها در دورۀ عباسیان و گرفتن عربسال پس از قدرت 200اسالمی تقریباً 
برانگیز به فرمان خلفای عباسی نوشته شدند. ولی نکتۀ چشمگیر و پرسش

در طول تاریخ به جای آن که کمتر شوند « شاهدان»جاست که در این
 شوند:بیشتر می

 
بدینگونه تاریخنگاری اسالمی در فرآیندی پیوسته، »

انبوهی از گزارشگران را پدید آورد و برای آنان تبارنامه 
تی است که شمار این راویان در روندی تراشید. جای شگف

اسحاق(، هشتاد ساله از هیچ یا نزدیک به هیچ )ابن-هفتاد
هشام( و وپنج تن )واقدی(، سپس سد تَن )ابنبه بیست

 «رسد.سعد( میسرانجام به بیش از چهارهزار تن )ابن
 [25و 24]ص 

 
طی به نگاری اسالمی ربدهد که تاریخدر بخش نخست، بامدادان نشان می

توان آن را مالک شناسیم ندارد و نمیاش که ما میتاریخ به مفهوم علمی
را « تاریخ شفاهی»ها قرار داد. شکی نیست که نویسنده هرگونه پژوهش
هایی از تاریخ شفاهی کند بلکه بر این نظر است که فقط آن بخشرد نمی

ها، د دیگر مانند سکهها را با مدارک و اسنااز اعتبار برخوردارند که بتوان آن
های همزمان تأیید کرد. و درست در همین ها و گواهها، نوشتهنبشتهسنگ

 لنگد. جا به اصطالح پای روایات اسالمی می
 

اسالم قرآنی و اسالم تاریخی در همسنجی قرآن و »بخش دیگر کتاب، 
پردازد. آیا قرآن و روایات به همسنجی قرآن و روایات اسالمی می« سیره

چه که در روایات اسالمی اسالمی همخوان و سازگار با هم هستند؟ آیا آن
ها، تا چه توان درستی آن را در قرآن یافت؟ این دو، قرآن و سیرهآمده می

شناسیِ داستانی به اندازه تأییدگر یکدیگرند؟ نویسنده ابتدا از زاویۀ ادبیات
های آمده د که داستاندهپردازد. او نشان میهای آمده در قرآن میداستان

های در قرآن فاقد یک انسجام درونی هستند و از سوی دیگر با داستان
 نویسان سازگاری ندارند:حدیث

 
اگر کسی در پهنه فرهنگی بیرون از دینهای سامی زاده »

و بالیده باشد )برای نمونه در هند، چین، ژاپن، مغولستان 
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پوستان یا در میان سرخپوستان، اسکیموها و رنگین
شامانیست( و داستانهای توراتی را هرگز نشنیده باشد و 
بخواهد درباره آئین یهود و مسیح و پیدایش و برآیِش آنها 
پژوهش کند، برایَش خواندن کتاب عهدین )کهن و نو / 
تورات و انجیل( بسنده خواهد بود. تورات آفرینش جهان 

ذشت و سرگذشت پیامبران و پادشاهان یهود، و بویژه سرگ
وکاست در خود چهره کلیدی آن که موسا باشد را بی کم

دارد و انجیل زندگینامه عیسای ناصری و برانگیخته 
شدنش را و داستان حواریونش را. همین کَس اگر بخواهد 
درباره اسالم و پیدایش آن و بویژه سرگذشت پیامبرش 
دست به پژوهش بزند، پس از خواند کتاب آسمانی 

تر از پیش خواهد شد، زیرا با و سرگشته ترمسلمانان گیج
ها و جایها روبرو خواهد شد، که انبوهی از نامها و چهره

کوتاه سخن ...  در خود قرآن هیچ نشانی از آنها نیست.
توان جابجا اینکه حتا یک برگ تورات یا انجیل را نمی

کرد، چرا که اگر چنین شود، خواننده به آسانی گسست 
فهمد که داستان یابد و میرا درمیزنجیره رخدادها 

توان از پایان به آغاز خواند، افتادگی دارد. ولی قرآن را می
یا آنرا از میانه گشود و خواند، یا یک سوره از آغاز و یک 
سوره از پایان خواند و یا بخشهایی از آن را برداشت یا 

-ورهبدان افزود، بی آنکه خواننده دریابد، چرا که نه تنها س

های های قرآن هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، که آیه
درون یک سوره نیز گاه بسیار پراکنده و تهی از پیوستگی 

 [78]ص « زنجیروار هستند.
 

دهد که تقریباً هیچ در این بخش نویسنده با انبوهی از متونِ قرآن نشان می
ه عمالً مانند ای از قرآن از انسجام داستانی برخوردار نیست و هر سورسوره

هایش هیچ هماهنگی با هم ندارند: تیکه است که رنگیک پارچۀ چهل
پرند بدون نویسنده یا نویسندگان قرآن مرتباً از این شاخه به آن شاخه می

 شده تا به آخر وفادار باقی بمانند. آن که به موضوعِ اعالم
 

نمونه سخن نگفته باشم، اهلل در سوره کهف تا که بی»
افتد که او را دارای آیه( نخست با کسانی درمی 110)

 "اصحاب کهف"دانند، سپس و بناگاه داستان فرزند می
کند، آنگاه گوید و بر سر شمار آنان بگومگو میرا بازمی

دهد و به او داستان دو مرد اش را اندرز میاندکی فرستاده
پیشگفتاری  آموزد، پس از آن بی هیچو باغ انگور را می

داستان آفرینش آدم و سرپیچی ابلیس از کُرنش در برابر 
گزارد. اهلل در دنباله این سوره و در پی پندواندرزی او را می

چند، باز به ناگهان داستان موسا و جوان همراهش )که 
آغازد و در تفسیرها خضر دانسته شده است( را می

رساند. ه پایان میسرانجام سوره را با داستان ذوالقرنین ب
توان خواند و دریافت، که قرآن در یک سوره بدینگونه می

نه چندان بلند، گذشته از پندواندرزهای فراوان، پنج 

کند و از شاخی به پیوند با یکدیگر را بازگو میداستان بی
 [79]ص « پردشاخ دیگر می

 

هستند و   [collage« ]چسبانیتکه»به راستی چرا متونِ قرآنی مانند 
اگر سیره »ها و احادیث قادر به فهم قرآن نیست؟ چرا خواننده بدون سیره

تفاوت « ماند؟گیج و سردرگم و انگشت بر دهان بر جای می نباشد، پژوهنده
بنیادین قرآن با انجیل عهد عتیق و جدید بسیار ژرف است. بامدادان در 

 دهد: همین باره ادامه می
 

در همسنجی با تورات و انجیل قرآن را باید کتابی بشمار »
نِگاریهای پراکنده را در خود آورد که انبوهی از تَک

توان سامان کنونی آن را ای که میست، بگونهگردآورده ا
بهم ریخت، بخشی از آن کاست یا بر آن افزود، بی آنکه 

بینیم در ساختار آن شکافی پدید آید. در اینجاست که می
اندیشورزان سده آغازین فرمانروائی عباسیان در جنبشی 

ای آماجمند این شده، بگونهیافته و رهبریسازمان
 [85« ]اند.قرآنی را با سیره پُر کردهمغاکهای تیره 

 
دهد که او با تکیه بر متونِ قرآنی و نخستین سیره ]ابن اسحاق[ نشان می

ای ربطی به هم ندارند، به اصطالح قرآن مضامین قرآنی با مضامین سیره
 کند:گیری میزند و سیره هم سازِ خودش را. نویسنده نتیجهساز خود را می

 
با خواندن سیره و قرآن با دو اسالم نا پیشتر آوردم که »

شویم. داستان پیدایش همسان و ناهمگون روبرو می
ها و تاریخها اسالم و برآیش و گسترش آن در سیره

ای که خواننده را گُسست آمده است، به گونهپیوسته و بی
ماند. در قرآن ولی پاسخی برجای نمیپرسش بی

های گسسته و گارینهمانگونه که رفت با انبوهی از تک
ای پیوند با یکدیگر روبروئیم که از دلشان هیچ دانستهبی

که بدرد پژوهش درباره پیدایش اسالم بخورد، بدَر 
 [86« ]آید.نمی

 
گیری قرآن به هر رو، در این کتاب بخوبی نشان داده شده که فرآیند شکل

سیر اند[ دو مها ]که همگی در عصر خلفای عباسی نگارش شدهو سیره
 اند و ربطی به هم ندارند. جداگانه را پیموده

 
پردازد. بامدادان می« اسالم چگونه پدید آمد؟»بخش آخر کتاب به 

 نویسد:می
 

پاسخ فرجامین به این پرسش هنوز یافته نشده است. »
راستی را چنین است که ما در پاسخ به این پرسش هنوز 

یازیدن با دستدر آغاز راهیم و من خود نیز در این جستار 
سنجی آنها با یکدیگر، دینی و همهای درونبه نوشته

چگونه پدید »کم توانستم نشان دهم که اسالم دست
همچنین نشان دادم که سیره و قرآن در «. نیامده است
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دو بستر گوناگون و بسیار جدا از هم )در جایی دیگر و 
ه بر اند و سیرزمانی دیگر( و گاه در ستیز باهم پدید آمده

ها و گزارشهای پذیرفته شده از سوی همه پایه بنمایه
مسلمانان نزدیک به دویست سال پس از قرآن نوشته 
شده است و از همین رو گاه حتا گزارشهای آمده در یک 
سیره از یک نویسنده نیز با یکدیگر سرِ ستیز دارند )نمونه 
فروآمدن سوره مَسَّدٌ، یا نام یثرب(. تا هنگامی که 

پذیر شهای باستانشناسی بتوانند با گواهان آزمونپژوه
تاریخی نشان دهند اسالم چگونه پدید آمده است، 

بایست تاریخ و قرآن را کاوید و پژوهید و توان و میمی
نشان داد که تاریخ پیدایش اسالم )وحی، بعثت، نبوت و 

تواند راست باشد. در ...( بدانگونه که تا کنون آمده نمی
بدامان پذیر تاریخی ناگزیر باید دستهای آزموننبود داده

یا تئوری شد و تالش کرد با آفریدن الگو یا  "انگاشت"
« مدل تاریخی به هسته راستین رخدادها نزدیک شد.

 [197]ص 
 

ها و توان این پرسش را در برابر خود نهاد: چرا قرآن بدون سیرهحال می
ها و ن قرآن را بدون سیرهتواناپذیر است؟ آیا میروایات اسالمی فهم

  ها فهمید؟گیری عربسال بعد از قدرت 200های داستان
 

ای از ( است. یعنی تاریخِ هیچ پدیدهEvolutionگوهر تاریخ، برایش )
شود. کیفیت و ذاتِ تاریخ در پیوستگی آن است. حال، پیامدِ صفر آغاز نمی

را به اشکالِ دیگر گذشته است در شکل و پیکری دیگر، و آینده نیز، حال 
ای از دلِ پدیدۀ پیشین خود هر پدیدهدر خود حمل خواهد کرد. به اصطالح 

کند. آورد و پدیدۀ نوین، گذشته را به شکلِ دیگری در خود حمل میسربرمی
خواهد این پدیده یک کند. حال میاین اصل برای هر پدیده صدق می

ا چرخ خیاطی یا تاریخ این خودرو باشد، تأسیساتِ اتمی باشد، سوزن باشد ی
 یا آن کشور یا تاریخ دین. 

 
اسالم نیز یک پدیدۀ تاریخی است، یعنی در یک بُرش زمانی معین از 

تواند هستی برخوردار شده است. یک مورخ باید بداند که اسالم نمی

ای به نام جبرئیل به فردی به از طریق فرشته -خدا -«باال»از  ناگهان

دینِ جدیدی شکل گرفته باشد. این « ناگهان»نام محمد انتقال یافته و 
میلیارد ساله در  4.5نگاه به همان اندازه نابخردانه است که بپنداریم زمینِ 

الم روز بوجود آمده است. حال اگر خدا و جبرئیل و محمد مبتکر اس 7طی 
 گاه این دین در چه محیط یا شرایطی سر برآورد؟ نیستند، آن

 
کنند و این را معرفی می« یکتاپرستان ناب»مسلمانان خود را به عنوان 

دانند. وجه تمایز خود با دیگر ادیان یکتاپرست به ویژه مسیحیتِ تثلیثی می
این درک شود مبتکر این ادعا کامالً درست است! ولی این ادعا که گفته می

نادرست است. بامدادان با تکیه به  کامالًاز یکتاپرستی محمد و دینش بوده 
 دهد که چنین نیست.متونِ قرآنی نشان می

های مسیحی، یک شاخه به نام آریانیسم پیش از اسالم در میان جریان
میالدی یک جریان بسیار قدرتمند در میان  325وجود داشت که تا سال 

میالدی در  325مسیحیان، به ویژه مسیحیان شرق، بوده ولی از سال 
نیقیه مسیحیان تثلیثی پیروز شدند و از آن به بعد پیروان آریوس  شورای
مورد سرکوب قرار گرفتند. مسیحیت تثلیثی که حاال ایدئولوژی  شدیداً

ای شد برای کشتار پیروان حاکمان امپراتوری بیزانس شده بود دستمایه
های این جریان دینی سوزانده آریانیسم و در این رهگذر تقریباً همۀ کتاب

دشمنان آریوس  ها به دست رسیده از گفتاوردهایچه که از آنشدند. آن
تر گفته شود مایۀ نظرات یا دقیقهایشان آمده است. بُنکه در کتاب است

شناسی و االهیات آریوس چنین است که بامدادان آن را نیز آورده مسیح
 است:

 
اندیشیم؟ ما همواره چه آموختیم و هنوز ولی ما چه می»

 آموزیم؟ هم می
نشده نیست ]کسی که همیشه بوده و پدید که پسر، زاده

آغاز، م. ب.[ و همچنین بخشی از یک بی نیامده،
آماده هم نشده دیگر هم نیست، و از یک گوهر ازپیشزاده

 پدید نیامده است ]...[ 
و اینکه او پیش از آنکه زاده یا آفریده شود، هستی نداشت، 

 آغاز[ نبود. نشده ]بیزیرا که او زاده
گوئیم که پسر یک آغاز کنند، زیرا میما را سرکوب می

و  207]ص « آغاز استاشته، خداوند ولی بوارونه او بید
208] 

 و یا:
شناسیم، که یگانه ناآفریده است، ما تنها یک خدا را می»

آغاز، یگانه راستین، یگانه نامیرا، یگانه جاودانه، یگانه بی
یگانه فرزانه، یگانه توانا، یگانه داور، فرمانروا و گرداننده 

اشونده، دادگر و نیکو، خدای نهمه چیز، مانا و دیگرگون
 [209]ص « دادگری، پیامبر و عهد جدید

 
 چه که در باال آمده است در قرآن به شکل زیر آمده است:آن

وَلَمْ  (3) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (2)اللَّهُ الصََّمدُ  (1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحٌَد »

 یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ 
( نزاده و زاده نشده 2خداى صمد ) (1)خداى یگانه  بگو اوست

 ( و هیچ کس او را همتا نیست3است )
 

های مکی دهد که قرآن ]بویژه آن بخش که به سورهنویسنده نشان می
در واقع گفتمان یک بخش از مسیحیتِ شرق یکتاپرست شهرت دارند[ 

نویسنده بر ای که . کلیدواژهبردنداست که با مسیحیان تثلیثی به پیش می

های در قرآن است. نویسنده با داده« مشرکان»کند مفهومِ آن تأکید می

های پراکنده و جدلی دهد که این کتاب نوشتهفراوانی از قرآن نشان می
میان مسیحیان یکتاپرست و مسیحیان تثلیثی است یعنی گردآوری دعواها 

یامبری به مسیحی است و ربطی به یک دین جدید یا پهای درونْو جدل
پرستان در قرآن نه بُت« مشرکان»انگیز نیست که نام محمد ندارد. و شگفت

ها، سازند. زیرا آنبلکه مسیحیان تثلیثی هستند که برای خدا شریک می
دهند و به اصطالح برای خدا عیسا و مادرش مریم را در ردیف خدا قرار می

 سازند و به همین دلیل مشرک هستند.می« شریک»
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عطفی در رویکردِ پرسشگری و نقدِ توان نقطهمی را« مغاکِ تیرۀ تاریخ»

روشمند در جامعۀ روشنفکری ایران دانست که از کیفیتِ بومی، ایرانی، 
دهندۀ آن ژرفنایی است که در دلِ جامعۀ این کتاب، بازتاب برخوردار است.

؛ رنسانس ایرانی و روشنگریایران در حال پیکیرگیری است: 

، یکی یک بازۀ زمانی معین از یکدیگر رخ دادند درهایی که در اروپا پدیده
ولی در ایران، بنا به شرایط کنونی  .18و دیگری در سدۀ  14در پایان سدۀ 

 دهند. رخ می همزمان، ملی و جهانی

هر دو رویکرد، یعنی  این است که «مَغاک تیره تاریخ»مشخصۀ برجستۀ 
هایی از کیفیتِ در باال گوشه فته دارد.رنسانس و روشنگری، را در خود نه

 زبان کتابکیفیتِ رنسانسی کتاب در  روشنگری آن را نشان دادم. ولی

شده در این کتاب جایگزین کردن این یا آن واژۀ کارگرفتهزبان به .(3) است
شناسی پارسی به جای این یا آن واژۀ عربی یا بیگانه نیست بلکه به جمله

(Syntax نیز گسترش ).البته باید یادآوری کرد که زبان کتاب  یافته است
های طوالنی نویسنده است نبوده بلکه پیامد زحمات و تالش« ناگهانی»

شاعران و نویسندگان  - نویسان گذشته ایرانکه توانسته با اتکا به پارسی
به سطحی نایل آید که خوانندۀ امروزی  -های چهارم و پنجم ایرانسده

. من از این جهت را بدون دردسر بخواند کتاب ،دانشِ زبانیبا همین  بتواند
نهم زیرا، همانگونه که بر همگان روشن است، زبان بر این نکته انگشت می

هر کس، تفکر او نیز هست. یعنی یکی از وظایفِ بزرگ رنسانس ایرانی 
اسالمی است. بامدادان در این -بریدن بندِ نافِ زبانِ فارسی از زبانِ عربی

 کتاب، یک نمونۀ موفق است. 
 

شناسی نگاشته شده است ولی به برای کارشناسان اسالم اگرچه این کتاب
دلیل ساختار ساده و زبانِ شیوای آن برای مبتدیان نیز بسیار مفید و قابل 

 (4باشد. )استفاده می
 

 پایان مقاله
 

 ها: زیرنویس
های خود را با نام مستعار مزدک بامدادان تاکنون محسن بنائی نوشته -1

داد. محسن بنائی در آلمان رشتۀ پزشکی )ارتوپدی و جراحی( ارایه می
تحصیل کرد و در کنار آن نیز در رشتۀ زبانشناسی تطبیقی با گرایش 
ایرانشناسی )پارسی کهن و میانه( دانش آموخت. او هم اکنون در شهر کلن 

 آلمان به عنوان پزشک ارتوپد مشغول کار است. 

 
به  2018المللی اناره در مارس بخشی از این کتاب در کنفرانس بین -2

زبان آلمانی عرضه شد که به بزودی به صورت مقاله در جلد نهم 

 Über dieهای اناره با عنوان زیر منتشر خواهد شد: پژوهش

Inkongruenz von Koran und Sira 
 
هایی آرام دو دهۀ گذشته رنسانس زبانی در دلِ جامعۀ ایران با گام در -3

های های علمی، به ویژه متونِ علوم طبیعی و فناوریولی استوار در الیه
ناپذیر توانستِ در مدتی گیری است. این روندِ اجتنابنوین، در حال شکل

تاریخ اروپا گونه که نه چندان دراز زبان الکنِ سنتی را به پس براند. همان

نشان داده، رنسانس نخستین ضربه را بر پیکر فرتوتِ مناسبات دینی حاکم 
بر اروپا وارد ساخت که مرحلۀ منطقی بعدی آن روشنگری بود که توانست 

 دین را به عنوان یک نهاد به حاشیه براند. 
 
در کلن، در نشر و کتابفروشی فروغ، از این  2019ژانویه  12در تاریخ  -4

شود. این رونمایی بیشتر جنبۀ بحث با حضور نویسنده، رونمایی می کتاب،
 و گفتگو دارد تا روخوانی از کتاب. 

 

 مشخصات کتاب:
 اسالم چگونه پدید آمد؟ –مغاک تیره تاریخ 

 انتشارات فروغ، آلمان/ کلن 
 ، جلد سخت218ها: تعداد صفحه

 یورو 17قیمت: 
 
 

 

 انقالب و کیک توت فرنگی

 جمشید فاروقی نویسنده:

ترین رمان جمشید فاروقی عنوان تازه« انقالب و کیک توت فرنگی»

بیرونی یافته است. است که اخیرا به همت نشر فروغ )آلمان( انتشار 

های ذهنی کامران استادیار بازنشسته دانشکده رمان شرح دغدغه

ی از روز است. او در دوران جوانفلسفه دانشگاه کلن در طول شش 

و  فعالین سیاسی چپ بوده، در همین رابطه جان و تنش با شالق

رژیم آشناست. او در سن بیست و شش سالگی به های هر دو زندان

شود. پس از سالها اتفاق سودابه همسرش به کشور آلمان پناهنده می

ای عاشقانه با زنی به نام زندگی مشترک، به علت داشتن رابطه

ترک تی را نیز به دنبال دارد، همسرش او را برگیته که شکست سخ

کرده و او در حال حاضر دوران بازنشستگی را در تنهایی سپری 

هر لحظه و به کند. داستان بیشتر نجواهای درونی اوست که می

های داستان وگو با دیگر شخصیتمناسبتی در تنهایی و یا در گفت

با مقایسه وضعیت کنونی آزارد. او میگیرد و او را در ذهنش جان می

شدت احساس پوچی  اش در دانشگاه بهخود با دوران تدریس

 کند.می
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برند. های داستان از تنهایی مزمن و جانکاهی رنج میهمه شخصیت

شاعر، دوست و از کامران قهرمان اصلی داستان گرفته تا مرتضی 

نجره رفت همرزم او در ایران که برای فرار از تنهایی روزها در کنار پ

سودابه که بر خالف باورهای سنتی کند، تا و آمد مردم را نظاره می

خود و صرفاً برای فرار از تنهایی تن به زندگی با مردی آلمانی 

که در « نشینکلوپ مردان خانه»یکی از اعضای دهد، یا محمود می

برد، با همسر خود در زیر یک سقف بسر می« طالق عاطفی»شرایط 

ا عضو دیگری از همان کلوپ که به دالیل شغلی همیشه در و یا رض

و دخترش، خبری از همسر سابق ها بیسفر بوده و پس از مدت

زمانی که بر روی تخت بیمارستان بستری است، به عمق تنهایی 

های سیاسی پرده صحبترو در پس برد. از اینزجرآور خود پی می

ت تلخ دیگری پنهان واقعی« کلوپ مردان خانه نشین»و فلسفی 

  "...است:

 سایت انتشارات فروغ -در نقد این کتاب به نقل از جواد نجیب

 

 
 

 بلوچ ملی جنبش کتابِ به نگاهی
  بُرحسین محمدحسن کترد نویسنده

 
 خانی بابا ناصر دکتر

 
 تبدیل مجازی فضای یک به انسانها دنیای که وانفسا، زمانه این در

 چیز ناقص، جمالت و کوتاه هایگزاره جز آنان ذهنی آبشخور و استشده
 سعی که است کذبی پوپولیستی هایرسانه آنها خبری منبع و نیست دیگری

 پژوهشی به یافتن دست است، غنیمتی دارند، حقایق دادن جلوه وارونه در
 کتاب! قواره در هم آن جامع و مستدل

 که مردمی نیست، کتاب خواندن نای را مردم این که دیرزمانیست چند هر
 کنند. نمی معاوضه کتاب خواندن رنج با را فیسبوک منقلهای پای نشئگی

 نشتر که هستند خوانندگانشان و نویسندگان اندک این نیست، خیالی اما
 برایشان تا کرد فروخواهند مردم آلودگی خواب چرکین دملهای در را بیداری
 بزنند. رقم بهتری فردای

 فرساترین طاقت اندیشیدن، یعنی آن، پیشین مرحله تعبیری به یا شتننو
 زمینه هم مستدلی و مستند تحقیق و پژوهش اگر آنکه خصوصا کارهاست.

 اعتنا قابل و درخور اثری با بگیرد، قرار اندیشیدن و نوشتن این بستر و
 بود. خواهیم مواجه

 مولف کتابهاست. این از یکی بلوچ( ملی )جنبش اقوامش و ایران کتاب
 سر از بر،حسین محمدحسن دکتر آقای جناب امفرهیخته دوست کتاب

 حسین دکتر دادند. هدیه من به یادبود رسم به هم اینسخه بزرگواری

 استاد ایشان هستند، الملل بین روابط و الملل بین حقوق دکترای دارای بر
 و واشنگتن در آمریکا وکالی کانون عضو و المللی بین وکیل و دانشگاه

 باشند. می نیز آمریکا در بلوچ جامعه مدیره هیات رئیس

 نگاشته انگلیسی زبان به اصل در بلوچ( ملی )جنبش اقوامش و ایران کتاب
 عنوان: این تحت استشده

 Baluch of Case The Nationalities: Its and Iran
Nationalism 

 گرایی تقلیل نوعی آن فارسی ترجمه در شود می مالحظه که همانگونه اما
 جای به معادلسازی در یعنی شود، می دیده سیاسی مفهوم لحاظ به

Nationalities ملت مفهوم دو چند هر است. شدهبرده کاربه اقوام واژه 
 در ماا ساخت می متبادر ذهن به را معنا یک دورتر سالهای در قوم، و

 محرز کامال سیاسی منظر از قوم و ملت میان تمایز اخیر سالهای

  است.گشته

 شده تدوین فصل ده در پردازد می بلوچها ملی جنبش بررسی به که کتاب
 و اجتماعی سیاسی، تاریخی، لحاظ به را بلوچ ناسیونالیسم کلی مبانی و

 موشکافانه بسیار ایشیوه به همچنین .استداده قرار مطالعه مورد فرهنگی
 تحوالت تاثیر خصوصا و کرده بررسی مرکزی دول با را وچهابل روابط
 شده واکاوی کامل طور به نیز بلوچ ناسیونالیسم بر المللی بین و ایمنطقه

  است.

 

 اشاره ای"سلطه نظام" به درستی به خود پژوهش طول در بر حسین دکتر
 یبرا نامطلوب، و موجود وضعیت ایجاد در اساسی عامل که استکرده

 بلوچهاست. و ترکها عربها، کردها، مانند ملیتهایی

 علوم حیطه در امروزه که کتبی و مقاالت اتفاق به قریب اکثر متاسفانه
 کتاب این در اما هستند. شناسی روش فاقد شوند می نگاشته سیاسی
 فضای یک در را خواننده مرکب، و دقیق متدولوژیی کاربردن به با نویسنده

 غامض تنها نه خواننده برای آن درک که فضایی دهد، می قرار علمی

  است. جذاب و پرکشش بسیار بلکه نیست،

 ،نویسنده علمی نگرش کنار در است داده کتاب به خاصی ویژگی که آنچه
 معمولی جانبداریهای و تعصب و بغض و حب از دوری شد، اشاره بدان که

 در رو همین به شود، می دیده دیگر دگاننویسن از بسیاری بین در که است
 کند می استفاده مختلفی رفرنسهای و منابع از نویسنده کتاب، جای جای

 آنست. نویسنده و کتاب نظر مد و غایی هدف خالف بر بعضا حتا که

 ایشان برای روزافزون توفیق آرزوی و بر حسین دکتر از تقدیر ضمن انتها در
 ملی جنبش اجتماعی سیاسی امروز وضعیت کتاب، آتی چاپی در امیدوارم

 چاپ و کتاب سلیس و روان ترجمه از بگیرد. قرار بیشتری مداقه مورد بلوچ

  گذشت. نباید هم آن شکیل

 تحقیقی کتابهای چنین وجود، دموکراتیک و آزاد ایرانی و احتمالی فردایی در
 البته باشد، نایرا ساکن ملیتهای ملی، معضل راهگشای تواند می جامعی و

 باشند. خواندن اهل سیاسی سردمداران اگر ظریفی قول به
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 آتشگاهیرُز 

 به من بگو باران
  ۱39۷لندن: نشر سیتی، 

 طرح جلد: مهسا هنرمند

 ویراستار: مسعود کدخدایی
 

سرگذشت پرماجرا و پرهیجانِ دختری است که نه تنها « بگو بارانبه من »
خواهد اختیاردارِ زندگی  خواهد نامش را خودش برگزیند، بلکه می می

خودش نیز باشد. او برای برآوردن چنین هدفی نه تنها باید با فرهنگِ واپس 
ی پدرساالر نیز به مبارزه  ، که باید با فرهنگ جامعه ی خانواده مانده 

 برخیزد.
گیرد که راهبندها را از سر راهش برچیند.  بر چنین بستری باران تصمیم می

شویم که هنوز در فرهنگ و ادبیات  در این رمان ما با ماجراهایی روبرو می
بینیم که چون  ما تابو است. در زندگی دختری به نام باران مردانی را می

بینند، دیگر  می هایی برای فرونشاندن آتش شهوتشان زنان را وسیله
چه نسبتی با آنان دارد و یا « زنِ در دسترس»کند که  برایشان فرقی نمی

آید. در چنین شرایطی  آنکه پس از یک همخوابگی تلخ چه بر سرش می
او چه پاسخی دارد که به آبروی خانواده، به آبروی مردان بدهد؟ به وجدان 

دام کوچک خانواده، با خودش باید چه پاسخی بدهد؟ در صورت جَستن از 
دام بزرگِ فرهنگ جامعه باید چه کند؟ آیا یک نفر چون تنها یکی است در 

 میان هزاران باید به فرهنگ غالب سر فرود آورد؟
داستان دختر پرشوری است که برای ساختن جهانی « به من بگو باران»

 نشیند. بهتر در انتظار نیروهای برتر نمی
 

ساکن لندن است. او که مهندس کامپیوتر است،  و 1358رز آتشگاهی متولد 
انگلیسی  ی ادبیات اش اینک مشغول تحصیل در رشته در پی خواستِ قلبی

 .است

  

 

 

 نسمت سیاه زمستا

  رامش صفوی

 نشر باران

پردازد که در پی انقالب سال رمان به زندگی سه نسل در یک خانواده می
جوانان پیش از انقالب هستند، رزمین پاشد: پری و نظام که از هم می 57

است، و روشنا و رامین  60که جوان سیاسی دوران انقالب و سپس دهه 
 .کنندشوند و مهاجرت میکه در دوران انقالب بزرگ می

سنگ بزرگِ روی تخته» :شودرمان سمت سیاه زمستان اینگونه آغاز می 
کرد. در سرش اه میپایان نگمشرف به دریا نشسته بود و به آن سفیدی بی

رفت در آن گم ای بود درهم و هزارساله که از هر سو میهیاهوی تاریخچه
ی آنهایی که در شد. گویی وارث رنج غریب و آشنا شده بود. درد همهمی

سو شناخت، بر دوش داشت و با پاهای ناتوانش به ایناین تاریخ مشوش می
 .کشیدسو میو آن

ی های دراز و برندهداشت شاخهکه برمیقدمیهوا خیلی سرد بود. با هر 
شدند. به پاهای آش آوردند و سد راهش مییخی، از میان برف سر بر می

 :و الشش نگاه کرد

 آخر دنیا کجاست؟ -

 .های تیز و یخی راهتو مسدود کنندهرجا که نیزه -

رسید. ساعتی نگذشت شد و قصه به پایان میزودی از سرما خشک میبه
حسی خود را در یک آن در دو مکان از سرما کرخ شد و در عالم بیکه 

 .زنان در عمارت شاه بلوطزده و قدمی یخیافت: ایستاده مقابل دریاچه

 .ی تاریک و محبوبش بازگشته بوددوباره به گنجه

نهایت پرسه زد. ی قدیمی کش آمد و تا بیبا اوّلین پک، شب سیاه گنجه
به دیوار گرفت که به زمین نیافتد؛ باید مقاومت  آمد. دستش راخوابش می

کرد. مثل روزگار کودکی، هم خسته بود، هم میل به بازی در سراسر می
داد تا ایستاده از هوش زد. پس آنقدر به بازی ادامه میوجودش موج می

 .برود

 «!ترسم. از هیچ چیزاینجا تنها جاییه که از چیزی نمی -

  



 

 
 

85 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 
  

 مائیتِ منیت

 نویسنده: ابراهیم مهاجر
 2018چاپ اول 

های زندگی انسان، ، کندوکاوی است در محرک«مائیتِ منیت»کتاب 
های پیش پای یک زندگی با های تحوالت اجتماعی، و چالشمحرک
 نشاط.

یکی از »در کتاب مائیتِ منیت به این نکته مهم پرداخته شده است که 
رفت این بود که گمان می بزرگترین مشکالت تاریخ مبارزات اجتماعی

 مرغزار در باید منیت توسن آنکه،منیت باید در زیر بار مائیت نفی شود. حال
 .«شود مهار مائیت

های متعدد تنظیم شده است: فصل اصلی و بخش 12کتاب مائیتِ منیت در 
حفظ خود، »، «طبیعت انسان»، «کشدپراتیک، تئوری را به چالش می»

، «کامیابی رسیدن به هدف»، «ترین ویژگی طبیعت انسانیبرجسته
، «گیری مائیت در فرایند تکاملشکل»، «محرک کامیابی و کسب اعتبار»
چهار انقالب در »، «ای برای حفظ خودمعنویت، مقوله»، «تعلق گرایی»

شورش مائیت »، «در زمان یمنیت و مائیت، مفاهیم»، «معنویات انسان
 «.مدخلی بر مسیر تحول»و « های نافرجامالشت -علیه منیت

ها در مبارزات رویکرد انسان»نویسنده کتاب در مقدمه آن نوشته است: 
ای از کارکرد مائیت های بسیار بارز و فشردهخواهی، نمونهاجتماعی و عدالت

 و حسیهم همبستگی، همیاری، از ایبرجسته و زیبا هاینمونه هستند،
گیری از هایند. بر این اساس، شاید درسبین انسانگذشتگی خود از حتی

ها، بتواند بزرگترین دستاورد دوران ناکام حسی بین انساناین هم
 «خواهی باشد.آرمان

های کردار و اگر مذاهب، تناقض»ابراهیم مهاجر همچنین نوشته است: 
زندگی انسانی را در هیبت اهورامزدا و اهریمن، فرشته و شیطان، در 

کردند؛ و اگر مارکسیسم این وجو میها و در ماوراءالطبیعه جستآسمان
های تولیدی، و در کشمکش بین بورژوازی تناقض را در تضاد نهفته در شیوه

هایی و پرولتاریا در چرخه تولید، نهادینه ساخت؛ منیت و مائیت سَمبل
اش را در پروسه تکامل انسان های انسان و جامعههستند که ویژگی

 را مذهبی تعاریف که گفت توانمی دیگر عبارت به کند.وجو میجست
 «.کندمی ماتریالیزه

اندیشۀ تحوالت پویای اجتماعی، در مکانیزم »به عقیده این نویسنده، 
)چگونگی( تحوالت، متمرکز شده بود؛ حال آنکه اندیشه پویا نیازمند، 

   «. تر از دینامیزم )محرک( تحوالت بودشناختی عمیق

 در اجتماعی، مسائل در تئوریک چالش که است کرده تاکید نویسنده نای 

بینی رفتار انسان بدون پیش» :است خورده گره انسان رفتار بینیپیش میزان

از طبیعت انسان، یعنی از فیزیولوژِی، مغز و سیستم  ترشناخت عمیق
محیط، عصبی، از کدهای ژنتیکی و بعنوان مکمل آن، تاثیرپذیری رفتار از 

یابی خصوصیات این نوشته به ریشه تالشی ناقص و دم بریده خواهد بود.

 در انسان پردازد.و رفتار اجتماعی انسان از پنجره محرک زندگی انسان، می
 چیست؟ هایشمحرک کند؟می تالش چیزی چه به رسیدن برای زندگی

م در ه کجاست؟ هامحرک این معنوی و مادی هایخاستگاه اینکه فراتر
های بشری، تنازع توضیح مفاهیم منیت و مائیت، هم در تشریح محرک

 «کند.بقاء یک نقش کلیدی را بازی می
 صفحه تنظیم شده است. 410، در «مائیتِ منیت»کتاب 

 

 
 ایران تریبونال

 بابک عماد

 
 که است ایدادخواهانه هایفعالیت روزنگار ،«تریبونال ایران» کتاب

 ایران مردمی دادگاه تشکیل به وقفه،بی تالش سال پنج از بعد سرانجام
 .شد منجر تریبونال

های مختلف عنوان منبعی برای تحقیق در زمینه تواند بهاین مجموعه می
خواهِ کشورهای دیگر مورد های بعد و مردم عدالتو الگویی برای نسل

 استفاده قرار گیرد.
تالش دادخواهانه مردمی در ایران و جهان ، نخستین «ایران تریبونال»

است که توسط کسانی سازماندهی و اجرا شده که خود در معرض جنایاتی 
های ایران رخ داده است. اهمیت ندر زندا 1360اند که در دهه قرار گرفته

 این حرکت دادخواهانه بیشتر از همین رو است.
ما موفق شدیم، کاری را ممکن »بابک عماد در مقدمه کتاب نوشته است: 

رسید. موفق شدیم دادخواهی را از پستوی نظر ناممکن میکنیم که به 
ی ایران بیرون بکشیم و در قالب ایران سالهتاریخ خونین چندین ده

راستی، بدون ی عمل اجتماعی بکشانیم. این مهم بهتریبونال، به عرصه
، 1360ی گان و زندانیان دهههای جان سپردهت و حضور فعال خانوادهحمای

حمایت دادخواهان و عدالتجویان، همکاری وکال، قضات، حقوقدانان و 
ی دادخواهانه، مرزهای روشنفکرانی که برای به اجرا در آوردن این پروژه

 «شد.جغرافیایی را پشت سرنهادند، ممکن نمی

 حرکت این گیریشکل چگونگی روایت در «نالتریبو ایران» کتاب اهمیت 
 حضور و اجتماعی فعاالن از بزرگ گروهی همراهی و تالش با دادخواهانه

 راتنر مارگرت ،(دادگاه رئیس) گریلر چون شده شناخته قضاتی و وکال
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اتوا، پاتریشیا سلرز، جان دوگارد، پیام اخوان و مایکل م ماکائو کانستر،
 منسفیلد است

، خواننده را به اعماق سفری طوالنی و پر از ماجرا «ایران تریبونالکتاب 
 برد که هر لحظه آن، با چالشی بزرگ همراه بوده است.می

هنگام آغاز این سفر پنج ساله، کسی جز به»نویسنده کتاب تاکید کرده که 
گی و خود ما حاضر نبود صدای این دادخواهی را بشنود؛ ایستاده

های هایی که به سیاستسبب شد که حتی رسانهکوشی ما اما سخت
ها هستند، صدایی را توجه دارند و مجری برنامه و سیاست آن "هاباالیی"

ور بود، هایشان شعلهکه در اعماق قلب هزاران زندانی سیاسی و خانواده
منعکس کنند. چنین شد که چهل ملیون نفر در ایران و بیش از یک ملیارد 

در جریان این دادخواهی و کشتار هزاران زندانیان  نفر در سراسر جهان
 «قرار گرفتند. 1360ی سیاسی در دهه

 
 
 
 
 
 

 

 ی زنانغرور و مبارزه
 ۱9۱3تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از 

 لونوالیزابت 

 لندن -انتشارات مهری 

 ورند و متین باقرپورامترجمان: مهدی 
 
هایی که یک بررسی جامع و دقیقی است از چالش« ی زنانغرور و مبارزه»

ی زنان نروژی در مسیر برابری جنسیتی با آن مواجه بوده است. قرن مبارزه
ی خود را با قلمی روایی درآمیخته، از نویسنده نگاه دقیق و موشکافانه

رفته حول محور مبارزه برای حق های زنان رفتهکه سازمان 1880ی دهه
گرفتند آغازیده است و شرح شگفتی از افت و خیزها، میرای شکل 

ها و از پا ها و پیروزیها، شکستها و انشعابها، ائتالفخالقیت
صد سال گذشته های اجتماعی یکترین جنبشهای یکی از موفقنیفتادن

ردساالر را به تصویر کشیده است. کتاب، دستورالعمل جنبش در جهان م
اند دهد که چگونه زنان توانستهمیخواهی جنسیتی نیست اما نشان برابری

بود، بر موانع اجتماعی ها وضع شدههایی که بر آنهای خود و سنتبر سنت
های نظام اجتماعی مردانه غالب شوند، در جنگ و اشغال طلبیو منفعت

دهی، حفظ ی و بحران اقتصادی رویای خود را وانگذارند و با سازماننظام
ها و نوآوری، نظام اجتماعی نوینی را بنا کنند که در دنیا به لحاظ آرمان

 زد است.های برابری جنسیتی زبانشاخص
های نخست تا ظهور همچنین کتاب، جریان جنبش زنان را از گام

و رویکردهای پسامدرن به  1980ی های مدرن فمینیسمی در دههجریان
کند. نقد و میهای آغازین قرن بیست و یکم دنبال ی زنان در سالمساله

نظرها را از بیرون جنبش چند طیفی و درون آن با استناد به نشریات، 

های مطرح جنبش مصاحبه با فعاالن جنبش زنان و اسناد سازمانی سازمان
 نماید.زنان وامی

ی نروژی گینا کروگ )یادمان جایزه 2009در سال « زنانی غرور و مبارزه»
 نخستین رهبر جنبش زنان در اواخر قرن نوزدهم( را دریافت کرده است. 

 
 

 
 ریچارد براتیگان در تهران

 احمدی حامد نویسنده:

ریچارد براتیگان بود و میدان هم میدان ونک. در گوشه و کنار دیگر میدان 
شان در این بود که انتظامی بود. آن هم البد در انتظار. فرقهم ون نیروی 

  ن.ریچارد براتیگان نویسنده است و ون نویسنده نیست. همی
ی ون. انگار دشتِ کوبیدند به شیشهکشید، میسر دختر را که جیغ می

اش شد و قرمزیفرنگی که پشت پیشانی دختر بود، منفجر میگوجه
کرد چه خوب که ور. ریچارد داشت فکر میپاشید به این ور و آنمی

ام و مثل ون شیشه ندارم که سر تا پایم قرمز بشود. از رنگ قرمز نویسنده
 متنفر بود

 

 
 زنان مبارز ایران 

 از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی

 نویسنده: بنفشه حجازی

 لندن –انتشارات مهری 
 

انقالب اسالمی کتابی است از بنفشه زنان مبارز ایران از انقالب مشروطه تا 
آوری کرده که جدا از تعلق سیاسی حجازی که در آن بیوگرافی زنانی را جمع

 اند.و سازمانی خویش، در مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه کشته شده
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 )مجموعه داستان( از دست رفته

 آذر حسین نوش

 نروژ –نشر آفتاب 
 
آذر. داستان نوشته حسین نوش 15ست از ایمجموعه« از دست رفته»

اند. نوشته شده 1385تا  1375های های این مجموعه در سالداستان
های های بین زن و مرد و سرگشتگیهایی درباره فقدان و تنشداستان

های اجتماعی مانند مهاجرت و جنگ درونی مهاجران و تأثیری که بحران
گذارد و اینکه او چه راهکاری ای اجتماعی بر زندگی شخص میهو ناآرامی

نویسنده در مقدمه  .یابداش میها برای ادامه دادن به زندگیدر این بحران
های این کتاب هنگام بازنگری و ویرایش داستان"؛ نویسداین کتاب می

وجوی رابطه، سرگردانی، وحشت از ناکامی، متوجه شدم که جست
هایی، درونمایه این کتاب را تحت تأثیر نی توأم با شوریدگیهای دروبحران

های اجتماعی این مجموعه هم ردی از این قرار داده است. حتی در داستان

تا بهشت راهی »های داستان «.توان سراغ گرفتها را میشوریدگی
تا »اند. های اجتماعی این کتاباز داستان« غیبت»و « قلب»، «نیست

شدگان جنگ ایران با عراق در درباره حضور کشته« تبهشت راهی نیس

در این مجموعه با نگاهی به « غیبت»داستان  .متن جامعه ایران است
افتد و شکل متفاوت اعتراض اتفاق می 88درون، در زمان اعتراضات سال 

دهد هم روایتی به دست می« قلب»کند. داستان یک زن مرفه را بیان می
جمعات اعتراضی معلمان و احساس فقدان او که از حضور یک معلم در ت

در خیابان کار به زد و خورد کشید. روز » :کنداش بازتاب پیدا میدر جسم
ها که گفتن ندارد. البته مهم اول کمتر. روزهای بعد بیشتر تا آن بگیر و ببند

دانم چطور شد دستم را که بلند کردم، هم نیست. مهم این است که نمی
ست راستم نیست. وحشت کرده بودم. درد نداشتم. خون دیدم شست د

شد. آمد. جاییم زخم نبود. حتی مثالً جای خالی شستم مور مور نمینمی
افتاد به جایی که شست آدم به دستش یعنی اگر به تصادف چشمم نمی

شدم. مثل خیلی اش نمیچسبیده است، شاید اصالً متوجه جای خالی

زندگی و مرگ ». « گی باید باشد، اما نیستچیزهای دیگر که در زند
در فضای « گردساحل»و « زادگاه»، «بزرگراه»، «عیادت»، «ساراتل

های روحی های درونی و سرگشتگیدهند و بیانگر حالتمهاجرت روی می

از پشت » .بردپناهی رنج میانسان مهاجرند که از فقدان رابطه و از بی

نیز شکلی از رابطه زن و مرد و « ارثیه»و « وداع»، «پنجره، از پشت ماه

آذر در مقدمه حسین نوش .ها را مضمون قرار داده استهای بین آنتنش

سال یعنی در  10به گمانم اگر بخواهیم در این » :نویسداین کتاب می
 "ادبیات تبعید"ای را در فصل دوره 1385تا  1375های فاصله بین سال

های این بنامیم. داستان "ت زندگی مهاجرانغراب"توانیم آن را بگشاییم می
بایست از برخی لحاظ بیانگر این غرابت باشند. پشت پا زدن به کتاب می

وجوی برخی اخالقیات، احساسات، بازنگری در احواالت شخصی، جست
وگوی با خود و دیگران به گمانم های درونی در گفتخویشتن و سرگشتگی

  «.انداز مختصات این دوره
 
 
 

 
 و سپس آفتاب

 مجموعه شعر؛ رباعی و غزل

 مهرانگیز رساپور )م. پگاه(
 

رباعی  200که با افزوده شدن « و سپس آفتاب»چاپ دوم مجموعه شعر 
های خانم رساپور )م. پگاه( که در فاصله نزدیک به دو دهه گذشته و غزل

 اند، منتشر شده است. سروده شده
ها که شعر چیست و بهره شاعرانه کدام است؟ شاعر در پاسخ یکی از روزنامه

 می گوید:
ی شاعرانه ـ عالِمانه است. شعر در عالم هستی ههستی در کل یک پدید ...

ها، حرکات و حوادث، شعر حضور دارد. برای ی صحنهحضور دارد. در همه
کنند شعری برای گفتن دارند. اما تنها شاعر همین است که همه حس می

ها را انعکاس دهد. که دستِ کم در داند چگونه آنذاتی تردستِ کاردان می
شاید تعدادشان به انگشتان یک دست برسد. به عبارتِ  تاریخ ادبیاتِ ما

ی شاعرانه از هستی است یعنی سفرهای درونی و فکری دیگر، شعر تجربه
های هستی و حضور حقیقی، حیاتی و شاعر آفریننده به تمام ابعاد و الیه

ی ها و همزمان توانا به آفرینش دوباره و چندبارهاش در صحنههوشیارانه
آفریند که بسیار دشوار و با ی چیزهایی که میشدن به همهیل خود و تبد

آید. رنج شاعرانه همان جستجوها و ریزان روح و روان به دست میعرق
و پنجه نرم کردن با حوادث این سفرهاست و ها و دست زیر و باال رفتن

 ی رنج شاعرانه.شود بهرهکشفِ شعر نهفته در هستی هم می
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ون نگاه شاعر یک هستی خاموش است. جهان شعر، از نظر من جهان بد
هایی که همیشه عالمت های وسیع و ژرف است. پرسشجهان پرسش

شان نیست. می توان با طرحی، پرسش یا تأملی بزرگ را سئوال جلو
 برانگیخت.

هستی شعر مانند هستی خواب دیدن است در بیداری! هیچ حد و مرزی 
مرده. شعر یک شاعر بزرگ، شعر یک متفکر بزرگ ندارد حتا میان زنده و 

تواند یک شاعر بزرگ هم باشد و است هرچند که یک متفکر بزرگ نمی
اند. شعر متنی است که باز از دیدگاهِ من، پیامبران راستین، شاعران راستین

 شعر، در. دارد حضور حقیقت و عِلم و موسیقی و رنگ و  در آن تصویر، وزن
 رقصند.ست در دست هم مید حرف، به حرف هاواژه

 
 

 
 بشنو این نی

 نویسنده: محمود کویر

 نروژ –نشر آفتاب 
 

، روایتی دیگر از زندگی و روزگار و آثار جالل بلخ «بشنو این نی...»کتاب 
است.  جستارهایی در باره ی عشق،عقل،تقدیر،جبر و اختیار در اندیشه و 

داستان های مثنوی و نگاهی دیگر به باور جالل بلخ. رمزگشایی از برخی 
 دیوان شمس. در درآمد کتاب آمده است:

های دریای موالنا قدمی بزنیم و نازنین! بر آنم تا شما را بخوانم، تا بر کناره
دامنی از مروارید گرد آوریم.بگذاریم تا نور و شور و سور، تا دانایی و خرد، 

 تا عشق و مهربانی چون آفتابی بر ما بتابد.
ها. دریچه ای به سوی آفتاب. به ها و سنگ دلیاندککی رهایی از تیرگی

 های رخشان و پاک کلمه.سوی چشمه
در چشم انداز ما اقیانوسی است. کشتی بر بارانداز در انتظار. قدمی برداریم 
و به کشتی نور در شویم و بر اقیانوس شعر سرزمینمان پارو کشیم. بادبان 

جزیره پارو کشیم و از ژرفای هر دریا،  جزیره جانتان را برافرازید تا
مرواریدهای غلطان برداریم و بر پیشانی بگذاریم و بانگ در جهان 

 دراندازیم: که جهان بیا تماشا!
کتاب اما دو بخش جداگانه دارد. در بخش نخست کتاب ما با تاریخ و 

از بخش رویدادهای زندگی و کار  بار موالنا روبروییم  و در نخستین پاره 
 نخست کتاب،  تاریخچه کوتاهی از عرفان آمده است.

در پاره ی دیگر کتاب با روایتی آمیخته از داستان و واقعیت روبروییم.  
گذری از دیروز تا امروز. حضور در آیینه ی پریشان دیروز تا کوچه پس 

 کوچه های امروز.

 

 
 بوی شبدرهای سوخته

 پوران موسوی نویسنده:

 نروژ -نشر آفتاب 
 

روزی زنان است حکایت زوال و سیاه« بوی شبدرهای سوخته»داستان بلند 
حقوقی نیمی از جامعه اندیش اسالمی ایران. حکایت بیدر حکومت تاریک

خِردی مردانی که با نگاه و برخورد پلشت و زشت خویش، دامنه است و بی
طراز او  زیبای زندگی را برای زنان؛ که خواهر، مادر، همسر و انسان هم

کنند. افشای چنین نگاهی در جامعه به زنان موجب تر میهستند را تنگ
هایی منتشر شده است که کتاب در ایران مجوز چاپ نگیرد. چنین کتاب

آهای، زنی "تواند هشداری به وجدان مردان باشد که: شوند چون مینمی
ان کنی، پیش از دوست، همسر، خواهر و مادر تو، انسکه محدودش می
 "است. انسانی برابر.

 نویسد:نویسنده برای معرفی کتاب می
زنان سرزمین مقدس ایران، مهربانوهایی از جنس مهر، عاطفه، پاکی، 

توانند فخر زمان باشند، نجابت، وفاداری و دانایی هستند که هر کدام می
و درواقع اساس جامعه و رکن  مان هستندمادر، خواهر و دختران سرزمین

 اصلی بشریت هستند.
کنند. گی را با شیره جان خود آغاز میحواهایی که عشق ورزیدن و زاینده

ها آن عدالتی و خشونتی که چون آوار رویو بی از اجحاف و ظلم و ستم
ی ول کشند.سختی نفس میبا تنی خسته و دردمند به ریخته شده است

 دارند.دست از تالش و احقاق حق برنمی
به چشم یک کاال و جنس ضعیفه و رفع هوای نفسانی  افسوسبا این جود 

شوند و شهادت او نصف مرد است. در جوامعی مانند ایران دیده می مردها،
و آزار له  خشونت خانگی؛ کتک ی آهنینهاپاشنهزیر  هرروز زنان زیادی

ی دریده مردان چشم پلشت و بیمار، کبود هادهانو یا مورد هجوم  شوندیم
از موارد حتا از ریختن  خِرد که در بسیاری. مردانی بیشوندیمو زخمی 

زیر چتر  دانندیمون چابا ندارند و زنانی که توان مقابله ندارند...  انزن خون
شهرآشوب  "پانته آ" قانون مدنی نیست. ولی با این اوصاف چون حمایت

 شود.... دارخدشهشرافت و نجابتش  دهدینمشوش، اجازه 
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 در بیابانماهی 

 حسن زرهی نویسنده:

 نروژ –نشر آفتاب 

 
، ابراهیمشامل یازده داستان کوتاه؛ ایران، « ماهی در بیابان»مجموعه قصه 

 رستم، لعنتى هاى خارجى، پدرجان، گشنه نارنجى رنگ به، عبدى، احمد
است که با ژانرهای واقعیت روایت  و سرانحام داستان کوتاهآنها  رستم ،ما

یک سو سوررئالیسم و رئالیسم جادویی از سوی دیگر طرحی نو گرایی از 
 در داستان نویسی است.
 بخشی از داستان ایران:

 :میگویم .اندستادهیا مانیو مادرش با سرها مادرم
 .دینگران ما نباش  -
 :دیگومی رانیا

 .ما حالمان خوب است  -
 .آنجاستی من کنم بچهزنم. احساس میدست می رانیشکم ا به

 :دیگوزند و میکند. لبخند میمی نگاهم
 .مانبچه  -

 !شودتوفان می تنم
 !شودتوفان می دلم

 !در دستان مادرش رانیسر ا سویچرخد دست مادرم می یتو سرم
 !شودسبز می جهان
نخلستان با گل عروسک  میرفت. میمیکردمی ی. دختر بازمیبود بچه
 :میشدمی رهیخ ی. به عروسک گلمیساختمی
 !یحالت خوبه؟ چقدر خوشگل شد -

 یسرما یگرما و شرج یهای عروس، و توبه پستان میدیکشمی دست
 !شدتنمان روان می یتو یخوش
های پستان یرو دمیکشکردم و دست میرا درست می رانیعروسک ا من

به  دیکشکرد و دست میهم عروسک مرا درست می رانیسفتش. کاش ا
 .دمیکشکه اگر بودم خجالت می ییجاها

  .دارد اهیخال س کیران راستش  یرو
 یسبز ...گفتمش بلور من. چشمانش... چشمانشبود، می فیبود، لط دیسف
 !زدندمی

 .آمداز چشم سبز بدش می مادرم
 .مدرسه هم یشد. تویم رانیکردم شکل انخلستان به هرچه نگاه می یتو

کردم نگاهش می یهم رفت. داشتم دزدک یدرخت کُنار نگاهمان تو ریز
و  یتنم. پر شدم از سبز یشد. نگاه سبزش روان شد تو یکیکه نگاهمان 

 !...ماندم. دلم خواست سبز و شاد بمانم.یشاد
  

 
 هاعروس نخل

 حسن زرهی نویسنده:

 نروژ –نشر آفتاب 

 
صفحه  132ها مجموعه سه داستان بلند است که در کتاب عروس نخل

گردد به چند دهه منتشر شده است. خمیرمایه داستان های این کتاب بر می
پیش. زمان و مکان قصه ها ایران سال های پیش است و دلتنگی. سه 

 اند:داستانی که در این کتاب جمع شده
الم داستان ، و سرانج«هاها و شیر ماهیکاش ماهی»، «عروس نخل ها»

هستند. در بخش نخست به جای مقدمه، نقدی از « من زورو هستم»بلند 
آمده است که نگاهی دارد به « عروس نخل ها»عباس شکری بر داستان 

 همین داستان. 
های پیش و پس از بهمن خواندن این داستان ها خواننده را به شرایط سال

ها تاده و به قول امروزیهای دور افبرد؛ به ویژه شرایط در منطقهمی 57
 ی محروم. منطقه

 ها:بخشی از داستان بلند عروس نخل
 و اندآورده ”زار بابای“خیال کردم مادر حالش بد شده است و البد دوباره 

 و است گرفته درد اشسینه مادر و اندداده نمک و هندی تمر بهش
 حوری و اندشده جمع مادر دور هاهمسایه و اندافتاده شماره به هایشنفس
شیده بود و مادربزرگم گفته ک قلیان تند و تند پدر البد و است کرده گریه

ام مردم. و پدرم گفته بود مرگ حق است. عمهبود، کاش من زودتر می
ام گفته بود، با گریه ی عمهاش گرفته بود و البد عباس میان گریهگریه

لودگی کند و پدرم گفته شود. عمویم خواسته بود هیچ کاری درست نمی
بود و ساکت شده بود.  کردهاخم عمویم و ”!کتاببی“ ،”چُپ ، چُپ“بود 

مادر از درد فریاد کشیده بود، و همه منتظر بودند که مادر راحت بشود ولی 
کرده بودند و پدر رفته هایشان را پاکها اشکمادر زنده مانده بود و همسایه

بود ده باال که تنباکو بخرد و مادر ظرف زردچوبه را برده بود خانه همسایه 
یه چهار دانه کبریت خواسته بود و مادر یک زردچوبه قرض بگیرد و همسا

ترسد بسته کبریت گل نشان داده بود به همسایه. مادر گریه کرده بود که می
هایش را نبیند و به پدر غر زده بود که برو تلفن کن بمیرد و پسرش را و نوه

ببین بچه حالش چطور است؟ دیشب دوباره خواب دیدم. و پدر گفته بود، 
شود، مرض مال گرما و عرق رق نکند هیچ طوریش نمیکه آدم ع ییجا
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کرده است خیالت راحت باشد! و مادر گفته بود، ماشاءاهلل به عقلت! پدر اخم
بود و مادر رفته بود قلیان پدر را چاق کند و پدر قلیان را که از دست مادر 

 گرفته بود، نگاهش کرده بود و لبخند زده بود.
  

 
 عبور گرم تابستان

 محمد عقیلی ده:نویسن

 نروژ –نشر آفتاب 

 
قصه ی دو نسل است، قصه ی عشق است و « عبور گرم تابستان»رمان 

پشیمانی، قصه ی دو نسل است؛ نسلی که در روزهای پیشا امروز است و 
نسلی که در امروز زندگی می کند، قصه ی درک کردن و نفهمیدن یکدیگر 

 است در زمان حیات. 
ده، درس راوی داستان که پدرش برای نجات جانش او را به سوئد فرستا

خوانده کار می کند و موقعیت خوبی دارد. هم او پدرش را به سوئد می آورد 
و سرانجام در خانه سالمندان از او نگهداری می شود. پدر آنچا را دوست 
ندارد و مدام در پشت پنجره منتظر آمدن پسرش است که کمتر وقت سر 

و زندگی  زدن به او دارد. پدر در حسرت بازگشت به خاک مام وطن است
 با آشنایان. 

تنها مرگ است که پسر را به پدر می پیوندد و خانواده پدری اش. عشق او 
به دختری در سوئد و عشق او به زنی در ایران که از روزهای نوجوانی او 

 را می شناخته است...
 «عبور گرم تابستان»چند فراز از کتاب 

رش را جمع کند. ناراحت توانست فکپشت میز نشسته بود تا بنویسد، اما نمی
و از خودش عصبانی بود. به اصرار یکی از همکارانش به جای رفتن به 
دیدن پدرش به سینما رفته بود. اما در تمام مدت فیلم با خودش جنگیده 

واقعا معذرت »بود که چرا تسلیم شد. نگاهی به عکس پدرش انداخت: 
د. فردا ولی حتما میام، میخوام. متاسفانه پسر ضعیفی داری. زور سینما چربی

های هایش را گذاشت روی دکمهطرف کامپیوتر برگشت و انگشتبه«. قول
حروف، اما هیچ جمله یا عبارتی به ذهنش نیامد. فکرکرد نوشتن از مرگ 
آسان نیست، حتا اگر مرگ مصوری باشد مخلوق کسی دیگر که 

ر برگمن نگاه است. به عکس اینگما فکرانه و خردورزانه آن را دیدهروشن
 کرد.

 

 

 
 

 دشت های سرد سوئد
 شعرهای زنده یاد سهراب رحیمی

 نروژ -نشر آفتاب 
 

به احتمال آخرین شعرهای بازمانده « دشت های سرد سوئد»مجموعه شعر 
از زنده یاد سهراب رحیمی است که به مناسبت سومین سالگرد مرگ 

 همسر وی منتشر می شود.  "آزیتا قهرمان"نابهنگام او و به همت 
 آزیتا قهرمان در پیشگفتار کتاب می نویسد: 

سهراب  ادیزنده نشده منتشراشعار  آخرین «های سرد سوئددشت»کتاب 
رحیمی است. زندگی یک شاعر، آیینی عاشقانه برای بنیاد شهری شگفت 

را یکدیگر  آینده وگذشته، رفتگان و بازماندگان ست. جایی کههاکلمهدر 
چنان باز، هایش همکنند. شهری که در غیاب شاعر دروازهمیمالقات 

 ماند.هایش روشن میگشوده و چراغ هایشفصل
انگیزی است، در فقدان او بر کتابش پیشگفتار نوشتن، چه کار تلخ و غم

ی و برای چاپ آماده کرده بود. عکسی آورجمعکتابی که خود او اشعارش را 
 قصد انتشارش را داشت. برگزیده و برای جلد و عنوانی برای هر بخش

سش بود. هزاران چرا و پر جانکاه، پیچیده در سوگ نابهنگام او مصیبتی 
 اندوهی ماندگار، معمایی بی پاسخ. انیپایببُهت 
آخرین کتابش را به یادگار به  او بازگشتیبسالگرد سفر  نیسوم ادبوددر ی

 .میسپاریمدوستان و دوستداران شعرش 

  اندمنشعرهایم ایمان گمشده  

 ...انیپایبجهان صدایی است به درازای شعری 
از دو  متأثری او در این کتاب بیش از هر چیز هاسرودهتوان گفت می

 موضوع عمده است. 

 و خاطرات جنگ. زندگی در تبعید
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 )چاپ دوم( زیبایی شکوه حقیقت است

 عباس شکری :نویسنده

 نروژ –نشر آفتاب 

 
مجموعه ده نقد ادبی است که برای « کتاب زیبایی شکوه حقیقت است»

 دومین مرتبه منتشر می شود. 
 نویسنده در پیش گفتار کتاب می گوید:

اما در ارتباط با زندگی در خارج تنها سودی که دارد این است که منتقد ...
اکنون و در های نقد ادبی آشنا شود که متأسفانه تواند با آخرین تئوریمی

خواهی از نویسنده و منتفد های کور و تمامیتکشورمان به خاطر سیاست
ادبی دریغ شده است. در این معنا، چالش بزرگ نقد ادبی ایران، مسلح شدن 

طرف بودن منتقد و نگاه نافذ به اثر و های نقد ادبی است. بیبه تئوری

ناسبات نقد ادبی ایران البته در صورت نیاز. این دومی اما در م – صاحب اثر
شود مگر آن که صاحب نوشته را ای نقد نمیبیشتر رواج دارد. یعنی نوشته

به دوستی یا دشمنی بشناسند. در هر حال خود اثر در رفاقت یا کین منتقد 
های نویسنده اثر ها یا مخالفشود و لشکر موافقطرفی گم میمدعی بی

 .شودکم یا زیاد می
 کتاب خواهید خواند:آنچه در این 

از  یکودک، هایهسابایگانِ ، ییتنها لهیپ دیتبع،   گفتارشیپ

 قتیشکوه حق ییبازی ،؟یزندگ ایزمان  یهرز  ،دست رفته

  ،است

شعر، واژه ، ستین قتیحق ییبایعقاب به ز، اهپگ یشب، کشته

، دورافتاده یچندپاره انسان ها تیهو، «من» یو معنا

، دوپارگی ذهن در اکنونیت قبر سنگکهکشان سنگ قبرها تا 

 زمان
 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب:

aftab.publication@gmail.com 
 آدرس سایت نشر آفتاب

http://aftab.opersian.com/ 
 آدرس فروشگاه اینترنتی شرکت توزیع کننده و فروشنده کتاب:

-http://www.lulu.com/shop/mahmoud
-reed-this-to-kavir/listen

23928279.html-ute/paperback/productfl 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هاها تا باغ چراغقاب تاریکیاز 

 بهروز شیدا

 

 آرایی: جهانگیر سروریطرح روی جلد و صفحه

Email : info@baran.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولد میترا / موزه ایران باستان

mailto:aftab.publication@gmail.com
http://aftab.opersian.com/
http://www.lulu.com/shop/mahmoud-kavir/listen-to-this-reed-flute/paperback/product-23928279.html
http://www.lulu.com/shop/mahmoud-kavir/listen-to-this-reed-flute/paperback/product-23928279.html
http://www.lulu.com/shop/mahmoud-kavir/listen-to-this-reed-flute/paperback/product-23928279.html
mailto:info@baran.se
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 مالحظاتی دربارۀ شمارۀ پیشین آوای تبعید
 علی کامرانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی تبعید بیرون آمد ی ترانهی ویژهشماره، "آوای تبعید"هشتمین شماره از 
بازتاب خوبی داشت و بسیارانی گل فرستادند و کف زدند و برخی هم گله و 

های پردازم به نارساییآورم و میداشتند.  از آن میان دو نمونه را می
و به ویژه  "ی نون و پنیر و سبزیترانه"که نباید ی هشت. اینشماره

ب چاپخش و منبع مطل "غلط"ی ایشان و آقای قنبری بدون اجازه "سفر"
شد، یک پوزش به ایشان بدهکارم و با اینکه از ایشان ایشان اعالم می

نقل  -هایم پاسخ بدهند و ایشانی تبعید به پرسشی ترانهخواستم در باره
و من  "امبارها راجع به این موضوع گفتگو داشته"گفتند  -به معنی

، بدون های زیبا در میان ما نباشندخواستم ایشان با این همه آفرینشنمی
توانم دانم میروادید از ایشان این کار را کردم. باز هم پوزش و حال نمی

 "جال"درستِ ترانه را اینجا بیاورم یا نه؟ یا کار دوستمان فاروق امیری که 
ی چنین به سبب حساس نبودنِ من، در نوشتهشد و هممی "جالل"باید 

 نیاز به بازنگری داشت. دوستمان آقای اکبر ذوالقرنین  مواردی آمده بود که
که البته به آن خواهم پرداخت، و پوزش  از پیشگاه دوستانی که نام و 

( نیامده بود. با دانش به این کمبودها باز هم به 8کارشان دراین شماره )
سرا و خود ترانه خواهیم پرداخت. می دانیم هر کاری ترانه و تبعید ترانه

ن از این قاعده نبوده ... با این همه؛ هایی دارد و کار ما هم بیروکاستی
 ببخشید.

 
 حامد احمدی؛

 

هایی را خواندم. با درود آقای کامرانی عزیز. مجله را دانلود کردم و بخش"
کارِبزرگ و تردید یک خسته نباشید جانانه برای شما و آقای اسد سیف. بی

 "ها ها و دروداید. سپاسمندی انجام دادهارزش

 
 شهیار قنبری؛

اجازه، متنِ مرا هم  . بیا درود. نه احترامی در کار بود، و نه حرفِ درستیب"
که منبع را حتا ذکر کنید. متنِ سفرنامه هم غلط دارد. آن اید، بیمنتشر کرده
 "8.52   15.11.18نید سپاس مرا معاف ک

 باید بگویم؛ 

لطافت و زیبایی، به ویژه سرایندگان،  یهای کاش هنرمندان ِ آفرینند
ی هایشان مهربان بودند و چنگ بر روی ترانه و سرایندههمچون فرآورده

کشیدند. در شماره ی هشت آوای تبعید مطلبی آمده  از دوست آن نمی
بینم  عید نمیی تبشاعرمان که من هیچگونه پیوندی بین آن مطلب و ترانه

و بایسته است که به آن بپردازم. نخست بنویسم که می خواستیم  شناسنامه 
یی از هنر تبعید به ویژه ترانه باشیم و نه بنای انتقادی ی گوشهو کارنامه

من بیشتر از "داشتیم، و نه خواست جایزه دادن. دوستی گله کرد که 
برای ایشان نوشتم، بنای  "هشتصد ترانه دارم و شما فقط دوتا را برداشتید

کار براین بود که از هر دوستی دو ترانه بیاید و باز هم به سبب درگیری 
من با کار نمایش و دیگر گرفتاری ها که داشتم، و با این که این مهم را 

گونه که باید نتوانستم به مقصد برسانم. احساس ، آن به عهده گرفته بودم
داشتم. در همین رابطه بر مطالب می بایست حساسیت بیشتریکنم میمی

در این جا کوتاه به آن می پردازم است که ناگزیرم دگربار به آن بازگردم؛ 
گو بود و همینجا شود پاسخو اگر صحبتی بود در جایی دیگر به جز اینجا می

به طور عام و در هر دو  "سانسور"بگویم بد نیست در آینده، به موضوع 
پردازیم. باری دوست شاعرمان اکبر ذوالقرنین، با حکومت به طور ویژه  ب

به "نویسد؛ گذارند، میی کارشناسان میی داوری را به عهدهاین که وظیفه
 ،یاست تخصص یآن کار ریو تفس لیو تحل فی، تعر"ترانه"باور من مرور 

به  ازیو ن؛ سُرا خارجکه از عهده ترانه یاجتماع یخیو تار انهیپژوهشگرا
و او  دیسُرااش را بهسُرا، ترانهترانه میاز اهل فن دارد. بگذار یجمع یکوشش
 ".میانگاریکل ن یرا دانا

ایرج جنتی عطایی را به  "روستایی"ی نشینند و ترانهاو اما به داوری  می
کوبند و کند و مهر تایید بر حکم سانسور میارزش بودن رد میدلیل بی
خورند که چرا در بیرون شورایی برای نظارت ِ بر  ترانه نیست. و دریغ می

دوره پیش  هایرسند که سبب جاودان ماندن ترانهباز به این نتیجه می
همین شورای ترانه بوده است. ایرج در همان کتابی که ایشان از آن نقل 

آورند به نازنینان ترانه مانند شهیار و زویا و اردالن باالتر از قولی ناقص می
کند و اگر صحبتی از  سانسور ها یاد میگل نگفته است و به زیبایی از آن

کند که دعوت شاره میا "بن بست"ی مشخص آن  به کرده به نمونه
ی پشتیبانی شوند. البته من وظیفهشوند به رادیو و بعد با تهدید مواجه میمی

توانند اگر خواستند پاسخ بدهند. اما از او را ندارم و ایشان بهتر از من می
نباید نادیده گرفت که اگر ایشان این چهل سال پشت سر را هم ترانه 

ی فارسی از میان شد از تاریخ ترانهیساختند با هیچ بولدوزری نمنمی
گردم به دریغ و درد ایشان که در رثای ممیزی آن دوران کندشان. برمی
ی شما دچار سانسور گانهدهند. اکبر جان اگر کارهای یازدهگریه سر می

ی ممیزی اند دلیل بر گل و بلبل بودن ادارهاند و چه خوب که نشدهنشده
فردزاده به این نکته اشاره کرده که نقل به معنی نیست. بارها اسفندیار من

ی ضبط داشتند با این وجود پس از ضبط آقایی که آثار با اینکه اجازه "
ساخت و کارمند فرهنگ و هنر بود به زد و خودش هم آهنگ میفلوت می

کرد و آمد و آثار ضبط شده را گوش مینام عباس خوشدل در آخر کار می
یی قطاری جغدی ... چیزی بدون اجازه صدای اضافه شد کهوقتی آگاه می

 .    "ی پخش می دادها نیست اجازهدر آن
 

گویند که این شوراها یا به قول ایشان این جمع بر ایشان با اطمینان می
 یجمع نیچن یِچهارچوبِ ارزشگذار..."ارزشگذاری شعر پا گرفته بودند؛ 

 ییارزشها نیبا چن یااگر ترانه و بودیم یبر شعر بودنِ ترانه مبتن شتریب
. شورا شدیرد نم مانست،یو به شعار نم داشتیهم م یاعتراض یمضمون

https://www.facebook.com/hamed.ahmadi.54
https://www.facebook.com/hamed.ahmadi.54
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نداشت، اما آنجا که  یسطرها دخالت ایها جا کردن واژههرگز در جابه
که همین  ".دادیاصالح م شنهادیداشت، پ ودوج یمحسوسِ زبان یلغزشها

که ویگن  "گل سرخ"ی مانند ترانه جا اشاره به دو نمونه از کارهای ایرج،
گوید در گذرم. ایرج میکنم و میبا آهنگی از پرویز مقصدی خواند، می

مصرعِ آغازین  "ام ببرمرا به خانه"کنند؛ همان کتاب که ایشان اشاره می
که جناب نیر سینا برگرداندش  "تر از مندیدی ای غمگین"این چنین بود 

که به تمامی رد شد  "ی مهاجرپرنده"ی ترانهیا  "آخر ای محبوب زیبا"به 
را بر روی همان آهنگ  "تپش"یو ایرج پس از مردود شدن آن ترانه
های کسی به فکر مریم"،  "پل"ی نوشت. یا حذف این دوبیتی از ترانه

پرپر، کسی به فکر کوچ کفترا نیست. به فکر عاشقای دربدر باش، که غیر 
بیا قسمت کنیم تنهاییمونو، میون "بدیل بهکه ت "ما کسی به فکر ما نیست

ی شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما، پلی باشه واسه از خود سفره
گو لبی که قصه"اردالن سرفراز  این بیت   "شقایق"ی . یا در ترانه"گذشتن

 یِ اعز"شود به دستور سانسور می "بوده همیشه، اسیرِ قفل سنگینِ سکوته
 . "شیشه جنساز  من ونیردل و ،کوهه جنساش غصه ،عشق

ی مسعود هوشمند برروی ملودی ی الالیی سرودهیا درسال پنجاه،  ترانه
کنم یادت نمیاد. گم برات خوابت نمیاد، بزرگت میالال می"پرویز مقصدی، 
، این "ی خوشرنگ پنبه، که  با ما دست این دنیا  به جنگهالال کن خوشه

داستان  ی سیاسی، تبدیل بهشود که از یک ترانهترانه آنقدر ممیزی می
شمار به من بگویید ی انگشتشود. و تازه به جز چند ترانهزنی فاحشه می

زنید چه کار ماندگاری را از میان این شورایی که شما سنگش را به سینه می
اند. و باز سانسور جلوی ی ایران هدیه دادهانبوه کارهای تصویبی به ترانه

جا کشاند. اما از آنیی میگوشهگیرد و انسان آفریننده را به برفرازی را می
هایم را هایی از ترانهها بودم باید  نمونهی این شوراکه خودم زخم خورده

که هنگام ضبط  "اسکله"بیاورم. آن روزها دو ترانه از من پخش شده بود و 
خواستم ترانه از یکدستی زبان بیرون بیاید و اعتراض کردم و... آقای نمی

و آن  "مین صورت که تصویب شده باید ضبط بشهبه ه"اتابکی گفتند: 
ی رادیو مرا شد و ادارهروزها این ترانه بیشتر از رادیو و تلویزیون پخش می

زدم تا این که، روزی از روزها با خواسته بود، من از رفتن به رادیو تن می
رفتم  تا دیگر یاد پرویز اتابکی بایستی به شورای رادیو میاصرار زنده

م هم اجازه بگیرند. برای پرسش و پاسخ، به میدان ارک رفتم و از کارهای
ی رادیو قرار مانع دربان رد شدم و وارد ساختمانی که سمت چپِ حیاط اداره

داشت ، شدم و یک طبقه را باال رفتم و آقای مشیری را یافتم و خودم را 
کر شناساندم و ایشان مرا به دفتری با میزی بزرگ و چندین صندلی که ف

کنم اتاق شورا بود برد و نشستیم و گفتگو آغاز شد. ایشان اشاره کردند می
شوید. یی میو بعد محاوره "غروب از ره رسید"گویید که چرا در آغاز می

ی من گفتند و شعری ها در ترانهبازیو این قافیه "اسکله و تله"او راجع به 
ی در مورد به جا بودن قافیهاز حافظ را برایم خواندند و و وقتی توضیح مرا 

آقا جان زن  "اسکله با تله، شنیدند برافروخته شدند و نقل به معنی گفتند؛ 
داری که در آشپزخانه مشغول پیاز خورد کردن و پخت و پزه به این خانه

. که من گفتم خواست من است که بیندیشد و بعد نوبت "کنهچیزا فکر نمی
در زبان ترانه شد و من اشاره به دخالت  یی و دوگانگیادیبانه و محاوره

غروب اومد "آقای نیر سینا کردم  و گفتم مصرعِ  آغاز به این صورت بوده 
رسی با یک تو از راه می"هم  "رسیتو از ره می"و در پایان ترانه  "بازم

تو "که برای اجازه گرفتن  "سازی برام تو ظلمت قصر نوردنیا غرور، تو می

برگشت،  "سازی برام یه دنیای جدیدیه دنیا امید، تو می رسی بااز ره می
که  در میانِ گفتگوی ما آقای ابتهاج هم وارد دفتر شدند. آراسته با کت و 

 "اسکله"ی شلواری راهراه مشکی و ریش زده و گویی که پیش ازین درباره
صحبتی شده و ایشان در جریان هستند. آقای مشیری به ایشان گفتند که 

هایی که پیش از این هم دیده و از دخالت "گل دکتر نیر سیناستدسته "
را  که پیش  "بانوی بارون"ی بودند گفتند و در آخر اجازه خواستم ترانه

کاره رهایش ازین به پرویز اتابکی برای ساختن داده بودم و ایشان نیمه
هروقت "کرده بودند و به واروژان پیشنهاد کردم و واروژان گفته بود 

و به همین دلیل برای ایشان خواندم  "ویبیش رو گرفتی بیار تا من بسازمتص
گفتند "شود بگذارم برای تصویب، که هردوشان و پرسیدم اگر تصویب می

ی ی دیگر رد شده. ترانه را به دفتر دادم و هفته"از نظر ما اشکالی ندارد
د از سوی شعر  آن را گرفتم. بایسته است که آن را در اینجا بنویسم که ببینی

که من در آغاز  "تماس"یی بود به نام بودن چه اشکالی دارد. و باز ترانه
شناخته شده  "سلیِ"از سلیمان واثقی یا همان  "شش و هشتی"برروی 

که آهنگ را شهرام شبپره پسندید و خودش کالمی نوشتم و به دلیل این
شد برای تصویب  برروی آن گذاشت کار را به پرویز اتابکی سپردیم و قرار

و پس از چند روز آمد و گفت؛  "گیرمش رو میمن اجازه"برود. سلی گفت 
و چون آهنگ حاضر بود باید خودم  "گفتند بهت بگم ازین چیزا ننویس."

بردم به شورای فرهنگ و هنر به ریاست دکتر هدایت اهلل نیر سینا که می
نگونه بود و در پایین ایراد بردم و رفتم و آمدم و رفتم و آمدم و چندین بار ای

مگر عاشق وطن بودن جرمه و اینو عوضش کن اونو عوضش "گرفتند؛ 
و باز چند بار همین مضمون را جور دیگری گفتم که سر آخر ترانه  "کن
یی دیگر بر روی یاد بیژن مفید و هیچ. ترانهی زندهشهرقصه "فیلِ "شد 

ی لی اجرا شد. ترانهکه با صدای ن "نفرین"همین ملودی نوشتم به نام
ی دیگر؛ برروی ملودی محمد شمس آورم. نمونهرا هم درپایان می"تماس"

که برای اجازه گرفتن برد و او را تهدید  "فصل سبز"یی نوشتم به نام ترانه
. که این ملودی با  شعری "دیگر روی این شعرها کار نکن"کردند و گفتند؛ 
به بازار آمد. این را هم بگویم که،  "یصوف"یی دیگر، به نام دیگراز سراینده

داشتیم در غیر اینصورت در هیچ برای ضبط ترانه بایستی مجوز می
توانستیم آن را  ضبط کنیم و در پایان  باید بگویم، یی نمیاستودیوی رسمی

ی بیشتراز آن که شنیده شوم سانسور شدم  و اگر بگویم بیش از بیست ترانه
ی پخش ا پنجاه و هفت سانسور شدند و اجازههای پنجاه تمن بین سال

ام. و از آن میان تنها هفت ترانه از من در درازنای این نگرفتند گزافه نگفته
بینمشان، هفت سال روادید پخش گرفتند و هنگامی که با نگاهِ اکنون  می

                           ی در خور شنیدن را دارند.                            هنوز  تازگی های یک ترانه
کند، به گوش شنونده باری، ترانه به هر صورت راه خودش را پیدا می

رسد. اگر ارزشی در آن باشد به شورا و اینگونه ادارات نیازی ندارد، کما می
شوند و از میان که انبوهی ترانه در درون و بیرون آفریده شدند و میاین
تاده و باقی به تاریخ و فراموشی سپرده ها افها  اندکی بر سرزبانآن
شوند. باری طبیعی ست امروزه روز هرکس با موقعیتی که در آن دوره می

نگرد و در اندوه ازدست دادن بهشت پشت سرافسوس داشته به پشت سر می
کند، اما باید بداند که یکی از سدهای بازدارنده و خورد و سوگواری میمی

شوراهای "ی هنری ادبی به شنونده همین هانرسیدنِ درست فرآورده
ها، سانسورِ کتاب و نشریات، پیشگیرِ اند. در آن سالو بازدارنده بوده "بازبینی
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به خواهندگانِ این گونه فرآورده ها بود و دروغ رایجِ رسیدنِ آگاهیِ  راستین 
 بندی و زیبا در دسترس همگان . ی بستهبازار،  وبه گونه

پرسم، دوست گرامی مگر این همه ترانه و آهنگ که به گوش و باز می 
ی اند؟ سانسور فقط ویژهرسد از شورای بررسی رد شدهجهانیان می

 ترسند.های دیکتاتوری و فردمحوری است که حتا از کالم هم میجهان
هر شورایی با هنرمندترین هنرمندان و شاعرترین  شاعرانِ جهان هم 

ی ی همگان تصمیم بگیرد و اگر هم بگیرد سلیقهتواند برای سلیقهنمی
یک گروه را برگروه دیگر اِعمال کرده است. بد نیست کلمات مورد سانسور 

مد نظر نبوده است. به ویژه پس از  "شعر بودن"را بیاوریم تا بدانید تنها 
گل سرخ، خنجر ، خون، شب، آزادی، "اعدام خسرو گلسرخی، کلماتی چون؛ 

 "ترسک و...زندان، رهایی، م
ایم که چرا کارهای عارف قزوینی، تا به حال از خودمان پرسیده

الشعرای بهار، محمدعلی امیرجاهد به طور کامل چه در آن و چه در ملک
 شوند؟...این رژیم پخش نمی

 

 با ارادت علی کامرانی  
این ترانه را برای سناریوی فیلمی از بهروز صالحی نوشتم که هرگز 

 ساخته نشد
*********************** 

 بانوی بارون 
 بینِ دریا و بیابون
 فاصله خیلی زیاده

 تو سوار ابری و من
 میام این راهو پیاده

 تو عزیز خونه و خواب
 عاشق موندن و موندن

 من یه نهرم و روونم
 مث یه کولی ساده

 تو پل رنگین کمونی
 من یه دره رو زمینم

 کِیه آشتی تو بامن
 اونروز رو ببینممی خوام 

 تو عروس آسمونا
 حجله ی تو باغ خورشید

 تا تورو رو خاک نبینم
 نباید از پا بشینم

 

 واسه کولی مهاجر
 گرچه موندن مث مرگه

 می مونم که خاک داغم
 تن تو برام تگرگه

 تویِ چارچارِ زمستون
 داغ سرمای تن تو

 واسه من که یه درختم

 مث تنپوش مث برگه
 کمونیتو پل رنگین

 من یه دره رو زمینم
 کِیه آشتی تو با من

 شاید اونروز رو ببینم
 تو عروس آسمونا

 حجله ی تو باغ خورشید
 تا تورو رو خاک نبینم

 نباید از پا بشینم
 خالیِ طویل و گنگه

 لمس دست تو تو رویا
 ی مغرورتشنهواسه لب

 دیدنت مث یه دریا
 خواب نیلوفر رو داره
 نازِ انگشتایِ داغت

 میِ حریقِ نابهگر
 واسه زندونیِ سرما

 تو پل رنگین کمونی
 من یه دره رو زمینم

 کِیه آشتی تو بامن
 میام اونروز رو ببینم

 تو عروس آسمونا
 حجله ی تو باغ خورشید

 تا تورو رو خاک نبینم
 نمی خوام از پا بشینم

 
 وقتِ سرمایِ گلِ سرخ

 آخرین غروبِ اسفند
 تورو مثل کوله بارم

 اونورِ بندمی برم به 
 می برم تا برده باشم
 همه ی خاطره هامو

 تا تو قابِ خاک گرفته
 نمونم مث یه لبخند 
 تو پل رنگین کمونی
 من یه دره رو زمینم
 کِیِه آشتیِ تو با من
 باید اونروز رو ببینم

 تو عروس آسمونا
 حجله ی تو باغ خورشید

 تا تورو رو خاک نبینم
 نباید از پا بشینم

10.12.1353 
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 فصل سبز
 اگه بدونی بی تو تو غربت

 موندن چه پوچه 
 رو لب بسته م فریاد کو چه

 اگه بدونی خونه ی خالی
 غرق سکوته

 تنپوش باغچه باز برهوته
 از فصل سکوت 
 از زندون حرف 

 تو بیرون میای با خنجر بارون
 باز زخم می زنی

 تا تندیس باغ بگیره جون
 خورشیدتو قاب عکس کهنه ی 

 عکس بهار نیمه جونم من
 واسه تن خشگیده ی باغچه

 بارونی و مرثیه خونم من
 وقتی بیای 

 توی رگ ناودون
 خون می شم و خاکو می جوشونم

 آغوش خشگ و
 تشنه ی باغو 

 با سبزه ی اسمت می پوشونم
 من عاشق مرگ سکوتم

 دیوونه ی فریاد رودم
 زنده به خون چشمه ی ابر

 ودمکاشکی از اول مرده ب
 ای ابر عقیم  ای چله نشین

 باز بارون ببار بارون ببار بارون
 تا تندیس باغ باز سیراب بشه

 بگیره جون
 تهران   8.11.1353

 

 تماس
 از سفر چه خسته تن

 اومدم واسه موندن
 شرقی ام گناه من
 عاشق وطن بودن
 اومدم بسازم من

 خونه رو که ویرونه
 اما تو پناه من

 یک غریبه مهمونه
 این غریبه این دشمن
 عشقمو گرفت از من
 باز شکسته از دشمن

 سقف جونپناه من
 خاک من که ویرونه

 هرچیه برام جونه
 پروازه یا زندونه

 عاشق همین خاکم
 ابر پاک غمناکم

 زنگی سفیدپوشم
 چلچراغ خاموشم

 مثل چشمه می جوشم
 روح من لباس من
 سخته التماس من

 اون غریبو بیرون کن
 عاشقو مهمون کناین 

 مردنو بگیر از من
 ابر خشگو بارون کن
 کاج کهنه سر سبزه

 باز بهارو مهمونه
 عاشق همین  خاکم
 عشق من برام جونه

 ای امید فرداتو
 موندنم فقط با تو

 بی تو من نمی مونم
 ای شکوه برگ با تو
 یا صلیب مرگ یا تو

 
 تهران  29.12.1355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

97 

 9 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 

 

 

 

 

 

 کاری و سنگ نوشته بیستونکنده 


