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 فرازهایی از ادبیات دری در افؽانستان

 

با وجودی که ما و مردم افؽانستان امروزی لرن های متمادی دارای تاریخ و فرهنگ و ادبیات مشترک بوده ایم و تمریبن همیشه به 
صورت ملتی واحد مسایل و مشکالت مشترک داشته ایم و در چم و خم و زیر و باالی تاریخ، کنار یکدیگر سیر و سلوک کرده ایم، از 

اهداؾ رسوای . حدود دویست سال پیش به این سو، به دالیل متعددی که بیشتر ؼرض آلوده بوده، از همدیگر دور نگهداشته شده ایم
آنان که سیاست جداسازی و دور نگهداشتن این دو سرزمین را، علیرؼم تاریخ و فرهنگ و زبان مشترک، تعمیب می کرده اند، هنوز 

متاسفانه و به جهت بی اطالعی از اؼراض . هم به اشکال مختلؾ در این یا آن نمطه از جهان استعمار و استثمار به چشم می خورد
پشت پرده ی این سیاست تفریك، ما ایرانیان آنمدر که به دورها نظر داشته ایم و از ادب و هنر اروپا و آمریکا ترجمه کرده ایم و 

. خوانده ایم، از نگاه به آنچه در آن سوی این مرز شرلی مان، و مرزهای ؼربی مان هم، می گذرد، ؼافل بوده ایم

بایستی در نهایت شرمندگی اذؼان کنم که در طول این سال های بی خبری ما، مردم افؽانستان از هر لحاظ، مسایل تاریخی و فرهنگی به 
آن چنان که امروز بطور متوسط هر تبعه ی افؽانستان به . ویژه ادبیات و هنر ما را تعمیب کرده اند و از مطالعه ی آن ؼافل نبوده اند

ویژه روشنفکران و اهل تحمیك و علم و ادب، در مورد ایران و جریانات تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنری سرزمین ما به مراتب و بسی 
. بیشتر از ما در باره ی افؽانستان، آگاهی و مطالعه دارند

در این خالصه که بیشتر جنبه ی معرفی دارد تا یک بررسی عمیك و همه جانبه، سعی کرده ام بطور کلی به ادبیات داستانی و بعضن به 
بنابراین در این ممال، تنها فرازهایی از ادبیات معاصر افؽانستان مورد بحث لرار گرفته و در . شعر معاصر دری در افؽانستان بپردازم

هم چنین از مباحث تئوریک عمومی ادبیات، تطور دوره ها، نمد ادبی و زیبایی . آن از پرداختن به جزئیات چشم پوشی شده است
. شناختی آثار، چندان صحبتی به میان نیامده است

این نکته ی مهم نیز بایستی برای برخی از فارسی زبانان روشن شود که بؽیر از زبان ها و گویش های کوچک محلی از لبیل اوزبکی، 
از بدخشان تا هرات، لندهار تا زرنج، هندوکش تا هیرمند، مردم افؽانستان امروز، عمومن به ... بلوچی، ترکمنی، تاجیکی، هزاره ای و 

. در این ممال تنها به فرازهایی از ادبیات دری پرداخته شده. تکلم می کنند" دری"و " پشتو"دو زبان اصلی 

به تمریب می توان گفت که دری زبان نیمی از مردم افؽانستان است که بیشتر در لسمت های ؼربی و در مجاورت مرزهای ایران ساکن 
با این همه گسترش و تحول در زبان دری به مراتب بیش از زبان پشتوست اما به دلیل مالحظات سیاسی، اجتماعی، لومی و لبیله . اند

از آنجا که در نوشته ها و . ای روی این مساله چندان تاکیدی نمی شود، اگرچه زبان رسمی و اداری افؽانستان امروز، زبان دری است
آثار ادبی و روزنامه ها و مجالت، حتی تا سی چهل سال پیش، از این زبان به نام زبان فارسی یاد می شده، چنین بر می آید که از 

. به جای زبان فارسی در افؽانستان امروز، دیر زمانی نمی گذرد" دری"هنگام اتالق لفظ 

فرهنگ و هنر و ادب افؽانستان بین سه جریان گسترده ی ادب و هنر آسیا و اروپا، هند، روسیه و ایران که هر سه در جای خود 
این سه جریان هر کدام در دوره ای به نوعی بر فرهنگ و هنر و ادبیات افؽانستان . گستردگی جهانی نیز داشته اند، لرار داشته و دارد

ادب و هنر هندوستان به دلیل ارتباطات گسترده ی جنگ و صلح با کشور همسایه در این دو سده ی اخیر، کم و بیش . تاثیر گذاشته اند
اما بیشتر از هند، این روسیه و سپس اتحاد شوروی بوده که از نظر سبک و مکاتب . هنر و ادبیات افؽانستان را تحت تاثیر لرار داده

.  بر جریانات ادبی در افؽانستان همسایه بی تاثیر نبوده است1917ادبی، به ویژه والع گرایی بعد از 

از میان سه همسایه اما، به دالیل اشتراک زبان، فرهنگ، تاریخ و بسیاری وجوه اشتراک دیگر، ایران از هر جهت به افؽانستان نزدیک 
ادبیات این دو کشور تا نزدیک به دو سده ی پیش که افؽانستان به صورت امروزی کشوری مستمل نبود، از یک . تر بوده است

سرچشمه تؽذیه می شد و از آنجا که سرتاسر سرزمین های محدوده ی سند و جیحون تا ماوراء النهر، لفماز تا بین النهرین، تمریبن 
برای . یک زبان رسمی و در اؼلب موارد حکومت و تاریخی مشترک داشته اند، هنر و تاریخ آنها را به سختی می شود از هم جدا کرد

نمونه کافی ست به دوره های درخشان ادبیات فارسی در عهد سامانیان و ؼزنویان، در بخش عظیمی از شمال ایران، ماوراء النهر، 
تمامی خراسان آن روز تا ؼزنه و لندهار و بخشی بزرگ از نواحی جنوبی ایران اشاره کنیم که سرزمین های امروزی افؽانستتان و 

 .ایران برای دوره ای نسبتن طوالنی تاریخ و ادبیاتی مشترک داشته اند

. از انواع هنر و  ادبیات، هنر فولکلوریک افؽانستان تنها نزد الوام مختلؾ ساکن این کشور با هنر مشابه خود در ایران تفاوت دارد
لیکن اگر زبان فارسی را مالک لرار دهیم، این دو فرهنگ در بسیاری زمینه های هنر فولکلوریک نیز، نه تنها مشابه که در اصل 

تصویرهای والعیت و خیال از طبیعت و زندگی، نمادهای کنایه آمیز و پندار آمیز، توام با تاکیدات و ؼلوهای ویژه کاملن مشابه . واحدند
آثار فولکلوریک افؽاسنتان و ایران که از یک زبان و خط و فرهنگ و تاریخ . و واحد، در همه ی خطه ی زبان فارسی حضور دارند

آبیاری شده اند، اگر چه در طول سده ها و در برخی زمینه ها صورت کیفی تا اندازه ای متفاوت پیدا کرده اند، اما همه دارای یک 
. منشاء واحد بوده اند



تمامی جریانات، . نیز ایران و افؽانستان دارای منشاء و منابع واحدی هستند (مراد کالسیسیم اروپای ؼربی نیست)در هنر کالسیک 
مکاتب و اسالیب مختلؾ هنری که بر پایه ی سنن دیرینه ی ایجاد اثر هنری و لواعد کهن زیبا شناختی در ادبیات فارسی پدید آمده، در 

آثار تمام شاعران پارسی گوی و تذکره نویسان و ولایع . پس زمینه های فرهنگی هر دو سرزمین امروزی ایران و افؽانستان یکی ست
نگاران دوران کالسیک ادبیات فارسی تا لرن نوزدهم میالدی در سرزمین های دور و نزدیک این منطمه که در دورانی طوالنی، فارسی 

رودکی، فردوسی، ناصرخسرو، موالنا، سعدی، حافظ، جامی، بیدل، . زبان رسمی آنان بوده، دارای زمینه ای مشترک و یکسان بوده اند
همه شاعران، هنرمندان و متفکرین این سرزمین ها و نشانه ی بارز این اشتراک ادبی در سراسر منطمه ی جنوب ؼربی ... البال و 

. آسیا، آسیانه ی میانه تا شبه لاره ی هند بشمار می روند

تنها تفاوت چشم گیری که در انواع و دوران های ادبی این سرزمین ها وجود دارد، در آثار ناشی از تحوالت تازه، از نیمه ی دوم لرن 
این تحول و . که به دنبال موج نو در ادبیات اروپای معاصر به زبان و فرهنگ فارسی نیز رخنه کرده است. نوزدهم میالدی به بعد است

جنبش ناشی از مکاتب ادبی اروپای معاصر، از اواسط لرن نوزدهم میالدی با موج تجدد طلبی روشنفکران ایرانی بازگشته از اروپا، 
. آرام آرام و در همه ی زمینه های اجتماعی و سیاسی ایران نفوذ کرد

دالیل متعدد اجتماعی از لبیل سربرداشتن بورژوازی نوپا و رشد سریع ارتباطات، فساد گسترده ی دستگاه حکومتی، شکست های پی 
در پی لوای ایران در شمال از روسیه ی تزاری، در ؼرب از عثمانی و در شرق و جنوب از انگلیس، و بسیاری از عوامل دیگر داخلی 

همراه با انمالب، تحوالت عمیك و ریشه داری در همه ی زمینه های اجتماعی و . و خارجی، از علت های اصلی انمالب مشروطیت بودند
روزنامه های انگشت شمار و اؼلب دولتی به ناگهان به تعداد لابل توجهی افزایش یافتند و . از جمله در هنر و ادبیات نیز به وجود آمد
نثر پیچیده و منشیانه در میان گروه کثیر خوانندگان تازه ی ادبیات، که نه از میان اعوان و . کتاب و کتابخوانی رشد بی سابمه ای یافت

انصار حکومتی، بلکه از میان طبمه ی متوسط مردم پیدا شده بودند، دیگر طرفدرانی نداشت و نسل تازه ی خریدار ادب و هنر، طالب 
از میان . زمان تماضای تازه ای داشت. ادبیات تزیینی و پیچیده گوی نبود چرا که اسلوب فنی کهنه و شکل گرا دیگر به کار نمی آمد

استبداد عشیره ای لاجار، روزنه ای به دنیای تازه ی مردم ساالری در آن سوی مرزها باز شده بود و دگرگونی و تحولی که در طی 
لرون متمادی در اروپا رخ داده بود، می بایستی در مدتی کم و از این روزن تازه گشوده شده به جامعه ی فارسی زبان ایرانی سرریز 

. شود

محدوده ی زبان دری در افؽانستان که تا آن زمان و مدتی بعد از آن جز معدودی کتاب و نشریه ی داخل، کلیه ی نیاز خود را در این 
در عین حال بیداری و تحولی شبیه به آنچه در ایران رخ می . زمینه از این سوی مرز تامین می کرد، نیز از این تحول به دور نماند
، افؽانی "محمود ترزی"حول و حوش همین ایام است که . داد، و به دالیلی مشابه، در جامع ی افؽانستان نیز در حال تکوین بود

تحصیل کرده در ترکیه و متاثر از تحوالت تازه در اروپا و ترکیه ی جوان، به اتفاق تنی چند دیگر، مبارزه ای از این دست را در جامعه 
تحوالت ناشی از بیداری فارسی زبانان و آشنایی آنان با مدنیت تازه در اروپا، به همه ی زمینه ها و از . ی افؽانستان به پیش می برند

داستان سرایی و شعر سنتی و محفلی با پیدایش فرهنگ تازه و متحول، دگرگون می شود و . آن جمله ادبیات وهنر نیز، رخنه می کند
اگرچه جنگ کهنه و نو تا سال ها پس از این ایام دوام دارد اما . کارورزان ادب و هنر به تجربه ی انواع تازه ی ادبیات می پردازند

ادبیات گردگرفته و سنتی که تا آن زمان در تیول طبمه ی خاصی بود که لدرت یادگیری و خواندن و نوشتن و تحصیل را داشتند، در 
. ممابل ادبیات تازه نفس و لابل دسترس که بیشتر به مسایل ملموس در میان توده های وسیع تر مردم می پرداخت، کم کم رنگ باخت

دگرگونی هایی . خواندن و نوشتن دیگر در انحصار گروه خاصی نبود و روز به روز متداول تر می شد و طرفداران بیشتری پیدا می کرد
که در طی چند سده از رنسانس تا پایان لرن نوزدهم در جوامع اروپایی در زمنیه های فرهنگی رخ داده بود، به دلیل تجدد طلبی نسل 

تازه و باالخره تشویك و ترویج ؼرب و ؼرب دوستان در دوره ای کمتر از بیست سی سال در محدوده ی زبان های فارسی و دری 
. گسترده شد

مکاتب و اسالیبی که در این دوره ی کوتاه بیش از هر مکتب دیگری در محدوده ی این زبان ها تملید و تجربه شد و آثاری از خود به 
جای گذاشت، ابتدا رمانتی سیسم بود که یکی دو دهه طرفداران بسیاری پیدا کرد و به شدت شیوع یافت و آنگاه والع گرایی بود که 

تنها در همین بیست تا بیست و پنج سال اخیر است که خط و ربط . هنوز هم در میان فارسی زبانان، طرفداران و پیروان بسیار دارد
خاص رمان، داستان کوتاه و شعر در زبان های فارسی و دری با پشت سر گذاشتن تاثیرات مستمیم از ادبیات مدرن اروپا و با گوشه ی 
چشمی به تحوالت تازه ی مکاتب امروزی و نو، حال و هوا و ویژگی های بومی و محلی خود را یافته و کم کم دارای اسلوب های ویژه 

. ی تاریخی وجؽرافیایی خود شده است

تاسیس اولین مدرسه . آؼاز می شود" حبیب هللا خان"حرکت نوین اجتماعی در جامعه ی افؽانستان تمریبن از زمان روی کار آمدن امیر 
ؼالم دمحم )و باالخره نهضت های تجدد خواهی در اطراؾ این دو مکتب " مکتب حربیه" و سپس 1903در سال " لیسه حبیبیه"به نام 

از نشانه  (1323ذیمعده ) 1906در " مولوی عبدالرووؾ"به مدیریت " سراج االخبار"و اولین شماره ی روزنامه ی  (1980/ ؼبار
این دگرگونی ها در افؽانستان، از فردای انمالب مشروطیت ایران صورت می . های این حرکت نوین در عهد امیر حبیب هللا خان است

. گیرد

سراج االخبار بعد از یک شماره تولیؾ می شود و جمعیت سری ملی، متشکل از دست اندرکاران این روزنامه و روشنفکران دیگر، 
این جمعیت ملهم و متاثر از جمعیت مشابه خود در ایران سال های دوره ی مشروطیت و لبل از آن، هسته ی اصلی . تشکیل می گردد



جمعیت سری ملی دارای اصول و مرام .  به فعالیت خود ادامه می دهد1909مشروطیت طلبی در افؽانستان را تشکیل می دهد و تا سال 
: این سه اصل عبارت اند از. سه گانه ای ست که تاثیر مستمیم آن را از جمعیت مشابه و نهضت مشروطیت در ایران روشن تر می کند

حصول استمالل سیاسی افؽانستان - 1

تحکیم لانون و حکومت لانون در کشور - 2

تحدید لدرت بی حصر و حد شاه - 3

در . ، رییس این جمعیت و عده ای از اعضاء اصلی آن دستگیر، تبعید، زندانی و یا اعدام می شوند"تاج دمحم بلوچ "1909در سال 
منتشر " محمود ترزی"،  شش سال پس از انتشار یک شماره و سپس تولیؾ آن، سراج االخبار بار دیگر، و این بار به مدریرت 1911

مطالب سراج االخبار در این دوره، اؼلب از روزنامه های خارجی گرفته می شد و هنگامی که در دوران جنگ اول، انگلیسی . می شود
ها ورود روزنامه های خارجی از طریك بنادر هند به افؽانستان را ممنوع کردند، تنها منابع اطالعاتی سراج االخبار، روزنامه های 

اولین . چاپ کلکته بود که هر دو از حدود یک دهه پیش تر چاپ می شدند" حبل المتین"چاپ استانبول و " اختر"ایرانی همچون 
این نخستین باری ست که . گزارش ها در باره ی ادبیات معاصر و کالسیک اروپا در این دوره از سراج االخبار، چاپ و منتشر می شود

. تجدد طلبی، اندیشه، فرهنگ و باالخره ادبیات نوین ؼربی در افؽانستان معرفی می گردد

خانواده . تبعید شد (1880-1901)" عبدالرحمان خان" ساله بود که پدرش توسط امیر15متولد ؼزنه،  (1865-1933)محمود ترزی
پس از تولؾ کوتاهی در کراچی، به بؽداد می روند و پس از الامتی کوتاه، به دمشك، مرکز روشنفکری امپراطوری عثمانی مهاجرت 

ترزی جوان به زودی دو زبان عربی و ترکی را می آموزد و در هر دو زبان شروع به مطالعه می . می کنند و همانجا ساکن می شوند
. او سپس به زبان های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی نیز در حد ترجمه تسلط پیدا کرد و دوبار نیز به نماط مختلؾ اروپا سفر کرد. کند

با سید جمال  (1896-97)او در دو سال تولؾ خود در استانبول ( میالدی1913/ لمری133سیاحت نامه ی سه لاره، چاپ کابل، )
در مورد " سید"الدین اسدآبادی آشنا می شود و این آشنایی به دوستی عمیمی می انجامد تا آنجا که ترزی تحت تاثیر افکار و عماید 

 به 1903، ترزی در سال "امیر حبیب هللا خان"با عفو . ( لمری1334، 4سراج االخبار، دوره ی ). نوگرایی در اسالم، لرار می گیرد
، تالش او (1919-1929)"امان هللا خان"در تمام دوران فعالیت ادبی و روزنامه نگاری اش در دوره ی پادشاهی . کابل باز می گردد

. برای تحول و تجدد در جامعه ی افؽانستان به روشنی دیده می شود

در آن زمان از یک سو مذهب، به شکل خرافاتی و کهنه از طریك مالیان متعصب بر اکثریت لاطع توده ی بی سواد حاکم بود و از سوی 
دیگر اشرافیت کهنه و پوسیده در اطراؾ دربار، با تظاهر به مذهب و سنت و بند و بست نا نوشته با مالیان حاکم بر اذهان مردم، جهت 

حفظ و نگهداری پایگاه های دیرینه شان، و بیشتر از بیم از دست دادن این پایه های لدرت و حکومت بر سرنوشت مردم، دشمن 
در عین حال محافل روشنفکری و تحصیل کرده که در اندیشه ی ملک و ملت باشند و متمایل به نوگرایی . هرگونه تحول و تجدد بودند

همسایگی بریتانیای کبیر در بخش بزرگی از مرزهای شرلی و . در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور، بسیار اندک و انگشت شمار بودند
بیم انگلیسی ها از هر گونه تحول در داخل خاک افؽانستان، باعث می شد که امپراطوری کهنه به هر شکل ممکن در مسایل سیاسی و 

نمایندگان مذهب و . اجتماعی کشور دخالت کند و از بروز و رشد هرگونه فکر و عمیده در زمینه ی بیداری مردم جلوگیری نماید
از طرؾ دیگر حافظان منافع بریتانیا، در عین حال که در حول . اشرافیت، هرکدام در اطراؾ دربار شاه، در حفظ منافع خود می کوشیدند

و حوش شاه و دربار سخت فعالیت داشتند، از طریك اعمال نفوذ، با دو جریان کهنه اشرافیت و مالیان ، اوضاع سیاسی و اجتماعی 
لذا شخصی چون محمود ترزی، اگرچه خود مناصبی بلند از جمله وزارت خارجه داشت و در عین . افؽانستان را در کنترل خود داشتند

به همین جهت، . حال پدر زن شاه بود، اما در زمینه ی پیشبرد مماصد و اندیشه های ترلی خواهانه و تجددگرایش، سخت تنها بود
علیرؼم آن که در زمینه ی مذهب به عماید سید جمال الدین اعتماد داشت، یک ناسیونالیست معتمد بود و در هر دو زمینه به نوگرایی و 

محمود ترزی، چه باید کرد، ).اما در ابراز عماید خود در نوشته هایش سخت محافظه کار می نمود. تجدد و ترلی خواهی گرایش داشت
 ( میالدی1911/  لمری 1330کابل، 

به تجدید حیات اسالم، در مخلوطی از نوگرایی همراه با مبانی و اصول اسالمی  (جامعه افؽانستان)دیدگاه عمیدتی ترزی برای آینده "
( 1980نانسی دوپره، )" منتهی می شد

از آنجا که افکار . با وجود شرایط نامساعد و خفمان حاکم، ترزی تالش داشت تا با محافظه کاری شدید، سراج االخبار را سر پا نگهدارد
تازه تجدد خواهی و رفورم، مورد عالله ی امیر نبود و همان گونه که اشاره شد دولت انگلیس نیز تمایلی به حرکات آزادی خواهانه در 

به انمالب و آزادی پس از آن در ایران و جنبش های آزادی خواهانه ی ترک در "جوار مرزهای خود نداشت، ترزی هر از گاه 
( 1980ؼالم دمحم ؼبار، )" امپراطوری عثمانی ناسزا می گفت

" ژول ورن"اثر " جزیره ی پنهان"اولین ترجمه ی او . ترزی ضمن انتشار سراج االخبار، به ترجمه ی آثار ادبی اروپایی نیز پرداخت
. از یک نویسنده ی فرانسوی ترجمه کرد که در سراج االخبار چاپ شد" فاجعه های پاریس"به نام  (داستان بلند)سپس نولی . بود

او اشعاری به نثر و نیز لطعاتی ادبی . ترزی خود داستان ننوشته ولی ترجمه ها و مماالتش در ادبیات معاصر دری تاثیر بسزایی گذاشت



دارد که شبیه به داستان کوتاه و یا نمایش نامه اند و اؼلب آنها در عمر هشت ساله ی سراج االخبار به مدیریت او چاپ و منتشر شده 
وی با وجود مخالفت جمعی از دیوانیان، اصرار داشت تا از زبان ساده روزنامه ها و انتشارات دوره ی انمالب مشروطیت در ایران . اند

. پیروی کند و عامه فهم بودن زبان را در سراج االخبار متداول سازد

ترزی هم چنین در مورد ادبیات اروپایی مماالتی نوشته و چگونگی نوشتار، سبک، فن و مختصات این گونه ادبیات را برای هم میهنان 
وی اضافه بر مطالب و مماالت در سراج االخبار، برخی از رمان های ژول ورن از لبیل . مشتاق خود به زبانی ساده تشریح کرده است

. را نیز به زبان دری ترجمه کرده است" سیاحت در جو هوا"و " بیست هزار فرسخ سیاحت زیر بحر"، " روز80سیاحت دور دنیا در "

پسرش، به عنوان اولین پادشاه افؽانستان، فضای " امان هللا خان" و به سلطنت رسیدن 1919با کشته شدن امیر حبیب هللا خان در 
در دوره . سیاسی و اجتماعی تا اندازه ای باز می شود و تؽییرات بزرگی در جامعه صورت می گیرد و زندانیان سیاسی آزاد می گردند

ی امان هللا خان است که آخرین جنگ افؽانستان و لوای انگلیسی ساکن هند، اتفاق می افتد و باالخره لسمت عمده ای از تحوالت 
مدارس متعددی تاسیس می گردند و محصلینی به خارج اعزام می . فرهنگی در افؽانستان معاصر در زمان همین شاه صورت می گیرد

تؽییر نام می " امان افؽان" سراج االخبار به 1921در . و مطبوعات و نشریات گسترش پیدا می کنند (1980ؼالم دمحم ؼبار، ).شوند
در " معرؾ معارؾ. " عدد می رسد20دهد و در مرکز والیات نیز روزنامه های متعددی منتشر می شوند که تعدادشان به بیش از 

از " اتفاق اسالم"و " بیدار"اتحاد، " در هرات و 1927انیس " در کابل، 1924" در کابل، آیینه ی عرفان (1921)اصالح "، 1919
 .این نمونه اند

لیکن در اطراؾ او دو گروه از موافمین و مخالفین تجدد و ترلی . امان هللا خان گرایش زیادی به تجدد و ؼربی کردن جامعه داشت
 .این گروه اول بود که آثاری از ادبیات ؼرب، به ویژه آثاری از رمانتی سیسم فرانسه را به دری ترجمه کرد. حضور داشتند

در مجله ی معارؾ چاپ " جهاد اکبر"نخستین داستان به نام .  داستان نویسی به شیوه ی جدید در افؽانستان ظاهر می شود1921از 
داستان موضوعی تاریخی دارد که در حول و حوش نبرد افؽان ها در برابر لوای انگلیس . می شود که نام نویسنده ی آن معلوم نیست

گفتگوها مستمیم و تا اندازه ای به شکل نمایش نامه نوشته شده اند ولی رگه هایی از . می گذرد و به صورت افسانه روایت می شود
 .زبان آن گاه عامیانه می شود و اینجا و آنجا طنزی هم در آن به کار رفته است. داستان نویسی در خود دارد

مکالمات روحانی در خصوص حیات حمیمی یا "، داستان دیگری به نام 1925یعنی در " امان افؽان"در سال چهارم دوره ی جدید 
داستان گاه . به چاپ می رسد که در هندوستان نوشته شده" بهادر خان لوگری"پسر " سلطان دمحم"از نویسنده ای به نام " ارتمای ملی

شکل یادداشت روزانه و گاه صورت خیال پردازانه ای می گیرد که اینجا و آنجا و به تملید از گلستان سعدی، از نثری موزون اما ضعیؾ 
در " حموق ملت یا ندای طلبه ی معارؾ" اولین کتاب داستانی به نام 1923در . زبان داستان پر از لؽات عربی ست. استفاده کرده است

 .روزنامه نگار معروؾ آن زمان است" محی الدین انیس"نویسنده ی کتاب . هرات چاپ می شود

در آنجا ضمن .  شمسی به افؽانستن بازگشت و ممیم هرات شد1300در سال . انیس در یک خانواده ی افؽانی ممیم مصر به دنیا آمد
را بنیاد گذاشت که پس از " انیس" روزنامه ی 1306در . تدریس زبان و ادبیات عرب، خود نیز به تکمیل کردن زبان فارسی پرداخت

 .او هم چنان تا امروز هم انتشار آن ادامه دارد

اخاللی دارد و آمیزه ای ست از نمایش نامه و داستان که گاه از زبان /بیشتر جنبه های آموزشی" حموق ملت یا ندای طلبه معارؾ"
 .زبان نگارش آن ساده و بی پیرایه است. سوم شخص روایت می شود

عبدالمادر "در مورد نویسنده از شخصی به نام . اولین داستان از یک نویسنده ی افؽانی ست که در هند چاپ می شود" تصویر ؼیرت"
داستان مربوط به زندگی اشراؾ و درباریان است و بیشتر جنبه ی انتمادی دارد و اگرچه بیشتر به افسانه سرایی می . یاد شده" هندی

در عین حال پر است از طنزهای تند و افشاگرانه در مورد عادات ناپسند . ماند ولی از برخی ویژگی های داستان نویسی برخوردار است
نویسنده در دیباچه و موخره نیز به استبداد و ظلمی که بر ملت افؽان می رود اشاره هایی دارد و حتی از . خانواده های اعیان و اشراؾ

زبان داستان محاورده ای ست و در مجموع دارای تصویر سازی های گویایی . آزادی زن دفاع می کند و به روحانیت ریاکار می تازد
تصویر ؼیرت نخستین اثر نزدیک به داستان در ادبیات . ست که نشان می دهد نویسنده با ادبیات اروپا کم و بیش آشنا بوده است

 .معاصر دری ست

نام برد که مدتی  (1876-1934)"عبدالعلی مستؽنی"از نمایندگاه دوره ی رمانتی سیسم دهه ی سی میالدی می توان از شاعر دربار 
-1944)"عبدهللا خان لادری"دیگر . و نیز معلم لیسه ی حبیبیه بود" طلوع افؽان"مدیر سراج االخبار و روزنامه ی لندهار به نام 

-1969" )عبدالحك بیتاب"و باالخره . است که او نیز معلم لیسه ی حبیبیه و در دهه ی سی مدیر دوازده انجمن ادبی بود (1871
شاعر سبک هندی " عبدالمادر بیدل"در مورد شعر این دوره و سبک آن الزم به تذکر است که سبک و کار . که معلم ادبیات بود (1880

 .لرن هفدهم، بر شعر این دوره تسلط کامل دارد



" سلیمان علی جاؼوری" میالدی نوعی ادبیات جامعه گرا و در عین حال احساساتی معمول می شود که نمایندگانش 40در دهه ی 
در آثار این دو . هستند (1948)"شام تاریک، صبح روشن"نویسنده ی " دمحم ابراهیم عالمشاهی"و " بیگم"نویسنده ی داستان 

نویسنده اختالطی از شرح و انتماد از بی عدالتی های اجتماعی، ارائه ی ایده آل ها و نظرگاه های شخصی در مورد افتخارات ملی، 
در این دوره که سانسور به شدت رواج دارد و حتی انتماد . وظیفه ی میهنی، تموا و مهربانی و اصالت ملی، توامن به چشم می خورد

اجتماعی ساده برای اللیت روشنفکر محال است، ؼرض اصلی این نویسندگان از انتمادهای اجتماعی، بیشتر دادن آگاهی های ملی در 
 .جهت بیدار کردن توده های مردم است

، شرایط زندگی هزاره جاتی را در یک دهکده در کوه های مرکزی "بیگم"سلیمان علی جاؼوری که خود از اللیت هزاره بود، در
در مسیر پیشرفت داستان، نویسنده به حموق زنان در اسالم می پردازد و به ازدواج های اجباری، فروش . افؽانستان توصیؾ می کند

جاؼوری . و اسالم است" مخالؾ مبانی لرآنی"دختران به بهانه ی ازدواج از سوی والدین اشاره می کند که به زعم او همه ی اینها 
اشاره می کند که از نظر او فردای روشن میهن " اصالت تموای دهمانی"ضمن پرداختن به عرق ملی و میهنی و شرایط ابتدایی کار به 

 .است

عالمشاهی، حمولدانی که در ترکیه تحصیل کرده و از اولین نویسندگانی ست که از فساد و ظلم دولتمداران در مناطك روستایی با 
به وضعیت رلت بار زنان در " شام تاریک، صبح روشن"نام می برد، در " ؼیرانسانی، ؼیر اسالمی و ضد میهنی"عناوینی چون 

ارتباط با شوهر و پدر و مادر اشاره می کند و به انتماد از سنن مذهبی می پردازد که اجازه می دهد زنان بازیچه و گروگان مردان 
 .باشند

تاسیس می کنند که " جوانان بیدار"یعنی " ویش زلمایان"در اواخر دهه ی چهل میالدی گروهی از نویسندگان پیشرو، جمعیتی به نام 
را بنیاد می گذارند که به نوعی پایگاه ابتدایی " مطبوعات آزاد"بخشی از آنان به پارلمان تازه و نسبتن لیبرال راه می یابند و سپس 

نانسی )"به یک سوسیالیسم احساساتی از نوع افؽانی"در میان این گروه از نویسندگان کسانی هستند که . مخالفین دولت می شود
. معتمدند و آثارشان پر از لهرمانان ساده ی خلك، به سیاق لهرمانان گورکی، همراه با عرفان تاگوری ست (1985دوپره، 

از بهترین نمونه های " گلپاشا الفت"شاعر و رییس انجمن جوانان بیدار، و دوست و همکارش  (1913-1985)"عبدالرووؾ بی نوا"
 به پست وزارت فرهنگ 1967الفت فارغ التحصیل الهیات بود و بینوا روزنامه نگاری که بعدها در . سوسیالیست های احساساتی اند

بی نوا نویسندگان جوان را به عشك به میهن، زنده کردن شکوه تاریخی گذشته و پرداختن به نبرد تاریخی کشاورزان و توده . هم رسید
" لیام الدین خادم"در میان دیگر نویسندگان این نوع ادبی در این دوره به نمونه هایی چون . های فمیر تشویك و ترؼیب می کرد

آثارشان پر است از مضامینی چون میهن پرستی، صلح، اهمیت "بر می خوریم که  (1921" )-ضیاء لاری زاده"و  (1982-1912)
 (1985نانسی دوپره ). نیروی کار و برابری زنان

، "دمحم عثمان صدلی"داستان نویسی در مطبوعات از دهه ی سی کم کم معمول می شود و آثاری از داستان نویسان مشهور آن دوره 
داستان نویسان دیگر این دوره که آثارشان . در مطبوعات به چاپ می رسد" سید دمحم ابراهیم دولتشاهی"و بعدتر " عزیزالرحمن فتحی"

 ".جالل الدین خوشنوا"و " سلمان علی جاؼوری"، "گل دمحم ژوندی"در مطبوعات چاپ و منتشر شده، عبارتند از 

صدلی مدتی نیز مدیر . وی فارغ التحصیل حموق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل بود. دمحم عثمان صدلی از بهترین های این دوره است
به خوبی روشن " دورا"نمونه ی کار او داستان کوتاه و رمانتیک . روزنامه ی انیس بود و چندین بار به وزارت و سفارت منصوب شد

 می کند که او متعلك به چه دوره و کدام گروه است؛

 (نخ نما)فرسوده و شاریده  (باالپوش بی دکمه)برآمد و از زیر یالن  (صحنه)پیر مرد خود را نباخت و با متانت زائدالوصفی بر استیج "
: خود ویلنی مانند آن کهنه، بیرون کرد و همین لدر گفت

 .ؼصه نخورید، من او را حاضر می کنم که سرود مرگ را بخواند. خانم ها، آلایان- 

اما نخستین کشش کمان، آواز سحرآسایی . خوبی ست و می خواهد ایشان را بخنداند (دیوانه)مردم خندیدند و تصور کردند مسخره
دانایان و موزیک چیان دریافتند که در زیر این ابر فالکت و ادبار، آفتابی نهان است که به زودی . برآورد که همه را خاموش ساخت

 (128، ص 1357نثر دری افؽانستان، به کوشش علی رضوی ؼزنوی، بنیاد فرهنگ ایران، )". ظاهر خواهد شد

چاپ و منتشر می شود که چه از نظر مضمون و محتوا و چه از نظر شکل و لالب، از " امین الدین انصاری"در همین دوره آثاری از 
در دوره ای " دمحم حسین ؼمین"داستان های . کار دیگران لوی تر است و به سبک های معمول داستان نویسی آن روزگار، نزدیک تر

تمامی . چاپ و منتشر می شود" عبدالرشید لطیفی"و " عبداللطیؾ اریان"خاص، شهرت بسیاری کسب می کند و آنگاه آثاری از 
از . داستان های این دوره اگرچه از موضوعات مختلؾ تاریخی، حماسی یا عشمی استفاده می کنند، اما خمیرمایه ای رمانتیک دارند

 به بعد، گرایش هایی به داستان کوتاه نویسی ظاهر می شود و داستان های بلند که به صورت پاورلی روزنامه ها معمول بود، 1940
را باید از پیشگامان داستان کوتاه نویسی " عبدالرحمن پژواک"و " نجیب هللا توروایانا"، "علی احمد نعیمی. "کم کم از رونك می افتد

 .در افؽانستان دانست



. توروایانا که شاخص داستان کوتاه نویسان این دوره است، تحصیالت خود را تا درجه ی دکترا در رشته ی حموق در انگلستان گذراند
آثار توروایانا از هر نظر بر آثار دیگر هم عصرانش . او مدتی استاد دانشگاه کابل بود و در مشاؼل دولتی به وزارت و سفارت رسید

با . با این تفاوت که او اکثرن در زمینه های تاریخی داستان نوشته و لهرمانانش اؼلب در سده های پیشین زندگی می کنند. رجحان دارد
او نماینده ی رمانتی سیسم تاریخی . این همه داستان های توروایانا به معیارها و ارزش های تکنیکی داستان کوتاه بسیار نزدیک است

 .در داستان نویسی معاصر دری ست

گاهگاه منزل کوچک و تاکستان استالؾ را به خاطر می . دل اوشاس تپید و چهره ی ارشاک، تیرانداز جوان در نظرش جلوه نمود"
. اشک (دنبال هم)آسمان را خیل ستارگان درخشان گردانیده و چهره ی مادرش را لطرات پیهم . آورد، پدر رزبانش را با مادرش می دید

. زبانه های آتش در بتکده ها می سوزد و پرتو آن ؼم انگیز است. ؼبار ؼم و سیاهی شب تاللو و فروغ عالم را خاموش نمی تواند

در للعه . تسلیم زناریان نگردد. افسردگی را براند و با نیروی زیبایی خود جاودان ماند. اوشاس سرکش بود، باید با تاریکی ستیز کند
زیرا با اطاعت خود، جمال و شادمانی، عشك و محبت، نوا و پرتو افشانی را اسیر و مؽلوب زشتی و اندوه، تعصب و . سماق نماند

 (92نثر دری افؽانستان، داستان اوشاس، ص )." کینه، خاموشی و تیره گی می گرداند

اگر توروایانا به "در مورد توروایانا می نویسد؛ " سیر داستان نویسی در ادبیات دری"لطیؾ ناظم در مجموعه ای از مماالت درباره ی 
." گره های اجتماعی زمان خود می پرداخت، امروز آثار بهتری از او می داشتیم

 در حیطه ی داستان نویسی معاصر دری در افؽانستان چاپ و منتشر شده، اینجا 1940اگرچه در میان آنچه تا سال های پایانی دهه ی 
و آنجا به کارهایی آشنا با اصول و تکنیک تازه بر می خوریم، ولی نویسندگان دری زبان برای رسیدن به یک سری موازین پخته و 

و اگر برای چنین نمونه هایی به بالزاک، موام و از همه . لابل تامل بین المللی در این میدان، هنوز هم راه درازی در پیش داشتند
نزدیک تر به ما، چخوؾ بیاندیشیم، به سختی می توان گوشه هایی از تاریخ اجتماعی معاصر افؽانستان را از میان ادبیات رایج در این 

ویژگی های بومی از لبیل زبان، فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و باالخره تاریخ اجتماعی و سیاسی افؽانستان به ندرت . سال ها دریافت
 به بعد، کم کم رنگ و بوی والع گرایی در ادبیات 1940از سال های .  در افؽانستان به چشم می  خورد1950در آثار داستانی تا سال 

که خود تحصیل کرده ی آلمان بود و بیشتر در نماشی شهرت داشت، در داستان نویسی این " عبدالؽفور برشنا. "دری ظاهر می شود
دوره چهره ی آشنایی ست که بیشتر به لصه های فولکلوریک عالله نشان می دهد؛ 

ؼریو خالیك از هر سو . بدرو نعره ی سخت برکشید و اورنگ جوان را از زمین برداشته دوباره نمش زمین ساخت (داش، لوطی)کاکه "
در این سکوت مرگبار، کاکه اورنگ جوان . تماشاچیان از جا برخاستند و دم فرو بستند. برخاست و رستاخیزی در دامان کوه بر پا شد

. گردنش را برای تیػ حریؾ حاضر نموده گفت؛ تیػ از تو، گردن از من، خون حاللت باد

کاکه بدرو با دست چپ از زنخ اورنگ گرفت و با دست راست دشته اش را از کمر کشیده آن را بلند کرد، چندان که در نور خورشید 
آن دست توانا به همان تندی که بلند شد به آهستگی و درنگ فرود آمد . همگان آن را دیدند و نفس ها در هم کشیدند. برق المع درخشید

نثر معاصر افؽانستان، ص ). و به جای دم تیز تیػ، پشت آن را در گردن اورنگ نهاد و به مهربانی گفت؛ بخیز بچو، حك من ادا شد
114 )

. این داستان در جاهایی با داش آکل هدایت لابل ممایسه است

از جمله پیشروان خلك آثاری با حال و هوای بومی و ویژگی " موسا همت"و " عزیزالرحمن فتحی"، "سید دمحم سلیمان"پس از برشنا 
" در پای نسترن"و " طلوع سحر"فتحی دو رمان معروؾ این دوره به نام های . های تاریخی و جؽرافیایی محدوده ی زبان دری هستند

، 1978 تا 1952از . را می نویسد که در آنها بیشتر به مسایل اجتماعی می پردازد و آثارش از تکنیک نسبتن محکمی برخوردار است
 سال، 25یعنی تا لبل از جریانات اخیر، چه در دوران پادشاهی ظاهر شاه و چه در سال های کوتاه جمهوری داوود خان، در طول 

. ادبیات معاصر دری در افؽانستان به شدت از جانب دو بعد ادبیات ایران ملهم و متاثر است

 در ایران تمامی مخالفین، اعم از چپ و راست را در معرض شدید اتهام، تهدید، زندان، 1953انگلیسی -از آنجا که کودتای آمریکایی
شکنجه و اعدام لرار داد، و در طول دهه ی پنجاه میالدی رژیم اختناق اثر سخت و جانکاهی بر روی تمام جریانات روشنفکری داشت، 

اؼلب نویسندگان و شاعران و ادیبان وابسته به جنبش چپ، مهاجرت کردند و اؼلب به عنوان پناهنده یا مهاجر در کشورهای 
 به ایران باز نگشتند و آثارشان که اؼلب در 1979این پناهندگان تا انمالب فوریه . سوسیالیستی زندگی تازه ای را آؼاز کردند

. کشورهای شرق اروپا چاپ و منتشر می شد در ایران ممنوع بود

گروه های متمایل به راست یا آن دسته که در طول آن سال ها از چپ بریده بودند نیز، در این دهه ی خفمان راه های گریز از سانسور 
را در تمثیل و نمادگرایی یافتند و جنبش ادبی تازه در ایران که به سرعتی شگرؾ از پیش از جنگ اول جهانی آؼاز شده بود و بعداز 

. کودتا مدتی کوتاه زیرزمینی شده بود، به ناگهان در داخل و در خارج از کشور به صورتی ؼیر لابل تصور گسترده شد و عمومیت یافت
در تمامی زمینه های هنر و ادبیات در  (دهه های سی و چهل شمسی)از انتهای دهه ی پنجاه تا سال های ابتدای دهه ی هفتاد میالدی



ایران، ده ها برابر تمامی دو لرن اخیر فعالیت ادبی صورت گرفت و به ویژه در داستان نویسی، شعر و نمایش نامه نویسی آثار زیادی 
شکل و محتوای سنتی در نظم و نثر، در برابر جنبش معاصر بکلی از رونك افتاد و انواع و السام مکاتب و اسالیب هنر به . خلك شد

نوعی مورد تجربه و آزمایش لرار گرفت و در انتها ادبیات و هنر کم کم هویتی بومی پیدا کرد و در میان توده ی وسیعی از مردم که 
. اکنون بیش از تمامی تاریخ خود به هنر و ادبیات توجه نشان می دادند، راه یافت و گسترده شد

از آنجا که در آن سال ها هیچ حزب و دسته و گروه مخالؾ خوانی نمی توانست ابراز وجود کند و حکومت، حتی در سال های اولیه ی 
 مجله و روزنامه را در تهران و شهرستان ها تعطیل کرد و سانسور تا آنجا پیش رفت که استفاده از 160دهه پنجاه شمسی نزدیک به 

و ؼیره را در داستان و شعر ممنوع اعالم داشت، مخالفت با هر شکل " حصار"، "شب"، "شمایك"، "زمستان"برخی لؽات مانند 
از آنجا که ایران هرگز . ممکن در هنر و ادبیات متبلور شد و لدرت گرفت و مردم نیز از راه توجه به این مساله تشفی خاطر می جستند

بین المللی نبوده، ترجمه ی آثار نویسندگان و نالدان خارجی به ویژه اروپایی در ایران به لیمت ارزانی در  (حك مولؾ)عضو کپی رایت
تمام . در طول این سال ها بیشتر آثار مشهور نویسندگان بزرگ دنیا به سرعت ترجمه و چاپ می شد. دسترس عموم لرار می گرفت

شاهکارهای بزرگ ادبیات که سال ها لبل ترجمه و چاپ شده بودند، بار دیگر با نثری تازه و توسط نسل تازه ی مترجمین، دوباره 
یادگیری زبان به شکل حیرت آوری در میان طبمه ی متوسط و جوانان متداول شد و البته رژیم هم آن را به . ترجمه و به چاپ رسیدند

آثار فالسفه، جامعه . زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی به ترتیب مشتالان زیادی یافت. دالیلی دیگر تشویك و میسر می کرد
. شنناسان، روانشناسان ، مردم شناسان، شرق شناسان، نویسندگان و شاعران ترجمه می شد و در دسترس عموم لرار می گرفت

آشنایی با این جنبش، چه از خارج و چه از داخل، تحول . ادبیات و هنر تنها روزنه ی بازمانده برای تحرک و رویارویی با رژیم بود
. تازه و چشم گیری در نویسندگان و شعرای معاصر افؽانستان و در ادبیات و شعر معاصر دری به وجود آورد

حزب کمونیست افؽانستان که در همین سال ها تاسیس شد، چه از نگاه تیوریک و چه در عمل، از حزب کمونیست ایران، که اکنون در 
از طریك (از جمله اعضاء حزب توده)کلیه ی آثار نویسندگان و شعرا و پژوهشگران جنبش چپ ایران. مهاجرت بود، دنباله روی داشت

از سوی دیگر اثار هنری . حزب کمونیست افؽانستان وارد آن کشور می شد و گاه از همین طریك به صورت پنهانی به ایران می رسید
 درصد 90بیش از . و ادبی بسیاری که در داخل ایران منتشر می شد، تمریبن از سوی جامعه ی روشنفکری افؽانستان بلعیده می شد

 که خود شاهد آن بودم، کتاب های چاپ ایران در دهه ی چهل شمسی بود، و 1984کتاب های کتابخانه ی بزرگ دانشگاه کابل در سال 
نیز، هنوز در برخی از کتاب فروشی های کابل .. حتی مجالت دست دوم و سوم فارسی نظیر تهران مصور یا سپید و سیاه و بانوان 

دوره ای که . از اوایل دهه ی شصت میالدی نیز به روشنی شاهد تحول در نثر و نظم معاصر دری هستیم. روی پیشخوان مؽازه بود
. نوعی ادبیات انمالبی در جامعه ی افؽانستان ظاهر می شود

شعر معاصر افؽنستان که سی سال بیشتر سابمه ندارد، بی تردید از اوزان و عروض شعر معاصر ایران معروؾ به اوزان نیمایی متاثر 
از آنجا که اوزان و عروض کالسیک شعر . است و می توان گفت در بسیاری موارد از شعر معاصر ایران نمونه برداری کرده است

فارسی هنوز هم به صورت گسترده ای در افؽانستان رواج و ممبولیت عام و خاص دارد، جامعه به شکلی همه گیر به شعر معاصر و نو 
گرایشی پیدا نکرده و اثار شاعران نوپرداز افؽانستان جز در جامعه ی محدود و بسته ی باسواد و روشنفکر، طرفداران و خریدارانی در 

اما از میان افراد نسلی که از ابتداری این دوره . میان مردم نیافته و به سطح درخواست و ممبولیت عمومی رشد نکرده و نرسیده است
ی انمالبی، در شعر معاصر دری ظاهر شده و تا پایان دهه ی هفتاد در ادبیات افؽانستان به صورتی چشمگیر فعال بوده اند، باید از 

. نام برد که شعر او برای سال ها نمونه و الگویی برای شاعران پیشرو هم وطنش بود (1930-)"سلیمان الیك"

اشعارش . الیك که بیشتر به زبان دری و کمتر به زبان پشتو و گاه به عربی و انگلیسی هم می نویسد، مدت ها روزنامه نگار بود
اینها مضامینی ست که از عصر محمود . مشحون از موضوعاتی چون اتحاد اسالم، ملی گرایی، ضدیت با امپریالیسم و سلطنت است

الیك به مسایل سیاسی نیز پرداخت و . ترزی با کم و بیش تؽییراتی تا پایان دهه ی هفتاد، هم چنان بر نظم و نثر دری مسلط بوده است
( 1979)"ببرک کارمل" به پست های مهمی رسید اما طولی نکشید که به زندان افتاد و سپس با به لدرت رسیدن 1978اگرچه پس از 

 در کابل به 1981در " بادبان"از او یک مجموعه شعر به نام . دوباره آزاد شد و به ممام های باالی اداری و دولتی منصوب گردید
. چاپ رسیده است

در داستان کوتاه که معمول ترین شکل نثر در زبان دری امروز است، . دنیای داستان و رمان در این دوره با دنیای شعر متفاوت است
شخصیت ها دیگر آن عاشمان آرمان . والعگرایی یا گرایش به آن، بیشترین سهم را در دو دهه ی اخیر به خود اختصاص داده است

گرای آسمانی و مجرد نیستند و اصولن نویسندگان کمتر به تخیالت افسانه ای و عشك های شاعرانه و لهرمان های آرمان گرا می 
اگرچه در برخی از این داستان ها هنوز هم پهلوانان و لهرمانان رویایی و آرمانی، حضور دارند، ولی شخصیت ها اؼلب از . پردازند

شاید یکی از دالیل پذیرش بهتر و بیشتر . مردم والعی هستند و داستان ها از فضا و تکنیک امروزی تر و والع گرایانه تری برخوردارند
از این رو شاعران نوپرداز، . در ممابل بیشتر مردم هنوز از شعر کالسیک استمبال می کنند. داستان در میان مردم در همین امر باشد

. گاه به پیروی از ممبولیت عام، اشعاری در اوزان کالسیک و به صورت لصیده و ؼزل هم می سرایند

در بخش داستان نویسی از میان کسانی که در آؼاز عصر تازه ظهور کردند و آثارشان به عنوان پلی برای گذار از دوره ی رمانتی 
او روزنامه نگار معروفی ست که . نام برد (1917تولد )"دمحم شفیع رهگذر"سیسم به دوره ی ریالیسم محسوب می شود، بایستی از 

 (1985نانسی دوپره، )" رهگذر، نویسنده ی اولین نوول سیاسی در افؽانستان است. "مدت ها سردبیر روزنامه ی انیس بود



به چاب اول آن دسترسی نداشتم ولی از روی ممدمه ی نویسنده بر چاپ ) منتشر شده1967که چاپ دوم آن در " حاکم"ولایع داستان 
 اتفاق می افتد و شرح 1309 تا 1306بین سال های  ( شمسی منتشر شده1335دوم چنین استنباط می شود که چاپ اول آن در 

تفاوت حکومت دو حاکم در یک محل است که یکی از آن ها بر مال و جان مردم تعدی روا داشته و دیگری مظهر عطوفت و مردمی 
سوای زبان داستان که گهگاه به روانی و سادگی شیرینی متمایل می شود، مضمون بیشتر به آثاری از همین دست، در دوره ای . ست

نمونه ی داستان حاکم را نویسندگان ایرانی بارها و بارها در حاشیه ی مجالت نوشته اند . مشابه از ادبیات داستانی ایران نزدیک است
 1920این شکل اخالق گرایی و نمونه پردازی از خوب و بد، دست کم در سه دهه ی دراز، از . و به صورت مستمل نیز چاپ شده است

دمحم "نمونه ی این گونه نویسندگان در ایران، .  و حتی تا چند سالی پس از آن، بر ادبیات رونامه ای در ایران حاکم بود1950تا 
 .هستند... و " حسینملی مستعان"، "جواد فاضل"، "علی دشتی"، "حجازی

از میان نویسندگان و شاعرانی که امروز در افؽانستان دست به للم دارند و نسبتن از محبوبیتی برخوردارند و آثارشان به عنوان 
 پا 1979داستان یا شعر معاصر دری درخور تعمك و ؼور و بررسی ست، به سختی می توان کسی را نام برد که در سال های پس از 

گروهی که ما به آنها چشم داریم، تمرببن همه از سال های دهه ی شصت کار نویسندگی و شاعری . پا به عرصه ی ادبیات گذاشته باشد
این موضوع از آثارشان که تاریخ این دوره ها، یعنی دهه های . را آؼاز کرده اند و کم و بیش هم مواضع دموکرات و ضد استبداد دارند

 کم کم شکل و فورم لاطع تری گرفته و ولایع سیاسی 1979این مواضع اما بعد از . شصت و هفتاد شمسی را دارد، کم و بیش پیداست
 .و اجتماعی، تعلمات لومی و لبیله ای و باالخره مذهب و سنت در جابجایی مواضع عمیدتی و سخت و سست شدن آنها اثر داشته است

همان گونه که در هر جامعه ای ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و التصادی و باالخره وضع طبماتی، تشکیل دهنده ی بخش بزرگی از 
شخصیت فردی ست و موضع طبماتی و مسایل حول و حوش آن در نگاه و دید و عمیده ی شخص نسبت به همه ی مسایل، تاثیر لاطعی 

. این مساله در ادبیات و هنر افؽانستان نیز به شکل بارزی به چشم می خورد و نویسندگان و شاعران نیز از آن مستثنی نیستند. دارد
نوع ادبی، نثر و طرز نگارش، شخصیت سازی و باالخره تمثیل و نمادگرایی همه در خدمت موضعی ست که این یا آن نویسنده یا 

از این نظر می توان نویسندگان و شاعران معاصر افؽان را به دو . شاعر، له یا علیه جریانات جاری در جامعه ی امروز افؽانستان دارد
. گروه مشخص تمسیم کرد که البته در نزد هر دو گروه می توان به اثاری برخورد که در خور تعمك و بررسی اند

الزم است در اینجا به این نکته اشاره کنم که آن عده که از دور در مورد مسایل افؽانستان مطالعه می کنند، یا از نظر خاص عمیدتی به 
هنر و ادبیات آن سرزمین می نگرند و یا از طریك گروه خاصی که مورد نظرشان است، با جریانات ادبی افؽانستان امروز ارتباط دارند، 

لضاوت اینان، بخصوص در مورد مسایل . در داوری شان نسبت به آنچه در درون این جامعه می گذرد، دچار نمصان و اشتباه شده اند
به گمان . فرهنگی و هنری این ده دوازده سال اخیر، اؼلب یک جانبه است و همین امر آنان را در لضاوت نهایی دچار لؽزش کرده است

من نگاه به رویدادهای ادبی و هنری در افؽانستان امروز و حتی جوامع مشابه، بایستی به دور از حب و بؽض های گرایش به شرق و 
در ؼیر این صورت چهره های ادبی و هنری را مؽشوش و پریشان جلوه می دهیم و از آنها تصاویری کاملن شخصی و . ؼرب باشد

. متفاوت با آنچه در والعیت امر هستند، و اؼلب کاملن اشتباه، ارائه می کینم

نویسندگان و شاعرانی که در فاصله ی زمانی سی چهل سال اخیر با دگرگونی های سریع و در عین حال شگرؾ در نثر و نظم دری کار 
کرده اند، به گروه ها و طبمات و لسمت های مختلؾ افؽانستان، با پس زمینه های فرهنگی و اندوخته های علمی و ادبی متفاوتی تعلك 

آثار آنان نیز از نظر فن و مکاتب ادبی، تصویر سازی و . دارند و در یک خط و ربط اجتماعی یا سیاسی یا عمیدتی نبوده و نیستند
شخصیت آفرینی و ارزش های زیبایی شناختی، متفاوت است و باالخره همه ی این ها باعث شده که طرز نگاه و تلمی شان از جامعه و 

از این رو نمی شود به . لذا آثارشان همان گونه که زندگی شان، آداب و روابطشان نیز، متفاوت است. ادبیات و هنر نیز متفاوت باشد
سادگی گفت یا نوشت که به عنوان مثال، فالن نویسنده یا شاعری که امروز با نشریه ی ارگان اتحادیه ی نویسندگان و شعرای 

ی رژیم است و از حزب و دولت حاکم دفاع می کند و از مردم جدا افتاده و احیانن عروسک "سرسپرده"افؽانستان همکاری می کند، 
همان گونه که نمی شود برخی دیگر از نویسندگان و شاعران را جدا از متن آثارشان، و صرفن به  (1985نانسی دوپره، ).روس هاست

شاید گفته ی یاشار کمال صادلانه ترین نظر در این مورد . این جهت که در این سال ها جالی وطن کرده اند، مردمی و انمالبی تلمی نمود
باشد که؛ 

در جوامع شرلی سزاوار نویسندگی بودن . در جوامع ما نویسندگی کاری بسیار شریؾ، بسیار زیبا، بسیار تلخ و بسیار دشوار است"
زمان، ویژه ی یاشار کمال، ترجمه ی ). چنان دشوار است که کمتر کسی می تواند به آن دست یازد و از کار خود روسفید بیرون آید

( 1364رضا سیدحسینی، تهران، 

به . گروه اول نویسندگاه مورد نظر ما سعی دارند تا از والع گرایی، آن هم از نوع اجتماعی مرسوم در جوامع سوسیالیستی پیروی کنند
همین دلیل بررسی کار این گروه از نظر اصول کالسیک نمد و بررسی، ساده تر است چرا که مسیر مشخصی را طی می کنند که اؼلب 

. در حالی که گروه دوم اکثرن در زمینه های مختلؾ و مکاتب متعددی للم می زنند و راه و روش های چند گانه ای دارند. لراردادی ست
از . بخشی از دالیل جهت گیری های ادبی این گروه، جبهه گیری در ممابل گروه اول و لذا نوعی دهن کجی به والع گرایی اجتماعی ست

در یک ممایسه ی . این جهت تشتت و چندگانگی در اصول، سبک و نوشتار، بررسی آثار گروه دوم را به مراتب پیچیده تر می کند
سطحی می توان گفت که گروه اول یا پیروان والع گرایی اجتماعی بی آن پشتوانه و سابمه ای که فرهنگ و ادب اروپایی از آن 

دست زده اند که  (زودرس از نظر جامعه شناختی)برخوردار است، به نوعی بی خدایی نیچه وار، تنها به پیروی از اعتمادات حزبی 



اما لطافت و عرفان ریلکه یا . واداشته است (و به همان اندازه بی پشتوانه ی اجتماعی)گروه دوم را به عکس العمل ریلکه وار
تولستوی، در نزد اینان و این بار، به درهم ریختگی عجیب و پیچیده ای از الگوها و نمونه های مختلؾ انجامیده که هر للمی و دستی 

. از جایی از ادبیات معاصر اروپا یا جوامع همسایه وام گرفته است

در مورد گروه اول، ادبیات متعهد و ملتزم، به شکل مرسوم یا بهرحال نمونه برداری، بعینه از الگوی مادر در جوامع سوسیالیستی 
هم از این رو در اؼلب آثار این گروه، محتوا و لالب اثر، اگر نه کاملن در دو سوی مخالؾ، اما بهررو در دو جهت متفاوت . مطرح است
لباس لهرمان جنگ های میهنی در استپ های روسیه در جنگ جهانی دوم یا جنگ داخلی سرخ ها و سفیدها در دوره ی . جریان دارد

انمالب، را در عباراتی لالبی و فرسوده به سرباز ساده ی افؽان پوشاندن، بی توجهی به تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی این دو 
لهرمان در دو تاریخ متفاوت از دو جامعه، در دو مولعیت مختلؾ تاریخی و اجتماعی، با اشکال طبماتی مختلؾ، با تیپ های روانی 

حتی اگر رمان یا داستان کوتاه تا سطح یک احتمال یا یک والعه ی ممکن تاریخی، . متفاوت و باالخره در ممابل دو دشمن متفاوت است
والع بینانه تصور شود، حرکت و حضور دو انسان در افؽانستان و استپ های روسیه، با همه ی ابعاد ویژه شان، دو احتمال یا والعه ی 

. ممکن تاریخی متفاوتی هستند که فرسنگ ها از هر نظر از هم دور اند

، و در زمینه "عالم افتخار"و " ببرک ارؼند"، "اسدهللا حبیب"از میان سرشناسان این گروه، در زمینه ی داستان نویسی می توان به 
 .اشاره کرد" عبدهللا نایبی"ی شعر به 

لهرمانانی که به نیروی ایمان به . در داستان های این گروه از نویسندگان، بیشتر به لهرمانان خیالی خلك و میهن بر می خوریم
لهرمانانی  که وجود عینی آنان را به ندرت می . ایدئولوژی طبمانی برای نجات میهن از چنگ دشمنان خلك، به آب و آتش می زنند

عمیدتی و بر اثر تحریک / توان در جامعه ی افؽانستان یافت و اگر هم یافت شوند، اعمال آنان نیتجه ی واکنش به تبلیؽات حزبی 
این دسته از داستان ها اؼلب تراژدی های خوش فرجامی هستند که حتی مرگ لهرمان . اعتمدات ناسیونالیستی و سنتی فرد بوده است

که در بعضی از آنها برای پرهیز از تکرار و یک نواختی پیروزی نهایی و از پیش تعیین شده، اتفاق می افتد، بیشتر در جهت تاکید بر 
. ایدئولوژیکی بر دشمن است/ ظفرمندی نهایی و اخاللی 

. برخالؾ هسته ی اصلی و موضوع، این داستان ها در بسیاری موارد از زبان و استحکام فنی نسبتن خوب و باالیی برخوردارند
از میان این گروه از نویسندگان، آثار اسدهلل حبیب از . پرداخت و توصیؾ، و در اؼب موارد زیبایی شناختی داستان لوی و پخته است

. انسجام نسبتن بیشتری برخوردارند و داستان هایش با فنون داستان نویسی در والع گرایی مطابمت نزدیک تری دارد

آفتاب . " است1352 شمسی در کابل به دنیا آمده، فارغ التحصیل انستیتوی زبان های شرق دانشگاه مسکو، در سال 1320حبیب در 
" سه مزدور" در روزنامه ی انیس چاپ شده و سپس مجموعه ی داستان های کوتاه 1342اولین داستان اوست که در " گرفتگی
او نمایش نامه هم .  از او چاپ و منتشر شده است1985" سپید اندام" و 1983" داس ها و دست ها"، داستان های نیمه بلند 1367

آخرین سمت . از معروؾ ترین نمایش نامه های اوست که در کابل به روی صحنه آمده است" خشم خلك"و " شب و شالق. "می نویسد
( 1985).رسمی او پس از سال ها تدریس در دانشگاه کابل، ریاست این دانشگاه است

گذرگاه "در . در شرح ازدواج های سنتی و نامعمول رایج و استفاده ی والدین و عمومن مردان از زنان است" سپید اندام"نوول بلند 
داوطلب " همراه لل. "کسی باید داوطلب شود تا به گروه فشنگ برساند. یک گروه از مبارزان میهنی در محاصره ی دشمن اند" آتش

می شود و از میان رگبار مسلسل های دشمن لهرمانانه عبور می کند و باالخره گروه محاصره شده به وسیله ی مهمات از راه رسیده، 
ولی هنگامی که برای دادن مژده ی پیروزی به سر ولت همراه لل می آیند، او از شدت زخم ها و . حلمه ی محاصره را می شکنند

. جراحات وارده جان سپرده است

، دختر دکاندار ده که توسط افراد ضد انمالب ربوده شده، هنگامی که می خواهند او را به عمد "دختری با پیراهن سفید"در داستان 
فرمانده ی دشمن در آورند، با چند بمب دستی که بسیار اتفالی به دستش می افتد، تمریبن همه ی افراد گروه را از بین می برد و خود 

! نیز شهید می شود

در روشنایی خیره ی شاماگاهی تنها صلیب گیسوان سیاه و دو چشم زاغ و بینی کشیده و بلند او از میان چادر الوانش که گرد گلو "
افزود؛ ولی زار  (لرلرکنان)ؼم ؼم کنان . او زیباست. راست می گوید" ولی زار"فکر می کرد که " چمن الال. "پیچیده بود، دیده می شد

بعد زن بازی و تا که آدم کشت و آن سوی مرز گم و نیست . را چه کسی نمی شناسد؟ تا خرد بود مرغ های همسایه را دزدی می کرد
دخترم . ، مردم را به مرگ تهدید می کند و به پول و مال و ناموس مردم چشم می دوزد(شالش)حاال آمده است و تفنگ زیر کیشش . شد

( 23 و 22، ص 1362دختری با پیراهن سفید، از مجموعه ی گذرگاه آتش، کابل )...را به که بدهم؟ به تو؟ الحول وال 

جهانگیر را که بیمار است به اتفاق دو فرزند کوچکش به بیمارستان می آورند و بعد از اصرار زیاد دکتر، رییس " گلچهره"در 
جهانگیر اما می میرد و دکتر وجدانن . بیمارستان می پذیرد که چون بچه ها جز پدر کسی را ندارند، آنها را هم در بیمارستان نگاه دارند

شاید دکتر . خود را لاتل او می داند، چرا که جهانگیر زمانی او را در جایی کمک کرده و دکتر نتوانسته یاری او را به نوعی جبران کند
! سرپرستی دو فرزند جهانگیر را به عهده بگیرد، شاید به این وسیله دین خود را ادا کرده باشد



که به شکل دفتر روزانه نوشته شده، یادداشت های پنج روز یک افسر است که روز اول در پست " یادداشت ها"داستان کوتاه 
یاور و دوستش که بسیار به او عاللمند است، روز بعد به دشمن شبیخون می زند و پس از این که عده ای از . ماموریت تیر می خورد

یادداشت روز آخر شادباشی ست . افراد دشمن کشته می شوند، بمیه را که تسلیم شده اند، به انتمام زخمی شدن افسر به گلوله می بندد
. که افسر برای این محبت و به خاطر این انتمام، نصیب یاور و دوستش می کند

سرور که تا آخرین . داستان آخرین دفاع مدافعان یک پست نظامی برای حفاظت از یک مدرسه در ممابل اشرار است" آخرین روز"
لحظه از مدرسه، که نماد تعلیم و تربیت و با سواد شدن فرزندان خلك است، دفاع می کند، آخرین آرزویش این است که در حیاط همین 

. مدرسه دفن شود

حبیب در شرح فضای روستا و زندگی روستائیان زبانی پر شور و دستی توانا دارد؛ 

در بلندی های نزدیک للعه گردشی نیم . راه به راست می گشت، باز به چپ و باز به راست و بعد سر باالیی دامنه دار دلگیری می آمد"
می  (رودخانه)دایره و سراشیبی تند بود که اگر از آنجا به پایین نگاه می کردی سرت چرخ می خورد، باز پیچاپیچ در کنار چپ دریا 

. رفتی، گاه بر کمرگاه کوه و گاه در دامنه ها

در تنگی های دره، آنجا که خرسنگ ها از دو جانب دست دراز می . سراچ گره بر ابرو داشت و نگاهش گویی اسفالت را پاره می کرد
. او منتظر یک حادثه بود. کردند تا همدیگر را در آؼوش بکشند، چهره اش عبوس تر می شد

خیرگل دالل آنمدر کابل رو، کابل رو صدا کرد که گلویش به . بود (نماز عصر)از هده کابل که حرکت می کرد، نزدیکهای نماز دیگر
. هنوز خالی بود (اتوبوس)عمبی سرویس (صندلی)چند چوکی . خارش افتاد و سرفه کنان نشست، اما سواری پیدا نمی شد

او در حالی که می خندید، دامنش را . دود کباب که چهار راهی را فتح کرده بود، خیرگل را که مردی سرخه شکمو بود، نشاط بخشید
( 1، ص 1362داس ها و دست ها، کابل، زمستان ). باال کرد و به مالیدن شکمش پرداخت

 در مطبوعات کشور چاپ 1973ببرک ارؼند فارغ التحصیل  رشته ی روزنامه نگاری از بلؽارستان است و داستان های کوتاهش از 
 . در کابل به چاپ رسیده1984نام مجموعه داستان های کوتاه اوست که در " دفتر سرخ. "شده است

 شمسی در روستایی از نواحی شمال افؽانستان به دنیا آمد و به علت فمر نتوانست 1330عالم افتخار که تحصیالت دانشگاهی ندارد، در 
 شمسی، مدتی در روزنامه ی انیس کار مطبوعاتی 59 و 1358در سال های .  سالگی مجبور به کار شد18مدرسه را تمام کند و از 

نثری روان و ساده و در عین حال سرشار از " افتخار. "همکاری می کند" حمیمت انمالب ثور"می کرد و از آن به بعد با رونامه ی 
داستان های کوتاه او در چند مجموعه داستان چاپ و منتشر شده که مشهورترین آنها . اصطالحات و گویش های محلی و بومی دارد

اکرم عثمان که خود نویسنده ای .  منتشر شده است1362که در " و گلوله ها گپ می زنند"مجموعه داستان کوتاهی ست به نام 
تواناست، در ممدمه ی این مجموعه داستان، در مورد عالم افتخار می نویسد؛ 

او در تمام داستان هایش تصاویری بسیار گیرا و دلپذیر و سرشار از عواطؾ انسانی به دست داده که هر خواننده به خصوص خوانده "
ی شهری، از آن ها فراز و فرود زندگی روستائیان، و تضادهای طبماتی و رنج های پنهان و آشکار ساکنان کشتزارها و دره ها را می 

 1362، کابل، "و گلوله ها گپ می زنند"اکرم عثمان، )." خواند و پی می برد که او هم تمام این حوادث را چشیده و لمس کرده است
 (شمسی

از میان شعرایی که به زعم من در این گروه جای دارند، اشعار اسدهللا حبیب و عبدهللا نایبی، اگرچه بیشتر میهنی و پر از شعارند، اما 
. از لحاظ احساس، ظرافت زیبایی شناختی و تکنیک شعر، باالتر از آثار سایر شاعران این گروه لرار دارند

 1358در .  شمسی در کابل زاده شده و پس از پایان تحصیالت ممدماتی، جهت ادامه ی تحصیل به فرانسه رفته است1334نایبی در 
. به وطن بازگشته و به مشاؼل مختلؾ دولتی پرداخته است

زنی ز للعه ی خورشید 

- ز چشم واره روزن- 

بر آسمان شب اندوده با نگاه نگاشت؛ 

چه روی داد که باز از گلوی دره فریاد "



- هراس فاجعه درچشم- کبوتران سفید

به ناکرانه ی پرواز 

خروش گریه ی رگبار می برند؟ 

چه روی داد که باز 

زمینیان گل خونبرگ را ز مجمره ی چاشت 

به ارمؽان شفمسار می برند؟ 

چه شد که دیو سرشتان دخمه های لرون 

"- لاره ی آزاد"زشام - 

شفاؾ خوشه ی مرجان آبهای بنفشینه موج را 

به تبگدازه ی کشتار می برند؟ 

( 1362، عبدهللا نایبی، کابل، "با بال های طلوع"، مجموعه ی "خنجری بر کبودی پندار"از )

 ***

اما در آثار گروه دوم چندان ویژگی مشترکی نمی توان یافت جز این که بگوییم آنها که به زعم من در این گروه جای دارند، تنها وجه 
اگرچه نمی توان بر روی چنین وجه . اشتراکشان، نگنجیدن در معیارها و ارزش هایی ست که از جانب گروه اول رعایت می شود

مشترکی به عنوان یک مشخصه در ادبیات، انگشت نهاد ولی آنچه بتواند اینان را در یک مموله ی واحد و به عنوان یک گروه در کنار 
اگرچه در آثار برخی از نویسندگان و شاعران این گروه، وجوه اشتراک زیادی به چشم می . هم لرار دهد، به روشنی دیده نمی شود

خورد، از نظر اصول مبانی ادبی در بسیاری زمینه ها از لبیل موازین زیبایی شناختی، تکینک و شخصیت پردازی با گروه اول نیز 
. مشابهت های بسیار دارند

از آنجا که آگاهی نمادانه هنری در زمنیه های مختلؾ اجتماعی، در هنرمندان نوپرداز این نسل، ؼالبن وجود ندارد، لذا طؽیان نوآوری 
نمص اساسی کار این نوپردازان آنمدر در زمنیه ی شکل . گاه به صورت تمالیی کور و عصیانی بی دورنما و بی سبب بروز می کند

در آثار اؼلب اینان کالمی روان، شناختی عمیك، تخیالتی وحشی و لطیؾ در لالب طنینی آشنا، از . نیست که در زمنیه ی مضمون هست
اما این همه صناعت و فن در خدمت هدؾ هایی مؽشوش و ؼالبن . زمزمه های آرام گرفته تا ؼرش های خشم آگین، به چشم می خورد

در  (آرکه تایپ)سر در گم است و اینجا و آنجا فریاد از ظلمی ست که صورت زمینی آن پیدا نیست و تنها به صورت یک کهن الگو 
اگر این فردگرایی در بیراهه ها و در جهت هدؾ های گسسته، در تکامل تاریخی ؼرب، دست . اشعار و نوشته ها چهره نشان می دهد

کم به جهت ناامیدی و شکست مکاتب فکری در درازای دو جنگ خانمانسوز، تا اندازه ای لابل درک است، در جامعه ای که می خواهد 
از عرصه ی لرون وسطایی به پهنه ی دنیای جدید و امروزین لدم بگذارد و تحوالت و زیر و بم ها و تجربه های سترگ پنج لرن بعد 

. از رنسانس اروپا را پشت سر خود ندارد، این فردگرایی ابزاری بیهوده و ؼیر لابل استفاده بنظر می رسد

و نامتعادل، حرکت صوفی منشانه ای ست که ناشی از تصورات  (پسیو)ایستا  (امپرسیونیسم)گرایش این گروه به نوعی گزاره گرایی 
 (پسیمیسم)بدبینی . اؼلب مبهم نسبت به جامعه ی امروز افؽانستان و ممایسه ی تخیلی آن با افتخارات موهوم و ؼیر والعی گذشته است

رایج کافکایی در شرایط اجتماعی امروز افؽانستان، وصله ی ناهمرنگ و ناهماهنگی ست که اکثریت مردم گرفتار در چنبر ابتدایی ترین 
لذا این مردم که لاعدتن می بایستی توده ی خواننده ی . مشکالت روزمره ی زندگی، فرسنگ ها از آن دور و نسبت به آن بیگانه اند

. این آثار باشند، از این شکل ادبیات و هنر بکلی دور نگهداشته شده و با آن نا آشنا مانده اند

شخصیت های اؼلب داستان های کوتاه، نزد نویسندگان این گروه، در کل شخصیت های کاملی نیستند بلکه تنها لهرمانانی هستند که خط 
می گوید، " استاد ازل"داستان را به فرمان نویسنده در دست های ناتوان خویش گرفته اند و با خود به این سو و آن سو، آن گونه که 

این لهرمانان اکثرن در جایی لرار دارند که گویی بر حسب اتفاق به آنها برخورد می کنیم و تصادفی حرؾ هایشان را می . می کشند
آدم ها نه . تمریبن هیچ گونه کشمکشی در هیچ کجا در کار نیست. شنویم، و تنها در لحظه های گذرای زندگی شاهد اعمالشان هستیم

مبارزه می کنند، نه شکست می خورند، نه از خود دفاع می کنند و نه حتی به حل مشکالت و مصایبی که در برابرشان لرار می گیرد 
آنها منتظر حادثه می نشینند و تمدیر می راندشان و تمدیریشان را با شکیبایی تحمل می کنند، گویی نیروی اراده شان فلج . می پردازند



برخی بی جهت تنهایند، . بیشتر آنانن تیپ های خاص احتماعی اند تا شخصیت، که در لحظات مجرد زندگی ؼرله شده اند. شده است
بعضی بی حس و بی احساس، نیست انگار و ناامید، در فضایی امپرسیونیستی و نمادگرا ؼوطه می خورند؛ 

به جامعه گرایان مکتب اصالت زیست اروپایی، نظیر سارتر و کامو نظر دارند که  (نویسندگان و شاعران دری زبان)گروهی از اینان "
( 1985نانسی دوپره، )" ابتدا حلمه های ادبی ایران و سپس افؽانستان را زیر تاثیر خود گرفت

موافمم، اما می خواهم پا را از این مرز مشخص و محدود فراتر بگذارم و بگویم؛ ویژگی های " دوپره"اگرچه با بخشی از گفته ی خانم 
بارز آثار این گروه از نویسندگان معاصر دری زبان، مجموعه ای ست از درماندگی آدم های فالکنر، فالکت و ناتوانی شخصیت های 

همینگوی، دردمندی شوم و در عین حال بی حمیتی آدم های چخوؾ، تمدیر محتوم و سیاه شخصیت های آثار چوبک و کسالت و 
. نومیدی فضای آثار کامو و هدایت

در شعر و " لطیؾ پدرام"در لصه نویسی و " ، اعظم رهنورد زریاب"سپوژمی زریاب"از این عده می توان به نمونه های خوب 
 .شاعری اشاره کرد

آوازی از "اضافه بر داستان هایی که در مجالت چاپ شده، سه مجموعه داستان کوتاه به نام های  (1344متولد )از رهنورد زریاب 
وی پس از اتمام دوره ی . منتشر شده است (1986")دوستی از شهری دور"و  (1984")مرد کوهستان"، (1983)"میان لرن ها

از آنجا که رهنورد زریاب یکی از پر . لیسانس در دانشگاه کابل، فوق لیسانس روزنامه نگاری را در انگلستان به پایان برده است
کارترین و در عین حال مطرح ترین نویسندگان معاصر ادبیات دری در افؽانستان است، جا دارد به صورتی گسترده تر به آثار او 

. پرداخته شود

داستان های کوتاه زریاب اگرچه در ممایسه با دیگر داستان نویسان دری زبان از مضامینی ؼنی و نسبتن بکر برخوردارند، اما از 
داستان ها جملکی آؼازی خوب همراه با توصیؾ های همینگوی وار و گاه مانند آثار . پرداختی خوب و تکنیکی شسته رفته بی بهره اند

ولی از اواسط داستان با شتاب زدگی به طرؾ پایان برده می شوند و اکثرن به پایانی سست و عجوالنه . چوبک، طبیعت گرایانه دارند
اصولن زریاب داستان نویسی ست شتاب زده و کم حوصله که تنها یک . می رسند و شخصیت ها، در جایی معلك و پا در هوا می مانند

تکنیک . وی کار خود را در دهه ی شصت با والع گرایی همراه رگه هایی از طبیعت گرایی آؼاز می کند. طرح خوب برایش کافی ست
اما در سال های اخیر، گرایش سختی به روانکاوی پیدا کرده و . کار او در این دوره از آثارش از ؼنای بیشتری برخوردار است

للم زریاب در این زمینه چه از نظر زبان و . شخصیت های داستان هایش بی جهت مالنکولیک شده اند و در عالم برزخ زندگی می کنند
در ممدمه ای بر " لطیؾ ناظم. "چه از نگاه لضا و پرداخت، چندان موفك نیست و یا بهرحال در گام های نخستین تجربه و تمرین است

می نویسد؛ " دوستی از شهری دور"مجموعه ی 

به ؼم های فروخفته ی سال های پسین، جای تهی کرده اند و آن پرخاش ها،  (در آثار زریاب)آن فریادهای پر طنین سال های آؼازین "
"! مرگ ها و فاجعه ها، به دلهره و اضطراب سیما عوض کرده اند

در روند کلی داستان های اعظم رهنورد زریاب، آدم ها بی دلیل می مانند، زندگی می کنند و در این زندگی و در تمامی طول راه، بی 
در انتها هم بی دلیل می میرند، در فمر و رنج و اندوه، تنها . دلیل بدبختند، پژمرده اند و نکبت و ادبار از همه جای زندگی شان می بارد

آدم ها تا خرخره در آن . ناگهان فمر و بدبختی از راه می رسد، گریبان همه را می گیرد و همه فضای لصه را پر می کند. و بی ارزش
برخی از همان هنگامی که پا به لصه می . فرو می روند و در رنج و حرمان به جان هم می افتند، گوسفند و لصاب یکدیگر می شوند

زمینه های اجتماعی و التصادی آن فمر و . گذارند، بای و خان و کالن اند و بدون هیچ زمینه ای بایستی عامل بدبختی ناداران باشند
بدبختی و ناداری و سپس این عیش و نوش و فربهی و دارایی را بایستی خود از پیش بدانیم، و بپذیریم، و بنا بر یک اصل نانوشته اما 

محتوم، بایستی از مالدارها و پولداران بیزار باشیم و بدبخت ها و فمرا را دوست بداریم، چرا که، و این نیز جزیی از کل است، اولی 
! همیشه ظالم است و دومی همیشه مظلوم

نملی تازه با . گاه پس از یکی دو لسمت کوتاه اول داستان، شخصیتی هنوز ناروشن، بهانه ای می شود تا داستان به یک نمل شبیه شود
شخصیت هایی تازه متولد می شوند و پیش از آن که ابعاد مشخصی بیابند، می میرند، بی آن که این تولد و مرگ، تاثیری در روند لصه 

فضا و . کسی می نشیند، نملی را روایت می کند و جمع، یا بر جای می ماند، یا متفرق می شود. ی اصلی یا نمل بعدی داشته باشند
شخصیت ها در بعضی از این داستان های کوتاه، گروتسک گونه اند و ما هم چنان نمی دانیم چرا این یکی زشت و ناهنجار است و آن 

همین لدر می بینیم که هرکس به نوعی . دیگری زیباست، چرا این می خندد و آن دیگری می گرید و سومی مات به سمؾ نگاه می کند
البد شرایط اجتماعی؟ یا ! علیل است، عیبی در جایی  دارد و این البته بایستی نشانه ی فالکت او باشد، معلولی از علتی که نمی بینیم

دولت و رژیمی ناخواسته؟ یا استعمار و استثمار؟ 

تمامی شخصیت ها، حتی ولگردها و بیکاره ها، به زعم دانای کل، برای بودن، نبودن، ماندن، رفتن، خوردن، نخوردن و هر کار ریز و 
درشتشان فلسفه ای دارند، حتی برای ناتوانی و عجزشان در پر لبای ژنده شان دلیلی فیلسوؾ مابانه ارائه می دهند، و این همه با 
زبانی نیم بند و بیشتر شبیه یک مؽلطه، بی رنگ و سطحی و اؼلب یک سر و گردن باالتر از هستی طبیعی شخصیت ها، با زبانی 



روشنفکرانه به من و شما تحویل داده می شوند، که گاه نه تنها با شخصیت که با کل خط داستان و فلسفه ی شخصیت های دیگر 
همه ی اینها جمعبند نظرات دانای کل است که بر حسب زمان و مکان و گاه بصورتی خیلی . منافات دارد، و چپ اندر لیچی می زند

. نویسنده همه جا بیش از توان شخصیت ها بر بار فلسفی و اندیشگی شان افزوده است! اتفالی گفته می شوند، برای آن که گفته شوند
چیزی که نویسنده را تا سطح یک . این مساله ولتی چشم و ذهن را می آزارد که به نتیجه گیری های اخاللی آخر داستان ها می رسیم

که خود از " واصؾ باختری"شگفت این که . مصلح اجتماعی و داستان ها را تا حد یک پندنامه ی اخاللی و رمانتیک نزول می دهد
آوازی از میان لرن "شاعران برجسته ی معاصر افؽانستان است و در کار نمد و ادبیات، دستی و اندیشه ای توانا دارد، در ممدمه ای بر

می نویسد؛ " ها

آنچه پرنیان هفت رنگ ... را به مثابه نویسنده ای که بیشتر داستان ذهنی می نویسد، بشناسانند  (زریاب)تالش ورزیده شده، او "
وی بیرون می آرد، آگاهی ژرؾ نویسنده ی آنهاست از فلسفه  (ه)داستان های رهنورد را به این آراستگی و بشکوهی از کارگاه اندیش

داستان های رهنورد در بررسی های روان شناختی بیش از کار هر داستان . و روان شناسی و بهره ور بودن از شم نیرومند فلسفی
گذشته از این رهنورد از زبان دری و پیشینه ی آن آگاهی کم مانندی دارد و در نثر او از خواب آلودگی . نویس دیگر ما ثمر بخش است

"! جمله ها و بیماری واژه ها نشانی پدیدار نیست و نیز از زبان مردم، این سرچشمه ی زایای زبان نوشتار، هوشمندانه بهره می گیرد

مادر دستی از مهربانی و نگاهی از عطوفت دارد که رنج خانه . در آثار زریاب، خانواده به شکلی سنتی و لبیله ای همه جا حضور دارد
او، مثل هر زن دیگر در این فرهنگ، ولتی جامه ی مادری . و خانواده را در انزوا و در سایه بر دوش می کشد و از کناره ها می گذرد

زحمتکشی ست که پینه ی . ("ده دلیمه به هشت مانده"، و "شهر طلسم شده")به تن دارد، پس دلش از ؼم شوی و فرزند انبار است
رنج بر همه جای هستی مادی و معنوی اش جوانه زده و همه جا نشانه ای ست از دردی خفته و پنهان که باالخره جایی در تاریکی 

از رنج می زاید و در رنج می میرد و گویی بار هستی در ناکجا آباد . ("ماه عید بود"و " بچه ی بد")مرگی سوزناک فرو می رود 
ست ظالم یا (پدری)تنها کسی ست که ناظر صبور و دردمند زندگی با شوهری . داستان را به تنهایی و در سکوت، بر شانه می کشد

او، مادر، . و دختری شاید فریب خورده و بر باد رفته ("بچه ی بد")بیکاره، یا عاجز از تمدیری شوم، و پسری دزد و لمارباز و عیاش 
پدر، محور خشونتی ست بی پایان که گاه حتی خال مایه ای از عطوفت - ، و مرد(دیوار)ناظر همه ی پوسیدگی ها و فروریختن هاست 

و یا عاجزی ست مانده زیر بار هستی خانواده  (...، و "پاها"، "برادر زاده"، "بلستی فراری"، "گلخنی"، "آتش"، "دایه")ندارد 
با این همه پدرها به راحتی می میرند و خبر مرگ مادر، . مردی که گاه می کشد و گاه کشته می شود ("شهری طلسم شده"، "دیوار")

پدر، با رنگ مایه هایی از عطوفت - پسر، اؼلب روبری ست از همان مرد- و برادر. در یک کلمه یا جمله ی کوتاه به فرزند می رسد
-و خواهر! نشانه ی رلت عاطفی در جامعه ی سنتی ("بچه ی بد")که تنها در ممابل مادر به زانو در می آید ("آتش")نسبت به خانواده 

این ترکیب از خانواده، هسته ی . دختر، تصویری ست کوچک تر و محوتر از مادر که در اؼلب داستان ها گذری دارد از سایه به سایه
اجتماعی، که در آثار رهنورد زریاب ؼالب است، تعریفی ست ظاهری، بدون ریشه یابی، بدون چرا، یک عکس تک بعدی از فالکتی بی 

. پسله و بی پشت بند

کسی که اما در کار انتمام از هجوم این تمدیر شوم و ظلم جاری بر جمع خانواده است، بایستی دایی یا عمویی باشد و یا شبگردی، 
عیاری، جوانمردی که به رسم لبیله، اؼلب در تنهایی و دور از اطرالگاه لوم و خانواده در کوهی، بیابانی، بیؽوله ای، جایی دور 
. بهرحال، صوفیانه زندگی می کند و عالبت سر بر خاک ؼربت می ساید و حضورش تنها امیدی ست بر دل دردمند لبیله و خانواده

اؼلب شب ها و در تاریکی مثل شهابی می درخشد و لحظه ای با خنجری یا تفنگی در دست، بر پشت اسبی ظاهر می  (انتظار موعود؟)
این لهرمان لصه، گاه زخمی هم بر تن دارد که تا فرصت یک زخم بندی، مهمان  (سمک عیار؟ زورو؟)شود، در والعیت یا در رویا

علی رؼم حضور گهگاهش در والعیت، بیشتر عمر در افسانه می زید؛ .. مظلومی آرزومند است و 

 (لطیؾ ناظم)" پنداری آدم نشسته است و از رازهای بر باد رفته ی کودکی حکایت می کند"

و یا طرحی ست نیم بند با کلی حشو و زوائد  ("شکست"، "دوستی از شهری دور")گاه مطلب، نمل یک خاطره است تا داستان 
، "دوستی از شهری دور"و " آوازی از میان لرن ها" داستان دو مجموعه ی 51از . ("تصویری بر دیوار"، "سگ زرد"، "پاها")

می گذرد و هفت داستان دیگر ؼیر " در خانه ی ما"و " کوچه ی ما" داستان، یعنی چیزی بیش از نیمی از آنها مستمیمن در 26
گاه می شود که این خاطرات اصلن ربطی به هسته ی اصلی طرح یا لصه ندارند . ارتباط دارند" کوچه و خانه ی ما"مستمیم با 

 (...، و "خواستم نویسنده شوم"، "دختر همسایه ی ما"، "معلم رسم"، "شکست"، "دوستی از شهری دور")

از دور دست ها، از بن چاه های ژرؾ و از پس کوه های سنگین و ... در گذشته های دور خویش می زیند  (زریاب)آدم های او "
 (لطیؾ ناظم)" هیبتناک، با تو نجوا می کنند

در داستان های رهنورد، گویش و اصطالحات عادی مردم دری زبان، بر خالؾ نظر واصؾ باختری، بسیار کم یافت می شود، بلکه او 
. در توصیؾ و نمایش مولعیت، بیشتر از نثر معاصر فارسی متاثر است

-چون جانوری درنده که در لفس افتاده باشد. گردبادهای تند خود را به در و دیوار شهر می زد، می ؼرید و به هر سو حمله می برد"
از دیوارها باال می رفت، روی بام ها می . ها و کنار کوچه های تنگ می خزید(خیابان)توده های خاک و خاشاک، مثل مار روی سرک



هوای شهر تیره بود و شهر در هاله ای از بادهای گردآلود خاموشی افتاده بود، . رلصید و از پشت شیشه ها مردم را تهدید می کرد
 ("شهر طلسم شده)."انگار بیهوش شده بود

همین نثر در برخی جاها به شیوه ای ابتدایی نزول می کند و به اؼراق های ؼلط می رسد؛ 

" نسیم ؼرور، چهره اش را نوازش بدهد"

و یا 

..." با سماجت گریه آلودی گفت"

و یا زبان بی بند و بار این بخش؛ 

کلید . حرارت اطمینان گرمش کرد. حاجی کهن سال بوی آنها را شنیده لمسشان کرد. ها روی همدیگر خوابیده بودند(اسکناس)نوت"
نوت ها از پشت در آهنی ناله و فریاد را سر دادند و این ناله و فریادها گویا به پیر مرد، یک شادی حیوانی می . دوباره در لفل چرخید

 (برادرزاده)" بخشید

و یا 

صدای مرگ برگ ها را، صدای . تنها باد سرد، صدای برگ درختان خشک را با خود آورد. ستاره ها که پاسخی نمی توانستند داد"
 (برادرزاده)..."گذشت زمان را

در برخی موارد جمالت توضیحی اضافی و تکرار بی رویه و تفننی کلمات و جمالت، داستانی با مضمون و شکلی زیبا را به یک لطعه 
گاه توصیؾ ها و تمثیل های زیبا با تکرار . ("بلستی فراری")ی بلند و کسالت آور از نت های کوتاه یک شکل و تکراری تبدیل می کند 
. ("باشه و درخت"). و توضیح دوباره و چند باره، می شکنند و از زیبایی خود تهی می شوند

، "رلاصه"، "آوازی از میان لرن ها"، "بچه ی بد"، "دزد اسب"، "فریاد"، "دانشمند و سگ همسایه"برخی از لصه ها مانند 
بیشتر به انشاء های کشدار و طویلی شبیه اند تا داستان، که اگر با حوصله ی ... ، و "سگ و تفنگ"، "پاها"، "پیرمرد و گربه اش"

برخی از توصیؾ ها به صورتی مالنکولیک، . بیشتر و بی شتاب پرداخته می شدند، شاید از بهترین داستان های مجموعه می بودند
، یک چهار دیواری بی جهت سیاه و تاریک از زندگی، با ("رلاصه")فیلسوؾ مابانه اند و گاه تا حد یک ملودرام هندی سموط می کنند 

به عنوان مثال می . و باالخره داستان هایی هم هستند که رونوشتی ناپخته و ضعیؾ از اصل اند. لکه هایی بی شکل و نامرتب از نکبت
. ممایسه کرد" انتری که لوطی اش مرده بود"را با " مرؼی که مرد"توان 

فضای آثار رهنورد زریاب را می توان به این شکل توصیؾ کرد؛ والع گرایی در ترسیم نکبت تمدیری نازدودنی و محتوم، پرداخت 
، "چوری های ارؼوانی")رمانتیک و شوم از نابرابری و ظلم، جوانمردی و عیاری، انتمام و باالخره عشك های ملودرام و بی فرجام 

و این همه با روبری ناموفك از زبان و پرداختی هدایت وار، که "( مار)"و داستان هایی چند نیز لعابی از عرفان شرلی دارند  ("چاه"
مرگ یک ")زریاب ارادتی تام به آن دارد، و در برخی داستان ها تا حد تملید و همسازی لضا و شخصیت های هدایت هم پیش می رود 

 (... و" دانشمند و سگ همسایه"، "مار"، "گلخنی"، "تابوت ساز"، "لصاب

خاطره شبیه اند که همه جور آدمی و فضایی، از همه جای کوچه و بازار و زندگی و - بیشتر داستان های رهنورد زریاب به یک گزارش
جامعه، از حاجی پولدار، خدمتکار، گدا، مالک، راهزن، بیکاره، رییس اداره، منشی، کارمند، میرزا بنویس و بازنشسته گرفته تا 

دانشمند، لمارباز، شاعر، دزد، کبوترباز، نویسنده، رلاصه، راننده ، معلم، محصل، هنرپیشه، ساعت ساز، لصاب، نماش، تابوت ساز، 
اما تنها به نامی و نشانی و شؽلی، و البته خاطره ای که . در آنها وجود دارد... فرنگی، لهوه خانه چی، تونتاب، عکاس، ماهیگیر، و

. نویسنده از این آدم ها و فضاها دارد

. با این همه در داستان های اعظم رهنورد، بسیارند آنها که در داستان نویسی معاصر دری نمطه های عطفی به شمار می روند
داستان هایی که در پرداخت و زبان، مضمون و شکل از  (...و" باشه و درخت"، "شام"، "آتش"، "گدی پران"، "مار"، "مماله")

بهترین داستان های کوتاه معاصر دری محسوب می شوند و همین ها باعث شده تا زریاب، بحك در عداد مطرح ترین نویسندگان دری 
. زبان بشمار آید

 



 در کابل به دنیا آمده و تحصیالت خود 1329وی در . نیز در گروه بندی ما جزو گروه دوم محسوب می شود"  سپوژمی زریاب"خانم 
داستان های او پیش از ازدواج با رهنورد زریاب، با نام سپوژمی رئوؾ در . را در ادبیات و زبان فرانسه در پاریس گذرانده است

.  در کابل منتشر شده است1983در " شرنگ شرنگ زنگ ها"مجالت مختلؾ چاپ شده و مجموعه ی داستان های کوتاهش با نام 

فضا و زبان داستان های سپوژمی نسبت به آثار دیگر نویسندگان این گروه، دارای استخوان بندی حساب شده تری ست و از لحاظ 
وی در ساختار داستان نسبت . مضمون و شکل، اصولی تر بنظر می رسند و از نظر موازین و ارزش ها به داستان کوتاه نزدیک ترند

به کامو و کافکا شیفتگی بسیاری دارد و در زبان و شکل، گاه تا حد روبری و تملید از آثار ادبیات معاصر فرانسه پیش می رود 
، "ساعت دری"، "در چنگل اعداد"، "سفر بری"و در داستان های  (...، "کتابفروش دیوانه"، "نماش دیوانه و تابلوی کبودش")
. به زبان هدایت بسیار نزدیک می شود" چپن سیاهرنگ"و " امضاء ها"

. کوچه هیچ آدم نداشت. دیوارهای عریض (و)دیوار شده بودند، جز (و)پنجره ها و درها جز. پنجره ها و درها سفت بسته شده بودند"
. خیال کردم گرسنه اند. چند سگ هم این طرؾ و آن طرؾ می دویدند. خش خش: برؾ زیر پایم ناله خفه یی می کرد. من تنها بودم

برؾ زیر پایشان ناله خفه . سفید رنگ بیرون می دوید (بخار)از شکاؾ های بینی های لرزانشان تؾ. حرکاتشان چابک و پر تالش بود
جای پاهای بزرگ، جای . روی برؾ تصاویر زیاد بود. پاهایشان روی برؾ تصویرهای زیبا بجا می گذاشتند. خش... خش . ای می کرد

." پاهای کوچک، جای پاهای آنان که لخشیده بودند و روی برؾ خط عمیك و طوالنی به جا مانده بودند

وی در نشان دادن ابعاد مختلؾ شخصیت ها و . شخصیت ها در آثار سپوژمی، بر خالؾ دیگر نویسندگان این گروه، گم و نارس نیستند
زندگی آنها کالمی کوتاه و مناسب به کار می برد و برخالؾ معمول داستان نویسان هم وطنش، در آثار او به ندرت حشو و زواید و 

در توصیؾ صحنه ها و مکان ها و فضا سازی لصه ها نسبت به دیگر نویسندگانی که تا به حال . توضیحات اضافی به چشم می خورد
از انها یاد کرده ایم، زبانی روان تر، محکم تر و شسته رفته تر بکار می برد؛ 

مثل این که دل پیرزن سوخت، خواست مادر اکرم را تسلی دهد، با مهربانی گفت؛ "

.. اگه ... بچیم، میگن امیر گفته جهاد اس، اینه هم خرما و هم ثواب، اگه بخیر آمدن و ؼازی -

ولتی چشمان منتظر و نمناک مخاطبش را دید، ادامه داد؛ . دلش می خواست این اگر را به زبان نیاورد. اینجا اندکی سکوت کرد

. اگه خدا ناکده به رضای خدا رفتن، شهید میشن-

اما هیچ نگفت و خودش را تسلی . مادر اکرم می دانست که فریبنده ترین و خیره کننده ترین کلمات را هم به بهای فرزندش نمی خواهد
داد؛ 

چیزی که سر عام، سر مام، چه کنم؟ -

سرخی آن را پوشانده بود، ایستاد و بندی را که با خود  (پارچه)سرشار تواضع کنار چوب بلندی که تکه. یکبار از جایش برخاست
دوباره رفت سر جایش کنار پیرزن نشست و گفت؛ . آورده بود به دور آن بست و گرهی به گره های بی شمار آن افزود

جوانای مسلمانا زنده و سالمت پس بیایه  (همراه)ملک برن و اکرمک، بچیم، کتی (از این)بند بسته کدم که اگه انگریزا از ای - 
... ، یک نذر کالن میتم(برگرده)

روی بستر خیره چشمان پیرزن تحسینی لؽزید، سرش را تکان داد و با لحن عصبانی گفت؛ 

. اگه انگریزا ای ملکه بگیرن چی میشه، به ما هیچ نمی مانه- 

. مثل این که با گفتن این جمله ترس در تنش دوید

و پیشانی اش را به سنگ سرد زمین سایید و بعد به چشمان مادر اکرم نگریست و گفت؛ ... خدایا توبه... توبه، توبه - 

سفر ). هرچی رضای خدا باشه همو میشه (نخور)ایمد ؼصه نکو... زیادتر پاره کدیم  (پیراهن)صد نباشه، از تو کده چند پیران ! بچیم- 
 (بری

اگرچه سپوژمی نیز همچون رهنورد زریاب، به روانکاوی شخصیت ها عالله ی وافری نشان می دهد و حتی در این زمینه در برخی از 
، اما اینجا آن گونه که در آثار اعظم رهنورد دیده می شود، از تکنیکی ابتدایی ("من و ساعتم")داستان ها به افراط کشیده می شود 



 داستان 16از میان . این امر ناشی از آگاهی نسبتن باالی سپوژمی زریاب از ادبیات اروپایی به ویژه فرانسه است. استفاده نشده
 مورد، نویسنده خود در مرکز ولایع لرار دارد و گاه به شدت روانکاوانه به معرفی 13در " شرنگ شرنگ زنگ ها"مجموعه ی 

رستم ها و "و " شکار فرشته"در عین حال در آثار او تمثیل جای ویژه ای دارد و در . ("کتابفروش دیوانه")عناصر لصه می پردازد
. این تمثیل و نمادگرایی، لصه را تا حد یک گزارش روزنامه ای تنزل داده است" سهراب ها

در آثار سپوژمی برای آدم های مالنکولیک و فضاهای مه گرفته و وهم انگیز، شرایط بالنسبه معمول تری مهیا شده و عناصر داستان 
با این حال فضای اؼلب داستان ها از چهارچوب آشنای محلی و بومی دور می شود و شمایل برون مرزی و یا همه . لابل پذیرش تراند

، "من و ساعتم"، "بازار"، "آدم ها و خانه ها"، "کتابفروش دیوانه"، "هم، هم، هم"، .."نماش دیوانه و ").هیچ جایی پیدا می کنند-جا
 )...

در تمامی داستان های مجموعه، زن در مرکز ولایع لرار دارد و عنصری تعیین . نمش جنس در آثار سپوژمی برجسته و بارز است
حتی زنان نویسنده در ادبیات معاصر ایران، آن گونه که سپوژمی در همین داستان های محدودش به مسایل زن در جامعه . کننده است

شخصیت های زن در داستان های او از هر جهت نمونه اند و نگاه . ی خود پرداخته، نگاهی عمیك و چند جانبه به جنس دوم نداشته اند
. رنج آشنایی صمیمی و سخت همدرد. نویسنده به زوایای پنهان و پیدای زندگی شان از رنج آشنایی او سخن می گوید

لصه ی " انگشتری طال. "داستان زنانی ست که پسرانشان تنها همدم و یاور و نان آور خانه شان، عازم جبهه ی جنگ اند" سفر بری"
زنی ست که علیرؼم رنجی که از کار رختشویی برای تامین زندگی خود و فرزندانش می برد، در خانه ی صاحب کار، به دزدی هم متهم 

مالل زندگی معلمه ای ست " ساعت دری. "شرح درد زن بودن در جامعه ای شدیدن مردساالر و سنتی ست" چپن سیاهرنگ. "می شود
زنی کارمند در میان پرونده ها و گرد گرفتگی کسالت بار اداری می " امضاء ها"که در یک نواختی بیهوده ای دست و پا می زند و در 

تمریبن هیچ جا زنی دیده نمی شود که گذرا . همه جای لصه ها چهره های درهم و فشرده از رنج و درد زنان دیده می شود... پوسد و 
با این وصؾ زنان داستان های . و سطحی بماند، بی آن که دست کم برای نشان دادن عمك آرزوها و آمالش تالشی صورت نگرفته باشد

. در آثار آندره مالرو دارند" گورستان کورز"سپوژمی شباهتی به زنان سیاهپوش 

در اینجا فمر و ناداری و بی عدالتی ابعاد درشت تر و . شخصیت های آثار سپوژمی کمتر بی دلیل زنده اند و به ندرت بی حجت می میرند
از میان آثار او به عنوان نمونه ی بارز در ادبیات معاصر دری می . شناخته شده تری دارند و عمك زخم ها به روشنی نمایانده شده اند

. اشاره کرد" سفربری"و " چپن سیاهرنگ"توان به 

سیاهرنگ، عایشه که بسیار زود به خانه ی شوهر رفته و اکنون فرزند دوم خود را حامله است، شوهرش اسماعیل (باالپوش)در چپن
را تنها باالپوشی سیاه می بیند که از میان آن دستی یا پایی هیوالوار دراز می شود و بر تن و بدن عایشه می کوبد، و سوراخی که باز 

فرزند اول عایشه بیمار و . و بسته می شود و از میان آن صداهای ناهنجار، همراه با ناسزا و بد و بیراه به سر و روی او می بارد
لرارا دارد، از رنج تصور گرفتاری " چپن سیاهرنگ"رنجور، شبی خون لی می کند و می میرد و عایشه که مداوم زیر مشت و لگد 

 (آبریزگاه)دخترش در چنگال چپن سیاهرنگی دیگر، آسوده از مرگ زیب النساء، پیش از آن که فرزند دومش نیز به دنیا بیاید، در مبرز
. به شکلی دردناک بچه را می اندازد

لذا از بار رمانتیک داستان به حد کافی می کاهد و با نگاه از دور به والعیت، آن . سپوژمی در وصؾ درد هرگز خود را درگیر نمی کند
آنها را همان . را درشت، تلخ و زشت، همان گونه که هست، روایت می کند، عاطفی و احساساتی با شخصیت هایش برخورد نمی کند

. گونه که هستند روایت می کند و خود کنار می ایستد تا خواننده آن گونه که می خواهد و حس می کند با لصه درگیر شود

علی رؼم فضاهای فراوالع گرایی و امپرسیونیستی بعضی از داستان ها، و گرایش به فلسفه بیهوده انگاری متداول در ادبیات پس از 
جنگ اروپا، که زمینه ی ساختار، فضا و شخصیت سازی برخی از داستان های اوست، ارزش کارهای سپوژمی زریاب در نمایش والع 

معلم ")اگرچه این والع گرایی در یکی دو جا به صورت خاطره نویسی معمول در ادبیات معاصر دری بروز می کند . گرایانه ی آنهاست
، با این همه آثار محدود ... (،"شکار فرشته"، "رستم ها و سهراب ها)"و گاه به شکل گزارشی روزنامه ای در می آید  ("مشك ما

چپن "منتشر شده ی سپوژمی زریاب، از نمونه های خوب داستان نویسی معاصر دری ست و به نظر من برخی از آنها از جمله 
 .از بهترین داستان های کوتاه معاصر دری در افؽانستان محسوب می شوند... ، "در چنگال اعداد"، "سفربری"، "سیاهرنگ

است که علی رؼم زندگی سیاسی و اجتماعی اش، از نگاه روش نوشتار " اکرم عثمان"از فرازهای ادبیات معاصر دری، یکی هم دکتر 
 در شهر هرات به دنیا آمده و در رشته 1937وی در . و محتوای آثار، از دو گروهی که تا به حال نام برده ایم، متفاوت بنظر می رسد

از او دو مجموعه داستان با نام های . ی حموق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل و سپس دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است
" دراکوال و شاگردش" اثری به نام 1979پس از . چاپ و منتشر شده (1985")درز دیوار"و  (1983)"ولتی که گل ها نی می کنند"

این امر باعث شد تا . دارد" حفیظ هللا امین"و " نوردمحم ترکی"از او به چاپ رسیده که مضمون آن به شکلی شباهت به اعمال و روابط 
 .و اشؽال افؽانستان توسط لوای شوروی، دوباره آزاد گردد" ببرک کارمل"وی دستگیر و مدتی زندانی شود و بعدن با روی کار آمدن 



اکرم عثمان طنز پردازی ست نمونه که نثری روان و گویا دارد و شخصیت های آثارش تصویری والعی و روشن از مردمان کوچه و 
رنگ و ریتم و فضای زیست، فرهنگ بومی و سرزمینی، توصیؾ های دلیك، موجز و در عین حال زیبا و صمیمی، از ویژگی . بازار اند

های زبان نوشتاری اکرم عثمان است؛ 

مثل سمارق که بهاران لب جویکی می روید، او هم ؼلفتن . هیجکس کس و کویش را نمی شناخت، حتی خودش. نبی از بیخ بته بود"
جارشانه و شاه زور و شیرمست بود و لدش یک و . گویی زمین ترکیده و او از میانش سر بر آورده است. در آن کوچه سبز شده بود

سفله بچه های . نیم لد دیگران، مورچه زیر پایش آزار نمی دید و بدترین دشمنش شکمش بود، چه پر می خورد و زود سیر نمی کرد
اما او یک گوشش را در می کرد ". نبی شتر"کوچه که ؼریب آزار و یله گرد بودند، بر او شیرک شده بودند و نامش را گذاشته بودند؛ 

" چه خود از زور وافرش می ترسید، نمی خواست با سفله گان برابری کند و از شانش چیزی بکاهد (دروازه؟)و گوش دیگر را دیوار
 ("ولتی که نی ها گل می کنند"، از مجموعه ی "بیخ بته")

لذا آثار . در آثار اکرم عثمان از والعه به معنای متداول در داستان نویسی خبری نیست بلکه همه چیز به زبانی شیرین روایت می شود
او علی رؼم آن که به نام داستان کوتاه للمداد شده اند، بیشتر به افسانه و حکایت شبیه اند، به ویژه که گاه نیز زمینه ای تاریخی نیز 

دارد، مردی دهاتی و ساده که مورد توجه یک خانم آالمد شهری لرار " بلوچ"شباهتی هم به فیلم نامه ی " از بیخ بته"روایت . دارند
 .می گیرد و مسایل بعدی

هدایت می " داش آکل"بیشتر به یک افسانه ی عیاری می ماند که شباهت هایی به  (مردها بر سر لولشان می مانند)"مرداره لول اس"
" مرد و نامرد. "سرگذشت لوطی جوانمردی ست، یکه و تنها که با امیر ولت، سر و سری دارد" ولتی که نی ها گل می کنند. "برد

" یک گور مفت"حدیث بی اعبتاری روزگار و سوگ نامه ی زندگی هنرمندی ست درباری که زمانه ی عزت و احترامش بسر آمده، 
سرگذشت سستی ست از " سوال حتمی. "حکایت مرد خسیسی ست که به التباس های کم رنگ و بی مایه ی فارسی از مولیر شبیه است

یک طنز رادیویی در باره ی مردی ست که از دست مادر زنش " بن بست"یک عاشك که بیشتر در رویا زندگی می کند تا در والعیت، و 
. به ستوه آمده است

میانه "، "دشمن مرؼابی"، "مؽز متفکر خانواده")در مجموعه ی آثار اکرم عثمان گاه به یک درازگویی گزارش گونه بر می خوریم 
گاه حدیثی از آرزوهای نویسنده را در لالبی روزنامه ای و . که اینجا و آنجا زبان طنزی هم در آن به کار رفته است (..و " رو

، گاه با لطعه ای سوزناک و با رنگ و بویی از ؼربت ایام گذشته در لالب ("عماب نابینا"، "آن باال و این پایین")شعارگونه می خوانیم 
و باالخره گاه به سرگذشت سست  ("آن سوی پل، آن سوی دریا"، "من و پهلوان برات")کالمی شیرین و افسانه گونه روبرو می شویم 

که وجه مشترک همه ی  ("نازی جان همدم است"، "نمطه ی نیرنگی")عشمی بی سرانجام با وصفی جانگذاز و ملودراماتیک می رسیم 
آنها زبانی ست نسبتن روان، روایت گونه، بومی و صمیمی، و گاه بسیار شیرین که از کالم محاوره ای دری استفاده های فراوان برده 

به این هم اشاره کنم که زبان روایت اکرم عثمان نسبت به دیگر نویسندگان معاصر دری در افؽانستان، بیش از هرکس دیگر به . است
اکرم عثمان با وجودی که بخشی از . زبان روزمره ی و بومی دری با تفاوت های آشکار با زبان فارسی معمول در ایران، نزدیک است

می نویسد؛ " دری"تحصیالت خود را در ایران گذرانده، بیش از هر نویسنده ی دیگری در افؽانستان امروز، 

در وسط آسمان و زمین چرخک می زدند و دم جانبخش و عطر آگین بهار به بال های کوچک شان جانی تازه  (گنجشگ ها)ؼچی ها"
دخترکان در میدان نزدیک ده، دست به دست هم، در دایره ای چنین می خواندند؛ . می داد

لطار  (نشسته)لولولو برگ چنار، دخترا شیشته

انار  (دانه ی)میچینن برگ چنار، می خورن دانی

هوا پر می زدم  (در)کاشکی کفتر می بودم، ده 

آب زمزم می خوردم، ریگ دریا می چیندم 

." باران نم نم و یگان یگان بر سر آنها می بارید و ؼچی ها زیر چتر سفید و آبی آسمان، در دایره های کوچک و بزرگ، می رلصیدند
 ("ولتی که نی ها گل می کنند"، از مجموعه ی "حسن ؼم کش")

 

اگرچه از استحکام نسبتن خوبی برخوردارند ولی بسیار جوان تر از آن بنظر می " رازق روئین"در میان شاعران این گروه، اشعار 
هم چنین . رسند که بتوانند از لحاظ پختگی و جاافتادگی، چه از نگاه مضمون و چه از نگاه شکل، با شعر معاصر فارسی ممایسه شوند

زبان . ، نوپردازی ست که بسیار مجرد از توان درک ادبی جامعه اش، از هر گونه تجربه ای در این زمینه گریز ندارد"لطیؾ پدرام"
شاید پدرام تمایل دارد از این طریك نشان دهد که لادر است از مفاهیم . شعر او دارای پیچیدگی و سنگینی های عمدی و آگاهانه است



او بیشتر شکل گراست و مضامین . مؽلك و دور از ذهن و در عین حال سنگین، برای ساختن تصاویری هرچه مبهم تر استفاده کند
 .اشعارش با وجود سادگی، در لفاؾ فلسفه بالی و فورمالیسم، گم می شود

ست که در ادبیات معاصر دری یک سر و گردن از دیگران "واصؾ باختری"آخرین نامی که در این مبحث از آن صحبت خواهم کرد، 
او ادبیات شناس است و . واصؾ شاعری ست با تکینک لوی که کالسیک و معاصر را به یک اندازه پر توان می سراید. باالتر ایستاده

باختری در ادبیات معاصر دری از دست به للمان . بر اوزان کالسیک شعر فارسی و هم چنین بدعت های عروضی نیمایی آگاهی دارد
 به دنیا آمده، از 1321وی شاعری ست از مزار شریؾ که در . نادری ست که فضای اجتماعی و تاریخی جامعه اش را نیک می شناسد

 (آمریکا)دانشکده ی ادبیات و زبان دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده و دوره ی فوق لیسانس آموزش و پرورش را در دانشگاه کلمبیا 
. به پایان برده است

واصؾ مانند اکثر نوپردازان معاصر ایران، ابتدا در ؼزل طبع آزمایی کرده و به . اشعار او بیشتر رمزآمیز، نمادگرا و کنایه آمیز است
بوده است؛ " رهی معیری"گفته ی خود مدتی تحت تاثیر 

اگرچه عاشك و زیباپرست و باده گسارم 

به تابناکی و روشندلی چو صبح بهارم 

چسان خموش کنم شعله های سرکش دل را 

ز ابر دیده اگر گوهر سرشک نبارم 

تو ای سهیل درخشنده ی امید، کجایی 

که چون هالل، تهی مانده است بی تو کنارم 

 

 آنگاه به اوزان نیمایی روی آورده و در این زمینه گاه از نادرپور و مکتب سخن متاثر است؛

نه راهبی، نه جذامی، از آن جزیره برون آی 

از آن جزیره که هر نخل بر کرانه ی آن 

صلیب مرگ پیام آوارن خورشید است 

از آن جزیره که هر سنگ و سنگریزه ی آن 

به زهر شسته خدنگیست 

که آشیانه ی مرؼان را 

. به روی گستره ی زرد مرگ می ریزد

 

گاه بر اخوان و سبک خراسانی در شعر معاصر ایران نزدیک می شود و به روایت می گراید؛ 

چنین گفتند در افسانه های باستان، افسانه آرایان 

- این سپیدار کهن در جنگل تاریخ- این ابرشهر-که بابل

چو شد بر سرزمین های دگر چیره 

گل آزرم بر شاخ روان پژمرد، ساالران بابل را 



و هریک خویشتن را ایزدی پنداشت 

. ؼرور شهروندان نیز از آیین ساالران فزونی یافت

 

گاه گوشه ی چشمی به شعر فروغ دارد؛ 

سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد 

به شهر شرق شادمانه پا گذاشت 

سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد 

ز کودکان کوچه های شهر شرق 

دو سکه خنده می گرفت 

. به دستشان دو خوشه نور می نهاد

 

و گاه به شاملو تاسی می جوید و اوزان تازه و بی وزنی در شعر سپید را می آزماید؛ 

- این دو کودک ابر- مرداب و رودخانه

 یکی در فصل هجوم ملخ های لحظه های آماسیده ی زخم آلود

و دیگر چونان رهاترین فریاد عریانی زمین 

. به دیار بهارانه های شاد شتافت

آنچه مسلم است، واصؾ در همه ی زمینه ها از حد روبری و تملید می گذرد و روایت خویش را به زبان و سبکی شخصی و آزاد می 
باختری الگوی شاعران معاصر دری ست و اشعارش که به ویژه این اواخر لحنی حماسی و روایی یافته و بعضن از نمادهای . سراید

. اساطیری مایه می گیرند، در میان روشنفکران افؽانستان ممبولیت عام و تام دارد

نوشته ست بر برگ های شمایك 

که گل را نچینید 

که این کودک نازپرورده ز آؼوش مادر نگیرید 

ولیکن دریؽا که باد 

ندارد سواد 

 (برگرفته از یک هایکوی ژاپنی)

 

و در میان بانوان ... ، "باباکوهی"، "یحیایی"، "روستا باختری"، "لسیم"، "میثاق"اگرچه نویسندگان و شاعران خوب بسیاری چون 
نیز هستند که در ادبیات دری به ویژه ... و " مریم محبوب"، "ماللی موسوی"، "معصومه عصمتی"، "رلیه ابوبکر"، "ماکه رحمانی"

در سه دهه ی اخیر خوش درخشیده اند، اما آنچه سبب شد به فرازهایی چون واصؾ باختری، سپوژمی زریاب، اکرم عثمان و رهنورد 



زریاب به گونه بارز اشاره کنم، بی تردید تکنیک بهتر و مضامینی بکر در چارچوب آثاری پخته تر است، و البته درک روشن تری که 
. اینان در مورد جامعه ی خویش و ادبیات امروز دارند

 1988کپنهاگ، زمستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( *بخش اول)! ما و روایت اسالم ما

 

دسترسی ندارم و اصولن " تولیدات ویژه"متاسفانه به آن . نظرات و اطالعاتت انگاری بر اساس منابع مجاز در جمهوری اسالمی باشد
اگرچه به تاریخ اسالمی به روایت مسلمانان آنمدرها نمی شود اعتماد کرد، همین ها را هم . از تواریخ شیعه، سال هاست دور بوده ام

اگرچه همین را هم که می دانم، وامدار این و آن . بنابراین بعید نیست نظرات من بکلی متفاوت باشد. اما سال هاست ندیده و نخوانده ام
باری، . و چون نمی دانم چه نظری را از کی و از کجا گرفته ام، منابع احتمالی ام را از روی حافظه در انتهای مطلب می آورم. هستم

، "عبده"این را هم بگویم آثار کسانی نظیر . بیشتر حرؾ هایم شخصی ست، حرؾ هایی که باید در مورد صحت و سممشان تحمیك شود
کنند و سوراخ های نامطمئن و لابل تردیدش " تعمیر"و " نوسازی"که تالش کرده اند تاریخ اسالم را " علی شریعتی"تا " اسدآبادی"

با این هدؾ که همه ی )بسازند " دین امروزی"را با استدالل ها و استنتاج های نو، به شکلی پر کنند تا از اسالم، یک به اصطالح 
به . ، اؼلب سوراخ های تازه ایجاد کرده، و باعث پرسش ها و تردیدهای تازه شده اند(!مسلمانان جهان را زیر یک پرچم جمع کنند

دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش های تازه بوده، که بسیاری از پژوهشگران معاصر به جواب هایی دست یافته اند که برخی از نماط 
اگرچه تاریخ، به ویژه در گذشته، از علوم عملی به حساب نمی آمده و بیشتر . تاریک تاریخ اسالم و به ویژه تشیع را روشن تر می کند

بر نظریات و مشاهدات شخصی استوار بوده اما امروز ناچاریم از درون همین نظرات و مشاهدات شخصی، مستنداتی نزدیک به والعیت 
برخوردار و بر لولی لابل پذیرش استوار  (1)"معاینات"و لابل پذیرش استنتاج کنیم تا همان گونه که ابوالفضل بیهمی می گوید، از 

باری، آنچه مرا وا می دارد تا این نظریات شخصی را، درست یا ؼلط، بیان کنم، تنها برای برانگیختن سوال و تحریک به تحمیك . باشد
 .است، چرا که برای ارائه ی تاریخ، نظریات کاملن مستند را هم نباید دربست پذیرفت و به عنوان یک والعیت تاریخی ارائه کرد

برای مثال؛ در مورد این که نوشته ای علت وجودی اسالم شاید این باشد که در آن زمان وارد شدن به مذهب یهود، ؼیر ممکن بوده، 
اصولن وارد شدن به یک مذهب و دستگاه . فکر نمی کنم کلیمی شدن هرگز ممنوع یا ناممکن بوده، اما نباید ساده هم باشد. تردید دارم

با این همه فکر به این که علت وجودی ! انجام پذیرد" تشهد"فکری، در هیچ کجا مثل اسالم، اینمدر آسان نبوده که با خواندن یک 
انگار که مردم همان گونه که دنبال . اسالم، عدم امکان ورود به مذاهب دیگر، به ویژه یهود بوده باشد، کمی ساده لوحانه بنظر می رسد

بوده، " مشکل یاب"یا " نایاب"نان و شؽل می گردند، دنبال مذهب هم می گشته اند و چون جنس مورد نظرشان در دکان های موجود، 
به احتمالی این استدالل را هم آنها آورده . به سراغ جنس لابل دسترس در بازار می رفته اند، یا خودشان دکان تازه ای باز می کرده اند

اند که از جمله تحریؾ های تاریخی شان، یکی هم این است که ساکنان شبه جزیره ی عربستان در آن زمان، همه بت پرست بودند و 
در حالی که در شبه جزیره ! در کفر و گمراهی کامل بسر می برده اند و دمحم آمد تا جهان را به نور دانش و معرفت و چه و چه بیاراید

نام گرفت، دارای " مدینه"که بعدها " یثرب. "ی عربستان آن زمان هم، مثل هر جای دیگر منطمه، هم مسیحی وجود داشته و هم کلیمی
در همین تواریخ تحریؾ شده ی شیعه هم مطالبی . اکثریت یهودی بوده و در مکه نیز یهودیان و مسیحیان بسیاری زندگی می کرده اند

نشان می دهد که در آؼاز دعوت دمحم در مکه، و سپس پس از هجرت به مدینه، بخشی از " خیبر"و جنگ  (2)" مباهله"نظیر لضیه ی 
هم چنین داستان های بسیاری از برخورد روزانه . نیروهای مماوم در ممابل دعوت به اسالم را، مسیحیان و کلیمیان تشکیل می داده اند

داستان شکایت یک کلیمی از علی که در تواریخ شیعیان . ی دمحم و مسلمانان با کلیمیان در این دو شهر، در تواریخ شیعه آمده است
هنوز هم بعداز چندین لرن، با .  سال پس از وفات پیؽمبر هم، در آن نواحی کلیمی بوده است25پس حتی تا دوره ی علی، یعنی ... آمده

وجودی که در جوامع مسلمان نظیر عربستان، فضا برای پیروان مذاهب دیگر سخت تنگ است، اللیتی از مسیحی و کلیمی در این 
 .مناطك وجود دارند

پس از آن اما، که آثار حضور . روایت بت پرستی همگانی ساکنان شبه جزیره، به زمانی بسی دورتر، به دوره ی ابراهیم باز می گردد
مشهود است،  (اتیوپی)سوریه، فلسطین، صحرای سینا و حتی شاخ آفریما مانند حبشه  (عراق، اردن، لبنان)کلیمیان در بین النهرین 

اما در بت پرستی خانواده ی بنی هاشم و لبیله ی . عربستان که بین این مناطك لرار دارد، نمی توانسته از این لاعده مستثنی باشد
چرا که عبدالمطلب، جد دمحم، کلید دار و پرده دار کعبه بوده که در آن هنگام محل نگهداری بت های بزرگ . لریش، تمریبن تردیدی نیست

اگرچه در تواریخ شیعی گفته می شود که هر ساله از همه ی مذاهب برای زیارت کعبه می آمده . لبایل عرب، از جمله لریش بوده است
برای  (بت ها)اند، بنظر اما تحریفی بیش نیست چرا که کعبه از زمان های دور، بتکده ای بزرگ بوده است و تنها معتمدان به خدایان 

بهررو، پیدایش اسالم، نه به گمان عده ای حرکتی ساده و سرسری در تاریخ بوده، و نه برخالؾ . می آمده اند (مکه)زیارت به کعبه 
اسالم هم مانند هر پدیده ی مشابه دیگر، از جمله پیدایش مذاهب، علل تاریخی و . نظر گروهی دیگر یک حرکت استثنایی در تاریخ بشر

شرایط تاریخی، جؽرافیایی و . جؽرافیایی و اجتماعی و سیاسی و ؼیره داشته که بسیاری از آنها از طریك محممین بررسیده شده است
اجتماعی منطمه ی حجاز و مناطك دور و اطراؾ آن در دوران جاهلیت، نحوه ی زیست، اعتمادها و باورهای ساکنین شبه جزیره، و 

 .البته شرح حال و زندگی دمحم، و عوامل ریز و درشت دیگر، مسایلی ست که در مورد علل پیدایش اسالم، باید به آنها توجه داشت

پیش از هر چیز، بد نیست بدانیم که نام آوران برجسته ای که در زمینه های مختلؾ علمی و سیاسی در این چند لرن اخیر در تاریخ 
بشر سر بر آورده اند، هر کدام در صفت، پیامبران بزرگ معاصر بوده اند که از بد حادثه در جهانی پس از دوران نوزایی در اروپا به 

زمانی که میزان گستردگی علم و دانش صدها برابر تمامی تاریخ بشر بوده و مکانی برای ادعای پیامبری بالی . دنیا آمده و زیسته اند
در گذشته ی دور اما، به دلیل جهل عمیمی که انسان نسبت به خود و محیط اطراؾ و طبیعت و بطور کلی جهان داشته، . نگذاشته است

چرا که دانایی هایش نسبت به انسان های هم دوره اش، به معجزه شباهت می . هر عالمی در اندازه ی یک پیامبر جلوه می کرده است



با این همه عالمان و فیلسوفانی هم بوده اند که در همان دوره ی وانفسای جهل بشری، و علیرؼم دانش بلندشان، ادعای پیؽمبری . برده
شاید هم با وجود دانش بسیار، از آگاهی های . این امر می تواند ریشه در فروتنی یا عدم اتکاء به نفس آنها داشته باشد. نکرده اند

جامعه شناختی و مردم شناختی و جؽرافیایی و تاریخی برخوردار نبوده اند و نمی دانسته اند که با دانسته های خود می توانسته اند 
 .مردمان بسیاری را متحیر و به خود معتمد گردانند

از سوی دیگر می بینیم که تمامی پیامبران بزرگ ادیان ابراهیمی از منطمه ی کوچکی به نام بین النهرین، برخاسته اند و نطفه ی آؼاز 
بین النهرین منطمه ای با آب و هوایی نسبتن گرم بوده که . ادیان بزرگ امروز، بجز بودایی و هندو، همه در این نمطه بسته شده است

بخش حاصلخیز آن از رودها و جنگل های نخل و زیتون و باؼات میوه پوشیده بوده، و بخشی از آن شامل بیابان ها و شن زارهای 
گسترده ای ست که روزهایی داغ و شبانی سرد دارند و باالخره بخش دیگر کاملن کوهستانی ست، با سلسله کوه های بسیار در نماط 

معیشت مردم این منطمه اؼلب باؼداری و گله داری و مبادله ی کاال و تجارت و سفر بوده است؛ مشاؼلی کم تحرک و ... مختلؾ و
نوع زندگی در این منطمه رویهم رفته باعث می شده انسان ها فرصت های بسیاری برای تفکر و ؼور در خود . مخصوص مناطك گرم

شبانی که تمامی روز و شبش را به تنهایی در کوه و دره و صحرا می گذرانده، یا تاجری که راه درازی را سوار بر شتر، . داشته باشند
با ریتمی یک نواخت و آهنگین زیر آسمانی گسترده در میان خاک و باد و شن، از واحه ای به واحه ی دیگر سفر می کرده، یا صاحبان 

فرصت های بی نظیری داشته اند تا به لوه ی تخیل و نیروی تفکرشان میدان ... شؽل های کم تحرک تر چون ماهیگری یا باؼداری و
تمریبن تمامی پیامبران بزرگ، دورانی از . دهند و در رویا و به دنیال خیال، به سفرهایی بروند که در دنیای والعیت ناممکن بوده است

می دانیم که کلمه و نوشتار در تاریخ بشر از بین النهرین آؼاز شده، تجارت و کشتی . عمرشان را در شبانی و گله داری گذرانده اند
شعر و ادب مکتوب نیز، همراه بسیاری پدیده های دیگر تاریخ بشر، در بین النهرین به ... رانی از همین منطمه پا به جهان گذاشته و

آب و هوا و جؽرافیای خاص . بی جهت نیست که آؼاز تمدن به معنای اولیه اش را نیز، منطمه ی بین النهرین می دانند. دنیا آمده اند
 .منطمه ی بین النهرین، باعث پرورش و رشد تخیالت انسان ها بوده است

منطمه ی حجاز، در فاصله ی کوتاهی در جنوب بین النهرین لرار دارد و ساکنان این شبه جزیره، لبایلی بدوی بوده اند که نهایت در 
در ؼیر این صورت چادرنشینانی ساکن بیابان . برخی بنادر و احتمالن در شهرهای ؼیر بندری که زیارتگاه بزرگی بوده، تجمع داشته اند

ها و واحه های دور از آب بوده اند و روزگارشان از مواد خوردنی و پوشیدنی و لوازم زندگی، از همه جهت با شتر و بز و گوسفند می 
شش ماه پیش از تولدش، پدرش را از دست داده، تا دو سالگی در . دمحم در چنین منطمه ای به دنیا آمده و زیسته است. گذشته است

خانواده ی پدر مادری اش، دور از مکه و در میان اعراب بدوی زندگی کرده، در شش سالگی مادرش آمنه را از دست می دهد و تحت 
اما عبدالمطلب هم دو سال بعد فوت می کند و دمحم هشت ساله تحت . سرپرستی جد پدری اش، عبدالمطلب در مکه لرار می گیرد

 سال ابتدای زندگی، نه 8پس دمحم در . سرپرستی عمویش ابوطالب، از بزرگان خانواده ی بنی هاشم و لبیله ی لریش، لرار می گیرد
تنها از این محل به آن محل و از این سرپرست به سرپرستی دیگر، پیوسته جابجا می شده، طوری که فرصت سوادآموزی هم نداشته 

او نه پدر را دیده، نه با مادر زندگی . بلکه دوره های کوتاهی با آدم های مختلؾ از سنخ های مختلؾ زندگی کرده است (امی بوده)
با هیچ کدام از بستگان نزدیکش آنمدر نبوده و نمانده تا . درازی داشته، و نه با جد مادری یا پدری اش چندان دراز، بسر برده است

در الامت های کوتاه با مردمان متفاوت، فرصت برای عادت به ! برسد" از دست دادن"وابستگی عاطفی پیدا کند و سپس به تجربه ی 
بجای خو گرفتن با افراد خانواده، دمحم در تمامی این دوران هشت ساله به شبانی و گله داری مشؽول بوده و . بستگی های عاطفی نیست

عمك عاطفه ی بستگان . تمامی روز و گاهی شب را نیز، بیرون از جمع لبیله و در دشت و صحرا و کوه و دره، تنها بسر برده است
در حالی که زندگی سنتی، به ویژه در ساختار لبیله که سنتی ترین شکل . دمحم نیز نسبت به او همانمدر بوده که بدانند از گرسنگی نمیرد

دمحم نه تنها این . زندگی ست، به دلیل محدودیت محیط زیست و نزدیکی افراد به یکدیگر، سرشار از علمه ها و بستگی های عاطفی ست
بستگی ها و وابستگی ها را تجربه نکرده، بلکه تا زمانی که به ابوطالب می پیوندد، هرگز با هیچ آشنا و نزدیکی آنمدر نمانده که 

در عوض در صحرا و دشت بالیده و اؼلب با خود و تخیالت کودکی و نوجوانی . کند" وابستگی"بگیرد و احساس " انس"کند، " خو"
پس برخالؾ دیگران که در محیط سنتی، سخت عاطفی و وابسته بار می آیند، دمحم در للب زندگی لبیله ای، مستمل . اش تنها بوده است

 چگونه؟. و متکی به نفس بزرگ شده و این امر در دوران نوجوانی و جوانی اش نیز، ادامه داشته است

 سالگی، همراه عمویش ابوطالب به سفر تجارتی به شام می رود، که یکی از مراکز بزرگ تجارت و تمدن آن 9ولتی برای اولین بار در 
زمان، و بلند آوازه ترین مجتمع انسانی در منطمه بوده، نوجوان مستمل و تنهای ما، در سفر از شبه جزیره ی عربستان به شام، در 

او که . آشنا می شود (با زندگی کوچی و چادر نشینی و گله داری)، ناگهان با دنیایی بکلی متفاوت (بیزانس)للب امپراطوری روم شرلی 
ساکن سرزمینی کوچک، محصور میان دو امپراطوری بزرگ، ایران و روم شرلی بوده، که ساکنانش سوای اختالفات بین لبیله ای در 

" لریش"دنیای کوچک و محدود خویش، اؼلب نمی دانسته اند تابع روم اند یا ایران، یا رها شده به حال خود، سرزمینی با چند لبیله که 
بزرگ ترین یا یکی از بزرگ ترین آنها بوده، با مردمانی که جز نخل و خرما، کشت و کار و کشاورزی و صنعتی هم نداشته اند و با 

پشم شتر و شیر بز و پوست گوسفند سر می کرده اند و مبادالت بدوی بین لبیله ای یا بین لبایل نیز، در حد و حدود همین تولیدات اولیه 
بوده، ناگهان سر از بازار بزرگ شام در می آورد که در انتهای راه دراز چین و هند و پارس به مدیترانه، از همه جور اجناس پر زرق 
و برق انباشته بوده و در محله هایش کلیساهای سر به فلک کشیده و کنشت های گسترده، با ساختمان هایی سخت متفاوت، که بکلی با 

شهرها محل آمد و شد بوده اند و هر گوشه ی بازارش نمایشی بوده، دیدنی از . چادر و کلبه های گلی اهل حجاز، متفاوت بوده است
کاروان های تجارت از حجاز، برای رسیدن ... برده و بنده و ارباب، سوار و پیاده، زن و مرد و کودک، همه چیز درخشنده چون الماس

عبور ... و بیت الممدس و  (عراق و اردن فعلی)به شام و لسطنطنیه در امپراطوری روم شرلی، از آبادی ها و شهرهای بین النهرین 
و شوش و شوشتر و اکباتانه  (اهواز)و ناصریه  (خرمشهر)در امپراطوری ایران، از محمره " ری"می کرده اند، و برای رسیدن به 



 ساله، بیرون از واحه های خشک و سوزان حجاز، چشمانش به 9دمحم . می گذشته اند (محدوده ی اراک فعلی)و عراق عجم  (همدان)
در عین حال شبان . این دنیای جادویی گشوده می شود که فریبندگی هایش حس تملک را در انسان مستملی چون او می جنبانده است

نوجوان و بی سواد ما با دیدن این مردمان و تجربه ی فرهنگ های متعدد و متفاوت، ذهن خالی و خیال پرورش انباشته از دانستنی 
 !هایی می شده که هبچ کدام از بزرگان خانواده و لبیله و سرزمینش با یک از هزار آن آگاهی ها و شگفتی ها، آشنایی نداشته اند

اگرچه ابوطالب در چهل و چند سالگی دمحم فوت کرده، بسیاری از عوامل نشان می دهد که دمحم خود ساخته، بسیار زودتر از آن و در 
جوانی، خود بصورت مستمل به سفر و تجارت پرداخته، چرا که در بیست و چهار سالگی، هنگام ازدواج با خدیجه، بازرگانی به نام و 

سفرهای او در این دوره، عمدتن میان سواحل خلیج فارس و الیانوس هند از یک طرؾ و سواحل . بوده است" دمحمامین"معروؾ به 
پس سوای دیدار و تجربه ی شهرها و بنادر بزرگ و جمعیت ها و فرهنگ های گوناگون، دمحم در . مدیترانه از سوی دیگر بوده است

می توان چنین دریافت که " دمحم امین"از لمب . فاصله ی میان دو نمطه، روزان سوزان صحرا و شبان سرد آن را نیز تجربه کرده است
شاید تاجران شبه جزیره، سرمایه ی ثروتمندان محلی را به نام تجارت می گرفته اند و در ؼوؼای یکی از شهرهای آباد ؼرب یا شرق 

پس برای دریافت پول و اعتبار و سفارش کاال و ؼیره، تاجری . دمحم اما هرگز نرفته که دیگر باز نگردد. یا شمال، گم و گور می شده اند
 !لابل اعتماد و دمحمی امین بوده است

، حدود "زن بیوه ای ثروتمند"در تاریخ از خدیجه به عنوان . بودن دمحم، چگونگی ازدواج او با خدیجه است" امین"یکی از دالیل بارز 
می دانیم که زنان . پنجاه ساله یاد شده که به دمحم پیشنهاد ازدواج داده و دمحم بیست و چهار ساله هم از این پیشنهاد استمبال کرده است

بازار شام و لسطنطنیه در روم شرلی آن زمان، بزرگ ترین . (3)معامله می شده اند " خواسته"و " مال"در آن دوره اؼلب به عنوان 
در این بازارها زنانی به همراه بردگان معامله می شده اند که گاه در دربارهای امیران محلی و مهاراجه ها . بازار برده در جهان بوده

بسیاری از این زنان در . در آن سوی لاره ی آسیا، یعنی در ماوراء النهر و کشمیر و هند و چین سر در می آورده اند، و یا بالعکس
دربارهای محلی صاحب نفوذ شده اند و گاه به تخت و تاج و به ثروت های نجومی آن زمان رسیده اند، بحدی که می توانسته اند مردان 

زنان . معیار کلی در تاریخ، همیشه این بوده که مردان معمولن در پی تصاحب زنان اند. را خرید و فروش کنند یا به خدمت خود درآورند
، همه چیز مرد را در (تصاحب زن)دانا و برخوردار از توان روحی اما، گاه با یک زیبایی معمولی در ممابل این خواسته ی ناچیز مردان 

 .در همه جای تاریخ بشر از این نمونه زنان بسیار اند! اختیار خود می گرفته اند

همان گونه که با )بوده، ثروتی داشته و دمحم با سرمایه اش " ابن خوالید"ما اما از خدیجه همین لدر می دانیم که دختر شخصی به نام 
به دمحم پیشنهاد ازدواج می  ( میالدی595)این زن بیوه ی ثروتمند در پنجاه سالگی . تجارت می کرده است (سرمایه ی افرادی دیگر

در پس پشت همین شرح احوال مختصر اما، می شود با توجه به اوضاع جامعه شناختی تاریخی و جؽرافیایی منطمه، به بسیاری . دهد
به . از جمله این که وجود یک خدیجه در حجاز، نشان وجود خدیجه های دیگری در منطمه ی حجاز است. از عوامل دیگر هم پی برد

پس زنان ثروتمند و صاحب رای . عبارت دیگر چنین پدیده ای نمی توانسته در شبه جزیره ی عربستان منحصر به یک فرد بوده باشد
دیگری هم بوده اند، چه بسا ثروتمندتر و تعیین کننده تر از خدیجه که در تواریخ اسالمی یا از آنها یادی نشده، و یا بصورت منفی 

در همین تاریخ اسالمی هم به زنانی مانند عایشه . اصولن ما خدیجه را به دلیل آن که با دمحم پیوند داشته، می شناسیم. تصویر شده اند
دختر ابوبکر، فاطمه دختر دمحم، زینب دختر علی و بسیاری دیگر در دوران خالفت معاویه و پسرش یزید، بر می خوریم که تعیین کننده 

اصولن زنان در جوامع . فراموش نکنیم که در جنگ های دمحم و مسلمانان، از زنان مبارز زیادی نام برده شده است. و اثرگذار بوده اند
اگرچه زنان . ، لدرتمندتر و خودساخته تر و تعیین کننده تر اند(و به دوران مادرساالری نزدیک تر شویم)سنتی، هرچه عمب تر برویم 

در ساختار لبیلوی و روستایی، به ویژه پیش از ازدواج، نسبت به مردان، از مولعیتی درجه دوم برخوردارند، اما به دلیل نوع تمسیم 
کار در جوامع سنتی، زنان در ساختار لبیله نسبت به زنان روستایی، و زنان روستایی نسبت به زنان شهرنشین، دارای لدرت روحی و 

در ساختار لبیلوی، زنان گاه در سنین مادر بزرگی، در حد توتم و نشانه ی لوم، از احترام . جسمی باالتر و تعیین کننده تری هستند
 .تمامی افراد لبیله از مرد و زن و کودک برخوردارند

زنی چون خدیجه نیز، با ثروتی که در کار تجارت داشته، بی تردید از لدرت و تدبیر تعیین کننده ای برخوردار بوده که برای درک میزان 
. می کند" انتخاب"بیست و چهار ساله را برای شوهری " دمحم امین"اعتماد و اتکاء به نفسش، همین بس که بدانیم در پنجاه سالگی، 

و دمحم نیز که مردی صاحب نام، ! است، برای زنی بیوه و ثروتمند در جامعه ی لبیله ای حجاز" دمحم امین"این امر نشانه ی اهمیت 
تاجری دنیا دیده و جوانی هوشمند بوده، روشن است که از روی هوای نفس به این خواهش تن نداده که لدرت و سرمایه ی خدیجه از 

چرا که از این طریك، نه تنها ثروت زن نصیب مردش می شده بلکه . به شمار می رفته است" زن ثروتمند"عوامل موثر جذابیت این 
 ساله در جهت گسترش مناسبات 24چیزهایی که دمحمامین، تاجری . افتدار و اعتبار خدیجه نیز بر التدار و اعتبار دمحم می افزوده است

فراموش نکنیم که این ازدواج تا چهل سالگی دمحم، زمانی که داعیه ی نبوت ! اجتماعی و تجاری خود به آنها نیاز مبرمی داشته است
کرده، شانزده سال دیگر هم ادامه دارد و سپس هشت سال ابتدای دوران پیامبری دمحم، خدیجه هم چنان همسر او و در کنار او بوده 

 (4).است

شاخص دیگر این دوره از زندگی دمحم، وجود ابیطالب پدر علی ست که از هشت سالگی سرپرست دمحم بوده و اگرچه تا هشت سال پس از 
ادعای پیامبری دمحم، زنده است، اما هرگز به اسالم نگرویده چرا که خود در دهه ی پایانی عمرش، با وجود فمیر شدن، بزرگ خانواده 

از سوی دیگر ابوطالب، طی یک دوره خشکسالی، لدرت اداره ی خانواده و . ی بنی هاشم و از بزرگان لبیله ی لریش بوده است
شاید برای ) یا سی ساله، سرپرستی علی شش ساله، فرزند ابوطالب را از او طلب می کند 29فرزندانش را از دست می دهد، و دمحم 



پس دمحم از یک سو پسر خوانده ی ابوطالب و از سوی دیگر پدر خوانده ی . و علی از آن پس در خانه ی دمحم بزرگ می شود (لدردانی
این همه نیز نشان از درایت دمحم داشته که سوای همه ی عوامل ریز و درشت دیگر، پیش از ادعای پیامبری، . فرزندش علی بوده است

به دنبال پاسخ به چند پرسش در این دوره ی . ریش بزرگ خاندان بنی هاشم و یکی از بزرگان لریش را در گرو خود داشته است
! تاریخی، بسیاری از گره های کور، گشوده می شوند

دمحمی که در چهل سالگی از کوه حرا پایین می آید و از جبرائیل پیام می آورد، ابتدا به ساکن بیش از هر ساکن دیگر حجاز، حتی اهالی 
مدینه و مکه، جؽرافیا و تاریخ و مردم شناسی و چه و چه می دانسته، دانش و آگاهی و تجربه ی سفرهای بازرگانی تا عمك 

امپراطوری روم شرلی را داشته، در امانت شهرتی بسزا داشته، به ثروت و لدرت همسرش خدیجه متکی بوده و ممام و منزلت 
در مورد ابوطالب همین بس که بدانیم حضورش مانع می شده تا بزرگان خانواده . عمویش ابوطالب نیز، بر اعتبارش می افزوده است

که از مخالفان سرسخت دمحم بوده، سد بزرگی بر سر راه دمحم ایجاد " ابولهب"ی بنی هاشم، و لریش، از جمله شخص با نفوذی چون 
به . در طول هشت سال ابندای رسالت دمحم، حضور خدیجه و ابوطالب، مانع بزرگی برای تحرک مخالفان دمحم علیه او بوده است. کنند

سال "یا " سال اندوه"فوت می کنند، این سال توسط دمحم  ( میالدی619)همین دلیل ولتی خدیجه و ابوطالب هر دو در یک سال 
به ریاست خانواده ی بنی هاشم می رسد و باعث می شود تا دمحم را از بنی " ابولهب"از همین جاست که ! خوانده می شود" مصیبت

تهدیدی بزرگ برای کعبه و بت های کعبه ( اسالم)علت عمده ی دشمنی با دمحم، یکی هم این بوده که پیام او . (5)هاشم طرد کنند 
 میالدی و پس از 619از سال . (6)محسوب می شده که خود سبب اعتبار و التدار سران لریش و اربابان لدرت در مکه بوده است

دمحم و " آزار"مرگ ابوطالب و خدیجه است که مخالفت با دمحم و کیش تازه اش، آشکار می شود و لدرتمداران مکه بطور علنی به 
 (.7)تخریب در کار او می پردازند و حتی لصد لتل او را دارند 

 

 (بخش دوم)! ما و روایت اسالم ما

برخی از مسلمانان به حبشه که سرزمینی مسیحی . آزار و مانع تراشی مکیان سبب می شود دمحم و یارانش تصمیم به مهاجرت بگیرند
پس از هجرت است که جنگ های . دمحم و یارانش نیز باالخره مکه را به لصد مدینه ترک می کنند. مذهب بوده، هجرت می کنند

تمام گرفتاری های ده سال آخر زندگی دمحم، از نهمین سال بعثت و در والع از فردای ... مسلمانان با اهالی مکه و مدینه آؼاز می شود و
. مرگ خدیجه و ابوطالب آؼاز می شود

حضور )این که مسلمانان و عمدتن شیعیان معتمدند که دمحم در زمان حیات خدیجه، هیچ همسر دیگری انتخاب نکرده، از چند جهت 
اما از سوی دیگر در همین تواریخ آمده که دمحم بجز . می تواند والعیت داشته باشد (خدیجه و ابوطالب به عنوان پشتیبانان اصلی دمحم

 همسر دیگر اختیار کرده که اگر این همه در سال های پس از مرگ خدیجه اتفاق افتاده باشد، کمی ناباورانه 19خدیجه، ده و به روایتی 
روشن می شود که چون ابوطالب و خدیجه،  (8)با این همه و با توجه به ممام و نسب پدران همسران دیگر دمحم . بنظر می رسد

پشتیبانان اولیه ی دمحم از دست رفتند، پیامبر برای تثبیت مولعیت خویش، دختران یا خواهران بزرگان و لدرتمداران مکه و لریش را به 
( 9).همسری بر گزید تا از طریك خویشاوندی لبیلوی، حمایت آنان را جلب کرده باشد

باری، مولعیت شخصی دمحم، و اوضاع زمان و زمانه اش، خیاالت و آرزوهای بسیاری را در ذهن هوشمند او کاشته و تمویت کرد که 
آثار آن در گفتار و کردار و پیش بینی های او و اخبار بالی مانده از او، حتی در سفیدی میان سطور لرآن، از جمله فتح دو امپراطوری 

با . به روشنی به چشم می خورد... پر زرق و برق همسایه و گسترش ایدئولوژی اسالم از سرزمین حجاز به تمامی دنیای آن زمان و
این همه برای رسیدن به چنین اهداؾ و آرزوهایی، ایدئولوژی یا مذهب تازه، نیاز به یک برنامه و هدؾ و اصول و ممررات مشخص و 

این . مردم پسندی داشت تا دست کم وعده به رستگاری بشر را نسبت به ایدئولوژی ها و مذاهب موجود، محمك تر و محك تر جلوه دهد
 اصول و اهداؾ را دمحم از کجا آورد؟

در هر دو . دو شؽل عمده ای که دمحم تا دوران جوانی به آنها اشتؽال داشته؛ شبانی و بازرگانی، از برخی جهات به یکدیگر نزدیک اند
در هر دو . شؽل، فرد ضمن این که مسوول اموال و دارایی های دیگران است، در عین حال در نحوه ی کار خود استمالل عمل دارد

شؽل، هر چمدر اتکاء و اعتماد به نفس فرد باالتر باشد، میدان خطر کردن و پذیرش مسوولیت گسترده تر می شود و موفمیت در خطر 
در عین حال، بازرگان یا شبان با هر میزان از درک فرهنگی و اجتماعی که . کردن ها، بر اعتبار و اعتماد به نفس شخص می افزاید

هر بازرگان یا شبان، هر . باشند، فرصت های مناسب و اولات آزاد برای تجربه و میدان دادن به افکار و تخیالت خود در اختیار دارند
به همین دلیل هم جوامعی از لدیم که . چمدر هم که والع بین باشد، از تخیالت و تصورات افسون زده و مافوق طبیعی سرشار است

ویژگی بارز آنها بازرگانی و گله داری بوده، اؼلب دارای ادبیات و فرهنگی افسانوی، و دارای فولکلوری لوی هستند، زبانی سرشار از 
 .شعر دارند و باالخره دارای خدایان و اساطیر متعدد اند و درگیر خرافات و تفکرات مذهبی بوده اند

وجه شبانی زندگی دمحم، بر خالؾ آنچه جلوه داده شده، نه آن بوده که از ابتدا با خدای بعدی خود خلوت می کرده یا برای فرار از جمع و 
بلکه تنهایی و نزدیکی با طبیعت، فرصتی بوده برای تفکر و . چه و چه، به کوه می رفته و با خدای خود ؼور و تفحص داشته است

تخیل، ضمن آن که به دلیل مشاهدات و تجربیاتش از سفرهای تجارتی، محیط زندگی یک نواخت و بی تحرک لبیله ای هیچ جاذبیتی 



او به دلیل تفاوت فکری و . برایش نداشته، در عین حال به هیچ گونه روابط عاطفی هم وابسته نبوده تا روزها و شب هایش را پر کنند
به همین دلیل هم درگیر آن شکل . تجربی، هیچ کشش و جاذبه ای در بت پرستی اجداد و زندگی لبیلوی پدرانش هم نمی دیده است

زندگی نمی شده، و نبوده، ضمن آن که در تنهایی و خلوت، و در دنیای تخیالت خود رویای آینده ی خود و سرزمینش را، ورای این 
 .یکنواختی و عمب افتادگی می دیده، در جاه طلبی هایش می پرورانده و برنامه ریزی می کرده است

یکی از نتایج سفرها و مشاهدات دمحم، بطور لطع این بوده که مشاهده کننده ای را که از جامعه ی لبیله ای حجاز می آمده به این تفکر 
وادارد که چرا اعراب شبه جزیره باید تابع دو امپراطوری روم یا ایران باشند که عمدتن توسط مسیحی ها، کلیمی ها و زردشتی ها 

اعتماد و پیروی از هیچ کدام از این ادیان و به اصطالح ایدئولوژی های موجود آن زمان، نمی توانسته اعراب شبه . اداره می شده است
جزیره را از تابعیت بیرون آورد و بصورت گروه یا مجموعه ی لبایلی مستمل از کلنی های مسیحی و کلیمی و زردشتی، با هویتی 

پس ابتدا به ساکن، هویت ساکنان شبه جزیره ی عربستان مطرح بوده، هویتی که نه به عنوان . مستمل به جهان آن دوره بشناساند
و یا هر  (تابعی احتمالی از ایران)و نه به عنوان زردشتی  (اللیتی تابع امپراطوری روم)یا کلیمی  (تابعی از امپراطوری روم)مسیحی 

اعراب شبه جزیره در هر دو کشور بزرگ همسایه، هویت بارز و مشخصی نداشته اند بلکه به . مذهب دیگر نمی توانسته احراز شود
اعتبار شکل معیشتی و زندگی بدوی و لبیله ای و اختالفات میان لبایل، برای سالیان دراز تاریخی، از سوی ساکنان هر دو امپراطوری 

تحمیر می شده اند و حتی ولتی به عنوان خدمتکار، برده یا در نهایت کارگزار، در خدمت ارباب عرب یا ؼیر عرب خود بوده اند، از 
تجربه ی سفر به شهرهای بزرگ و . نگاه اجتماعی و شخصیتی با آنان به عنوان انسان هایی درجه دوم و سوم رفتار می شده است

که در میان لبایل سرزمین خود، تاجری شناخته شده و لابل احترام بوده، و در عین " دمحم امین"فرهنگ های شکوفای آن دوره، برای 
، نسبت به آشنایان و هم لبیله ای (10)حال از هوش و ذکاوتی ورای هم سرزمینی های خود برخوردار بوده و با وجود بی سواد بودن 

. می توانسته مبنای یک عصیان و شور انمالبی بشود... های خود از دانش و تجربه ای واال بهره داشته، و

حتی . محسوب می شده است" یاؼی گری"در آن دوره مفهومی به نام انمالب وجود نداشته، و نافرمانی از حکومت ولت، به عنوان 
یاؼیانی که بر اربابان خود می شوریدند و برآنها پیروز می شدند و به حکومت می رسیدند، در نمش امیر و حاکم و پادشاه نیز، یاؼی 

تنها گروه مخالفی که می توانسته اند مردم را به دور خود جمع کنند و در عین حال مورد احترام امرا و پادشاهان . محسوب می شدند
لرار گیرند، پیامبران بوده اند؛ یاؼیانی که از خود ایدئولوژی و ساختار فکری تازه ای داشتند و مردم را به رها شدن از زندگی موجود 

تنها در دوره ای کوتاه، پیش از ظهور عیسی، یازده پیامبر در . و امید رسیدن به یک زندگی تازه و رستگاری ترؼیب می کرده اند
که نه نفر آنها در زمان خود به مراتب مشهورتر و محبوب تر از عیسی  (در درستی آمار تردید دارم)نواحی بین النهرین ظهور کردند 

. بودند و دو تن دیگر پس از ظهور عیسی، به تناوب به فلسفه ی او گرویدند و پیروانشان را به پذیرش دین عیسی ترؼیب کردند

حاکم " پیالتوس"از سوی دیگر پیروان عیسی آنمدر لدرتمند نبودند تا او را از مرگ نجات دهند و حتی چنان اعتباری هم نداشتند تا 
پیالتوس که دو زندانی آشوبگر را هم ردیؾ می دانست، به . اورشلیم را وادارند تا خود در مورد عیسی تصمیم بگیرد (بیزانسی)رمی 

از . ، زندانی دیگری که به جرم دزدی دستگیر شده بود را، به انتخاب مردم واگذاشت"باراباس"چهار میخ کشیده شدن میان عیسی و 
تنها چهار لرن پس از عیسی و به دالیلی که . دادند" باراباس"آنجا که بیشتر مردم اورشلیم، یهودی بودند، حکم به لتل عیسی و آزادی 

برشمردن آنها از حوصله ی این ممال خارج است، کنستانتین، امپراطور ولت روم به شرح احوال عیسی عاللمند شد، به دین او گروید 
مسیحیت ابتدا به یکی از ادیان بزرگ روم تبدیل شد، و سپس از آنجا به مستعمرات اروپایی . (11)و عیسویت آؼاز به رشد کرد 

شهباز شانسی که . های مذهبی اروپا، در سراسر جهان استعمار، گسترده شد"میسیون"امپراطوری روم رفت و در لرون بعدی توسط 
بخشی از این .  لرن بعد بر شانه ی عیسی و مسیحیت نشست، می توانست بر سر هر پیامبر دیگری در آن دوره نشسته باشد4

را خلك کردند و به آن دامن زدند و از این  (گنوستی سیسم)محبوبیت بخاطر لدیسینی بود که در ابتدای لرون وسطا، عرفان مسیحیت 
پس نه تنها شرایط اجتماعی و التصادی یک سرزمین در یک دوره ی خاص، بلکه شرایط . راه شیفتگی مردم به مسیحیت را سبب شدند

مزدک با همه ی فریبندگی ایده هایش، هرگز همه . سیاسی و اجتماعی و التصادی جهان، هر از گاه سبب گسترش ادیان موجود می شد
( 12).گیر نشد، در حالی که فلسفه اش حتی در بین نهضت های مردمی بعد از اسالم در ایران، محبوبیت داشت

باری، برای ایجاد یک مرکزیت تازه، دور از روم و ایران و در للب حجاز، دمحم بایستی فریبایی و جذابیت تازه و درخشانی از زندگی 
طبیعت هر مذهب و مسلک و ایدئولوژی . ارائه می کرد تا بتواند مردم را به ایدئولوژی تازه ی خود جذب کند و به دنبال خویش بکشاند

این نفس لدرت است و دمحم نیز، به دنبال چنین لدرتی می گشت تا . ایجاب می کند که هرچه ممکن است پیروان بیشتری داشته باشد
او به روشنی مشاهده کرد که اصول مردم پسند و فریبنده ی ادیان . مرکزیت را از شام و مدائن، به مکه و مدینه و حجاز منتمل کند

موجود، دیگر پس از لرن ها کهنه شده و به ویژه حضور کاست طبماتی و نابرابری در آن جوامع مذهبی و تثبیت و تمویت تفاوت های 
از همین رو فلسفه اش را بر آزادی و . اجتماعی، اکثریت مردم را هم چنان فمیر، ناتوان و زیردست طبمات باال و ثروتمند نگه می دارد

از همین جا می توان به علت وجودی یکی دو وجه . برابری طبمه ای نهاد که بار عمده ی اجتماعی و رنج زندگی را بر دوش داشت
. بارز برتری و فریبندگی اندیشه ی اسالم در آن دوره و در میان عامه ی مردم پی برد

فریبندگی اسالم نسبت به ایدئولوژی های موجود آن زمان، ابتدا و باالتر از همه در اصل فرمان برداری از خدای یگانه و بندگی او، و 
عامل . نه اطاعت و بندگی اربابان لدرت و خدایان زمینی که جور و ظلمشان آشکارا مردم را تحت فشار لرار می داد، استوار بوده است

حتی به )این که هیچ کس به اعتبار لدرت و ثروت . همه ی انسان ها در ممابل این پروردگار واحد بود" برابری"مهم دیگر، تبلیػ 
نه تنها در روم و ایران، که در جامعه ی لبیلوی شبه جزیره عربستان نیز، رییس لبیله . بر دیگران ارجح نیست (عنوان پیشوا و خلیفه



ساختاری که بگوید انسان . بر مال و ناموس و زندگی همه ی آحاد لبیله، خداگونه فرمان می راندند.. و بزرگ خاندان و ریش سفیدان و
لریشی یعنی باالترین ممام اجتماعی آن دوره در حجاز، با برده ی حبشی، محروم ترین فرد، یکی ست، بی تردید هم در بین مردم شبه 
جزیره ی عربستان، و هم در بین طبمات فرودست جوامع سنتی و طبماتی کهنه ی امپراطوری های بیزانس و ایران، فریبندگی خاصی 

کافی ست بدانیم که یکی از عناصر عمده ی جوامع طبماتی آن دوره، وجود برده ها و سنت برده داری به گونه ای . (13)داشته است 
(. 14)جلوه داشته که یکی از وجوه بزرگی و لدرت شاهان و امیران و لدرتمداران، کثرت برده ها و کنیزانشان بوده است 

لرشی رعایت می شده و هر دو از بیت المال، سهم  (آلای)بهررو، شاید در دورانی از زنده بودن دمحم، این برابری بالل حبشی و سید 
. اما به تنهایی کافی نبوده تا برای اسالم فریبندگی و جذابیت و لدرت بیافریند" برادری"و " برابری. "مساوی دریافت می کرده اند

اگرچه دمحم پیش از یافتن پیروان کافی، طبك فلسفه ی مسیح، مدارا و مسامحه بسیار می کرده، حتی با کلیمیان، اما همین کلیمیان در 
نبوده اند، بلکه کافر محسوب می شده اند و ریختن " برادر"و " برابر"، دیگر "خیبر"و " خندق"دهه ی دوم و در جنگ هایی نظیر 

دمحم حتی به طرد علنی و اخراج اعضاء دو لبیله ی معروؾ کلیمی ساکن مدینه رای  (مدینه)در تصرؾ یثرب . خونشان حالل بوده است
 .و نظر داده است

اصل دیگر فریبندگی اسالم در آن دوره، همین روح خشنی بوده که از همان ابتدا بر شمشیر استوار شده و با جنگ و ستیز ادامه یافته 
. و ؼارت اموال و ناموس آنها بوده است (کفار)گسترش اسالم نیز همراه خشونت و جنگ و آزادی در کشتن ؼیر مسلمانان . است

جذابیت خشونت در میان توده هایی که از ستم طبمات مرفه و دربار و نظامیان به تنگ آمده بودند، امری مسلم است، به ویژه توده 
هایی که ابتدا در حجاز، و سپس در امپراطوری های بیزانس و ایران، هیچ گونه امتیازی نداشتند، حتی آنها که در سیستم لبیله ای و 

هر کس با یک تشهد می توانست مسلمان شود و به . بدویت فرهنگی زندگی نکرده بودند و در شهرهای بزرگ آن زمان می زیستند
(. 15)برود تا از ؼنیمت به چنگ آمده، سهمی ببرد چرا که مال کافر و نامسلمان بر مسلمان حالل و روا بود، و هست " کفار"جنگ 

همین به معنای حاللیت مال و ناموس و هستی آنان بر . نامیده شوند" خارجی"کافی بود بهر دلیلی، این یا آن گروه، کافر یا مرتد یا 
این خشونت اسالمی در تمامی طول تاریخ، حتی امروز هم برای طبمات فرودست و تحمیر شده فریبنده است . مسلمانان محسوب می شد

تنها ! ، اشتیاق"ندارد"هراس می آفریند و در آن که " دارد"و در طبمات متوسط و باال تولید ترس و وحشت می کند؛ اسالم در آن که 
در دو امپراطوری ایران و روم نیز، ساختار از درون ! پس از گرویدن به اسالم، امنیت خود را بیمه می کردند، و می کنند" دارایان"

مردمانی که همه جا نسبت به ثروت و مکنت دیگران حس حمارت و حسادت . پوسیده بود و مردم از نابرابری و ستم به تنگ آمده بودند
شوراندن این مردمان علیه ثروت ثروتمندان و لدرت لدرت مداران، و شکستن سنت احترام به طبمات، بخش بزرگی از مردم . داشتند

( 16)چه کسی پرس و جو می کرد که فالن کس با یک تشهد، به راستی مسلمان شده؟. زیردست و گرسنه را به خود جذب می کرد

با این همه و با وجودی که دمحم از سفرهای خود به دنیای خارج از حجاز، تجربیات بسیاری داشته و احتمالن با نحوه ی اداره و لوانین 
آنها آشنایی پیدا کرده، باور این که او خود به تنهایی تمامی لوانین و اصول اولیه ی اسالم را ساخته و پرداخته و لرآن را تدوین کرده 

دلیل بارز این ؼیر ممکن بودن همان که مسلمانان این . این همه از حد توان یک انسان بیرون است. باشد، کمی مشکل بنظر می رسد
با این وجود در روایت های . همه را از معجزات و لدرت مافوق بشری پیامبر می دانند و معتمدند خداوند او را یاری می کرده است

نشانه هایی از وجود سه یار دائمی یا مشاور نزدیک دمحم هست؛ ... اسالمی، و حتی شیعه، عالوه بر بزرگانی نظیر ابوبکر و عمر و 
دیگری کلیمی بسیاردانی از اهالی . (نامش را به یاد ندارم، گویا کشیش یا معلم بوده)یکی مسیحی با مطالعه و دانایی از اهالی روم، 

، روشن است که بسیار می دانسته و گویا تا (!کعب االخبار)که از عنوانی که مسلمانان به او داده اند " کعب االخبار"فلسطین به نام 
که در تواریخ " سلمان فارسی"زمان عمر، خلیفه ی دوم زنده بوده و مشاور او نیز بوده است؛ و باالخره یک پارسی اهل مدائن به نام 

شاید هم این مساله تنها در تواریخ شیعه و ایران . نام برده اند (مسلمان)ی حضرت رسول "صحابه"شیعه تنها از این آخری به عنوان 
" صحابه"به عبارت دیگر از آن مسیحی و کعب االخبار، با وجودی که از یاران نزدیک دمحم بوده اند، به عنوان . اسالمی دیده می شود

حضور سلمان . یاد نشده، یعنی هرگز به دین دمحم نگرویده بوده اند و در جنگ های مسلمانان علیه ؼیر مسلمانان نیز حضور نداشته اند
با توجه . تایید شده که نحوه ی استراتژی جنگ و پیروزی بزرگ مسلمین را به ابتکارات او نسبت می دهند" خندق"نیز تنها در جنگ 

" بسیاردان"تاکید شده، تا اندازه ای می توان به نمش این سه  (10)به این که در اخبار و تواریخ و حتی لرآن، بر بی سواد بودن دمحم 
. مسیحی و کلیمی و گبر، در کنار دمحم پی برد

جایی، به یاد ندارم کجا، جوابیه ای خوانده ام از یک مسلمان مشهور دو آتشه، در پاسخ به ادعایی در این زمینه که لرآن را کعب 
در این جوابیه تا آنجا که یادم هست، از احادیث و اخبار از صحابه و نزدیکان پیامبر استفاده . االخبار و دیگر مشاوران دمحم نوشته اند

شده تا ثابت کند لرآن از سوی خدا و توسط جبرائیل، بر زبان دمحم جاری شده و کعب االخبار، یک شخصیت خیالی ست که مخالفین 
اما وجود چنین پاسخی با تکیه به . من آن ادعانامه ی اولیه را نخوانده ام تا بدانم چمدر مستند و صحیح بوده. اسالم خلك کرده اند

از سوی دیگر . حدیث و خبر، خود باعث تردید می شود چرا که هیچ سند معتبر تاریخی بجز حدیث و خبر، در رد این ادعا وجود ندارد
تورات و )با مرور لرآن، به ویژه برخی داستان ها و سوره ها، می توان به روشنی دید که تمریبن تمامی لصص لرآن، از کتاب ممدس 

. های عهد لدیم و جدید، به گونه ای مطابك دوران دمحم تؽییر داده شده است"سفر"گرفته شده و در بمیه ی موارد نیز، آیه ها و  (انجیل
به حساب می  (کتاب ممدس؛ عهد عتیك)به نوعی ادامه ی تورات  (یا آن طور که می نامند؛ کتاب ممدس؛ عهد جدید)حال آن که انجیل 

(. 17)آید 



شباهت بسیاری از سنت ها و لواعد اسالم و یهودیت، مثل چادر بسر کردن و ذبح و مسایل حج و روزه و بسیاری دیگر مانند ختنه و 
برخی از شیعیان متعصب در رد این مساله اظهار می دارند چگونه . (18)ؼیره به سنت ها و آداب کلیمیان، امری ست انکار ناپذیر

این امر را می توان . ممکن است این سنت ها از یهودیان گرفته شده باشد، در حالی که بسیاری از آنها در نزد کلیمیان دیده نمی شود
پس از مسیحیت تا تشکیل دولت اسرائیل، بصورت لومی پراکنده  ( لرن16حدود )به خوبی درک کرد چرا که کلیمیان، لرن های متمادی 

علیرؼم آن که یهودیان در هر شهر بزرگی، کلنی . در فرهنگ ها و سرزمین های متفاوت و عمدتن مسیحی مذهب یا مسلمان زیسته اند
تحمیر و آزار یهودیان در همه ی دوره های . های خود را داشته اند، با این همه، در جوامع مختلؾ پر و پخش بوده اند(مجموعه)

کلیمیان به دلیل اللیتی که مورد استهزاء و توهین و تحمیر لرار داشته اند، در عین حال به . تاریخی و در همه ی جوامع معمول بوده
دلیل نیازمندی های روزانه به ارتباط و داد و ستد با مردمان جوامع میزبان، مجبور به اختالط و امتزاج با مردم دور و بر خود بوده اند 

. را صد چندان می کرده است" رابطه"به ویژه که کار اؼلب یهودیان در این جوامع، بازرگانی و خرید و فروش بوده که نیاز به 
بنابراین، همانند بسیاری از اللیت های دیگر در جوامع میزبان، یهودیان نیز از بسیاری از این سنت ها بصورت آشکار، چشم پوشی 

تالش برای همخوانی و همگامی با جامعه ی میزبان، به (. نامیده می شود (19)"تمیه"همان چیزی که در اسالم شیعی )می کرده اند 
مرور زمان سبب شده تا برخی از این سنت ها در نزد نسل های بعدی یهودیان از بین برود یا تحت تاثیر سنت ها و باورهای جامعه ی 

حال آن که مسلمانان از زمان دمحم، همیشه دارای جامعه ای ثابت، بزرگ و همگون بوده اند و جز در دهه . میزبان، بکلی دگرگون شود
به همین دلیل بسیار طبیعی ست که این سنت ها در لرون . (20)های اخیر، کمتر بصورت اللیت در جامعه ای با مذهبی دیگر زیسته اند

 (.21)اخیر، به نام مسلمانان ثبت شده باشند 

 

 (بخش سوم)! ما و روایت اسالم ما

اما این که کعبه ی مسلمین ابتدا همان بیت الممدس، زیارتگاه بزرگ یهودیان بوده نیز، کم و بیش نشانه هایی از هنر شایعه پراکنی 
ما معمولن تمایل داریم از تمامی یک والعیت، بخش شایعه مانند و مردم پسندش را، بی آن که به سند و منطمی لوی نیاز . ایرانی دارد

اولین دلیل ایرانی بودن این روایت، همین که . (22)داشته باشیم، در هیات داستانی والعی، بزرگ کنیم و برای این و آن حکایت کنیم 
بپرسیم چه عیب و خفتی در این است که زیارتگاه کلیمیان، کعبه ی مسلمین بوده باشد؟ همین نشانه ی تحمیری نیست که ما در همه 

 (23)روا داشته ایم؟" جهود"جای فرهنگمان نسبت به 

در تواریخ اسالمی آمده که کعبه، بتکده ی بزرگ و زیارتگاه اؼلب لبایل شبه جزیره، و از جمله لبیله ی بزرگ و بانفوذ لریش بوده 
می رسد و مخالفین دمحم در لبیله ی لریش که مرکزیتشان در " ابولهب"پس از مرگ ابوطالب، ریاست خانواده ی بنی هاشم به . است

مهاجرت دمحم و یارانش از مکه به مدینه هم ناشی از همین سخت گیری هاست که در مکه نسبت به آنها . مکه بوده، لدرت می گیرند
اما پس از مهاجرت پیروان دمحم، مکی ها و عمدتن لبیله ی لریش، اموال مسلمانان و مهاجرین را مصادره و ؼارت می . اعمال می شده

، تبدیل به درگیری بزرگی "بدر"یکی از این حمالت در محل . مسلمین به تالفی، به کاروان های مکی در راه مدینه حمله می کنند. کنند
اما مکه برای دمحم ! یاد می کنند، شاید هم بیشتر به این دلیل که یاران دمحم بر مکی ها پیروز شدند" جنگ بدر"می شود که از آن با نام 

ؼیر از آن که مکه زادگاه دمحم بوده، اکثر بزرگان لبیله ی لریش، بزرگ ترین و با نفوذترین . و یارانش از اهمیت باالیی برخوردار بود
فتح مکه و تسلط بر کعبه، به مفهموم تسلط بر لریش، . لبیله ی حجاز هم، ساکن مکه بوده اند و کعبه، بتخانه ی بزرگ آنان بوده است

چرا که با به زانو در آوردن لریش، تسلط بر بمیه ی لبایل حجاز، به . و کلید فتح تمامی شبه جزیره ی عربستان محسوب می شده است
 .آسانی میسر می شده است

، عده ای از یاران دمحم از جمله علی اصرار دارند تا مکی ها از شکست، سر بلند نکرده اند، به مکه حمله کنند "بدر"پس از والعه ی 
پیامبر به دلیل میل باطنی اش، نظر طرفدران جنگ را می پذیرد و فرمان حمله . در حالی که عده ای دمحم را از این کار منع می کرده اند

رخ می دهد و برخالؾ انتظار دمحم و یارانش، مکی ها که خود را " احد"برخورد میان دو طرؾ، در دامنه ی کوه . را صادر می کند
کاملن آماده کرده بودند، پیروز می شوند و چند یار جنگجوی دمحم، از جمله حمزه، عموی پیؽمبر که شمشیرزنی به نام بوده، در این 

دمحم . دمحم و یارانش به مدینه عمب می نشینند و سعی دارند تا با تصرؾ مدینه، ابتدا لدرت خود را تثبیت کنند. نبرد کشته می شوند
را می دهد و در جنگ و ستیزهای بعدی، باالخره مدینه به تسلط مسلمانان در می  (یثرب)فرمان نفی بلد دو لبیله ی یهودی ساکن مدینه 

اما به دلیل هراس از شکست دوباره، فرمان یک . حاال ولت آن است که دمحم به رویای دیرینش، تصرؾ مکه جامعه ی عمل بپوشاند. آید
 (.24)معروؾ است" حج عمره"این والعه به . زیارت عمومی از مکه و کعبه می دهد

دمحم برای آن که از جنگ دوباره با مکیان بپرهیزد، از یک سو با بزرگان .  میالدی صادر می شود628در " حج عمره"باری، فرمان 
لریش در مکه مذاکره می کند و معاهده ی میان آنان منعمد می شود که در آن، دمحم تعهد می کند که این زیارتی ست مسالمت آمیز و دو 

از سوی دیگر دمحم با یارانش نیز معاهده ای می بندد که در آن . طرؾ از هرگونه جنگ و تعرض و خشونتی خودداری خواهند کرد
پیمان زیر "یا " بیعة الرضوان"این معاهده به . مسلمانان متعهد می شوند در هیچ لحظه ای از این سفر، دمحم را رها نکنند و با او بمانند

این . ، مکان ممدسی نبوده که به زیارتش بروند"بت پرستی"اما مکه و کعبه هنوز هم برای مسلمانان مخالؾ با . معروؾ است" درخت
برسند، حتی اگر لرار نیست دیگر به " کعبه شان"بوده که به  (بت پرستان سابك)عمل دمحم از یک سو احترام به عماید سنتی مسلمانان 

اصل مهم اما این بوده که مسلمانان با نمایش تعداد و حضور عینی در مکه، خودی نشان دهند و به رخ . آن عمیده ای داشته باشند



. از همین رو پیمان دمحم با یارانش مناسبت پیدا می کند چرا که در برخی جنگ ها، او را تنها گذاشتند. لریشی ها و مخالفان دمحم بکشانند
در عین حال پیامبر می خواسته با نظارت کامل بر آنها، حسن نیتش را در مورد مسالمت آمیز بودن سفر، تا بازگشت به مدینه، به 

. بوده است" فتح"نوعی نماش " زیارت"به سخن دیگر این . بزرگان مکه و لریش ثابت کند

در این ماده، دمحم تعهد کرده . برخی از یاران دمحم، از جمله علی، در مورد یک ماده از معاهده ی دمحم با مکیان، اختالؾ نظر داشته اند
فشار این گروه . بوده که مکی های گرفتار در مدینه، که تا آن زمان اجازه ی بازگشت به مکه نداشتند، بی دردسر به مکه بازگردند

را نازل کند که در آن خداوند تاکید می کند این بازگشت بدون جنگ " فتح"، سوره ی (عمره)سبب می شود تا دمحم پس از مراسم حج 
، هم جبهه ی مخالؾ داخلی "فتح"دمحم با آوردن سوره ی ! بزرگ مسلمین محسوب می گردد" فتح"مسلمین به مکه، به منزله ی 

عمدتن سران لبیله ی )را در مورد اختالؾ نظری که با او داشته اند، آرام می کند و هم بصورت نمادین، به ؼیر مسلمانان  (مسلمانان)
می فهماند که با این سفر زیارتی به مکه، آن شهر را بصورت نمادین فتح کرده و اجازه ی حضور مسلمانان در منطمه ی نفوذ  (لریش

 (.25)مشرکین، به منزله ی به حك بودن و دلیل لدرت مسلمانان است 

اما مهم ترین والعه ی ثبت شده در مورد کعبه، آخرین سفر دمحم به مکه است که در ماه ذی الحجه اتفاق افتاده، و طی آن دمحم مناسک 
این سفر حج که به همین نام در تاریخ . را برای پیروان خود توضیح می دهد (عید اضحی)حج، از جمله لربانی در روز عید لربان 

، برای شیعیان والعه ی (گودال خم)، به دلیل صحبت های دمحم در بازگشت، در محلی به نام ؼدیر خم (حجة الوداع)شیعه ثبت شده 
چرا که معتمدند در بازگشت از همین سفر، پیامبر با اشاره به علی، یا به روایتی علی را سر دست بلند می . بزرگی محسوب می شود

آن "جمله ای که صدها برابر نسل ما، به نسل شما تزریك شده و باید از حفظ بوده باشید؛ "! من کنت موال، فعلی موال"کند و می گوید؛ 
 ".که من آلای او هستم، علی آلای اوست

لمب گرفته، زادگاه پیامبر و دیدار هر " هجرت"از آنجا که مکه زادگاه دمحم بوده، به همین دلیل هم سفر اولیه ی دمحم به مدینه، به نام 
کعبه در . باره ی او از این زادگاه، برای دمحم و یارانش از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده تا مرکزیتی ویژه برای اسالم داشته باشند

سوای آن که عبدالمطلب پاسدار بت های بزرگ لبیله ی لریش در کعبه بوده، با بازگشت به . دوران دمحم و پیش از او هم اعتبار داشته
تاریخ تا ابراهیم نیز، می بینیم که آنجا که ابراهیم بت ها را شکست و گفت که از این پس خدای یگانه را بپرستید، به والع همان محل 

پس سوال این است که اگر دمحم در طول بیست و . و ؼیره. در کنار کعبه لرار دارد" مسجد ابراهیم"به همین دلیل هم . کعبه ی فعلی ست
به بیت الممدس سفر کرده، حال آن که در همین مدت بصورت معلوم  (معراج)سه سال پیامبری تا پیش از وفاتش، تنها یک بار در رویا 

و مشخص، دست کم دو بار همراه مسلمانان به زیارت کعبه رفته و مراسم حج بجا آورده، این تؽییر کعبه یا لبله از بیت الممدس به 
کعبه، چه هنگام صورت گرفته است؟ پیش از دمحم؟ در والع با الدام به این دو سفر، دمحم به شکلی آرام و بدون جنگ، همان گونه که در 

 (.26)، به کعبه ی مسلمین تبدیل کرده است (محل بت های لبایل عرب)سوره ی فتح آمده، مکه را از زیارتگاه لریش و حجاز 

ابتدا )می نامند، زیارتگاه ادیان ابراهیمی " لدس"با این همه از زمان هایی دور، تا امروز، بیت الممدس یا همان جایی که مسلمانان 
یکی از دالیل اهمیت لدس برای مسلمانان، همان شباهت ها و نزدیکی های . بوده است (کلیمیان، بعد مسیحیان و سپس پیروان دمحم

اسحاق به روایت )روایت و سنت کلیمیان به مسلمانان باشد چرا که بر مبنای کتب ممدس، اینجا محلی ست که یکی از فرزندان ابراهیم،
بسیاری از اتفالات بزرگ در زندگی پیامبران ابراهیمی . لرار بوده در راه خدا لربانی شود( اسماعیل به روایت مسلمانان)یا  (مسیحیان

اما از آنجا که در اسالم، مسیحیان و کلیمیان جزو مشرکین و کافران محسوب . نیز، در این مکان و حول و حوش آن اتفاق افتاده است
این که دمحم و مسلمین از ابتدا هم تمایل داشته اند جایی . ی مسلمین باشد"کعبه"می شوند، به گمان من لدس از ابتدا هم نمی توانسته 

چیزی که در . مخصوص به خود داشته باشند، و نه زیارتگاهی مشترک با دیگران، نماد استمالل و نشان لدرت آنها محسوب می شده
اما یک دلیل روشن تر باید این باشد . احزاب سیاسی و کلوب های ورزشی امروز هم بصورت یک اصل رلابتی، مجاز شناخته می شود

دست کم )، آخرین حجت خدا بر روی زمین، به این ترفند شیرین و هوشمندانه "خاتم النبیین"که چون اسالم برای تثبیت دمحم به عنوان 
به رسمیت شناختن دیگران، چیزی از به حك بودن اسالم )متوسل شده که تمام پیامبران ادیان ابراهیمی را به رسمیت بشناسد  (در گفتار

، بنابر این لدس که تربت اؼلب پیامبران و لدیسین کلیمی و مسیحی و بطور کلی ادیان ابراهیمی (نمی کاهد، برعکس بر آن می افزاید
پس ربطی به اسرائیل و یهودیت . ست، به زیارتگاه بزرگ مسلمین نیز تبدیل شده تا از این طریك، بحك بودن اسالم نیز، تثبیت شود

 .للمداد کنیم" حمارت"ندارد که این امر را به عنوان یک 

پیروان عیسی با دادن . داده شده (نجات دهنده)" مسایا"وعده ی ظهور یک منجی به نام  (تورات)یادمان باشد که در کتاب عهد عتیك 
وعده داده شده در تورات، ظهور کرده، و از این " منجی"به عیسی، به شکلی می خواسته اند بیان کنند که آن  (مسایا)لمب مسیح 

خاتم "خود را  (یا پیروانش؟)به همین دلیل هم دمحم . بسیاری کلیمیان اما این ادعا را نپذیرفتند. طریك، کلیمیان را به دین عیسا بیاورند
 (انجیل)چیزی که در کتاب ممدس، عهد جدید . یا ختم پیؽمبران لمب دادند تا باز هم بر ظهور آن منجی موعود، انگشت بگذارند" النبیین

کنند تا " ختم"را به دمحم " انتظار"به این شکل، پیروان دمحم خواسته اند تا این . هم به صورت بازگشت عیسی به زمین وعده داده شده
از همین رو مسلمانان معتمدند، کلیمیان و مسیحیان باید به دین دمحم . ، و ظهور پیؽمبری تازه نمانده باشد"انتظار"دیگر بهانه ای برای 

بگروند، چرا که طبك روایت کتاب آسمانی خودشان، آن وعده ی خدا عملی شده و کسانی از یهود و نصارا که به دمحم نگروند، خدا را 
در مسامحه ی دوران اولیه اسالم هم ولتی هنوز مسلمانان به لدرت لاهره در منطمه تبدیل نشده بودند، می پذیرفتند . اطاعت نکرده اند

چرا که در اعتماد مسلمانان، مذاهب ابراهیمی پیش از . که آن عده از کلیمیان و مسیحیان که به دین تازه نمی گروند، باید جزیه بپردازند
 (.27)اسالم، پایه های اصلی بعثت دمحم و ظهور اسالم اند



مکه زادگاه دمحم بود و کعبه نماد . بنابراین به چندین و چند دلیل بارز، می توان انتخاب کعبه را از ایده های روشن دمحم و یارانش دانست
مکه و لریش و " فتح"مکه و لریش، پس تسخیر مکه و کعبه و تبدیل کعبه از بتخانه ی بزرگ لریش به لبله ی مسلمین، به نوعی 

از سوی دیگر داشتن زیارتگاهی منحصر و بدون اشتراک با ادیان دیگر، انحصار طلبی مسلمانان و جداانگاری . حجاز، محسوب می شد
و برحك پنداری شان را نسبت به ادیان دیگر نشان می دهد، ضمن این که لادر نبوده اند، و از لحاظ تاریخی ممکن نبوده که همان لدس 

با این همه مسلمانان از بیت الممدس هرگز نگذشتند و آن را همیشه ملک طلك خود می . را تبدیل به زیارتگاه انحصاری مسلمین کنند
. حدود پنج لرن بعد و در طول دویست سال جنگ های صلیبی، بیت الممدس به نمادی از پیروزی یکی از طرفین تبدیل شد. دانستند

که اورشلیم را تحت  (بیزانس)چرا که با ضعیؾ شدن روم شرلی . مسلمانان و مسیحیان هر کدام به دنبال تصرؾ بیت الممدس بودند
سرپرستی خود داشت، هر بار مسیحیان منطمه را تصرؾ می کردند، مسلمانان و یهودیان را زیر فشار می گذاشتند و هر بار مسلمانان 

در طول جنگ های صلیبی، . به آن دست می یافتند، مسیحیان و کلیمیان برای استفاده از بیت الممدس و دیوار ندبه، در مضیمه بودند
بیت الممدس سی بار دست به دست گشت تا باالخره در پایان، صالح الدین ایوبی آن را تسخیر کرد و با تسخیر لسطنطنیه و پایان کار 

ماند تا جنگ جهانی اول و برچیده شدن  (عثمانی ها)، جنگ ها پایان یافت و بیت الممدس تا چند لرن بعد، در دست مسلمانان "بیزانس"
 (.28)بساط امپراطوری عثمانی، که منطمه از سوی جامعه ی ملل تحت لیمومیت انگلیسی ها در آمد 

، (1948)فردای جنگ دوم، انگلیسی ها هم منطمه را ترک کردند و با تشکیل دولت اسرائیل و اولین جنگ میان اسرائیل و اعراب 
است چرا که آلای " لدس"بخش بزرگی از دشمنی بین جمهوری اسالمی و اسرائیل هم بر سر همین . اورشلیم به اشؽال اسرائیل درآمد

بخاطر "خمینی ولتی هنوز باد در دماغ داشت و به تسخیر بالد اسالمی و لدرت تام در منطمه می اندیشید، از جمله بنا بر تعریؾ خود؛ 
را زیر سلطه ی خود آورد، چرا که طبك  (مکه و کعبه و مدینه)را و حرمین شریفه " لدس"می خواست " اعتالی دوباره ی اسالم

(. 29)الگوی عثمانی ها، خیال خالفت بر جهان اسالم در سر می پخت 

یادآوری چند نکته برای اذهانی که در این سی ساله زیر بمباردمان ایدئولوژیک حکومت اسالمی لرار داشته اند، و باالخره شاید 
اول از همه تفاوت هایی ست که در روایات اهل سنت و تشیع در . باشدچیزهایی از آن همه تحریؾ و دروغ را باور کرده اند، الزم 

همیشه رایج بوده  (ابوبکر، عمر، عثمان)با وجودی که لعن و طعن سه خلیفه ی بعداز پیؽمبر . مورد ولایع و اتفالات به چشم می خورد
، معتمدند که این سه نفر علیه علی توطئه کرده اند و خالفت به حك او را "ؼدیر خم"و شیعیان بنا بر روایت خود از والعه ی  (30)

اولن حکایت ؼدیر خم به آن ؼلظتی که شیعیان تعریؾ می کنند، در جهت والیت علی نبوده، و اگرچه دمحم . ؼصب کرده اند و از این لبیل
(. 31)در ؼدیر خم، علی را یکی از یاوران خود و اسالم و مسلمین معرفی می کند، در کنار نام او از چندین تن دیگر هم نام می برد 

 که می توان گفتحتی . باید توجه داشت که هر سه خلیفه ی پیش از علی، به ویژه عمر خدمات بزرگی به اسالم دمحم و مسلمین کرده اند
 .تشیع، ممدار زیادی از وجود خود را مدیون عمر و دیگر خلفاء پیش از علی ست

روزی که دمحم مکه را ترک گفت و به مدینه مهاجرت کرد، جمع یارانش بیش از صد و پنجاه تن این نکته را نباید فراموش کرد که 
یازده سال بعد که دمحم فرمانروای حجاز شد، همراهانش رویای تسخیر دو امپراطوری بزرگ همسایه، روم شرلی و ایران را در . نبودند

 از شمال آفریما ،تنها سیزده سال پس از دمحم، ولتی دومین جانشین او، خلیفه عمر به لتل رسید، اعراب شبه جزیره. سر می پروراندند
. گرویده بود" اسالم"تا منتها الیه خاورمیانه را در نوردیده بودند و از جمله مصر و ایران و تمامی بین النهرین زیر شمشیرشان به 

 (شام)تنها سی سال پس از دمحم، یعنی نیم لرن پس از آن روز که دمحم از کوه حرا فرود آمد، نمطه ی آؼاز امپراطوری اسالمی در دمشك 
توسط معاویه گذاشته شد و امویان برای بیش از یک لرن، به ثروتی از سرزمین های فتح شده رسیده بودند که حتی در خواب های دمحم 

یکی از آن همه دینی که اسالم امروز به این سه خلیفه به ویژه عمر مدیون است، فتوحات مسلمین پس از دمحم است . هم وجود نداشت
" آندولوسیا"فتح دو امپراطوری بیزانس و ایران که پایه های اصلی گسترش اسالم از . که به یکی از رویاهای دمحم لباس والعیت پوشاند

بیش از  (پیروان علی)شاید علت آن که عمر در بین شیعیان . ست، در دوران عمر و به کوشش و کاردانی او آؼاز شد"اندونزیا"تا 
ابوبکر و عثمان مورد طعن و لعن لرار می گیرد، یکی هم سیاستمداری و استعداد بهترش در اداره ی امور مسلمین و جهان اسالم بوده 

حفظ "با ابوبکر بیعت نکرد و پس از مرگ فاطمه، تنها برای " اعتراض"در تواریخ شیعی از جمله می نویسند که علی به عنوان . باشد
اما کمتر کسی توجه می کند که میان مرگ دمحم تا مرگ فاطمه، تنها چند . تن به بیعت با ابوبکر و سپس با عمر داد" وحدت مسلمین

این تردید، حتی در روایات شیعه وجود دارد که مرگ عمر و عثمان، هر دو به تحریک علی صورت گرفت . فاصله بود ( ماه؟5)ماهی 
با این همه خالفت علی پس از عثمان، تنها پنج سال طول کشید و تمامی این پنج سال در جنگ های بین مسلمانان گذشت که در . (32)

در تمامی این پنج سال، علی با یاران سابك دمحم در جنگ بود، و نه با . والع باعث دو دستگی و تخریب یکپارچگی مسلمانان شد
لذا بنظر می رسد لعن و نفرین خلفا توسط شیعیان، بیشتر . ، آن گونه که جنگ های دوران ابوبکر و عمر و عثمان بودند(33)کفار

. نوعی تحمیر آنها در جهت بزرگ کردن علی باشد

گفته می شود فدک ملکی . است" فدک"یکی از ولایعی که شیعیان در نابحك جلوه دادن خالفت ابوبکر و عمر روایت می کنند، والعه ی 
که به دمحم تعلك داشته و پس از او دخترش فاطمه، به عنوان ارث پدر، ادعای مالکیت فدک را  (در منطمه ی خیبر؟)یا نخلستانی بوده 

. (صدله)ابوبکر و عمر با این مساله مخالؾ بودند و ابوبکر مدعی ست که آنچه به دمحم تعلك داشته، متعلك به بیت المال است . داشته
همان گونه که ابوبکر و عمر معتمد بودند که پیامبر نمی توانسته برای خود جانشینی انتخاب کند و این امر طبك لوانین اسالم به عهده 

در دست " فدک"روایت شیعی از این والعه چنین است که گویا سند . فاطمه اما بر ادعای خود پافشاری می کند (34)ی مسلمین است 
بر سر این دعوی به خانه ی علی می آیند اما چون فاطمه . فاطمه بوده و ابوبکر و عمر می خواسته اند آن را به زور از فاطمه بگیرند

فرزند به )در شکسته به پهلوی فاطمه می خورد و باعث سمط محسن . در را بروی آنها باز نمی کند، عمر با لگد در خانه را می شکند



شیعیان می گویند علی پس از مرگ دمحم، به اتفاق چند نفر دیگر سندی به جانبداری از ادعای . (35 )می شود (دنیا نیامده ی فاطمه
روزی که ابوبکر و عمر به خانه ی علی و . ابوبکر زیر بار نمی رود. می دهد (ابوبکر)فاطمه بر فدک، امضاء می کنند و به خلیفه 

اما در روایات . فاطمه می آیند، به یک روایت علی با شمشیر کشیده از خانه بیرون می آید که او را می گیرند و خلع سالح می کنند
پس علی در طول پنج ماه پس از مرگ .  علی پس از مرگ فاطمه با ابوبکر و سال بعد که ابوبکر فوت کرد، با عمر بیعت کردنوشته اند

، و پس از مرگ فاطمه لضیه ی ؼصب خالفت توسط ابوبکر و (و طرفدار فاطمه)پیامبر، ابتدا علیه ابوبکر و عمر بود، و مدعی خالفت 
اما خود در دوران کوتاه خالفتش بانی اصلی ! تن به بیعت داد" حفظ همبستگی بین مسلمانان"لضیه ی فدک را فراموش کرد و بخاطر 

! جدایی و چند دستگی مسلمانان شد

باری، استدالل ابوبکر بنظر منطمی می آید که در اسالم، نه پیامبر و نه خلفاء، هیچ ارثی بجا نمی گذارند چرا که همه چیز به بیت المال 
ی مسلمین، از بیت المال می گیرد و در اصل به نوعی وامگذار بیت "ودیعه"مسلمین تعلك دارد و هر مسلمانی حك خود را به عنوان 

. ستاعمر در لضاوت و سیاست مردی مدبر بوده با روایات مختلؾ از دو سو، در این تردیدی نیست که . (36 )المال و مسلمین است
عمر اولین خلیفه ای . را که سردار بزرگی بود، به دلیل عمل خالؾ، از کار برکنار کرد" خالد"او در اوج پیروزی های دوران خالفتش، 

حتی برخی از مورخین ایرانی تا ... گرفت، به راستی میان مردم زندگی کرد، زندگی ساده ای داشت، و " امیرالمومنین"ست که لمب 
از سوی دیگر عمر، ضمن آن که عرب .  انگشت گذاشته اند و شخصیت اوعمرخالفت ، بر نشانه های بارز و هفتم هجرین ششم ولر

 .است، فاتح ایران است، و این دشمنی ایرانیان را از هر دو جهت تمویت می کند

 

( بخش چهارم)! ما و روایت اسالم ما

در میان نظرات مثبت و منفی، یک ئی میل هم دریافت داشته ام که با تعریؾ و تمجیدها و تعارفات معمول شروع می شود، که اؼلب 
از شما انتظار نداشتم خالؾ نظر من، "را گرو می گذارند تا در آخر بگویند؛ " ارادت"یعنی اول ! ممدمه ای هستند برای ایرادهای بعدی

سنی مذهب هستید که اینمدر  (من)بنظر می رسد شما "می نویسد؛ "! آب بکشید"لطفن دهانتان، یا دستتان یا للمتان را "! حرفی بزنید
پراکنی در " معلومات"چون اگر این دوست ما در زمینه ی . که بیشتر ناشی از کم دانی ست، تا کم لطفی...". از شیعیان بد می گویید و 

و یک علی اگر از تشیع به تسنن هم . ست"علی"مورد شیعه و سنی کمی، فمط کمی مطالعه می داشت، کافی بود توجه کنند که اسم من 
در فرهنگ ما هیچ شیعی، نامش عمر نیست و هیچ سنی را علی ! تؽییر مذهب داده باشد، لاعدتن اسمش را هم عوض می کند

اگر کافر و بی خدا و المذهب هم باشد، از نامش پیداست که در خانواده ای شیعی " علی"پس، دویم، این که یک ! نامگذاری نمی کنند
. ی اگر هست، از پدرم بوده که به علی ارادت داشته"گناه. "اصلن اینها تمصیر و گناه من نیست... مذهب به دنیا آمده و بزرگ شده و

از اولین ... من اما چشم بسته همه چیز را نپذیرفته ام و از یکجایی شروع کرده ام به جستجو تا بدانم این علی کیست و از کجا آمده
پرسش های من، یکی هم این بود که ما این همه از اعراب متنفریم و آنها را سوسمارخور و عمب افتاده و وحشی و نمی دانم چه و چه 
می نامیم، چطور شده که از وسط این اعراب، دمحم را این همه ستایش می کنیم و بعد ابوبکر و عمر و عثمان را لعن و نفرین می کنیم و 

باز، علی را و سپس حسن را و حسین را و زین العابدین بیمار تا حسن عسگری را، که همه هم عرب بوده اند، از میان 
 می دانیم؟" معصوم"سوسمارخواران، 

چه ربطی ... اینها اولیاء هللا اند و برگزیده ی خدا و ! این حرفا را نزن ننه"اولین پاسخ به این سوال را از مادر بی سوادم به یاد دارم؛ 
امیدوارم هشتاد و چهار سال دیگر هم عمر کند که اعتمادش را همیشه با صدالت و سادگی بیان "! به عرب پابرهنه ی کون نشور دارند

هر ؼلطی میخواین بوکونین، . موسی به دینی خود، عیسی به دینی خود"کرده، در ممابل خنده و تمسخر ما فرزندان هم در نهایت گفته؛ 
برا خدا که عرب و عجم ندارد، ! احمك"پدر اما تند بود و همین پاسخ را با کمی توپ و تشر داد؛ "! کاری به کاری من نداشته باشین

این هم اما پاسخی به ذهن ...". مگه بمیه ی پیؽمبرا عرب بودن؟ خدا نیگا می کوند بیبیند کی شایسته س . همه را خودش خلك کرده س
! ولتی از معلم شرعیات پرسیدم، سید، اول عرض کالس را چند بار لدم زد، و بعد آرام گفت؛ برو بیرون. تحریک شده ی من نبود

این چندمین اخراج از سلسله اخراج های عمر من بود، که ! ساعتی بعد هم پرونده ام را زیر بؽلم گذاشتند و از مدرسه اخراجم کردند
در راه خانه با . ، یاؼی و مرتد و امثالهم است"کافر حربی"در سیستم استبداد ساالر، سوال کردن کار ! بود" سوال"همه هم ناشی از 

خودم می گفتم؛ البد نیش عمربی در این پرسش هست که مثل نیشتر به فالنجای معلم شرعیات فرو رفت و مرا دچار این عوالب کرد؟ آن 
که پاسخی برای پرسش تو ندارد، همیشه با اخم و تخم و سرزنش و دعوا و تندی و تخطئه و احتمالن ضرب و شتم می خواهد تو را 

شاید همین هم باعث شد تا به لول لدیمی ها کک به تنبانم بیافتد تا پاسخ را جوری در جایی . برای همیشه خفه کند و سر جایت بنشاند
ست بر مبنای اطالعاتی که "نظر شخصی"پیدا کنم، بهررو، درست یا نادرست، این پاسخ های من است، و همان ابتدا هم نوشته ام که 

 .یافته ام، بی هیچ تعصبی در هیچ موردی

آرمانگرا و بی "! این نیز بگذرد"بوده ایم، تابع " خوش به احوال"به گمان من، و به دلیل نحوه ی زندگی و ساختار معیشتی، ما ملتی 
شده ایم، اینجا هم روزمان را با همان " شهر"هیچ فلسلفه و برنامه ای، حتی ولتی از گله داری و کشاورزی دست کشیده ایم و ساکن 

تاریخی، " مهاجمان"شاید برای همین هم . که در دشت و صحرا و کوهستان بوده، بسرآورده ایم" بی برنامگی"و " خوش به احوالی"
که کم هم نبوده اند، همیشه با گروهی اندک آمده اند و از این سو تا آن سوی این سرزمین را زیر سم اسب هاشان به خیش کشیده اند، 

یا مثل اسکندر، از ؼرب تا شرق، سرزمین را شخم زده اند، یا مثل . با شمشیرها و نیزه هاشان تن و بدن ما را چریده اند و رفته اند



ها هم بوده اند، گمبوده هایی که یک "نادر"البته . افؽان ها از شرق آمده اند و ناباورانه تا ؼرب سرزمین را هفت هشت سالی چریده اند
شبه سر بر کشیده اند و شر مهاجمان را از سر سرزمین کم کرده اند، و بعد؟ خود با مردم و فرهنگ و تاریخ و ثروت این مرز و بوم، 

داشته " نادر"بعد از حمله ی اعراب مسلمان هم "! صد رحمت به کفن دزد اولی"چه ها که نکرده اند، آنمدر که مردم آه کشیده اند که 
که در خدمت " افشین"یا . ایم، به گونه هایی دیگر؛ ابومسلم مثلن، که بنی امیه را از شام برداشت و بنی عباس را در بؽداد کاشت

خلیفه، و در آرزوی امارت ماوراء النهر، بابک را گرفتار کرد و چون لربانی به پیشگاه دارالخالفه ی بؽداد برد، اما نه تنها حکومت 
یا هنگام تسلط ترکان، عزنویان، سلجولیان، بعد هم مؽوالن، تیموریان، . (37)هم نشد " شهریار اشروسنه"ماوراء النهر نگرفت، که 

کاتولیک تر "گاه چند صباحی با کیش و آیین مهاجمانی که فکری یا عمیده ای با خود آورده اند، السی زده ایم، و گاه .. بعد هم افاؼنه و
 (38)...شده ایم" از پاپ

یک چیز هست اما که در همه جای این تاریخ، هیچ مهاجمی با همان شکل و شمایلی که وارد این سرزمین شده، از این خاک بیرون 
بسیاری شان . شده است" دیگر"بهتر بگویم، هر که آمده به این زمین گرم چسبیده و زمینگیر شده تا رنگ عوض کرده و . نرفته است

تمریبن همه را با آؼوش باز پذیرفته ایم و چون درون . در این خاک و فرهنگ، مثل شکر در آب، حل شده اند و تؽییر ماهیت داده اند
بر سینه " با عشك"دایره ی دست و بازوی ما لرار گرفته اند، حلمه ی محبتمان را گرد تن هاشان فشرده ایم، بسته تر و تنگ تر، چنان 

همان گونه که معشوله را در چنبره ی محبت خود آنچنان . شده اند" آن ما"فشرده ایمشان که استخوان هاشان شکسته و نرم شده و از 
بجز یونانیان که سنت ها و فرهنگ خودشان را . می شود" عین ما"می فشاریم که اگر نگریزد، از شدت عشك در ما تحلیل می رود و 

گاه با همین رویه ی مسالمت آمیز، تا اتاق خواب مهاجمان . شده اند" از ما"داشته اند، بمیه ی مهاجمان به تدریج و در نسل های بعدی 
امثال مؽوالن و تیموریان که هیچ حرؾ و پیام و فلسفه ای . در دستگاه عباسیان تا خالفت هارون الرشید" برامکه"مثل . نفوذ کرده ایم

از خود نداشته اند، از نسل دوم به بعد، وزیر و وکیل و دفتر و دستکشان ایرانی شده و در نسل سوم، اؼلب از ما ایرانی تر و مسلمان 
ما هم البته خوش به احوال، چه کنیم که اهل ... در گنبد و (!سلطان دمحم خدابنده)" الجایتو"تر شده اند، نمونه اش شاهرخ در هرات، یا 

 !؟ خودمان را به کشتن بدهیم که چه؟ این نیز بگذرد...و بیتمان را گرفتند و کشتند و تجاوز کردند و سوختند و

" تهاجم"پس آنچه در این تاریخ دراز، از ویژگی های بارز ما بوده، نه مبارزه با مهاجمین، که دگرگون کردن ساختار درونی و بیرونی 
در حمیمت . این کار را هم بی شتاب و به مرور زمان، بی آن که لصد و نیت سوئی داشته باشیم، انجام داده ایم. بوده است" مهاجم"و 

آرام، عین موریانه، و بی ستیزه . دگرگون کردن ظاهر و باطن مهاجمین، کاری بوده که ناخواسته و بی شمشیر و تفنگ انجام داده ایم
این چیزی ست . جویی، بر سنت ها و ویژگی های فرهنگ لبیله ای، چنان سخت اصرار ورزیده ایم که مهاجمان را به زانو درآورده ایم

در دوران معاصر هم هرچه از دیگران، بی یا با مسالمت بر ما . کردن عناصر و عوامل بیرونی گذاشته ام" ایرانیزه"که من نامش را 
 (.39)ساخته ایمش " از آن خود"تحمیل شده، با آن نجنگیده ایم، بلکه به مرور ایام دگرگونش کرده ایم و 

پارت ها که با مضمحل کردن . و دیگر اعراب مسلمان (اشکانیان)ها "پارت"در این همه با دو استثناء تاریخی روبروییم، یکی 
سلوکیدها، کم کم بر تمامی سرزمینی که زمانی امپراطوری پارس ها و هخامنشیان نامیده می شد، مسلط شدند، دو ویژگی عمده داشتند 

یکی آن که برخی از آداب و رسوم یونانیان را . بشوند" ایرانیزه"که سبب شد تا در این سرزمین دیر بمانند، و کمی تا لسمتی هم 
پذیرفتند، کمی هم دارای یک دموکراسی لبیله ای بودند که امور را به شکل شورای ریش سفیدان اداره ی می کردند و به سنت ها و 

شدند و بخشی از اسطوره و حماسه شان را هم به ما " از ما"شاید به همین دلیل هم . آداب و رسوم لبایل دیگر احترام می گذاشتند
شاید علت خصومت ساسانیان نسبت به . کردیم و به اساطیر و حماسه و افسانه های ملی خودمان چسباندیم" ایرانیزه"دادند که بعدن 

پارس ها و هخامنشیان می دانست و برای بازسازی سنت و " بحك"اشکانیان هم همین بود چون اردشیر ساسانی خودش را دنباله ی 
ویژگی دیگر . (40)تمریبن تمامی اسناد و آثار بالی مانده از دوره ی اشکانیان را نابود کرد  (هخامنشیان)مذهب و فرهنگ پارس ها 

، یعنی نوعی ملوک الطوایؾ که (استاندار)اشکانیان، تمسیم سرزمین به ایاالت متعدد و سپردن امارت هر ایالت به یک ساتراپ 
 .گردنکشان را به امارتی آرام می کرد، و سرزمین هم از آشوب های داخلی در امان می ماند

و دور از دسترس  (ابتدا شام و سپس بؽداد)استثناء دیگر اعراب مسلمان بودند که چون مرکزشان تا لرن ها بعد، در منطمه ی عربی 
ما اما مثل موریانه به جان ساختار فکر و عمیده و ایمان و مذهبشان افتادیم و . شدن کامل مصون ماندند" ایرانیزه"ما بود، خودشان از 

اعراب در . آرام آرام، چنان ساختمان اسالم اولیه را جویدیم و دگرگونش کردیم که با اسالم اعراب، بکلی و از بیخ و بن متفاوت شد
کردیم، تا به این " ایرانیزه"شوند، پس میراثشان اسالم را " از آن ما"منطمه ی ما نماندند تا در آؼوش عشك ساکت ما، تحلیل بروند و 

(. 41)کرده باشیم " مهاجم زدایی"وسیله 

که چیزی به اسم فلسفه را ... ملخص کالم این که ما جز یک دوره ی کوتاه بعد از اسالم در خراسان که ابن سینا و فارابی و ابوریحان و
در دهه ی  (؟)یی که البته پی گرفته نشد، هرگز صاحب هدؾ و برنامه ای نشده ایم؛ همان که دکتر کاویانی"چون و چرا"آؼاز کردند، و 

جامعه ی ما دربست سنتی ماند؛ جامعه ای که مسایل ". خوش به احوال"یعنی "! ملت بی برنامه و بی هدؾ"بیست شمسی گفته؛ 
اجتماعی و طبیعی اش را هرگز مورد تحلیل لرار نداده، تا جایی که طبیعت پیش رویش ادامه داشته، دیده و تجربه کرده و لذت برده، 

نگهداشته، لزومی " حس"کند، نبوده، نرفته، همه چیز را در حد همان " ذهنی"دنبال این که این تجربیات را ... همان گونه که هست
نرسیده، از آنچه " تخصص"در هیچ زمینه ای به "! این نیز بگذرد"؟، "چه فایده"ندیده اندازه گیری و آزمایش و برنامه ریزی کند، 

"! ما بی چرا زندگانیم"زیسته، به لول شاملو؛ " بی چرا"دور و برش دیده، پرس و جو نکرده، 



امروز را "پیش می رود؛ " االبختکی"یابی هم نیست، تجربه ها شخصی می مانند، و زندگی "علت"ولتی پرس و جو و کنکاش نیست، 
، رشته ی امورات جهان سنتی دست خداست، در آسمان است، از ید لدرت انسان به "فکرش را نکن، یه جوری میشه"، "خوش است

ولتی . دور است، پس به خود زحمت مده، بنابراین هیچ استدالل منطمی از هیچ کس پذیرفته نیست، مگر خود شخص تجربه کرده باشد
انسان هدؾ ندارد، نهادهای اجتماعی هم بی هدؾ اند، حاال تو هزار وزارت خانه بنا کن، ولتی آینده نگری و آزمایش و اندازه گیری و 

(. 42)برنامه ریزی نیست، همه چیز ضد خود عمل می کند 

" آن"به همین دلیل فلسفه ای نداشته؛ لرار بوده . ، بر ضدیت با اعراب گذاشته شده"اسالم ایرانی"بنیاد اولیه ی پیدایش تشیع یا 
بجز . رسیده، به سخن دیگر هدؾ و برنامه ی مشخصی از پیش نداشته است" این"به " ؼیر از آن"نباشد، پس با هر پیرایه ای 

مورد توجه و  (بجز شعر)سوؼات اعراب که ایده ی مذهبی تازه به نام اسالم بود، هیچ چیز دیگر لوای اشؽالگر، از جمله فرهنگش 
عنایت هیچ لومی از الوام ایرانی لرار نگرفت و از همان زمان تا امروز، همه ی نسل ها در همه جای این سرزمین به شکلی ناپسندیده 

و " عرب"را از " اسالم"از همین رو ایرانیان مسلمان به زودی و به همان روال آرام خود، تالش داشتند تا . یاد کرده اند" عرب ها"از 
آمده " اعراب"این که چرا ایرانیان در مدتی کوتاه و با آن وسعت، به آیینی ایمان آورده بودند که از سوی همین . جدا کنند" عربیت"

. بود، علت های متعددی داشت

علت اصلی همان گونه که بسیاری از پژوهشگران تاریخ و جامعه شناسی اشاره کرده اند، جامعه ی طبماتی دوره ی ساسانی بود که به 
چنان که روایت کرده اند، جامعه ی دوران ساسانی شامل دو لدرت مطلمه بود، . (43)شکلی سنگین بر زندگی مردم فشار می آورد 

و دیگر مؽان و روحانیون که در همه ی . یکی شاه و درباریان وابسته به لبیله ی شاه که در حفظ مراتب طبماتی خود متعصب بودند
این اولین بار در تاریخ ماست که مذهبی به آیین رسمی کشور . زمینه ها، حتی انتخاب شاه و رفتار و کردارش به شدت نفوذ داشتند

تعدد لیام ها و شورش های مخالؾ داخلی در . (44)تبدیل می شود و بصورت لاهرانه ای در همه ی ارکان زندگی مردم رسوخ می کند 
همه چیز برای "یک مرور ساده در پیام های مانی و مزدک؛ . دوران ساسانی نشانه ی بارز شرایط سنگین اجتماعی آن دوره است

، نشان می دهد که جامعه ی دوران ساسانی از چه کمبودهای اجتماعی رنج می برده و چرا این دو پیامبر این چنین مورد استمبال "همه
با این همه مانی و مزدک تنها لیام . (45)مردم عادی، و حتی پادشاهان که از لدرت مؽان و روحانیون به تنگ آمده بودند، لرار گرفتند 

از جمله لیام هایی که مدت ها شاه ولت ساسانی را دچار گرفتاری و پریشانی . کنندگان علیه ساختار اجتماعی دوره ی ساسانی نبودند
او که در جنگ با اشؽالگران شرق ایران، سردار پیشرو سپاه خسرو پرویز بود، پس از آن سر از اطاعت . کرد، لیام بهرام چوبینه بود

بهرام چوبینه چندین بار تا نابودی کامل . شاه پیچید و از استمبال گرم مردم و حتی برخی از افسران سپاه خسرو پرویز برخوردار شد
اما شاه و روحانیون او را با حیله به دام انداختند، پیروانش را سالخی کردند و در تاریخ هم  (46)خسروپرویز و ساسانیان پیش رفت 

 .از او، همانند مانی و مزدک، به نامهربانی یاد کردند

باری، مردمی که از فشار مالیات، سختی های زندگی و فشار مسلط اشراؾ و روحانیون به تنگ آمده بودند و از حاکمان دل خوشی 
جهانی که در آن دیگر کسی بنده ی . نداشتند، جذب پیام فریبای اسالم؛ برابری و برادری شدند که به آنها نوید زندگی تازه ای می داد

نبود، بلکه همه بنده ی یک خداوند بودند و در اطاعت و بندگی در پیشگاه خدای تازه، همه برابر بودند " آلا"ارباب و پادشاه و امیر و 
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بر خالؾ . (47)نبود... و هیچ تفاوتی میان شاه و روحانی و سردار نظامی و ارباب و بنده و 

مسیحیت که پس از جنگ های صلیبی، و بعدن کشؾ لاره ی تازه، بمیه ی موارد از راه میسیون های مذهبی در کشورهای تحت سلطه 
گسترده شد و اؼلب مسیحیان امروز، به دست میسیون ها به دین عیسی گرویدند، اسالم از همان ابتدا و همیشه و همه جا به زور 

لتل و ؼارت مردمان . شمشیر بر مردمان سرزمین های فتح شده تحمیل شد و بصورتی آیینی موروثی، نسل از پی نسل به امروز رسید
سرزمین های فتح شده، که بر طبك لوانین اسالم؛ ثواب و صواب دانستن لتل کافر و حالل دانستن مال و زن و فرزند او بر مسلمان، 

بصورت لانونی با تایید آسمانی خدا و کتاب ممدسش لرآن، در آمده بود، خشونت بی حد مسلمانان در سرزمین های فتح شده را توجیه 
وحشت ناشی از لتل و از دست . اعراب فاتح در ابتدای اسالم از این لوانین در نهایت شماوت و بی رحمی استفاده می کردند. می کرد

دادن همه چیز، سبب شد تا الوام ساکن سرزمین های مؽلوب، گاه پیش از شکست، بی آن که چیزی از آیین تازه بدانند، و تنها برای 
. به دین فاتحان درآیند" اشهدی"نجات زندگی خود و بستگانشان با 

 

 (بخش پنجم)! ما و روایت اسالم ما

دیدیم که چون اسالم یک ساختار کاملن تازه و در عین حال متفاوت با آیین و مذهب و فرهنگ و سنت ایران ساسانی داشت، ایرانیان 
در یک سو مفاهیم فریبای آیین تازه لرار داشت که زمان بلندی می . مؽلوب را در ضربه ی فرهنگی بزرگ و چند جانبه ای فرو برد

طلبید تا در جامعه ی ایرانی بالی مانده از دوران ساسانی، جا بیافتد، و در سوی دیگر فاتحانی با اخالق و فرهنگ و زبانی متفاوت بر 
عامل تخریب کننده این یادگیری، شتاب توام با لصاوت فاتحان بود که با شمشیر، باالی سر مؽلوبین منتظر . جامعه مسلط شده بودند

ناگهان امپراطوری بزرگ و لدرتمندی با فرهنگ و آیین و سنت کهنه و جا افتاده منسوخ شده بود و فاتحانی از فرهنگ . ایستاده بودند
سرزمین پهناور به بخش های کوچک تمسیم می شد و هر . و سنت و زبان و آیینی دیگر با لدرت تخریب باال جای آن لرار گرفته بودند

بودن " برحك"بود که نه تنها به زبان و فرهنگ و سنت و آیین خود می اندیشید، که با تکیه به  (عرب)بخش در دست حاکمی بیگانه 
احکام اسالم که حتی برای فرمانروایان مسلط عرب . خود و آیین تازه اش، پروای هیچ ملیت و لوم و سنت و فرهنگ دیگری را نداشت



نیز تازه بود، بنا بر تفسیر شخصی هر حاکم تازه، بسرعت در جوامع کوچک الوام ایرانی به اجرا در می آمد و کسانی که تا دیروز با 
سنت و آیین و لوانینی دیگر زندگی کرده بودند، در ساختار تازه و کاملن متفاوت، و پیوسته در حال تؽییر، فرورفته در ضربه ی 

آن که بطور اتفالی زنده می ماند، نه تنها خواسته یا ناخواسته مسلمان به حساب می آمد بلکه . فرهنگی، متحیر و گیج مانده بودند
تحول و . موظؾ بود به عنوان سرباز، برای گسترش آیین و لوانین تازه ای که خود نمی شناخت، در رکاب امیری تازه شمشیر بزند

دو "عبدالحسین زرین کوب، دویست ساله ی ابتدای اسالم در ایران را . دگرگونی های پی در پی، تطابك را پیوسته به تاخیر می انداخت
لمب داده چرا که ضربه ی حاصله از این تحول ناگهانی و متفاوت با نظام گذشته، مردم را باالجبار وامی داشت تا مفاهیم " لرن سکوت

ساده ترین راهکار پرهیز از ! تازه را نیم جویده دریابند و زندگی و روزگار خود و خانواده شان را با آن وفك دهند، تا مگر زنده بمانند
حاکمان و آمران . مصیبت، پذیرش بی چون و چرای نظام تازه بود، چرا که هر مماومت کوچک می توانست به لیمت سنگینی تمام شود

هیچ حساب و . تازه از هیچ رحم و گذشتی لانونمند، برخوردار نبودند؛ به نام خدا و اسالم و پیامبر یا خلیفه، می کشتند، یا می بخشیدند
باید چندین نسل می گذشت . مخالؾ یعنی کافر، و لتل کافر واجب بود. کتابی در کار نبود، همه چیز به لضاوت شخص حاکم ختم می شد

. تا ایرانیان به زبان و فرهنگ و آیین لوم ؼالب آشنا شوند و کم کم از زیر ضربه ی فرهنگی بیرون آیند و با هویت تازه خو کنند

ولتی چشم ها باز شد و مردم با مولعیت تازه آشنا شدند، کم کم به اندیشه . با آؼاز این خود شناسی، جامعه ی ایرانی کم کم به خود آمد
دریافتند پدرانشان برای رهایی از تسلط دربار ساسانی، آیین تازه را بی هیچ مماومت و پرس و جو پذیرفته بودند و از . ی رهایی افتادند

این ولتی بود که مرکزیت اسالم به خالفت بنی امیه در شام مستمر شده بود و دستگاه پر . شده بودند" اژدها"رها نشده، دچار " مار"
به سخن دیگر، ایرانیان رها شده از لهاریت خدایی آسمانی در چنبره ی . زرق و برق خالفت اسالمی، تملیدی بود حمیر از دربار ساسانی

، که بیگانه (ساسانی)یک ساختار طبماتی تازه که آمرانش نه خودی . گرفتار شده بودند" خلیفه"جباریت خدایان زمینی در کسوت 
خدایانی  (موالی)نزول کرده بودند؛ بندگان  (پس از اعراب)اکنون ایرانیان به دلیل نژاد، تا حد شهروندان درجه دو . بودند (اعراب)
به اطاعت خدای تازه تن داده بودند، اما دستگاه پر زرق و " برابری"پدرانشان به شوق رهایی از بندگی و رسیدن به ! ؼریبه (اربابانی)

 (.48).برق خالفت، آنها را در ستمی مضاعؾ فرو برده بود

و اولین نتایج بیداری ایرانیان، نصیب . اولین اعتراضات بصورت جنبش ها، از داخل حجاز تمویت می شد؛ بنی عباس علیه بنی امیه
از بامداد خالفت عباسیان تا بیش از پنج لرن اما، هر . همان ها شد؛ برافتادن بنی امیه توسط ابومسلم و به خالفت رسیدن بنی عباس

روز در هر گوشه ی این امپراطوری وسیع، یک یاؼی سر بلند کرد، جماعتی اطرافش را گرفتند، پایه های تخت خلیفه را لرزاندند و 
سرنوشت تمامی سرکشان در این پنج لرن، به سیاهچال های بؽداد و بوسه زدن بر چوبه ی دار ختم شد، و . پس، ممهور بؽداد شدند

تا بی . خلفا به یمن پلیس خفیه خود را تمدیس کردند، از خالفت اسطوره ساختند و راه هر نفسی را در سینه ی هر نفس کشی بستند
کرد و " نمدمال"خبری از اسالم و خدا، به نام هالکوخان از راه رسید و بی پروای خشم خدا و رسول، خلیفه و حجتش بر روی زمین را 

می گویند هالکو برای کشتن آخرین خلیفه ی عباسی، از بیم ! خلیفه بی یک لطره خون، نه به آسمان که به اسفل السافلین پیوست
اعتمادی که بین مردم رواج داده بودند که خون خلیفه آسمان را به خشم آورد، به توصیه ی خواجه نصیرالدین طوسی خلیفه ی اسالم 

بیست سال پس از آخرین خلیفه ی بؽداد، . را در نمدی پیچید و گفت آنمدر بمالند تا جانش در آید، بی آن که صدایی از جهان بر آید
" تشیع"بودند تا زمانی که شاه اسماعیل " خدیو"مدعی خالفتی تازه سر از مصر بر آورد؛ این بار فاطمیان تا دویست و پنجاه سال بعد 

 هجری 923سلطان سلیم عثمانی معروؾ به سلطان مخوؾ که از لدرت گرفتن اسالمی تازه واهمه داشت، در . را در ایران رسمی کرد
را که یک عصا، یک دندان شکسته و چند تار مو، منسوب به دمحم بود را، با " اسباب خالفت اسالمی"بر لاهره و مصر پیروز تاخت و 

نامید، و بساط خالفت نزدیک به چهار لرن دیگر در عثمانی  (در ممابل ایران شیعه)خود به لسطنطنیه آورد و خود را خلیفه ی مسلمین 
. ادامه داشت

ریشه های . اما ایرانیان، پس از به خود آمدن از ضربه ی فرهنگی، از دو جهت فکری و عملی شروع به بازسازی هویت خود کردند
اولیه ی این هر دو گونه مماومت، در خطه ی خراسان سبز شد، چرا که اولن از دربار خلفا دور بود و در ثانی از حکومت های محلی 

خراسان بزرگ برای رشد متفکرین و مبارزین ایرانی از هر جای دیگر این سرزمین . ایرانی، همراه با مدارا و مسامحه برخوردار بود
پس پشت این جنبش های نظامی، می توان فکر به " بی فلسفه گی"در . (49)ابتدا جنبش های مماومت شکل گرفت. مناسب تر بود

با مرگ اندیشمندانی چون فارابی، . جنبش های فکری ایرانی که در مرحله ی بعد شکل گرفت، عمری کوتاه داشتند. ایران را بخوبی دید
اندیشه دیگر بر " ایرانی"که آؼاز درشتی برای برون رفت از فلسفه الهی اسالم و رسیدن به تعمل بود، وجه ... ابن سینا و خوارزمی و

به عبارت دیگر فلسفه ی عملی رنسانس اسالمی در خراسان در افکار چند اندیشمند خالصه شد و بعد، . آن ؼلبه نکرد" اسالمی"وجه 
حال آن که جنبش های عملی و نظامی با پراکنده شدن سیاه جامگان، در . دوباره به خدا باخت" عمل"در نطفه خفه شد و با دمحم ؼزالی، 

تا ... صفاریان، سامانیان، آل بویه، آل زیار... سپید جامگان رشد کرد، و سپس در سرخ جامگان، ابومسلم و الممنع و بابک و مازیار و 
 . لرن پاره پارگی، بار دیگر یکپارچه شد9صفوی، که باالخره سرزمین، پس از 

. درونی شد" مماومت"جنبش های عملی و نظامی نیز، به دالیل بی هدفی و بی برنامگی، یکی بعد از دیگری با شکست روبرو شدند و 
از سطح جامعه پرید و در ذهن مردم نشست، مماومتی آرام، بی اسلحه، درونی، تدریجی و بی خشونت از لرن " اسالم علیه اسالم"فکر 

با پیدایش روایت های . (50)سوم آؼاز شد و در لرون ششم و هفتم کم کم به شکل مذهبی تازه شاخ و برگ پیدا کرد و به میوه نشست 
معروؾ " اهل تسنن"و ؼیره، روایت اولیه، به نام روایت  (اسماعیلیه)دیگر از اسالم، مانند شیعه ی دوازده امامی، یا هفت امامی ها 

در مذهب تازه که کم کم به عنوان شیعه ! پیامبر می دانند" سنت"معلوم می شود پیروان روایت های دیگر اسالم هم آنها را پیروان . شد



، به گونه ای متفاوت از روایت ...رواج می یافت، همه چیز اسالم، از حدیث و اخبار و تاویل لرآن و (دوازده امامی)ی اثنی عشری 
. مستمر اهل سنت، تعریؾ می شد

لایل شدن تمدس . شخصیت دمحم، کم کم رنگ افسانه و لصه به خود گرفت و هر کس بر مبنای تمایالت خود حدیث و خبری بر آن افزود
و معصومیت برای مردی که در عین بی سوادی، از هوش و ذکاوت خارق العاده ای برخوردار بود، سبب شد تا شخصیت دمحم در الیه 

برای مردمان ساده و بی خبر سرزمین حجاز و سپس مردمان تازه مسلمان شده ی نواحی . ای از موهومات ؼالبن متنالض پیچیده شود
به همین دلیل هرکس به گمان خود پیرایه ای بر . دیگر، پذیرش یک انسان عادی به عنوان پیامبر و رهبر، ؼیر ممکن بنظر می رسید

. بست تا او را از مردم عادی کوچه و بازار متمایز سازد و از این راه، گرایش خود به کیش دمحم را توجیه کند" برگزیده ی خدا"این 
امروز پس از گذشت این همه سال، یافتن چهره ی والعی دمحم و زندگی او از میان اخبار و احادیث و روایت های متعدد، تمریبن 

(. 51)ؼیرممکن بنظر می رسد 

از آنجا که پیامبر نمطه اشتراک دو روایت از اسالم، تسنن و تشیع است، و در عین حال زمانی که ایرانیان از ضربه فرهنگی بیرون 
با این همه بیان روایات و . آمدند، سال ها از مرگ پیامبر گذشته بود، ایرانیان در ایرانیزه کردن پیامبر، چندان توفیمی نداشته اند

یا آنچه پیامبر در وصؾ  (اِنی ُوِلدُت فی َزَمٍن َمِلِک العادل)از لول خود او  (انوشیروان)احادیثی نظیر تولد پیامبر در دوران شاه عادل 
در عوض با ایرانیزه کردن . تبرک نوروز گفته و ؼیره، نشانه های تالشی ست که ایرانیان برای ایرانیزه کردن دمحم بکار برده اند

شخصیت های اسالمی پس از پیامبر، ایرانیان به روایت خود از اسالم لوت بخشیدند و از این طریك خود را از اعراب و اهل سنت جدا 
 .این روایت های ایرانی از شخصیت ها، بیشتر در وجود علی و فرزندانش تجلی پیدا کرد. نگه داشتند

مسایل در آنجا . فراموش نکنیم که آنچه دمحم برای مردم حجاز آورد، لوانینی ساده و متناسب با شرایط زیست لبیله ای در حجاز بود
" مهاجر"و " انصار"او هر روز در نماز، همه ی . آنمدر ساده بود که می شد در مسجدی کنار خانه ی دمحم در مدینه، رفع و رجوع شود

دو دهه پس از مرگ دمحم اما، با فتح سرزمین های تازه و افزایش جمعیت، آنچه ... را می دید، با آنها بحث و مشاوره می کرد و
ثروتی که به عنوان اموال کافران و ؼنایم جنگی و . سرزمین های اسالمی نامیده می شد، هزاران برابر حجاز، مساحت و سکنه داشت

مالیات و ؼیره به مدینه سرازیر شده بود، چنان عظیم بود که جانشینان دمحم به زودی دریافتند که آن لوانین اولیه که دمحم ممرر داشته 
دیگر نمی شد از کنار مسجدی در مدینه این ملیت . بود، لادر به اداره ی امور و پاسخگویی به مشکالت این امپراطوری پهناور نیست

در ؼیاب دمحم که . امپراطوری تازه هر روز به لوانین و ممرراتی تازه نیاز داشت. های متعدد با تاریخ و فرهنگی درخشان، اداره کرد
از یاران بجا مانده ی پیامبر متوسل می " خبر"و " حدیث"دیگر نبود تا به کوه برود و برای هر معضلی آیه و سوره ای نازل کند، به 

اما به زودی احادیث و اخبار هم سوای تردیدی که می آفریدند، دیگر پاسخگوی مشکالت نبود، اگرچه تا نیم لرن پس از دمحم، . شدند
نه تنها خلفای راشدین که دستگاه خالفت بنی امیه و بنی عباس هم تا دیر باز، برای . هنوز برخی در جعل احادیث و اخبار، دست داشتند

. حل بسیاری از مسایل دچار مشکل بودند، و کمبود لوانین برای اداره ی امپراطوری اسالم، سبب طؽیان و سرکشی های بسیار شد
دستگاه خالفت جهت تسلط بر اداره ی امور، ناچار به تاسیس دستگاه خفیه نویسی و امنیتی شد تا بتواند خلیفه را از هر جنبش مخالفی 

همین . با این همه روزی نبود که در جایی مردمی لیام نکنند، و ؼائله ای سر نگیرد. در هر گوشه ی این سرزمین پهناور با خبر سازد
. جنبش ها بود که دستگاه خالفت را چنان سست کرد که آل بویه مدت ها بر بؽداد تسلط داشتند و خلیفه تعیین می کردند

ازدیاد جمعیت و مساحت و ثروت، . روشن بود که لوانین اسالم برای اداره ی جامعه ی اسالمی، نه کافی بود و نه پاسخگو و نه منطمی
. سبب فساد دستگاه اداری و خالفت شد و همین سبب سستی اعتماد و ایمان مردم به دستگاه خالفت و رشد جنبش های مماومت شد

به نسبت وسعت سرزمین ها  (سه نفر از چهار نفرشان به لتل رسیدند)مخالفت داخلی که از همان دوران خلفای راشدین آؼاز شده بود 
" تابعین"در طی همان صد ساله ی اول پس از مرگ دمحم، صدها حدیث و نمل متنالض از یاران نزدیک دمحم و . بیشتر و بیشتر می شد

این احادیث و الوال که . ثبت و رایج شده بود، طوری که ناچار شدند برای صحت و سمم این احادیث و اخبار، ارزش هایی ممرر کنند
برای رفع و رجوع مشکالت جامعه تدوین می شد، در جای خود مشکل آفرین هم بود چرا که این احادیث و اخبار، با مبانی و روابط 

در جوامع و فرهنگ های مختلؾ، یا موضع اسالم ... تازه ی اجتماعی و لضایی و سیاسی و روابط فردی و روابط میان دو جنس ووو
 .با مذاهب دیگر و ؼیره، گاه متضاد بود و برخالؾ گفته های دمحم و لرآن عمل می کرد

با وجود تدوین یک لران واحد و زنده بودن نزدیکان دمحم تا نیم لرن پس از او، هرچه زمان می گذشت و بر للمرو اسالمی افزوده می 
از سرزمین های فتح شده افرادی برای . شد، نیاز جامعه ی اسالمی به احکام و اصول تازه و لراردادهای نو بیشتر به چشم می خورد

و آشنا به سرزمین خود و میان مردمان خود بازفرستاده " بلد"یادگیری اصول لرآنی و اسالمی به مرکز خالفت می آمدند تا به عنوان 
تشکیل می شد، و در مورد مسایل پیچیده ی زندگی در میان " کلیات"لرآن اما مثل هر کتاب آسمانی دیگری، از یک سری . شوند

این کمبود چنان محسوس بود که نیاز به تدوین کتابی در . مردمان مختلؾ، از سرزمین های وسیع فتح شده، نمی توانست پاسخگو باشد
اما از . زمینه ی احادیث و اخبار پیدا شد و تا حد ممکن نمل لول یاران نزدیک دمحم، خالء لوانین در زمینه ی احکام دین را پر می کرد

پیش گیری از مشکل آفرینی احادیث و اخبار، جمع آوری و تدوین آنها، . سوی دیگر کثرت حدیث و خبر مشکل تازه ای بوجود آورد
کتاب .  کسانی پیدا شدند که درستی یا نادرستی حدیث را به زعم خود تشخیص می دادند. به وجود آید" علم حدیث"سبب شد که 

 حدیث است که مولؾ آنها را از میان ششصد هزار حدیث، 725که در نیمه ی اول لرن سوم هجری تالیؾ شده شامل " صحیح بخاری"
که تمریبن هم زمان صحیح بخاری می زیسته، کتابی تالیؾ کرده که در آن دوازده هزار " صحیح نیشابوری"با این همه ! صحیح دانسته

اگرچه نمی دانیم معیار انتخاب صحیح از ناصحیح چه . حدیث معتبر از میان سیصد هزار حدیث رایج را به رای خود انتخاب کرده است



می توان ابعاد اؼتشاش . بوده، تفاوت آشکار این دو نظریه، نشان دهنده ی میزان اؼتشاش در همان صد و چند سال پس از دمحم است
در دوران های بعدی و تعدد مراکز و ماخذ اختراع حدیث و خبر را تصور کرد که از حدود و ثؽور مکه و مدینه و کوفه به سرتاسر عالم 

. اسالم کشیده شده بود

آنچه مسلم است، هیچ جامعه یا مجتمع زیستی به اندازه ی جامعه ی مدینه یا مکه پس از دمحم و فرمانروایی سی ساله ی جانشینانش، 
چنان ساده و محدود نبوده که بتوان با لوانین معدود و روابطی ابتدایی آن را اداره کرد؛ چنان که در وصؾ امیرالمومنین عمر خلیفه ی 

با فتح شهرها و تمدن های بزرگ، روشن شد که . دوم نوشته اند که در مسجد و کوی و بازار، به رتك و فتك امور مسلمین مشؽول بود
چنان به سرعت باال گرفت علم " خبر"و " حدیث"کار . لوانین اسالمی و دستورات لرآنی، پاسخ گوی مشکالت جوامع مسلمان نیست

تمسیم شدند که هر کدام، بنا به مصلحت و مطابك سواالت پیش " اخباریون"و " حدیثیون"حدیث تدوین شد و مسلمانان به دو گروه 
مهم تر این که لسمت هایی بسیار جزیی از گفته . آمده، به حدیث یا خبری متوسل می شدند، یا می گفتند اگر پیامبر بود، چنین می کرد

ها و آیات لرآنی بر استخوان و سنگ و پوست و چوب نوشته و نمر شده بود، و بمیه اؼلب به اعتبار گفته های این و آن و حافظه ی 
اگر گفته ها و . یاران و زنان پیؽمبر اضافه شده است چرا که فرهنگ زمان، شفاهی بود و به ندرت چیزی در جایی نوشته می شد

. اعمالی هم بوده، کمتر کسی در این اندیشه بوده که این گفته ها و اعمال، نوشته شود تا بعدها بکار جماعت تازه ایمان آورده بخورد
و " الت"لضیه ی بت های کعبه؛ . دمحم بنا به مصلحت روز، آیه یا آیاتی می گفته که تنها در اذهان برخی حاضران محفوظ می مانده

تایید این امر ... و" متعه"، یا ماجرای صیؽه ی (52)در مورد عایشه " محلل"، یا مساله ی (52)و آیات شیطانی " عزی"و " منات"
دمحم در لانون سازی برای ایده ی تازه ی خود، از برخی رسوم دوران جاهلیت نمی توانسته چشم بپوشد و آنها را بکلی نادیده . است

( 52).بگیرد

اگرچه بخش بزرگی از لوانینی که دمحم آورد، از آیین های پیشین به ویژه یهودیت که رواج بیشتری در جزیرة العرب داشت، برگرفته 
با این همه . شده بود، با این همه بسیار ساده بود، و برخاسته از یک جامعه ی ی لبیله ای با ذهنیاتی ابتدایی و متناسب با شرایط آن

 سالی که دمحم زنده بود، توانست با نزول آیه و سوره از آسمان، هر امر تازه ای را به شکل خود سر و سامان دهد و برای 23در طول 
گروهی . این همه اما شفاهی بود و آنچه بعدها نوشته شد، از روی حافظه ی افراد متعدد گرفته شده بود. هر پرسشی، پاسخی تهیه کند

لمب گرفته اند، پس از مرگ دمحم و عمدتن در دوران عمر آؼاز به کار کردند که در میانشان علی، عبدهللا بن " کاتبان وحی"که به نام 
کارشان را در دوره ی عثمان به پایان بردند، زمانی " کاتبان وحی. "بودند... ، ابو موسی اشعری و(کعب االخبار)مسعود، ابی بن کعب 

. که لرآن زاده شد

، از همه جهت به احراز، ابراز و نمایش هویت آؼاز کرده بودند، اما به سرعت راه و "دو لرن سکوت"باری، اگرچه ایرانیان پس از 
جهان اسالم پیوسته وسیع تر می شد و سرزمین های تازه . روش های چنین ابراز وجودی، یکی بعد از دیگری بر روی آنها بسته شد

مماومت ایرانی در ممابل دستگاه خالفت، به دلیل شکست های پی در پی جنبش های مماومت، نیاز . ای به للمرو خالفت اضافه می گشت
تجربیات . به یک برنامه ریزی و فکر و بنیاد لراردادی داشت تا همه گیر و همه جانبه بشود و به هم بستگی الوام ایرانی بیانجامد

. متعدد نشان داده بود که چنین امری تمریبن محال است، چون هر لبیله ای در فکر خود بود و هر رهبری به لدرت خود می اندیشید
ابومسلم و پیروانش تصور می کردند که وضع ایرانیان با خالفت . جنبش سیاه جامگان توسط بنی عباس، علیه بنی امیه تمویت می شد

و شهروندان درجه دو، " موالی"و " عجم"از صورت  (53)و تؽییر فیزیکی مرکز خالفت از شام به بؽداد  (عموی پیؽمبر)بنی عباس 
که رفت، " رهبر"و " فرد. "اما عباسیان پس از رسیدن به لدرت، ابومسلم را از میان برداشتند. به هویتی درخور تبدیل خواهد شد

نهضت های ایرانی پس از سیاه جامگان نیز، به طرق مختلؾ تالش کردند تا آنچه به گمان آنها ضعؾ سیاه . نهضت هم از هم پاشید
متوسل شد و ادعای برگزیدگی کرد، به این خیال که " ماه نخشب"الممنع به معجزه ی . جامگان محسوب می شد، به شکلی جبران کنند

پس روش الممنع و سپید جامگان؛ استمالل از پشتیبانان عرب و اتکای به خود . کمبودهای جنبش سیاه جامگان را جبران کرده باشد
از آنجا که ابومسلم یک برگزیده ی جنگی بود، شاید الممنع تصور می کرد که برای از میان بردن آثار یک پیامبر معجزه گر، باید . بود

نیز، نزد  (مزدک)شاید بابک نیز تصور می کرد که گرایش به اندیشه های یک پیامبر ایرانی ! پیامبری با معجزه ای تازه بیافریند
هرچه بود، هیچ کدام برنامه و هدفی حساب . ایرانیان مخالؾ دستگاه خالفت و اندیشه ی اسالمی اعراب، جاذبه ی بیشتری داشته باشد

 !شده و مشخص نداشتند

از سوی دیگر و به دلیل جنبش های متعدد در نواحی مختلؾ ایران، خلفای عرب دیگر اعتمادی به ایرانیان نداشتند و از لدرت گرفتن 
سرنوشت برمکیان، با . به لدرت رسیدن هر ایرانی می توانست سوء ظن اعراب و خلیفه را تحریک کند. آنان سخت در هراس بودند

ایرانی دیگر امکان بلند شدن در . وجودی که در طول دو نسل، در خدمت خالفت بودند، به کوچک ترین نسیمی در هم نوردیده شد
از سوی دیگر باور مردم پس از . دستگاه خلیفه را هم از کؾ داده بودند و بیش از پیش از هر ممام و مولعیتی دور نگهداشته می شدند

نسل های متمادی، کم کم جا افتاده بود و نه زردشت و مزدک و مانی و نه گذشته ی ایرانی، نمی توانست عوامل لدرتمندی در 
زبان عربی، به عنوان زبان دستگاه خالفت و جهان اسالم، کم کم جا افتاده بود در . برانگیختن آنها علیه دستگاه لدرت در بؽداد باشد

زبان . حالی که عناصری ایرانیت نظیر زبان، نه تنها سبب رسیدن به مال و منصبی، نمی شد، بلکه بیشتر مایه ی تحمیر و شکست بود
در ابتدای لرن سوم هجری، تمریبن تمام ایرانیانی که در علم و سیاست و جامعه به . فارسی و فرهنگ ایرانی کم کم به تاریخ می پیوست

از سوی دیگر . جایی رسیده بودند، به عربی تکلم می کردند و به عربی می نوشتند و گاه خود را بیشتر عرب می دانستند تا ایرانی
دستگاه خفیه ی خلیفه، پیوسته در کار تبلیػ بود، تا خلیفه و امیرالمومنین را واسطه ی خدا و رسول للمداد کنند، و اطاعتش را واجب 

در چنین فضایی برانگیختن مردم به رویارویی با خلیفه ی مسلمین، پیش از هر چیز بمثابه مخالفت با خدا و رسول، و جنگ . بشمارند



تلمی می شد و با توجه به این باور که میان مردم رواج داده شده بود، که خلیفه از جانب خدا حاکم بر سرنوشت " مسلمان با مسلمان"
. مسلمانان است، چنین اتحادی دیگر ؼیر ممکن بنظر می رسید

والعیت اما آن بود که دستگاه خالفت پیوسته عظیم تر و لدرتمندتر می شد و نهضت ها با وجود تفاوت هایی که داشتند، همه به شکلی 
" خوش به احواالن"دستگاه خالفت همه جا حضور داشت و " چشم و گوش. "در ممابل سپاه خلیفه و بؽداد، محکوم به شکست بودند

عامل دیگر . بسیاری هم بودند که مثل همیشه با چند سکه، به خدمت لدرت حاکم در می آمدند و به آسانی آدم فروشی می کردند
حکومت امیران عرب یا ترک یا ترکمن بر نواحی مختلؾ سرزمین بود که همه سرسپرده ی بؽداد بودند چرا که در طؽیان و مخالفت 

علیه دستگاه حاکم، همیشه احتمال نابودی و مرگ بود، اما در امارت و سرسپردگی، به نهاد مستمر و لدرتمند، به ویژه برای گمنامان و 
در عین حال، و به دلیل شکست و مرگ سرکشان و مخالفان، این . لدرتشان را بیمه می کرد (رسیدن از سربازی به سرداری)گمبودگان 

. تصور را بین مردم رواج داده بودند که خلیفه نظر کرده ی خداوند است

که ناشی " این نیز بگذرد"و " خوش به احوالی"فلسفه ی . کمتر سرزمینی و بیشتر زمینی بوده ایم (باشندگان ایران)از سوی دیگر ما 
از روحیه ی گله داری و لبیله ای و کوچی ست، سبب می شده تا شبان جایی روی زمین سفت، جایگیر نشود و علمه ی سرزمینی پیدا 

در عین حال، و همیشه و در هر فرهنگی، هستند، و بوده اند جماعتی که به مصلحت روز، با بیگانه و فاتح و صاحب لدرت . نکند
باری، مجموعه ای از عوامل و عناصر مختلؾ سبب . (54)بسازند و همدست شوند تا چند روزه ی عمر را، باری بهرجهت بگذرانند 

اسالم "شد تا ایرانیانی که به هویت مستمل خود می اندیشیدند، از جایی در تاریخ بعداز اسالم به این راه حل برسند که تنها از طریك 
حتی از طریك . اسالمی که در ممابل اسالم اعراب، دارای ویژگی های ایرانی باشد. ممکن است به هویت مشخصی رسید" علیه اسالم

حدس و گمان هم نمی شود به تاریخ مشخصی برای آؼاز چنین تفکر و چنین مبارزه ای پی برد، چرا که آنچه به عنوان تاریخ تشیع 
و برای تثبیت بیشتر آن به عنوان یک مذهب کامل، صورت گرفته  (تشیع)ساخته و تدوین شده، تمامی پس از شکل گیری خود جنبش 

است و بنابراین تاریخ و لوانین و ممررات و فمه و اصول و همه چیز تشیع، سال ها پس از ته نشینی اندیشه ی تشیع در تفکر ایرانی، 
(. 55)ساخته و پرداخته شده است 

به عوامل عمده ی متعددی وابسته است که به تدریج و در طول چند لرن، ابتدا در نمطه ای از  (اسالم ایرانی)پیدایش تفکر شیعی 
. به گمان من اولین عامل، باید شعر فارسی بوده باشد. جامعه ی ایرانی جوانه زده و رشد کرده و سپس به نماط دیگر سرایت کرده است

از آنجا که متون، کم کم به زبان عربی گرایش پیدا کرده بوده، و کمتر کسی به فارسی می نوشته، پیدایش شعر فارسی باید نطفه ی تولد 
به اعبتار برخی از . دوباره ی ایرانیت در جهان اسالم و عامل اصلی رواج زبان فارسی باشد که می رفته تا کم کم منسوخ شود

از دوران ابوحفض سؽدی و . پژوهشگران تاریخ ادبیات، شعر فارسی در آؼاز، تحت تاثیر اشعار دوران جاهلیت عرب شکل گرفت
که اولین شاعران فارسی گوی شمرده می شوند، تا  (دوره ی سامانیان)و رودکی  (لرن سوم، دوره ی طاهریان)حنظله ی بادؼیسی 

بی تردید تشویك امیران . زمانی دراز، منطمه ی زایش شعر فارسی، مانند بسیاری عناصر دیگر ایرانیت، خراسان بزرگ بوده است
چنان که در فاصله ی کوتاهی از ممبولیت اولین اشعار . محلی یکی از علل گسترش پر شتاب شعر فارسی در منطمه ی خراسان است

شاید یکی از علل . فارسی، دربار امرای سامانی و ؼزنوی پناهگاه شاعران بزرگی شد که تا به امروز هم نام و آوازه شان بلند است
از آنجا که شعر، مطالب را فشرده و . ممبولیت شعر در جامعه ی آن زمان، کثرت بی سوادان، یا به عبارتی للت باسوادان بوده باشد

کوتاه، و در لفافه ای زیبا، سرشار از الهام و ایهام، بصورتی چکیده و کوتاه، بیان می کند، و در عین حال موزون و ممفا و آهنگین 
سادگی اشعار شاعران اولیه، کار یادگیری و به خاطر سپردن شعر را برای . است، پس بهتر و بیشتر در خاطر می نشیند و می ماند

 .عامه ی مردم بی سواد، آسان تر می کرده است

ممبولیت شعر در میان درباریان و همین طور عامه ی مردم، سبب تولد دوباره ی زبان فارسی و توجه و گرایش عامه به این زبان می 
چندی نمی گذرد که زبان شعر، به دلیل ممبولیت در میان عامه، به زبان تاریخ و روایت گذشته ی فراموش شده ی الوام ایرانی . شود

با تحمیری که در دنیای اسالم از سوی عرب زبانان بر ایرانیان می رفت، افسانه ها و داستان های اساطیری و پهلوانی . تبدیل می شود
هنوز چندی از آؼاز پیدایش شعر . ، این بار در لالب شعر، در بین ایرانیان محبوبیت پیدا کرد(نوستالژی)ایران لدیم، بصورت ؼم ؼربت 

اولین . شاهنامه هایی که نشان از عظمت تاریخی اجداد ایرانی داشت. به زبان فارسی نگذشته بود که سرایش شاهنامه ها آؼاز شد
در طول مدت کوتاهی تا اواخر لرن سوم و اوایل لرن چهارم هجری، شعر و شاهنامه . شاهنامه ها نیز در خطه ی خراسان متولد شدند

سرایی به اوج خود رسید و شاعرانی چون دلیمی، عنصری، سنایی و فرخی سیستانی به ظهور رسیدند و شاهنامه سرایی تا اثر بزرگ 
و " ابومنصوری"، ممدمه ی شاهنامه ی "دلیمی"اگرچه جز شاهنامه ی فردوسی، و صفحاتی از شاهنامه . فردوسی اعتال یافت

چندان چیز دیگری در این زمینه به دوران ما نرسیده، اما  (ترجمه ی بنداری)، و ترجمه ی عربی شاهنامه (به نثر)ثعالبی " ؼررالسیر"
. در متن های بالی مانده از آن زمان، نشانه هایی هست که شاهنامه های دیگری نیز به نثر یا به نظم منتشر شده بوده است

همراه بازگشت زبان فارسی از طریك شعر، اعیاد و سنت ها و فرهنگ ایرانی پیش از اسالم که به دلیل گذر زمان از خاطره های ایرانی 
" عرفان"از سوی دیگر آثار مخالفت ایرانیان با تسلط زبان و فرهنگ و آیین عرب، از طریك . پس رانده شده بود، دوباره احیاء گشت

(. 56)انجامید " اهل شریعت"در ممابل " اهل طریمت"نیز در خطه ی خراسان بروز کرد که به نحله ی تفکر 

 



 (بخش ششم)! ما و روایت اسالم ما

اسالم و عناصر آن، به دوران پس از آؼاز شعر و رواج دوباره ی زبان " ایرانیزه کردن"گفتیم که به احتمال لریب به یمین، آؼاز 
به خاطره های تاریخی و لومی " بازگشت"فارسی، و تدوین و ممبولیت شاهنامه ها بین مردم باز می گردد که مجوزی بودند برای 

چرا که . ، همان گونه که پیش تر اشاره کردم، جز در مواردی جزیی، نمی شد به ترکیب دمحم دست زد"اسالم علیه اسالم"اما در . (57)
این همان تجربه ای بود که ایرانیان از نهضت هایی . نیز از میان برود" فرع"، سبب می شد تا "اصل"در هم ریختن و دگرگونه کردن 

کسب کرده بودند، البته حسی و نه از روی اندازه گیری و آزمایش و  (بابک خرم دین)و سرخ جامگان  (الممنع)شبیه سپید جامگان 
اما از فصل بالفصل پس از دمحم و انتخاب جانشین او آؼاز می شود و به اختالؾ روایت ها  (ایرانیزه کردن اسالم)این دگرگونی . برنامه

اسالم بر شانه های علی و فرزندانش " ایرانیزه کردن"اما چرا شاهباز . از زندگی، رفتار و اندیشه ی خلفای راشدین به بعد می انجامد
 می نشیند؟

در میان صحابه و نزدیکان دمحم، هیچ کس به اندازه ی علی از مجموع این همه ویژگی برخوردار نبود تا بتواند بجای او شاخص اسالمی 
بود  (ابیطالب)علی از شش سالگی در خانه و در دامان دمحم بزرگ شده بود، پسر آن عموی پیامبر . علیه اسالم مسلط و حاکم، لرار گیرد

علی هیچ کس را نداشت، به همین جهت از ابتدای اسالم که نوجوانی بیش . که دمحم را بزرگ کرد و همراه خود به سفرهای تجارتی برد
حتی در جنگ هایی که مسلمانان و یاران دمحم، او را تنها گذاشتند، علی جزو ده . نبود، در تمامی درگیری ها و جنگ ها کنار دمحم ایستاد

اگر در آن شب کذا در مکه، دیگرانی چون ابوبکر بودند که دمحم را یاری کردند و او را در کیسه ای بر . یازده نفری بود که با دمحم ماند
شانه ی خود از معرکه ی لتل، به در بردند، این اما علی بود که بجای دمحم در بستر او خوابید و کم مانده بود که بسیار زودتر از آنچه 

علی داماد پیامبر شد و این هدیه ی بزرگ را خود تماضا نکرد بلکه دمحم پیشگام این . بعدها اتفاق افتاد، جان بر سر این یاوری بگذارد
در برخی از جنگ ها، تنها حضور علی بود . پیشنهاد بود و به روایتی گفت که خدا از او خواسته تا فاطمه را به همسری به علی بدهد

در تمام سال های الامت دمحم در مکه، سپس در هجرت و فتح مدینه و سفر به مکه و . که سرنوشت را به نفع مسلمانان تؽییر داد
شکست مماومت لریش در ممابل دمحم و آیینش، لریشی ها بزرگ ترین مخالؾ پیامبر بودند و حتی خانواده ی دمحم، بنی هاشم را که 

تا فتح مکه، همه جا در جبهه ی  (بدر)سران لریش و همه ی لبیله، از اولین درگیری ها . بخشی از لریش بود، علیه او شوراندند
مخالؾ دمحم و مسلمانان حضور داشتند، و علی بسیاری از مبارزان و سران این لبیله را در جنگ های متعدد به لتل رساند، طوری که 

به او  (شیر خدا)" اسدهللا"دمحم بارها علی را به عنوان نزدیک ترین یار خود خواند و المابی نظیر . می نامیدند" لتال العرب"او را 
با وجودی که علی هنگام مرگ پیامبر، سی و چند ساله بود و در میان . بخشید و در آخرین سفر حج، او را نزدیک ترین یار خود نامید

صحابه، بسیاری چون ابوبکر و عمر بودند که هم از نگاه سن و سال و هم از نگاه نفوذ بر مسلمین و لبایل عرب، بر علی ارجحیت 
داشتند اما آنچه بیشتر از هر علت دیگر سبب شد تا شورای بزرگان در ؼیاب علی تشکیل شود و جملگی به ابوبکر، به عنوان جانشین 

پیامبر رای دهند، مخالفت سر سخت سران لریش و دیگر لبایل عرب با علی بود که به دلیل بی رحمی اش در کشتار مخالفین دمحم، و 
پس از دمحم، علی تنها چند ماهی فاطمه را داشت و پس از مرگ . (58)ضدیتش با سران و بزرگان لریش، دل خوشی از او نداشتند

او مایل نبود با طرفدارانی . شاید یکی از علت های بیعتش با ابوبکر و سپس با عمر، همین تنها ماندن باشد. فاطمه تنهای تنها ماند
 سالی که از حوزه ی لدرت دور ماند، 26به همین سبب هم در تمام . اندک، گوشه ای بنشیند، بی آن که دیده شود و به شمار آید

یکی ( جمل، صفین و نهروان)علت بزرگ جنگ های سه گانه ی دوران کوتاه خالفت علی . (59)روابطش با عمر و عثمان لطع نشد 
 .هم عدم پشتیبانی و مخالفت سران لبایل عرب و مسلمان از او بود

از سوی دیگر چون علی همیشه همراه دمحم بود و از بسیاری مسایل خبر داشت، روایت های او از زندکی داخلی و اعتمادات پیامبر، می 
عمر هنگام مرگ، شش نفر را برگزید تا از میان خود خلیفه ی بعدی را انتخاب کنند، علی جزو آن . توانست حکم لطعی داشته باشد

پس از عثمان، با وجودی که معاویه پسر ابوسفیان و پسرعموی عثمان، . شش نفر بود اما آنجا هم اکثریت نیافت و عثمان انتخاب شد
از امارت شام کنار نرفت و خود را جانشین بر حك عثمان دانست، اما علی از یاران معدود نزدیک به دمحم بود که هنوز در لید حیات 

به تحریک عایشه " زبیر"و " طلحه"با این همه مخالفان لدرتمندش، ابتدا . بودند، و در عین حال از دیگران بزرگ سال تر بود
سپس معاویه به کمک عمروعاص، با ادعای دخالت علی . در جنگ جمل علی و یارانش پیروز شدند. پرداختند و علیه علی متحد شدند

(. 60)در جنگی صفین اما، هیچ طرفی پیروز نبود . در لتل عثمان، ادعای خالفت کرد و از علی بیعت خواست

یکی . بودند (61)"موالی"علی در تمام سال های برکنار ماندن از لدرت، در کوفه و مدینه و نماطی بسر آورده بود که اکثریت ساکنانش 
از فرازهای بزرگ و در عین حال پنهان زندگی علی در ذهن ایرانیان، عدم شرکت او در جنگ ها علیه ایران و نابودی امپراطوری 

بخش عمده ی این جنگ ها در دوران عمر، و بخش پایانی آن در خالفت عثمان اتفاق افتاد؛ سال هایی که علی از . ساسانیان است
و عثمان نیز، از موالی به حساب  (فیروز، معروؾ به ابولولو)لاتلین عمر . خالفت دور، و به ویژه در دوره ی عثمان جزو منتمدین بود

به احتمالی ضرب المثل . بیشتر رزمندگان سپاه علی در دوران خالفتش، موالی بودند. می آمدند که با علی رابطه ی نزدیک داشتند
از یاران و صحابه ی دمحم، علی بیش از همه . (62)از همین امر سرچشمه می گیرد "! از بؽض معاویه بود، نه از حب علی"معروؾ 

بهررو، بی مهری اعراب، به ویژه لریش، سبب شد تا علی به پرچمی "! موالی"مورد نفرت اعراب بود، و از همین رو مورد ستایش 
، و مورد خشم و بی مهری اعرابی که به روایتی او را از هر منصبی دور نگهداشته بودند، "تنها"علیه اسالم عربی تبدیل شود؛ عربی 

"! حمش را خورده بودند"و به روایتی 



از " خوارج. "پس از جنگ صفین، گروهی از طرفداران علی، از این که تن به بازی معاویه و عمروعاص داده بود، از او جدا شدند
نوشته اند که یکی از دالیل عمده ی صلح حسن بن علی با معاویه، لدرت خوارج . نسل دوم بعد از پیامبر بودند و عمدتن ؼیر لریشی

جنگ میان بنی هاشم . به این معنا که اگر او به مصالحه با معاویه تن نمی داد، معاویه نمی نشست تا حسن معارض خالفتش بماند. بوده
نه حسن بن علی و نه معاویه طالب چنین ضعفی . و بنی امیه که دو خاندان لریشی بودند، سبب تضعیؾ لریش در ممابل خوارج می شد

و سروری لریش بر دیگر ملیت ها در جهان اسالم، حتی در لوانین و " آلایی"به همین دلیل، ارجحیت اعراب و . در درون لریش نبودند
یکی از علل مخالفت موالی و دیگران با . در طول امارت بنی امیه بر جای ماند... ممررات ارث و تمسیم ؼنایم و تسلط بر بیت المال و

به . در اسالم معتمد بودند، در تمامی جنبش های ضد اموی شرکت داشتند" برابری"موالی که هم چنان به . بنی امیه نیز، همین بود
، ایرانیان را بیش از پیش سرخورده (که عمدتن به دست ابومسلم اتفاق افتاد)حکومت رسیدن بنی عباس، خانواده ی دیگری از لریش 

اگرچه ایرانیان در ابتدا و سپس ترک ها و دیگر ملیت ها در دستگاه خالفت سهمی کوچک داشتند، اما هرگز با عرب و . و نومید کرد
. لریش برابر محسوب نمی شدند

کوفه که از ابتدا یک شهر نظامی بود، مانند بصره، یکی از پایگاه های لدرت موالی شد که به دلیل لرار گرفتن بر سر راه حجاز و 
. کوفه در عین حال محل حکومت علی، و لتلگاه او شد. عراق عرب به ایران، در ارتباط جنبش موالی با ایرانیان، نمش اساسی داشت

کوفیان که عمدتن از موالی ایرانی بودند، به دلیل دعوت از حسین بن علی و کشته شدن مسلم بن عمیل پسرعموی حسین، توسط حاکم 
حسن بن علی بر . در شکل گیری جنبش های مخالؾ خلفاء عرب و بسته شدن نطفه ی تشیع نمش اساسی داشت... و (ابن زیاد)شهر 

و " امام"جدم از ما خواسته تا "حسن در توجیه بیعت با معاویه گفت؛ . (63)خالؾ پدر و برادرش حسین، آدم پرخاشگری نبود 
موالی به دنبال کسی . (64)همین سبب شد تا بسیاری از او بریدند ". ی مسلمین هستیم"خلیفه"پیشوای مسلمین باشیم و نگفته که 

اسالم، در "در آن زمان هنوز هم کسی به تشیع و . بودند که مورد بؽض و خصومت اعراب باشد و علیه خالفت بنی امیه لد علم کند
در مورد حسین اما که از . موالی به احتمالی تنها به دنبال فروکشیدن اعراب از تخت خالفت بودند! نمی اندیشید" برابر اسالم

پرخاشگری بهره داشت و با یزید بر سر خالفت جنگید، به احتمالی ابتدا موالی با او همراه شدند اما چه شد که از او روی گرداندند و 
 (65)؟ "او را تنها گذاشتند"

موالی و اهل کوفه . سه سال پس از والعه ی کربال و سپس مرگ یزید بن معاویه، مختار ثمفی والی کوفه شد و علم انتمام برافراشت
گرد او جمع شدند و مختار به اتکاء آنها، اؼلب شرکت کنندگان در جنگ کربال را به انتمام خون حسین و یارانش، به اشکال مختلؾ 

تا دوران جعفر صادق، دستگاه خالفت ضعیؾ دار و دسته ی بنی امیه در  ( هجری؟64)از دوران مختار . شکنجه کرد و مکافات داد
" آل رسول"آنها موالی و ایرانیان را مخالؾ خود و طرفدار . شام، کاری به کوفه و بصره و شهرهای دیگر محل تجمع موالی نداشتند

در ممابل موالی هم بظاهر نه دارای گروه و دسته ی متشکلی بودند، و نه ایده ی . می دانستند (بنی هاشم و بنی عباس، عموی پیامبر)
 .مشخصی بجز مخالفت با اعراب داشتند تا به فکر شام و برانداختن بنی امیه بیافتند

پس از یزید، حکومت بنی امیه در امنیت نماند و بسیاری علیه آنها لیام کردند، پسر عمر تن به بیعت با یزید نداد و به کعبه پناه برد، 
حکومت لوم گرایانه ی . عبدهللا پسر زبیر از یاران پیامبر، نیز با داعیه ی خالفت، مدتی بر مدینه و بر لسمتی از عراق مسلط بود

 هجری در شام و سوریه 132اشرافی بنی امیه در طول نود و یک سال، هم چنان با آشوب و لیام و جنبش رو در رو بود و در 
نفوذ کردند، تا لرن  (اسپانیا و فرانسه)های مسلمان از اعماب بنی امیه تا جنوب ؼربی اروپا "مور"منمرض شد اما در شمال آفریما، 

. پانزدهم میالدی که توسط فردیناند، از اسپانیا به مراکش پس رانده شدند

و به  (دوره ی منصور)بنی عباس نیز، با وجودی که ابتدا جانب موالی را نگه می داشتند اما ابتدا و در مدتی کوتاه، ابومسلم را کشتند 
. زودی در بؽداد، به تملید روم و ایران، برای خود درباری تدارک دیدند و از وجود ایرانیان و ترکان در اداره ی امپراطوری بهره بردند

هارون اما برای . آنها به هیچ کس، حتی به اعراب اعتمادی نداشتند و از ابومسلم به این طرؾ، در باطن از ایرانیان بیمناک بودند
. را مرکز خالفت خود کرد (خراسان)خراسانیان اعتبار لائل بود و خود در سفر خراسان، در توس مرد و مامون فرزندش در ابتدا مرو 

با ظهور خالفت عباسیان، لیام های دهمانی . (66)، بساط خالفت را به بؽداد کشید ( هجری198)همین که بر برادرش امین پیروز شد 
برخی از اینان به بهانه ی کشته شدن ابومسلم توسط منصور، . و جنبش هایی دیگر برای درهم شکستن دستگاه خالفت بؽداد، پا گرفت

. خلیفه ی دوم عباسی، خود را ادامه دهنده ی راه ابومسلم و سیاه جامگان می دانستند

، هیچ فراز مشخص و واالیی، آنچنان که "امام"در یک جمع بندی کلی در برآورد زندگی دوازده . بازگردیم به اسالم ایرانی و اوالد علی
در نگاهی گذرا به زندگی دمحم و سپس فاطمه که به عنوان دختر پیامبر، همسر علی . در روایات شیعی پرداخته شده، بچشم نمی خورد

بن ابیطالب و مادر حسن بن علی و حسین بن علی، پیچ اصلی گردش اسالم سنتی به سوی اسالم ایرانی ست، کم و بیش دریافتیم که 
به عبارتی در تمامی تفاوت های روایت اسالم ایرانی با روایت اسالم سنتی، هیچ . تفاوت روایت ها به چه سمت و سویی تمایل دارند

آرایش اساسی و لابل باوری به ممام و منزلت این ممدسین نیفزوده است، سهل است، بلکه تنها تالش شده تا با داستان ها و افسانه 
اگر . را در الیه ی دوم یا سوم هویت آنها پنهان کند" عربیت"های گاه نا باورانه ای درباره ی زندگی، رفتار و حاالت آنها، جامه ی 

جلوه دهند، دست کم با تعاریؾ " از خود"ایرانیان نتوانسته اند نژاد و سوابك چهارده معصوم را به شکلی از یادها پاک کنند و آنها را 
، مهربانی و صبوری، مظلومیت و معصومیت، دانش خداداده و آگاهی به سر ضمیر "نظر کردگی"لصه ها و داستان ها در مورد 

" اعراب"از " متفاوت"آنها را بشویند، و " عربیت"بسازند و تصویر " ائمه ی اطهار"دیگران و ؼیره و ؼیره، تالش کرده اند از آنها 
همان چند مثال در مورد پیامبر و مخالفت های دو خلیفه ی اول با فاطمه و علی، کافی ست تا بدانیم هدؾ اصلی این . حاکم نشان دهند



و این آرایش و . و حجاز، خاستگاه اصلی آن بوده است" عربیت"تفاوت در روایات شیعی، هرچه بیشتر جدا نگهداشتن اسالم از 
. پیرایش از یکی دو لرن پس از دوران زندگی آنها توسط ولایع نگاران ایرانی صورت گرفته است

دیدیم که پس از بیرون آمدن ایرانیان از ضربه ی هولناک فرهنگی، سوای جنبش های مخالؾ کوچک در این سو و آن سوی سرزمین، 
اگرچه ایرانیان بسیاری در این لیام شرکت . ایرانیان با جنبش ابومسلم خراسانی و سیاه جامگان، در جهان اسالم اعالم حضور کردند

می دانیم که بنی امیه و بنی هاشم . داشتند، ابومسلم اما در مدینه و نزد آل عباس بزرگ شده بود و به آن خانواده ارادتی خاص داشت
با وجودی که میان آنها عهد مودت لبیلوی جاری بود، اما بنی امیه به دلیل تعداد بیشتر وابستگان و نام . دو خانواده از لریش بودند

با ظهور دمحم از بنی هاشم و لدرت گرفتن تدریجی او، این معادله به نفع بنی هاشم در هم ریخت و . آوران بر بنی هاشم برتری داشتند
پس از فتح مکه و شکست لریش، پیامبر . سبب دشمنی بنی امیه شد، خصومتی که تا فتح مکه توسط مسلمانان، آشکارا ادامه داشت

با این ! بیش از نیمی از همسران دمحم، از خانواده ی بنی امیه بودند. بنی امیه را مورد بخشش لرار داد و آنها جملگی به اسالم گرویدند
بنی امیه سعی داشتند اسالم دمحم و بنی هاشم را به نفع خود مصادره . همه دشمنی این دو خانواده به رلابتی در درون اسالم تبدیل شد

 (.67)کنند و از ابوسفیان به بعد نیز، این مبارزه بر سر لدرت، از هر دو سو و به اشکال مختلؾ ادامه یافت 

درگیری بنی امیه و بنی هشام، از معاویه و علی آشکار شد و چون معاویه به انواع حیل پیروز شد، بعد از مرگ علی، حسن را هم به 
معاویه اما تالش داشت تا خالفت را از صورت انتخابی بصورت انتصابی درآورد تا بنی هاشم را برای همیشه . مصالحه و بیعت واداشت

درگیری حسین با یزید، بیشتر از آن خاطر بود که حسین بن . به همین دلیل یزید، فرزندش را جانشین خود کرد. از خالفت محروم سازد
پس . علی به درستی می دانست که اگر این روند را متولؾ نکند، خانواده ی بنی هاشم برای همیشه از خالفت و لدرت دور می مانند

اگر حدیث یا نمل لولی که حسن بن علی در توجیه . به خاندان علی بود" خالفت"ستیز حسین بن علی با یزید، عمدتن برای بازگرداندن 
. بیعت با معاویه از جانب جدش دمحم بیان کرد، والعیت داشت، حسین بن علی نیز باید به امامت بسنده می کرد و از خالفت می گذشت

حسین بن علی را در این نبرد تنها گذاشتند، می دانستند که ریشه ی این جنگ در مبارزه بر سر  (از جمله موالی)شاید مردمی که 
، فریبندگی نداشت که زندگی و آرزوهای خود را بر سر اختالؾ دو (بندگان)برای موالی . لدرت، و دشمنی دیرین میان دو خانواده است

. خانواده ی لریش بر سر خالفت، بر باد دهند و به این وسیله بر تسلط اعراب بر جهان اسالم و ایران صحه بگذارند

ابومسلم نیز، با . پس از کشته شدن حسین بن علی، فرزندان عباس بن عبدالمطلب جای خانواده ی علی را در مبارزه با بنی امیه گرفتند
نتیجه آن که با برانداختن آخرین خلیفه ی اموی و تصرؾ شام، ابومسلم خالفت را، بی هیچ نظری . دشمنی با بنی امیه بزرگ شده بود

جعفر در این جنگ لدرت، . از بنی هاشم بود (امام ششم)سموط امویان همزمان با زندگی جعفربن دمحمبالر. به خاندان بنی عباس سپرد
، از محبوبیت باالیی برخوردار نبودند تا بتوانند لشکر و لدرت "بر کناره رفتن"هیچ دخالتی نکرد و خانواده ی بنی هاشم به دلیل همین 

دمحم "از همین رو پس از حسین بن علی، در خانواده ی بنی هاشم اختالؾ افتاد و اعراب طرفدار بنی هاشم، جانب . نظامی فراهم کنند
از همانجا . فرزند دیگر علی و برادر ناتنی حسین بن علی را گرفتند که از نظر زیرکی و سیاست بر زین العابدین ارجحیت داشت" حنفیه

بنی عباس نیز، از جمله ی جداشدگان بودند که گرد . این اختالؾ داخلی به انشعابات متعددی درون خانواده ی بنی هاشم کشیده شد
 .عبدهللا سفاح که مردی زیرک و سیاس بود، حمع شدند

جنبش ممنع نسبت به ابومسلم، . پس از کشته شدن ابومسلم، و در نیمه ی دوم لرن دوم هجری، الممنع، پیؽمبر نمابدار سر برافراشت
دارای چند ویژگی بارز ایرانی بود؛ الممنع در خراسان زاده و بزرگ شده بود، تالش داشت تا پیروان پراکنده ی ابومسلم را گرد خود 

الممنع بر خالؾ ابومسلم، مرد جنگی نبود، بلکه خود را یک پیامبر می . جمع کند، به همین منظور خود را پیرو ابومسلم معرفی می کرد
از آنجا که جامه و پرچم سیاه ". اسالمی"باشد تا " ایرانی"دانست و برای خود معجزه ای ترتیب داده بود و سعی داشت بیشتر 

از . ممنع درست نمطه ی ممابل، یعنی رنگ سفید را برگزید و بصورت توتم جنبش خود درآورد (68)ابومسلم، نشان از عباسیان داشت 
نوشته اند که در عماید و آداب و رسوم سپیدجامگان، . معروؾ شدند (در بین اعراب" مبیضه")همین رو پیروانش به سپیدجامگان 

بهررو، سپیدجامگان از بسیاری جهات، ایرانی تر از سیاه جامگان بنظر . نشانه های بسیاری از عماید مزدک و مانی وجود داشته است
از .  هجری از سپاه خلیفه و ماموران محلی اش شکست خورد و جنبش او نیز رو به زوال رفت169ممنع نیز در . می رسیدند

، که ابتدا در خدمت مامون بود و سپس در ابتدای لرن سوم "ذوالیمینین"اضمحالل ممنع و سپیدجامگان تا ظهور طاهر، معروؾ به 
سی سالی که خراسان به دلیل . را در خراسان بنیاد گذاشت، سی سالی فاصله افتاد (طاهریان)هجری به روایتی اولین سلسله ی ایرانی 

، هیچ مماومت چشم گیری از سوی ایرانیان بروز نکرد و مخالفین بالموه و (69)حضور مامون در مرو، که خود را ایرانی جلوه می داد 
 .تمویت و یاری می کردند (برادرش)بالفعل اعراب و بؽداد، بیشتر گرد مامون جمع شده بودند و او را در ممابل بؽداد و امین 

در این . نیمه ی دوم لرن سوم هجری به چند دلیل، نمطه ی عطفی در تاریخ مبارزات ایرانیان علیه بؽداد و دستگاه عربی خالفت است
زمان دستگاه نیمه لدرتمند سلسله ی ایرانی طاهریان که توسط طاهر ذوالیمینین در خراسان تاسیس شده بود، مضمحل شده بود و 

از . سامانیان که از هر لحاظ، ایرانی تر بنظر می رسیدند، در ماوراء النهر و خراسان بزرگ، صاحب لدرت و جاه و جاللی شده بودند
سوی دیگر صفاریان که در نواحی جنوب خراسان و سیستان لدرت داشتند و در دوره ی کوتاه حکومت یعموب لیث، تا دروازه ی بؽداد 
رفته و پایه های دستگاه خالفت را بارها لرزانده بودند، پس از مرگ زود هنگام یعموب، مناطك نفوذ خود را به نفع سامانیان از دست 

دستگاه امارت سامانیان . دادند و فرزندان سامان به ویژه اسماعیل سامانی، با فتح تمامی خراسان، به لدرتی بزرگ در منطمه تبدیل شد
در سمرلند و بخارا و ماوراء النهر، بیشتر به دستگاه شاهنشاهی ساسانیان شبیه بود تا  (در حکومت اسماعیل سامانی)در اوج لدرت 

. دستگاه امیران محلی دست نشانده ی بؽداد



پیش تر اشاره کردم که دربار سامانیان مرکز توجه و تشویك زبان و فرهنگ پارسی شد، و ماوای تجمع شاعران و فیلسوفان و 
توجه به فرهنگ ایران، جمع آوری افسانه ها و داستان های ایران لبل از اسالم و باالخره تدوین شاهنامه . متفکران ایرانی آن دوره بود

ادامه  (دوره ی سلطان مسعود، فرزند سلطان محمود)ها در این دوره آؼاز شد و رایج گشت و تا روزگار درخشش ترکان ؼزنویان 
از سوی دیگر برگزاری جشن های ایرانی نظیر نوروز و سده و مهرگان، با تشویك سامانیان دوباره در خراسان رونك گرفت و . یافت

نیاز به یادآوری نیست که شکوفایی فرهنگی و صنعتی و . سرزمین سامانیان مرکز فرهنگی و بازرگانی بزرگی بر سر راه ابریشم شد
در تمامی جهان اسالم، ... کشاورزی و بازرگانی شهرهایی چون سمرلند و بخارا و بلخ و مرو و هرات و ؼزنه و نیشابور و لندهار و

. زبانزد بود، و خراسان از لحاظ رونك بازارها و شهرهایش، جذابیتی در حد و حدود بؽداد، مرکز خالفت داشت

دوره ی اسالمی در ایرانی به اوج خود رسیده بود و بار و برش کم کم از محافل  (رنسانس)در اوایل لرن چهارم هجری، نوزایی 
دانشمندی و تحصیل کرده، به سطح مردمی رسید؛ دورانی که در آسمان فلسفه و علم، ستارگانی نظیر فارابی، ابن سینا، خوارزمی، 

زبان ... درخشیدند و در زمینه ی نثر و شعر و ادبیات، بزرگانی نظیر ناصرخسرو و دلیمی و سنایی و فردوسی و... ابوریحان بیرونی و
در همین دوره بسیاری متون عربی شده ی فارسی میانه و پهلوی، بار دیگر به فارسی . فارسی را به اوج اعتالی خود رسانده بودند

و در ماوراء النهر تا تاشکند در ازبکستان، به  (تا شرق افؽانستان فعلی)دری برگردانده می شود و زبان فارسی در خراسان بزرگ 
در این بازسازی هویت ایرانی، سنت های گذشته ی . بازرگانی و صنایع محلی نیز، بیش از همیشه رونك داشت. اعتبار گذشته بازگشت

" سیاووشان"ایرانی نیز جای خود را در میان مردم باز کرده بود، به گونه ای که جشن ها و اعیاد باستانی و حتی آیین هایی نظیر 
از صورت های پنهان در محافل بسته ی خانواده ها، به سطح عمومی شهرها کشیده شده بود و با شکوه  (عزاداری بر مرگ سیاوش)

. نسل های تازه ی ایرانیان با زبان و سنت و فرهنگ و آیین های گذشته آشنا می شدند. هرچه تمام تر برگزار می شد

در اینجا باید یک نکته را بصورت تذکری کوتاه یادآوری کنم که بر مبنای تواریخ، آخرین امام شیعیان، حسن عسگری در دهه ی دوم 
با این همه و علیرؼم آنچه بعدها در تواریخ شیعی .  هجری، به ؼیبت کبرا می رود239لرن سوم هجری در می گذرد و امام زمان در 

نیست و اؼلب مردم این نواحی اهل " تشیع"هنوز نامی از  (اوایل لرن چهارم هجری)نوشته اند، در هیچ کجای اسناد و منابع این دوره 
خوانده می شدند، ... تسنن اند و آنها که متفاوت از اهل سنت می اندیشیدند، از سوی اعراب و اهل سنت، رافضی و لرمطی و زندیك و

" تشیع"به زبان دیگر . نام گرفت، به چشم می خورد" تشیع"اگرچه در باور هرکدام از این فرله های مذهبی رگه هایی از آنچه بعدها 
وجود  (اواخر لرن سوم هجری)به مفهومی که امروز می شناسیم، نه در دوران دمحم و علی و فرزندانش، و نه در دوران بالفصل آنها 

اما روشن است که ایرانیان در لرن چهارم هجری، . خارجی نداشته و دارای تاریخی، آنچنان که بعدها ساخته و پرداخته اند، نبوده است
دیگر پذیرفته بودند که با نفوذ اسالم در باور مردم و لدرت نظامی دستگاه خالفت، اسالم از ذهن و فرهنگ الوام ایرانی بیرون رفتنی 

. نیست، و بازگشت به دوره ی پیش از اسالم، امری ناممکن است

 

 (بخش هفتم)! ما و روایت اسالم ما

نسل . پیش از این به دشمنی ایرانیان با سه خلیفه ی اول، به ویژه عمر که فاتح ایران و شکننده ی ساسانیان بود، اشاره کرده ام
این را هم گفته ام که به چه  (70)گذشته باید مراسم جشن روز نهم ربیع االول هر ساله را در خانواده های ایرانی به یاد داشته باشد 

دالیلی علی بن ابیطالب، نزد ایرانیان یا مخالفان اعراب و خلفا، مناسب ترین شخصیت برای سرآؼاز چرخش اسالم، از اسالم عربی به 
در تاریخ بی طرؾ اما زندگی علی دارای فرازهایی آن چنان درشت و یکتا نیست که در روایات شیعی به . اسالم ایرانی و شیعی بود

برای درک بهتر تحوالت لرن چهارم هجری به بعد در ایران، الزم است مروری اجمالی به زندگانی علی و . (71)چشم می خورد 
فرزندانش داشته باشیم 

 ساله ازدواج 50 ساله بوده که با خدیجه ی 25 یا 24، با احتساب این که دمحم "چهارده معصوم"بر مبنای روایات شیعی از زندگی 
 18 سال لبل از هجرت به دنیا آمده و فاطمه هنگام مرگ، 24کرده، و پیوند فاطمه و علی در سال دوم هجرت صورت گرفته، و علی 

-7 یا ده ساله بوده که به همسری مردی 9 ساله داشته، و خود 45 ساله و پدری 70ساله بوده، پس دختر پیامبر هنگام تولد، مادری 
از دوم تا دهم هجری که تمامی جنگ ها و معاهدات و گرفتاری های مسلمانان تا فتح ) سال زناشویی 9-8 ساله درآمده، و در طی 26

 (حسن، حسین، زینب، ام کلثوم) فرزند 4پنج بار از علی باردار شده،  (مکه و حجاز اتفاق افتاده و علی در مرکز این درگیری ها بوده
اگر روایت شیعه را بپذیریم که علی تا زنده بودن فاطمه، همسر دیگری نداشته، حدودن . سمط شده است (محسن)به دنیا آورده و یکی 

که از  ( سالگی64 تا 59) ساله بوده که همسرش فاطمه را از دست می دهد، و با توجه به ولایع دوران پنج ساله ی خالفتش 6-35
 فرزند یافته 14 سال گوشه نشینی، هشت همسر انتخاب کرده و از آنها 26، پس علی در طول (72)جمله درگیر سه جنگ بزرگ بوده 

 فرزند ثبت شده 30 همسر و 9در مجموع نام )در کارنامه ی علی یازده فرزند دیگر هم هست که از مادرانشان نامی برده نشده . است
تا وفات دمحم، ...( بدر، حنین، احد، خندق، هوازن، خیبر، تبوک، و)علی در جنگ های پی در پی مسلمانان در ده سال اول هجری . (است
فتح ) سال دوران خالفت ابوبکر، عمر و عثمان، از درگیری ها و جنگ های مسلمانان 26سپس .  سالگی خود را می گذرانده34 تا 24

 40 هجری به خالفت رسیده و در 35در . به دور بوده است (روم و سوریه و بین النهرین و ماورای اردن و مصر و البته فتح ایران
 .هجری کشته شده است



بجز امام سوم حسین بن علی، امام ششم جعفربن (. 73) ساله بودند 24 ساله و دمحمحنفیه 36 ساله، حسین 38هنگام مرگ علی، حسن 
دمحمبالر، امام هشتم علی بن موسی الرضا و امام دوزادهم مهدی، در مورد زندگی هشت امام دیگر در هیچ تاریخ شیعی اتفاق لابل ذکری 

ولایع مهم زندگی حسن بن علی، ابتدا تدارک سپاه علیه معاویه و سپس بدون جنگ و درگیری، بیعت با شرط، و . (74)ثبت نشده است 
بخشی از یاران او که با برخی مفاد عهدنامه با معاویه مخالؾ بودند، علیه حسن بن علی شوریدند و او را . عهدنامه با معاویه است

با وجودی که در تواریخ شیعه لید شده که معاویه با این شرط نامه موافمت کرد، برخی از کسانی که برای جنگیدن  ... (75)زخم زدند 
با این همه نوشته اند که معاویه از حسن . با معاویه آمده بودند، از گرد حسن بن علی پراکنده شدند و حتی برخی به معاویه پیوستند

 669 هجری، 50سال )را فریفت تا حضرت را مسموم کند " جعده"وحشت داشت و از طریك حاکم مدینه یکی از همسران حسن به نام 
 (.76 )(میالدی

نوشته اند که  (زین العابدین)در مورد فرازهای زندگی علی بن حسین . به والعه ی مهم دوران حسین بن علی به اختصار اشاره کردیم
و به خاطر سجده های ( زین العابدین)، شبانه روز گرم عبادت بوده (77)از مادری به نام شهربانو، دختر یزدگرد سوم به دنیا آمده 

زین العابدین در کربال حضور داشت و برخالؾ برادران و برادر زادگان و . روی پیشانی اش جای مهر، پینه بسته (سجاد)طوالنی 
با وجودی . (78)شرکت نداشته " دشمنان خاندان رسول خدا"و " اشمیاء"در جنگ علیه " بیماری"عموها و فرزندان دیگر، و به دلیل 

که او هرگز شمشیر به دست نگرفته و جز خواندن یک خطبه در خرابه های شام یا مجلس یزید، در تمام سال های زندگی هیچ مبارزه 
ی لفظی هم با بنی امیه نداشته، و تنها اشک می ریخته و بر روزگار پدر و برادرها و عموها در کربال زاری می کرده اما تخت و 

 سالگی اش، خلیفه ی ولت، ولیدبن عبدالملک تصمیم می گیرد زهرى به 57خالفت بنی امیه را به وحشت می انداخته، طوری که در 
 (.79)آن حضرت بخوراند 

از کربال و شام، به مدینه آمد، در کناره و ساکت، زندگی کرد، فرزندش دمحم بن علی معروؾ به بالر نیز  (زین العابدین)علی بن الحسین 
مثل پدر آرامش و سکوت را برگزید اما برادر کوچکش زیدبن علی، تا بالر زنده بود، در آرامش بسر برد و پس از مرگ برادر، در 

 هجری کشته 123کوفه، کانون طرفداران خاندان علی، بر هشام بن عبدالملک، خلیفه ی اموی شورید، ده ماه جنگید و سرانجام در 
کشته  (هجری125)او نیز در لیام علیه خلیفه . حلفه زدند" یحیی"معروؾ شدند و پس از او گرد پسرش " زیدیه"پیروان او به . شد
نوشته اند . جعفر ملمب به صادق، که مادرش از اشراؾ لریش و از دودمان ابوبکر صدیك بود، در حد اعالی محافظه کاری زیست. شد

از آنجا که ابومسلم . از او خواستند تا خلیفه شود، رد کرد و خالفت به عباسیان رسید (ابومسلم؟)پس از انمراض بنی امیه، خراسانیان 
.  هجری درگذشت148صادق در . بود، این ادعای شیعه، شبهه برانگیز است (سفاح)سرسپرده ی بنی عباس 

ایرانیان برای این تشیع را پذیرفتند که یکی از دختران یزدگرد به عمد یکی از فرزندان علی "، معتمد است که (اسالم شناس)آرنولد 
پس از مرگ حسن بن علی، آرزوی "او می نویسد؛ ". درآمد و ایرانیان در خاندان پیامبر، جانشینان پادشاهان خود را نیز باز یافتند

اما حسین به . آنها حسین را به لیام دعوت کردند. پیروان خانواده ی پیامبر و موالی برای بازگردانیدن خالفت به آل علی از نو زنده شد
در . شیعیان فهماند که بنا به رعایت عهدنامه ی برادرش با معاویه، تا زمان زنده بودن این خلیفه به ندای دعوت آنها پاسخ نخواهد داد

 هجری، اندکی پس از آن که برادر خوانده ی معاویه، زیادبن ابیه، والی کوفه و بصره شد، ُحجر و عده ای از شیفتگان آل رسول، 671
اما این امر تحمك نیافت زیرا مخالفین بنی امیه کافی و سازمان یافته نبودند و نتوانستند . کوشیدند تا لیامی در کوفه به راه اندازند

شیعیان است که حسین سرور آنها " شهادت"حادثه ی ؼمبار مرگ ُحجر و یارانش، آؼاز دفتر . پشتیبانی مردم کوفه را به دست آورند
". شد

درگذشت و به موجب وصیت نامه یی که رضایت بزرگان لبایل را همراه داشت، پسرش یزید به جای او به  (میالدی) 680معاویه در 
مخالفین مانند سلیمان بن صرد الخزاعی، حبیب بن مظاهر، و مسلم بن عوسجه که از طرفدران با وفای علی بودند، به . "خالفت نشست

دعوت های مشابهی هم از سوی یمنی های ممیم کوفه . حسین بن علی نامه ای نوشتند و او به رهبری گروه خود در کوفه دعوت کردند
اما حسین بن علی که از بیعت با یزید سر باز زده و به . رسید، به این امید که حسین، رهبری لیام علیه خالفت یزید را سازمان دهد

مسلم بن عمیل از . مکه عمب نشسته بود، مصلحت دید پسر عموی خود مسلم بن عمیل را به کوفه بفرستد و اوضاع را ارزیابی کند
یزید که از . هزاران نفر مردم کوفه برای حسین بن علی بیعت گرفت، و گویا همین سبب شد تا حسین در اندیشه ی خالفت، لیام کند

احساسات باالگیرنده ی هواخواهان آل علی مضطرب شده بود، حکمرانی کوفه را به والی بصره، عبیدهللا بن زیاد که نیرومند ترین 
الدامات تاللی جویانه و مجازات های ". سردارش بود، سپرد و فرمان داد آشوب های طرفداران حسین بن علی را به شدت سرکوب کند

کوشش مسلم . شدید ابن زیاد، کوفیان و یمنی ها و هواخواهان آل علی را به وحشت انداخت و از اطراؾ مسلم بن عمیل پراکنده شدند
". در این هنگام حسین بن علی به نیمه راه کوفه رسیده بود. "بجایی نرسید و دستگیر و کشته شد

برادر عباس، فرزند دوم ام )عده ای گرد دمحم حنفیه "اختالؾ و  شکاؾ بین مسلمانان، عمدتن بعد از والعه ی کربال آؼاز می شود که؛ 
اما شیعیان اینجا هم به حدیث یا روایتی متوسل می شوند که بنیادش روشن نیست؛ . برادر ناتنی حسن و حسین جمع می شوند (البنین

! این که پیامبر پیش بینی کرده بود که میان مسلمانان اختالؾ می افتد، و اشاره کرده که زین العابدین جانشین برحك امام حسین است
در اصل تاریخ نویسان شیعی هرجا دچار کمبود دلیل و ! در کتب شیعی هرجا لافیه تنگ آمده، از این احادیث از لول پیامبر آورده اند

و هم چنین داستان حضرت " زاول ارحام"می گویند آیات . برهان شده اند، حدیثی از لول پیامبر ساخته اند تا دهان مدعی را ببندند
در زمینه ی امامت زین العابدین روایت دیگری هم از دمحم به نام ! زکریا در لرآن بر این مبنا آمده تا امامت زین العابدین را تاکید کند

 (.80)که از حوصله ی این مطلب خارج است ..." می آورند" روایت لوح"



...  ساله است که پدرش فوت می کند و35در مدینه به دنیا می آید، . در مورد امام پنجم دمحمبالر، صفحات تاریخ از این هم سفیدتر است
 سالگی 55، ایشان را در سن "از حضرت وحشت داشته" هجری، هشام بن عبدالملک خلیفه ی اموی که باز هم 114باالخره در 

.  سال هم بعد از پدر زندگی می کند34 سال در سایه ی پدر و 34فرزندش امام ششم، جعفربن دمحمبالر، . و مسموم می کند" زهری"
از آنجا که سه فمیه . والعیت اما چنین می نماید که جعفر صادق یکی از واضعین فمه اسالمی ست. صادق را واضع فمه شیعی می دانند

و ادله و احادیث و روایات او در لوانین  (فمه جعفری)معروؾ اهل سنت در دوران او می زیسته اند، و هیچ کدام با مبانی فمه صادق 
، لذا فمهی که او تدوین کرد، به دلیل عدم لبول فمهای اهل (81)فمهی اسالمی، موافك نبودند، و در بسیاری جهات، مخالفت داشتند 

سنت، بعدها به نام فمه جعفری نامیده شد و البته در طول زمان به ویژه از دوران صفویه به بعد، پیرایه های بسیاری بر آن بستند که 
در بین شیعیان رایج است، به راستی از جعفر صادق  (جعفری)امروز محال است معلوم شود چه ممدار از آنچه به عنوان فمه شیعی 

بین شیعیان معمول است ! را به جعفر صادق نسبت می دهند، به این معنا که عمیده ی اصلی اش را پنهان می کرد" تمیه"از جمله . باشد
! به یک معنا این که منکر شیعه بودن خود شوند. کنند و شیعه بودن خود را پنهان کنند" تمیه"که هرکجا جانشان در خطر است، 

است که ساکن کوفه  (رهبر حنفی ها)" ابوحنیفه"فمه اسالمی در لرن سوم هجری مدون شده، و اولین آنها معروؾ به فمه حنفی، از 
 وفات 179است که از اهالی مدینه بود و در  (رهبر مالکی ها)" مالک ابن انس"دومین فمه مدون از .  هجری فوت کرد150بود و در 

، سومین متفکر اهل سنت است که فمه شافعی را بر اساس کتاب و سنت و (رهبر شافعی ها)" دمحمبن ادریس شافعی"پس از آن . یافت
 وفات یافت و تفاوت فمه او با دیگران، 241از ساکنین بؽداد است که در  (رهبر حنبلی ها)و باالخره احمدبن حنبل . لیاس تدوین کرد

. نسبت می دادند، می پذیرفت" صحابه"لرآن است، و از احادیث، تنها آن گروه را که به " تاویل"مخالفتش با 

از آنجا که رندگی و مناسبات معیشتی و اجتماعی در حجاز، تا لرن ها پس از دمحم تؽییر چندانی نکرده بود، پیروان دمحم را که به همان 
فمهی که از مجموعه ی احادیث و اخبار و روایات و آیات، شکل گرفت . می نامیدند" اهل سنت"لراردادهای اولیه ی اسالم معتمد بودند، 

اصحاب "در حجاز هم پس از یکی دو لرن، دو گونه فمه، یکی از . و در جهان اسالم منتشر شد، با لوانین سنت اولیه تفاوت هایی دارد
اما به دلیل تفاوت های فرهنگی و زبانی و تاریخی ملل مختلؾ مسلمان، . رایج شد (کوفه)"و دیگری از اصحاب رای (مدینه)" حدیٍث

بطور کلی لوانین و فمه اسالم، به . فمه اسالمی در جوامعی که تاریخ و تمدنی بلند داشتند، نه کارایی داشت و نه چندان پذیرفته می شد
. دلیل سادگی و ابتدایی بودنشان، هرگز با فلسفه مالوؾ و مانوس نشد

اسالمی تاسیس کرد که در آن خداشناسی، حموق اسالمی، اخالق و منطك و پزشگی و جبر " دانشگاه"باری، نوشته اند که جعفر صادق 
تمریبن همه ی تواریخ اسالمی بر این نکته اشاره دارند که جعفربن دمحمبالر مکتبی داشته که در ! و شیمی و دیگر علوم تدریس می شد

و تدریس گسترده ی علوم، " دانشگاه"های بعدی تشیع به "پیرایه"آنچه اما بنا بر . آن فمه و سنت و علوم لرآنی تدریس می کرده
تعبیر شده، جز بر اساس این باور نیست که جعفر صادق از علم ؼیب خبر داشته و ناخوانده مال و سرآمد روزگار بوده، وگرنه هیچ 
نشانی از تحصیل و طلبگی در زندگی حضرت وجود ندارد تا بپذیریم که ایشان سوای علوم لرآنی و حدیث، در علوم طبیعی، ریاضی، 

نوشته اند؛ . فلسفه، نجوم، علم تشریح، شیمی و دیگر علوم هم سرآمد دیگران بوده و همه را در دانشگاه خود تدریس می کرده
بنیانگذار فرله ی مالکی، " مالک بن انس"بنیانگذار فرله ی حنفی، " ابوحنیفه"شیمیدان معروؾ، " ابوموسی جابربن حیان طرطوسی"
(. 82)بنیانگذار فرله ی معتزلی از شاگردان صادق بوده اند " بن عطا (واحل)واصل "و 

اسماعیل که مردی جامع بود، به روایت شیعه . از هفت پسر صادق، سه تن در زمان حیات او بر سر ممام امامت با پدر کشمکش داشتند
دو فرزند . (اسماعیلیه، فاطمیه)مرگ وی سرآؼاز انشعاب و اختالؾ تازه در خاندان علی شد . در اثر افراط در شرابخواری در گذشت

دیگرش عبدهللا و دمحم نیز بر سر جانشینی جدال داشتند و نوشته اند که صادق پسر چهارم خود، موسی ملمب به کاظم را به جانشینی 
 اما نوشته اند که به زندان عباسیان افتاد و در زندان هم به با وجودی که نشانه از مخالفت جعفر صادق با خلیفه ی ولت نیست،. برگزید

" شهادت"شد و به " زهریده" سالگی توسط المنصور، خلیفه ی دوم عباسی 65با این همه در سن . خود ادامه داد" درس و تعلیم"
است که "حمیده خاتون"از همسر ی به نام  (کاظم)فرزندان ارشدش؛ اسماعیل و عبدهللا، از فاطمه نواده ی امام حسن، و موسی . رسید

. به تصریح کتب شیعه، برده بوده و جعفرصادق او را خریده، تعلیم داده و پس از مرگ همسر اولش فاطمه، با او ازدواج کرده است
که " الطحیه"و دیگری " ناووسیه"، دو فرله ی دیگر هم در زمان موسی کاظم ظهور کرده اند، یکی "مبارکیه"و " اسماعیلیه"بؽیر از 

(. 83)بنیان گذارش عبدهللا، برادر کوچک اسماعیل، و برادر ناتنی موسی کاظم بوده 

 ساله بوده و مانند پدر و جدش، بر کناره رفتن را 21در مدینه زاده و بزرگ شد، هنگام وفات پدر " برده"امام هفتم نیز از مادری 
داستان دشمنی .  سالگی در بؽداد، در زندان هارون الرشید درگذشت56 دختر شد و در 23 پسر و 18از کنیزان خود صاحب . برگزید

" برمکی"در برخی از رساله های آخوندهای شیعی، آمده که خانواده ی . خلیفه با امام هفتم، کمی گسترده تر از امامان دیگر است
نسبت به موسی کاظم حسادت می ورزیده اند و یحیی پسر خالد برمکی بظاهر دوست امام، به  (خانواده ی ایرانی در دستگاه هارون)

روایتی هم هست که علی فرزند اسماعیل ! خانه ی او رفت و آمد می کرده و او را زیر نظر داشته و به خلیفه گزارش می داده است
از لول ... رفته" لو"داده اما نمی دانیم حضرت چه می کرده که " لو"با پول توسط خلیفه تطمیع شده و عموی خود را  (نواده ی امام)

در ! موسی کاظم گفته اند که از لول پدرش گفته که جدم پیامبر خبر داده که علی بن اسماعیل، باعث یتیم شدن فرزندان من می شود
برخی از همین منابع آمده که چون هارون از بؽداد به مکه رفت، موسی کاظم با برخی از نزدیکانش به استمبال خلیفه رفتند و مورد 

(. 84)تفمد لرار گرفتند 



بی بی نجمه که توسط بی بی حمیده خاتون تربیت و تعلیم داده شده و به ازدواج فرزندش )نیز، از مادری برده " الرضا"علی بن موسی 
اگرچه در سکوت و آرامش در مدینه و کوفه زندگی می کرد ولی در دو سال .  ساله بود35به دنیا آمد و هنگام مرگ پدر  (کاظم درآمده

رفت و حبیبه دختر مامون را به همسری برگزید، اما توسط مامون که  (مرو)آخر عمر، والیت عهدی مامون را پذیرفت و به خراسان 
 هجری مرکز خالفت خود را به بؽداد برد و تمی فرزند رضا را که در 203مامون حدود . (85)، مسموم شد "از او وحشت داشت"

تمی و همسرش به مدینه بازگشتند اما زینب بارها از تمی . را به او داد (ام الفاضل)"زینب"مدینه بود، به بؽداد خواند و دختر دیگرش 
و معتصم برادر کوچکش به خالفت رسید،  ( میالدی833)چون مامون درگذشت . به پدرش، و بعدن به عمویش معتصم شکایت می برد

معتصم دختر برادرش را ترؼیب کرد تا امام را مسموم کند، اما زینب با دستمالی امام . را به مدینه باز آورد (ام الفاضل)تمی و زینب 
 سالگی بر علوم تسلط داشت و در 8نوشته اند امام تمی از . (!) سالگی خفه کرد و امام را در کاظمین به خاک سپردند26تمی را در 

! لضاوت شگفت انگیز بود

نمی نیز که از کنیزی مؽربی به دنیا آمد، با مادرش در مدینه زندگی می کرد، شش یا هشت ساله بود که پدرش فوت کرد، بعدن متوکل 
 254ماند تا در  (سامرا)خلیفه ی عباسی او را به زندان انداخت و چون خلیفه به دست محافظان ترکش کشته شد، نمی در زندان 

 هجری در مدینه و از 232فرزندش حسن بن نمی در . شد" شهید"مسموم و " معتز" سالگی به دست عمال خلیفه 40هجری، در 
معتمد خلیفه ی بعدی او را آزاد .  سالگی به امر خلیفه المعتز در سامرا و سپس در بؽداد زندان شد23در . (86)مادری برده متولد شد 
حسن عسگری نه زن عمدی داشت و .  ساله بود و شش سال بعد او را مسموم کردند22حسن هنگام مرگ پدر . کرد و به سامرا فرستاد

یک پسر پیدا کرد و خود  (دو فرزند، یا تنها)نه فرزند، اما تواریخ شیعه نوشته اند که از یکی از کنیزانش به نام نرجس در شهر سامرا 
به رهبری علی بن دمحم ازرلی از " زنگیان"در همین ایام لیام معروؾ و بزرگ .  هجری در سامرا درگذشت260 سالگی، در 27در 

زنگیان که از ستم به جان آمده . ، ارکان خالفت عباسی را به لرزده در آورد"صاحب الزنج"روستاییان حوزه ی ری و معروؾ به 
 هجری علی بن 270بودند، در جنوب عراق عرب و خوزستان لیام کردند و سپاه خلیفه را چهارده سال به ستوه آوردند تا سرانجام در 

. دمحم کشته شد و لیام به شکست انجامید

 سالگی تحت سرپرستی پدر بود و بجز گروهی خاص از شیعیان، کسی لادر به دیدن او نبود، یا به اعتبار 5مهدی فرزند امام حسن تا 
از لول یکی از آنها که لادر به دیدن مهدی بوده، گفته شده که . برخی روایات، جز تعداد معدودی، شایستگی دیدار او را نداشته اند

برای . مخفی شد (زیر گنبد در سامرا)نوشته اند که پس از مرگ پدر، به امر خداوند در سردابه ای . فرزند امام حسن عسگری را دیده
و پس از او " ابوالماسم حسین بن روح نوبختی"، آنگاه "ابن عثمان"، سپس پسرش (خدمتکار امام حسن)" عثمان ابن سعید"دوره ای 

، امام از ؼیبت ( هجری329)شش روز پیش از مرگ سامری . حجت امام ؼایب بر روی زمین بوده اند" علی بن دمحم سامری"
شش روز دیگر وفات می کند و پس از او کسی بر روی زمین حجت امام " سامری"بیرون می آید و اعالم می کند که  ( سال70)صؽرا

ؼیبت "ؼیبت بعدی یا آن گونه که می نامند . ؼایب نخواهد بود و امام دوباره به ؼیبت می رود تا روزی به دستور خداوند ظهور کند
 . هجری تا امروز ادامه داشته است329از " کبرا

 

 (بخش هشتم)! ما و روایت اسالم ما

برای پرداختن به نتیجه، الزم است به خالصه ای از آنچه تا اینجا گفته ام، بپردازم؛ با ورود اسالم، ایرانیان از همه ی جهات دچار 
اسالم و جامعه ی تازه، تمریبن هیچ وجه مشترکی با گذشته ی فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و مذهب و آیین . ضربه ی فرهنگی شدند

با خشونت هرچه تمام تر لوانین، سنت ها،  (دستگاه خالفت)چند نسل از دوره ی ساسانیان می گذشت و لدرت مسلط . ایرانیان نداشت
، ایرانیان تجربه "جهان اسالم"در دنیای تازه ای به نام . فرهنگ و آیین تازه و حتی زبان خود را به جوامع فتح شده، تحمیل کرده بود

ی لیام ها و شکست های متعددی را پشت سر گذاشتند و دریافتند که رهایی از تسلط اعراب و آیین تازه، به دالیل مختلؾ، امری ممکن 
برخی از آنان که در عهد ساسانیان و پیش تر، . ساختار تازه در بین بسیاری از الوام ایرانی جا افتاده بود. و سهل الوصول نیست

را تشکیل می دادند، پس از گذشت دو سده از فروپاشی ساختار گذشته، دیگر خود را بخشی از " پارس"یا " ایران"مجموعه ی 
برخی از این ملیت ها با آیین و لوانین تازه انس گرفته و . نمی دانستند و به هویت های ملی تازه ای رسیده بودند" پارس"یا " ایران"

دل آزار " کهنه"، "نو"با آمدن . خالی شده بود (پارس بدون اسالم)" لومی"خود را با آن تطابك داده بودند و ذهنشان از خاطره های 
 (.87)شده بود و می رفت تا بکلی فراموش شود

ایران در ابتدای لرن چهارم هجری، . لدرت مسلط با لوانین تازه، هر مماومتی را به نام خدای واحد لهار، بی رحمانه سرکوب می کرد
در طول این مدت، علویان و طاهریان در خراسان، صفاریان در . تجربه ی سلسله های کوچک و بزرگ ایرانی را پشت سر گذاشت

عدم آگاهی مخالفان به پتانسیل های موجود نزد الوام . جنوب و شرق و مخالفین بؽداد و خلفاء در مناطك دیگر سر برداشته بودند
مبارزه از طریك نفوذ در دستگاه خالفت نیز، با عدم . ایرانی، و شناخت کم از نظام تازه، سبب شکست نهضت های ایرانی می شد

لتل ابومسلم، سوء استفاده از جاه طلبی افرادی چون افشین در نابودی نهضت های ایرانی، اوج و حضیض . موفمیت روبرو شده بود
خانواده ی برمکیان در دستگاه خالفت عباسیان، و بسیاری عوامل دیگر سبب سرخوردگی بیشتر از یکسو، عدم اعتماد به دستگاه 
خالفت اعراب در سوی دیگر، و ترس و وحشتی که از بی رحمی و شماوت اعراب مسلمان در ایرانیان ایجاد شده بود، نظام را در 

کم کم ترکان در دستگاه خالفت بؽداد، محبوبیت یافتند و بسرعت جای خالی ایرانیان را پر . استمرار، مطمئن تر و مسلط تر نشان می داد



از آنجا که ترکان برخالؾ ایرانیان، تنها به لدرت سیاسی و نظامی می اندیشیدند و دؼدؼه ی احراز هویت و آگاهی ملی و زبان . کردند
و ؼیره را نداشتند، با اطاعت و بندگی بی چون و چرا، مدارج عالی را طی کردند و در نواحی مختلؾ جهان اسالم، به امارت و سفارت 

 .رسیدند

سبب " نوزایی"این . در لرن سوم هجری، ابتدا سامانیان در خراسان، بانی بازگشت به زبان و تاریخ و سنت و آیین های ایرانی شدند
شد تا ایرانیان نسل تازه، ضمن شناخت گذشته ی خود، به این صرافت بیافتند که اگر مخالفت مستمیم با تسلط اعراب ممکن نیست، شاید 

و مسلط، با یک " اسالم موجود"به عنوان جانشین " اسالمی دیگر"بشود با دگرگونی هایی در آیین و زبان و فرهنگ لوم فاتح، با 
این اندیشه ای بود که در فاصله ی میان سامانیان و دیلمیان، در . بر تسلط اعراب بر ایران پایان دهند (و نه بیگانه)ایرانی " جایگزین"

نماط مختلؾ ایران بصورتی ناخودآگاه، و بخشی از آگاهی ملی ایرانیان شکل گرفت و با استمرار لدرتمند دیلمیان در نواحی شمالی و 
مرکزی ایران، دستگاه خالفت بؽداد برای اولین بار پس از فتح امپراطوری ساسانیان، طعم شکست را در مرکز خالفت خود در بؽداد 

اینک . بؽداد فتح شد، خلیفه مستکفی آل بویه را تمدیس و تکریم کرد و خلفا تا مدتی دست نشاندگان امیران آل بویه بودند. چشید
 .ایرانیان به اعتماد بنفس تازه ای دست یافته بودند

اگر . برای اولین بار در دوران عضدالدوله ی دیلمی ست که می خوانیم؛ در ایام محرم در بؽداد، مراسم عزاداری حسینی برگزار می شده
تلمی کنیم، تا دوران صفویه که مذهب تشیع بضرب شمشیر، بصورت " تشیع"این تظاهرات آیینی را به عنوان نشانه های آشکار مراسم 

خشونتی که شاه اسماعیل در همه گیر کردن تشیع در ابتدای دوران . دین رسمی ایران در می آید، هنوز چند لرن دیگر مانده است
صفوی بکار برده، نشان می دهد که هنوز در تمامی سرزمین هایی که ایران نام داشت، بسیاری به شیعه، به عنوان یک مذهب، اعتماد 

برای دریافت دلیك سیر تحول اسالم ایرانی، باید تاریخ و تاریخ اجتماعی این پانصد ساله، از سامانیان تا . (88)و تمایلی نداشتند 
دورانی که با وجود خوارزمشاهیان و سلجولیان، دو سلسله ی بزرگ ؼیر ایرانی و سلسه های کوچکی . صفویان را به دلت مطالعه کرد

دو ایلؽار بزرگ چنگیز و تیمور و تسلط دراز مدت اعماب ... نظیر اتابکان فارس، اتابکان آذربایجان، آق لویونلو و لره لویونلوها و
این همه، به تدریج سبب جدایی نسبی این نواحی از  (89)در منطمه را نیز شامل می شود  (گورکانیان)و تیموریان  (مؽوالن)چنگیز 

خالفت بؽداد می شود و از پایان دوران هالکوخان مؽول، که آخرین خلیفه ی مسلمین در بؽداد، نمدپیچ می شود، و سپس لالع 
اسماعیلیان در هم کوفته می شود، نه تنها بند ناؾ اسالم در ایران از اعراب بریده می شود، بلکه میدان در داخل سرزمین هم برای 

 .تشیع بی رلیب می ماند

از انتهای لرن چهارم هجری به بعد، شاهد سر برآوردن فمها و علمای شیعی هستیم و آثاری که پر است از احادیث و اخبار در مورد 
ابوالحسن . به دعوت خلیفه ی عباسی، دوازده سال در بؽداد بر مسند درس می نشیند" شیخ توسی"! "ائمه ی اطهار"علی و اوالدش؛ 

، ابوجعفر دمحمبن یعموب بن اسحك کلینی معروؾ به "کلینی"، مفسر و فمیه، استاد "شیخ الدم"علی لمی بن ابراهیم بن هاشم معروؾ به 
، که در بؽداد "شیخ صدوق"، ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه، ملمب به ..."الکافی "و کتاب مشهورش " ثمة االسالم"

" من الیحضر الفمیه"، مولؾ "ابن بابویه"می زیسته و صاحب تالیفات بسیار است، و پسرش ابوجعفر دمحم بن علی، معروؾ به 
و " تهذیب االحکام"که آثاری چون  (شیخ توسی)" شیخ الطائفه"، دمحم بن حسن توسی معروؾ به ("من الیحضر"معروؾ به )
شیخ مفید، ابوعبدهللا دمحمبن النعمان بؽدادی، سید مرتضی علم الهدی که خود را پشت چهارم امام موسی ... تالیؾ کرده و" استبصار"

هم در آن ظهور می کند، کسی که معروؾ است " عالمه ی حلی"لرنی که . این همه تنها یک لرن طول می کشد... کاظم می دانسته و 
دکتر ذبیح هللا صفا در تاریخ ادبیات ایران می نویسد؛ دوران . سلطان ولت مؽول را به مذهب شیعه ی امامی در آورده است" الجایتو"

به عبارتی میدانی فراخ برای تنیدن تارهای تخیل ایرانی . استیالی مؽول، دوران آزادی مذهب شیعه از فشار و اختناق سنت بوده است
حال آن که لرنی پیش از آن، ولتی ترس و وحشت از لالع اسماعیلیان از لله ی هر کوه، بر دامنه و دشت . بر گرد اسطوره ی اسالم

را به تاکید  (هر اعتمادی جز سنت پیامبر)لرمطیان و اسماعیلیان  (وزیر سلجولیان)خواجه نظام الملک این سرزمین فرو می ریخت، 
علی و اوالدش را هنوز هم ، و در ابتدای آل بویه، طرفداران (سیاست نامه)می دانست و اعتماد داشت باید نابود شوند " بد دین"
. و خارج از دین نبی می دانند" رافضی"

به گونه ای که از صفویه به این سو می شناسیم، تا پیش از اعماب شیخ صفی، هنوز هم ساختار منسجم و شناخته شده " تشیع"باری، 
پس اگرچه هدؾ ؼایی جنبش های ایرانی مخالفت با تسلط اعراب و رها شدن از چنبره ی اسالم عربی بود، نه . (90)ای نداشته است 

امکان یکپارچگی همه ی الوام ایرانی در ممابل دستگاه خالفت بؽداد امری ممکن می نمود، و نه ایدئولوژی های متفاوت با اسالم، 
از سوی دیگر جنبش ها و لیام های کوچک مانند ممنع، سنباد، بابک، . نظیر گرایش به افکار مانی و مزدک به جایی رسیده بودند

لادر به ممابله ی نظامی و سیاسی با دستگاه خالفت نبودند و یکی بعد از دیگری، پس از ... مازیار، علویان، طاهریان، صفاریان، و
لرن چهارم هجری، با آشنایی دوباره ی نسل های تازه با تاریخ و سنت و . مماومتی کوتاه مدت توسط سپاه خلیفه درهم شکسته شدند

آداب و رسوم کهن ایران، رواج دوباره ی زبان فارسی، آشنایی با افسانه های آیینی و داستان های ملی و حماسی و عمومیت یافتن 
شاهنامه ها و محبوبیت اسطوره های آیینی و ملی گذشته، آگاهی ملی ایرانیان برانگیخته شد تا به احراز هویت خود در جهان اسالم، که 

 "!من در میان دیگران"مخلوطی از ملیت ها و فرهنگ ها در سایه ی یک آیین و یک زبان بود، بیاندیشند؛ 

در صورتی که از طرد کامل آن . هر انسان در اولین برخورد با هر پدیده یا مفهوم تازه که مورد پسندش نیست، ابتدا آن را طرد می کند
مفاهیم و پدیده های مورد عالله نیز کم و بیش همین جریان را طی می . سازد" آن خود"عاجز باشد، تالش می کند آن را به شکلی از 

از گفته یا اندیشه ای خوشمان می آید، آن را همه جا نمل می کنیم، انگاری که از آن ماست تمایل ایرانیان به رهایی از تسلط . کنند



اعراب نیز، کم کم به همین سمت و سو میل کرد تا آنچه به زور و خشم و خشونت بر آنها تحمیل شده بود، و رهایی از آن به گونه ای 
 (.91)کنند " آن خود"بیارایند و به شکلی از " خودی"دیگر ممکن نبود، به لباس 

، حتی در سرزمین خود مورد تحمیر لوم "عجم"و بردگان یا " موالی"ایرانیان نه تنها الوامی شکست خورده بودند، بلکه به عنوان 
در عین حال در میان ملیت ها و سرزمین هایی . به حساب می آمدند (اگر نه حمیرتر)فاتح لرار داشتند و به عنوان شهروندانی درجه دو 

که تحت سلطه ی اعراب لرار داشتند و اسالم به عنوان مذهب تازه، همراه با زبان و فرهنگ و سنت هایی تازه بر آنها تحمیل شده بود، 
بهررو، از بامداد لرن چهارم هجری، پایه های . (92)الوام ایرانی هم چنان از پذیرش این مفاهیم تازه، به ویژه زبان سر باز می زدند 

نیاز به خودآگاهی ملی و احراز هویت در جهان اسالم، الوام ایرانی را در جایی . این احراز هویت در نواحی مختلؾ ایران بنا نهاده شد
به این نتیجه رساند که جانشین نهاد مسلط بیگانه، در درون آن نهفته است؛ اسالمی از آن ما که در ممابل اسالم خالفت، خالی از عنصر 

گفتن، آن گونه که آنها می اندیشند، راه " سره"از زبان، و " عربی زدایی"باشد؛ امروز هم هستند کسانی که تصور می کنند " عربیت"
این که این فکر از کجا و چگونه آؼاز . (این البته مموله ای ست بر یک بنیاد ؼلط که جای بحث در مورد آن، اینجا نیست). رهایی ست

اما روشن است که اولین جرله های آن در اواخر لرن سوم هجری زده شد و . شد و به دوران صفویه رسید، کاملن شناخته شده نیست
و " بی تفاوتی"از آن پس ایرانیان به شکلی ناخودآگاه، به همان . تا پایان لرن چهارم به شعله های کوچکی اینجا و آنجا تبدیل گشت

عرفان پویای اولیه به تصوؾ دنیاگریز بعدی استحاله پیدا کرد و از دوران . که در ابتدا به آن اشاره کردم، بازگشتند" خوش به احوالی"
" برابری و برادری"با آن آمیخت، آؼوش های بسته خصومت اولیه، باز شد و لوم بیگانه درون آن " این نیز بگذرد"مؽول به بعد، 

" شیعه ی ایرانی"در طی چند لرن، هرچه مؽول و تیموری و عرب در این نواحی مانده بود، به . صوفی منشانه جایی گرم و نرم یافت
و مسالمت جویی صوفی منشانه، هرگاه که شمشیر لدرت ایرانیان زنگ زده بوده، تیػ تیز فرهنگ " آؼوش باز"عنصر . تبدیل شد

 .ایرانی محسوب می شده که مهربانانه در للب عناصر بیگانه فرو رفته است

پس جای تعجب نیست اگر ایرانیان برای احراز هویت خویش در جهان اسالم، به سراغ عوامل و عناصری رفته باشند که مورد توجه 
ایرانیان برای ابراز وجود و احراز هویت به . اعراب یا پیروان اسالم سنتی نبود، و گاه خشم و نفرت اعراب را هم بر می انگیخت

را به زیور سنت ها و باورهای لومی و " حرام"و " ممنوع"این عناصر . عناصری متوسل می شدند که در اسالم اولیه منع شده بود
پس اگرچه ایرانیان از نگاه نظامی دچار شکست شده  (93)کردند " آن خود"آیینی گذشته ی خود آراستند و پیراستند، تا کم کم از 

به عبارتی الوام ایرانی با تفاوت های بسیار، در . کردند" خودی"بودند، از طریك فرهنگی، مثل همه جای تاریخ خود، عناصر بیگانه را 
این که چگونه می شود با لباسی از گذشته، آیین و ! یک دوره ی تاریخی پنج لرنی، به یک مخرج مشترک رسیدند؛ مماومت فرهنگی

 .کرد" از آن خود"زبان و هجوم فرهنگی تازه را 

برخی به عنوان آؼاز این حرکت فرهنگی به ابومسلم و جنبش سیاه جامگان اشاره کرده اند، برخی علویان یا طاهریان در خراسان را 
باری، ... اشاره کرده اند و" دوران نوزایی"و گروهی به تحوالت دوران سامانی به نام . شدن اسالم دانسته اند" ایرانیزه"ابتدای 

عامری نیشابوری  (95)ابن سینا  (94) فارابی مجموعه ای از این همه در کنار هم، همراه ظهور خرد ورزی علمی با بزرگانی چون
، شاعران دربار ؼزنوی؛ عسجدی، (98)رواج دوباره ی زبان فارسی توسط شعر شاعرانی چون رودکی ..  و(97)ابن مسکویه  (96)

عنصری و سنایی، شاعران و نویسندگان شاهنامه ها و داستان های اساطیری و حماسی ایران باستان نظیر دلیمی و فردوسی، و کشیده 
محبوبیت دوباره ی سنت ها و آیین ها و جشن های ایران ، (99)نمل این داستان ها به کوی و گذر و کاروانسرا و لهوه خانه شدن 

عوامل بسیاری دست به دست هم ... ابتدا در خراسان و سپس تا الصا نماط سرزمین های ایرانی ... باستان و برگزاری سده و نوروز و
 .دادند تا ایران چون لمنوسی از خاکستر گذشته ی خود برخیزد و پر بگیرد

این که اما کدام . (100)آنچه مسلم است لرن سوم و چهارم هجری و تسامح و مدارای حاکم در عهد سامانیان، سرآؼاز این تحول است 
، و چگونه بر لامت اسالم (چهارم تا هشتم هجری)عناصر از گذشته ی آیینی، اساطیری و حماسی ایران، در کجای تاریخ این پنج لرن 

به هیات باور شیعی در دوران صفوی رسید، نیاز به بررسی عمیك و پر حوصله در متون ادبی و تاریخی این بریده و دوخته شد تا 
روایاتی از اسالم است که نمی دانیم کجایش با والعیت تاریخی وفك دارد و چه " دوباره نویسی"تاریخ کنونی تشیع یک . دوره دارد

 .بخش هایی از آن همان زیور و پیرایش ایرانی ست

تاریخ گزیده ی حمدهللا مستوفی نشان می دهد که لدرت دراویش از جمله شیخ صفی الدین اردبیلی و اعمابش چگونه در لرون هشتم و 
می خواندند؛ سلطان جنید، سلطان حیدر و " سلطان"نهم از حد لدرت امیران و سالطین گذشت، به گونه ای که برخی از این دراویش را 

در چهل سالگی به ". زمین زراعی داشت" یک جفت گاو"به اندازه ی "شیخ صفی دهمانی بود ساده به نام اسحاق که ... سلطان علی و
شروان شاه که یک . پیوست که ممامی ارشادی داشت و خانماهش در مؽان، در للمرو شاه شروان بود" شیخ زاهد گیالنی"خانماه 

شیخ زاهد تا زنده بود، . فئودال بزرگ بود، شیخ زاهد را متهم می کند که رعایای او را از راه به در می برد و از زراعت باز می دارد
اسحاق در همین دوره به خانماه او پیوست و کارش باال گرفت و به شیخ . بین دهالین چنان لدرتی داشت که کسی متعرض کار او نشد

 هجری شیخ زاهد در گذشت، صفی الدین صاحب خانماه او شد 700ولتی در . صفی الدین معروؾ شد و خلیفه و داماد شیخ زاهد گشت
مایل هروی، شبستان عرفان )مریدانش در مدتی کوتاه، به چندین هزار نفر رسیدند . و بساط شیخ را به اردبیل، زادگاهش نمل مکان داد

شیخ به زودی در میان روستاییان و کدخدایان ناحیه ی اردبیل و خلخال و مشکین و مؽان و  (نصرهللا فلسفی، زندگانی شاه عباس/ 
طالش و مراؼه مریدانی پیدا کرد و بسیاری از پیشه وران و بازرگانان و جواهریان و موزه دوزان و خبازان و دباؼان و خیاطان و 

 (همانجا).مرید او شدند... تجاران و آهنگران و جامه بافان و سراجان و کاریز کنان و بزازان و صابون فروشان و



اکثر ساکنان اردبیل مرید شیخ بودند، و در میان مریدان، نام خواجه رشید الدین فضل هللا وزیر و پسران "حمدهللا مستوفی می نویسد 
لرار " (جانشین هالکو)وی، وزیر ؼیاث الدین دمحم رشیدی و امیراحمد رشیدی و امیر چوپان و شخص ایلخان ابوسعید بهادر خان 

در مکتوبات خواجه رشید الدین، نامه ای هست که در آن اجناسی را که به مناسب عید فطر از امالک رشیدی در هشت ناحیه ی . داشت
، برنج سفید ( خروار تبریز150)گندم صد و پنجاه جریب "آذربایجان به رسم هدیه به صفی الدین اختصاص داده، چنین آورده است؛ 

کرده سیصد خروار، روؼن گاو چهار صد من، ماست دویست من، دوشاب صد من، شکر چهار صد من، نبات صد من، گاو نر سی 
مریدان شیخ او را ...". راس، گوسفند صد و سی راس، ؼاز صد و نود، مرغ ششصد، گالب سی لاروره، وجه نمد ده هزار دینار 

صاحب یک "باری، شیخی که هنگام پیوستن به خانماه شیخ زاهد . می شمردند و به او و جانشینانش معجزاتی نسبت می دادند" ولی"
بود، پس از مدتی صاحب چندین پارچه لریه و مزرعه در مؽان شد و هنگام مرگ، بیست و چهار پارچه آبادی " جفت گاو زمین زراعی

! و ملک بجا گذاشت

افسانه پردازی در مورد شیخ مرده به آنجا رسید که برای دهمانی . پس از صفی الدین، پسر بزرگش صدرالدین، شیخ خانماه شد
احمد ... اردبیلی، اصلیت علوی تراشیدند، شجره نامه ی سیادت ساختند و نوشتند که مادر شیخ صفی از سادات حسنی و حسینی بوده و

می نویسد که؛  ("صفوة الصفا"و " نزهة الملوب"از کتبی نظیر )درباره ی جعل نسب این دودمان " شیخ صفی و تبارش"کسروی در 
از کرامات . شیخ صفی و پسرش صدر الدین از سیادتی که به آنها نسبت می دادند، خبر نداشته اند و در مذهب نیز سنی شافعی بوده اند

یک لرن پس از مرگ شیخ صفی، . شیخ صدرالدین، از جمله ظهور وی در چند مرحله بر تیمور، و مشورت تیمور با شیخ، یاد می شود
بود و حسن " اوزون حسن"، در دربار "دیار بکر"شیخ جنید از اعماب شیخ صفی سه سال در ! شده بودند" اولیاء هللا"خاندان او 

را مامور فتح ترابوزان " جنید. "اوزون حسن در آن هنگام با سلطان عثمانی درگیر بود. خواهرش، خدیجه بیگم را به زنی به او داد
هایش هر از گاه به عنوان "ؼازی"جنید و . جنید در حومه ی شهر دست به ؼارت زد و با ممدار زیادی اسیر و ؼنیمت، بازگشت. کرد

  شروانشاه راه 866در بهار . جهاد علیه کفار، به نواحی داؼستان حمله می کردند و با ؼنیمت و اسیر فراوان به لره باغ باز می گشتند
اوزون حسن خواهر زاده را در حمایت . بر او بست، جنید کشته شد و ؼازیانش متواری شدند و پسرش سلطان حیدر، به دایی پناه برد

مریدان خانماه به امر سلطان حیدر . ملمب به عالم شاه بیگم را که از همسری یونانی داشت، به وی داد" مارتا"خود گرفت و دخترش 
گردن نهادند اما تکیه گاه حیدر، بیشتر لبایل ترکمن بودند که اسالمشان معجونی بود از سنت های لبیله ای و اسالم، نوعی شیعه ی 

شیخ حیدر آنان را مجبور کرد بجای کاله ترکمنی، کالهی "پتروشفسکی می نویسد؛ . ترکمنی که پیشوا و رهبرشان درجه ی الهی داشت
لزلباشان ریش می ترشایدند و سبیل درازی می گذاشتند و . (لزلباش)با دوازده ترک سرخ به یاد دوازده امام شیعه بر سر بگذارند 

نوشته اند که در فاصله ی لرون نهم و دهم هجری، چهار پنجم . (اسالم در ایران)" کاکلی بر سر تراشیده ی خویش بالی می نهادند
اگرچه پتروشفسکی آؼاز رواج شیعه را با شروع نهضت . ساکنان آسیای صؽیر، متشکل از لبایل ترک و ترکمن و کرد، شیعه بوده اند

خداوند با علی که "ؼالة شیعه که تا لرن هفدهم میالدی علیه عثمانی طؽیان می کردند، معتمد بودند؛ . بابا اسحك در لرن هفتم می داند
از ازل وجود داشته، پیوستگی ناگسستنی دارد و علی نه تنها در آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و دمحم تجسم یافته بلکه در 

. بعدها همین گروه، شاه اسمعایل را تجسم علی هللا می شمردند. وجود همه ی انبیا و اولیاء هللا حلول کرده

طی دو سال جنگ، مرشد شانزده ساله، تصویری از . اسماعیل پسر کوچک و تنها بازمانده ی سلطان حیدر، پس از او مرشد کامل شد
 907دو سال بعد، تبریز را هم فتح کرد و در بهار " فوق انسان"این . خواندند" فوق انسان"خود برای لزلباشان ساخت که او را 

در . را از خطبه انداختند و آنها را لعن و سب کردند (ابوبکر، عمر و عثمان)هجری خود را شاه خواند و دستور داد نام خلفای سه گانه 
آخرین پیروزی . زمستان همان سال، عراق عجم و همدان، فارس و کرمان، و سپس دیار بکر، ارمنستان و سرانجام بؽداد را فتح کرد

 930در . اسماعیل اما در چالدران از عثمانی شکست خورد و ترک ها تبریز را گرفتند. او شکست شیبک خان ازبک در خراسان بود
. هجری، در خیال انتمام در نزدیکی سراب، بر اثر افراط در کامجویی و شرب مدام، درگذشت

در تواریخ متعدد از اسماعیل با مجموعه ی صفاتی چون زیرکی، دلیری، سریع االنتمالی، اسراؾ، عیاشی و عشرت طلبی، تزویر، 
عالم آرای صفوی در آؼاز کار اسماعیل می نویسد . سخت کوشی، لساوت للب، جری بودن در کشتار و ؼیر لابل اعتماد، یاد شده است

براون، تاریخ ). برای تؽییر مذهب، بیست هزار نفر کشته شدند". سنی و دو بهر شیعه ی امامی بودند (تبریز)چهار بهر جمعیت شهر "
شب پیش از تاجگذاری، خواب نما می شود که به ترویج مذهب "اسماعیل  (سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس

لزلباشان مردم را جمع . می خواند و حکم می دهد هرکس خودداری کرد، کشته شود" تبری و توال"روز مردم را به . شیعه مامور شده
در "... "پاداش امتناع یا سکوت، مرگ است. بگوید" بیش باد، کم مباد"می کنند، یکی خلفای سه گانه را لعن می کند و جمعیت باید 

در لفس آهنین به بند کشید تا از شدت رنج "امیر حسین چالوی حاکم فیروز کوه را ". شرابخواری و خون ریختن بی نهایت حریص بود
بر چوبی بسته به آتش کباب ساختند و حکم شد هر کس از جمله ی معتمدان است، لممه ی از "و مراد بیک ترکمان را " خود را کشت

"! هجوم کرده او را چنان خوردند که نه از گوشت اثر ماند نه از استخوان (لزلباش)آن گروه ...آن کباب میل کند

هرکس از آق لویونلوها که نتوانسته بود "در فتح بؽداد، . تا پیش از جنگ چالدران که بیست ساله بود، هرگز تسلیم شکست نشده بود
کشته به اندازه ای بود که مدت ها رنگ دجله تؽییر کرده ... بگریزد، از زن و مرد و کوچک و بزرگ، لتل عام کرد و به دجله ریختند

و محل گور را ده متر کندند و مستراح ... مزار ابوحنیفه را ویران کرد "در کوفه ". بود و بوی عفونت هوای بؽداد را آلوده بود
شاه . "را به احضار وزیرش میرزا حسین شاه فرستاد" شاه للی"نمونه ای از رفتارش با اطرافیان، همین که رکابدار خود ". ساختند

وزیر که از شراب گرم بود، دستور داد شاه للی را بابت فضولی تنبیه . للی به مجلس بزم وزیر رفت و پیام داد و ایستاد و ابرام کرد
شاه عتاب آمیز گفت مگر تو دست نداشتی؟ شاه للی از نزد شاه بیرون آمد، با جمعی به . شاه للی آشفته نزد شاه شکایت برد. کردند



مرگ شاه اسماعیل هم مثل زندگی اش متفاوت بود؛ از شکار ". مجلس بزم وزیر بازگشت و او را پیش چشمان همه، پاره پاره کرد
چون اختالط و امتزاج آن حضرت با نسوان و ارتکاب شرب مدام از مرحله ی اعتدال متجاوز بود، لوای طبیعی روی به "مراجعت کرد، 

چنین مردی، پیوسته مدعی دیدن ". معالجه و مداوا هیچ موافك نیامد... نمصان نهاده علل متضاده بر بدن مبارک آن حضرت پیدا شد و
. می دانست" کمربسته ی امام ؼایب"امامان شیعه در خواب بود و خود را آماده ی ماموریت 

عبدهللا خان دارای "درباره ی یکی از سرداران شاه اسماعیل، می نویسد؛ " مسکوی"آنتونی جنکینسون، نماینده ی کمپانی انگلیسی 
کؾ خیمه ... لامتی متوسط و منظری مهیب بود و لباس پر بها و بلندی از ابریشم به تن داشت که مروارید دوزی و جواهر نشان بود 

...  ظرؾ چیدند 290 ظرؾ میوه و شیرینی، بر روی هم 150 نوع ؼذا و 140ولت ناهار ... ی او به لالی های گرانبها مفروش بود
اعتماد به مذهب شیعه ".  نفرند، به عیش و نوش می پردازد و بیشتر ساعات روز را می خوابد140شب نمی خوابد و با زنان حرم که 

و حفظ ظاهر سبب شد تا روحانیتی که هیچ اخالق زندگی نداشت و مانند افراد ایلی به لدرت می اندیشید، با تملب و دروغ خود را به 
مسلط گشت و سبب حسادت سرداران لزلباش و اهل  (صفوی)تا آنجا که روحانیت بر اراده ی شاه ... سادات و رسول و علی پیوند بزند

در دربار صفوی هم مانند دربار سلجولی و اتابکان و مؽول و . آنها از هیچ توطئه ای نسبت به یکدیگر کوتاهی نمی کردند. دیوان شد
همسر شاه اسماعیل به نام تاجلو خانم که از اسرای جنگ فیروز کوه بود، هم . دیگر پادشاهان لبیله ای، زنان نمش فعالی ایفا می کردند

. در زمان شاه اسماعیل و هم در عصر فرزندش شاه تهماسب، نمش موثری در وساطت و شفاعت نزد شاه داشت

نتیجه ی رسمیت تشیع این بود که مذهب در راس وسایل دیگر برای اعمال لدرت بکار می رفت و تنها وسیله ی بهره کشی و استثمار 
اصولن . بدون تسلط مذهب، بهره کشی از کشاورزان در روستا و پیشه وران در شهرها، هرگز نمی توانست به این حد برسد. مردم بود

، "مردم"جانبداری های فرصت طلبانه ی آنها از . آخوند و عمله ی مذهب در هیچ جای تاریخ، در اندیشه ی رهایی مردم از ستم نبوده
و " ترس از خدا"تنها برای افزایش لدرت و نفوذ خود در جامعه و در عین حال، حفظ شان و منزلت دروؼینی ست که با اشاعه ی 

در تاریخ معاصر ما، دخالت . هر جای تاریخ که مذهب زیر سوال رفته، لدرت آخوندها تضعیؾ شده است. جهنم در دل مردم کاشته اند
مذهب در سیاست خارجی هم جز به مصلحت آخوندی عمل نکرده است؛ در جنگ با عثمانی، در جنگ با روس  و انگلیس، در روابط با 

از دوران صفوی تا برسید به روس ها و لهستانی ها و باالخره آمریکایی ... ونیزیان، عثمانی ها، پرتمالی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها و
همه جای تاریخ پر است از شرح جنایات همکاری و همیاری دو نهاد استبداد و مذهب، چرا که هیچ کدامشان به . ها در دوران پهلوی

خواست مردم به لدرت نرسیده اند، پس برای حفظ لدرت، به ناچار دست در دست هم داشته اند و در فروختن ملت و منافعش، به این یا 
شاه عباس که خود بازرگان و تنها طرؾ معامله با همه ی دولت ها بود، انحصار ابریشم را در اختیار . آن خارجی امتیاز می داده اند

شاه عباس، پیش از آن که صوفی و شاه باشد، یک بازرگان است که بر "یکی از فرنگان در خاطرات سفر خود نوشته؛ . خود داشت
ساختن کاروانسراها و حفظ امنیت راه ها و پشتیبانی از ...". تمامی روابط بازرگانی ایران با خارج، به شخصه نظارت و دخالت دارد

که به او نسبت می دهند، امتیازاتی برای تسهیل بازرگانی بوده، و تعهداتی بسیار عمیك تر و باالتر از ... بازرگانان خارجی و
نه پادشاهان خودکامه و نه عمله ی مذهب در چهار لرن اخیر تاریخ ایران، کوچک ترین تالشی در تؽییر نظام ایلی و ". کاپیتوالسیون"

. ترکیب سنتی جامعه ی ایرانی نداشته اند چرا که تؽییر نظام ایلی و تاسیس نهادهای مدنی، منافعشان را بخطر می انداخته است

عواید شاه عباس از ابریشم و مالیات و پیشکش ها " در اصفهان بوده، می نویسد؛ 1036انگلیسی که در سال " سرتامس هربرت"
می نویسد؛ " اولئاریوس"و سیاح هلندی " است (یک ملیون و صد و نود هزار لیره ی استرلینگ)سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان 

به نوشته ی . از محصول ابریشم و میوه ی باغ های سلطنتی، عوارض گمرکی و اجاره ی کاروانسراهاست (شاه)بیشتر عواید 
. درآمد ساالنه ی شاه در حدود سی و دو میلیون لیور یا هفتصد هزار تومان بوده (در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان)" شاردن"

که پس از حمله ی افؽان و انمراض حکومت صفوی تدوین شده و از منابع معتبر در مورد وضع اداری و حکومت " تذکرة الملوک"در 
 625به اعتبار همین کتاب، شاه سلطان حسین سالی .  هزار تومان آمده است785صفویان است، جمع عواید ساالنه ی خزانه ی شاهی 

در سفرنامه اش می نویسد؛ پس از مرگ شاه صفی، " تامس هربرت. " هزار تومان اضافه درآمد داشته160هزار تومان خرج و سالی 
در عید "کشیش و سفیر اسپانی می نویسد؛ " آنتونیو دو گوه آ. "بود ( کیلو1321)موجودی طالی خزانه اش سه هزار و ششصد پاوند 

شاه فرمان داد از خوک هایی که از گرجستان برایش فرستاده بودند، چند راس  (که در رمضان بوده) میالدی 1017میالد مسیح سال 
این کار سبب شکایت روحانیون اصفهان شد که شاه در ماه رمضان بر خالؾ لوانین اسالم ... برای کشیشان عیسوی اصفهان بفرستند

و دستور داد برای ... شاه با جمعی از سران و چند تن علمای روحانی به کلیسا رفت... روز بعد که نیمه ی رمضان بود... رفتار کرده
از ... سپس به بهانه ی امتحان شراب، تمام کسانی را که همراهش بودند، تکلیؾ کرد که لدری از آن بنوشند... کشیشان شراب آوردند

گاه از همان خارجی ها به عنوان نماینده ی . صفویه به این سو، شاهان به خارجی ها نسبت به ایرانیان، اعتماد بیشتری نشان می دادند
دالالن دمحمرضا پهلوی ). را به این سو و آن سوی اروپا گسیل می کرد (انگلیسی)" آنتونی شرلی"شاه عباس . خود استفاده می کردند

. (هم، اؼلب خارجی ها بودند

بخشی بزرگ از لدرت شاه اسماعیل، ارثی بود که از خانماه اجداد خود می برد که تنها گروهی شمشیر زن از آن بالی مانده بود؛ 
شاه . عاشمان سینه چاک و افسانه پرداز علی که او را فراتر از پیامبران و هم شان خدا می دانستند، و شاه را تجلی اراده ی علی

کار این فمیهان وارداتی، تعلیم و . و عراق، آخوند شیعی وارد کرد تا بنیاد نهادهای مذهب تازه را بگذارد (جبل العامل)اسماعیل از لبنان 
کار به آنجا کشید که حکم کردند هرکس یک سنی . تربیت آخوند محلی و تصرؾ نهادهای اهل سنت و تبدیل آنها به نهاد شیعی بود

در مرکز خالفت عثمانی نیز، فمیهان سنی مذهب فتوا دادند که هرکس چهار شیعه بکشد، به بهشت می . بکشد، به بهشت خواهد رفت
به . در منطمه ی عثمانی بندگی و اسارت شیعیان مباح بود. این حکمی بود که تا پایان دوره ی لاجار به لوت خود بالی ماند. رود



در زمانی که شاه اسماعیل حکم تبعیت از مذهب شیعه را داد، هیچ کس از مسایل فمه جعفری اطالعی " احسن التواریخ"شهادت 
تا آن زمان تنها جلد اول کتاب لواعد اسالم که از تصانیؾ سلطان العلماء مطهر حلی ست، منتشر شده بود که به تعداد محدودی . نداشت

پادشاه تازه از راه رسیده . (تاریخ ادبیات ایران، براون، احسن التواریخ)در دست فمیهان شیعی عرب در منطمه ی عراق بود 
در نمش مرشد و رهبر و شاه، مذهبی را ترویج می کرد که خود از اصولش خبر نداشت و تازه بعداز کشتار بزرگ تبریز، در  (اسماعیل)

شاه طهماسب که به عادت پدر به انواع عیش، از بنگ و باده می . صدد تهیه ی عالم دینی برای تعلیم آداب و اعمال به مردم، برآمد
در شهر ؼوؼایی برخاست و استعمال بنگ و . پرداخت، در نوزده سالگی توبه کرد و فرمان داد شرابخانه ها و فاحشه خانه ها را بستند

کار احترام و اعتماد به عالمان دین به جایی رسید که . حشیش و بوزه و شراب از مالء عام به مجالس پنهانی خواص و عوام منتمل شد
شاه برای آنها تبلیػ کرامات می کرد و مالیان در عوض، احادیثی نظیر برآمدن ستاره ی اسالم از طایفه ی صفی، شاه اسالم پناه و 

رضا مرزبان می نویسد؛ دوران صفوی، دوران انحراؾ اندیشه و فرو رفتن در باتالق خرافه و تعصب ایلی بود که . ؼیره می ساختند
. و شاه وزیر کش و نخبه کش نگه می داشت" مرشد کامل"مردم را بسته و زنجیری 

در سال هایی که شاه اسماعیل تاجگذاری می کرد و حکومت لزلباش ها و مذهب شیعه را در ایران بنا می گذاشت، کپرنیک لهستانی "
کتاب خود در هیات و ستاره شناسی را تالیؾ کرد، فرانسیس دراک دریانورد انگلیسی سفر به دور جهان را آؼاز کرد، جوردانو برونو 

. را نوشت که در مخالفت با جهان بسته ی ارسطویی، کلیسا را به خشم آورد و فرمان داد کتابش را در آتش سوزاندند" جهان بی پایان"
هنگامی که شاعران و ادیبان ایرانی، دیوان از پس دیوان، لصیده و ؼزل در مدح و . پس از او گالیله لانون سموط اجسام را کشؾ کرد

منمبت ائمه می گفتند و روضة الشهدا می نوشتند، شکسپیر درام هایش را در لندن به روی صحنه می آورد، و همزمان با گسترش 
گلبول های لرمز خون را " سوامردام"را بنیان نهاد و " هیات جدید"خرافات و احادیث و اخبار ائمه در للمرو صوفیانه ی صفوی، کپلر 

را نوشت، اسپینوزا رساله ی " فن تجزیه ی اجزاء مرکب"کشؾ کرد، نیوتون نور را تجزیه و تفکیک کرد و الیب نیتس بیست ساله 
و پاپ ها به مبارزه ی علنی لدرت  (14لویی )را منتشر کرد و جنگ علم و کلیسا به جایی کشید که شاهان " خداشناسی سیاسی"

را منتشر کرد و الیب نیتس  (تولرانس)" نامه درباره ی مدارا"دنیس پاپن ماشین بخار را ساخت و جان الک اثر مشهورش . برخاستند
..." و ولتر. منتشر کرد" اصول عدالت خداوندی"کاوش هایش را درباره ی 

 

 (بخش آخر)! ما و روایت اسالم ما

 چند اشاره ی کوتاه

نهج البالؼه را کتاب علی می دانند حال آن که . در لرن چهارم هجری ست" نهج البالؼه"، تدوین "اسالم ایرانی"از اولین آثار 
کتاب به هیچ منبع مکتوب معتبری استناد . مجموعه ای ست از گفته ها و خطبه ها و نامه ها و عهدنامه هایی که منسوب به علی ست

مولؾ نهج " سید رضی"این که این نوشته ها و گفته ها به راستی از علی ست و در طول بیش از سه لرن، دهان به دهان به . نمی کند
با این همه نهج البالؼه، آن هم به زبان عربی، ابتدا در دوران صفویه مورد توجه عام لرار گرفت . البالؼه رسیده، هیچ نمی دانیم

(101.) 

و نظایر آن که عدد امشاسپندان و  (دوازده امامی) 12و  (هفت امامی) 7، (پنج تن آل ابا) 5حضور اعداد ممدس ایرانیان، مانند 
مستمیم از فرهنگ ایران گذشته گرفته شده ... و (اربعین)" چهلم"روزهای ممدس هفته و ماه و سال در تشیع، مثلن ... سوشیانت ها و

 .است

علی بن . (102)در مورد ممدسین، سوای آنچه درباره ی دمحم و فاطمه اشاره کردم، پیرایه های اساسی و مهم از علی آؼاز می شود 
در روایات مربوط  (103)ابیطالب باضافه ی پیرایه هایی که در روایات شیعی به او بسته اند، بیشتر رستم گونه و رستم صولت است 

. به جنگ خندق آمده که چون مکیان لصد مدینه کردند، مسلمانان به ابتکار سلمان فارسی، خندلی گرد مدینه کندند و آماده ی دفاع شدند
از سوی دیگر گفته . در برخی از روایات نوشته اند که لوای دشمن مدتی بی نتیجه شهر را محاصره کرد و باالخره بدون جنگ بازگشت

در زمان . لهرمان بلند لامت و زورمند عرب را از پای درآورد" عمرو بن عبدود"، (!)اند در جنگ خندق، علی بن ابیطالب یازده ساله 
وصؾ صحنه ی مبارزه ی علی با عمرو بن عبدود در منابع شیعی، ...  ساله بوده باشد و29علی باید  (سال پنجم هجرت)جنگ خندق 

 (104)شباهت تام به جنگ رستم با دیو سپید دارد 

 (هفت للعه؟)ظاهرن این منطمه دارای للعه های متعدد . جنگ خیبر در منطمه ای رخ داده که اؼلب ساکنانش، لبایل یهودی حجاز بودند
نوشته اند که علی در جایی از جنگ، سپرش را از دست داد و در للعه ی خیبر را از جای کند و . بوده است" خیبر"و نام یکی از آنها 

هم چنین نوشته اند که پیامبر روز اول، ابوبکر و عمر را به جنگ فرستاد و آنها بی نتیجه . (105)از آن به عنوان سپر استفاده کرد 
 ...پس روز دوم علی را فرستاد و. بازگشتند

جوانمردی و عیاری اش نیز، نمونه ای ست از . باری، از نگاه لدرت و شجاعت، علی همه جا به رستم دستان نزدیک می شود
می توان دریافت چگونه علی به لهرمان ایرانیان بدل شده و گرزه ی  (106)مجموعه ی اخاللیات ستوده ی عیاران و جوانمردان 



، و لباس عیاری به او بخشیده اند، هم چنان که سرپرست یتیمان و ضعفا می (ذوالفمار)گاوسر فریدونی را در هیات شمشیر دو شاخه 
 .شود و در شجاعت به رستم شباهت می برد

در فرهنگ اهل . این مفهوم بطور اعم از لرن چهارم هجری در فرهنگ ایران ظاهر شده. است" شهادت"مساله ی مهم دیگر، مفهوم 
یا در متون اوایل لرن . نام نبرده اند" شهادت"مثلن از لتل عمر و عثمان به عنوان . سنت تا همین اواخر هم این کالم بکار نمی رفت

نمی . نام نبرده اند" شهادت"چهارم هجری از مرگ حسنک وزیر، که شهادت گونه بوده، یا بعدن از مرگ منصور حالج نیز، به عنوان 
 (انیرانی، ؼیرایرانی، اهریمنی)به دست افراسیاب " سیاوش"دانم معادل این کلمه در فارسی میانه و لدیم چه بوده اما کشته شدن 

و مشتمات آن " شهادت"کلمه ی عربی . از دیرباز، نوعی عزاداری ملی بوده است" سیاووشان"للمداد شده است و مراسم " شهادت"
شهید به معنای . ، باید از جایی از تاریخ، از جانب ایرانیان شیعی در مورد لتل حسین بن علی بکار رفته باشد(که شگفت انگیز اند)
عسل، )" شهد"که از ریشه ی  (!در جنگ با کفار، اشمیاء، ؼیر خودی)، کشته ای ممدس است "عالم به ؼیب"یا " شاهد حاضر"

. است" عین حمیمت"گواهی ست بر والعه ای که رخ داده، والعه ای که ( بیشتر مردان)یا زیباروی " شاهد"می آید و  (شیرینی
به زبانی ساده تر، چون عزیزی . معنا می دهد" کشته شده در راه حك"به معنای گواهی بی ؼرض و از روی اخالص، نوعی " شهید"
بر والعه ای ظالمانه است؛  (شهادتی)ی ست که مرگش گواهی "شهید"کشته شود، کشته  (نیروی اهریمنی)" ؼیر"از سوی  (شاهدی)

 !(حك)"شهد"ست، گواه بر ناحك بودن دشمن؛ در از بین بردن ظالمانه ی "حمی"ش، "شهادت"ی ست که "شاهد"، "شهید"پس 

به سالمت گذر می کند؛ گواهی بر " آتش"، شاهزاده ای که از "برحك"سیاوش در اسطوره و حماسه ی ملی ایران، مظلومی ست 
ست و در طرؾ "ایرانی"او در عین حال . شاه را بر نمی تابد و به توران پناهنده می شود/ فرمان پدر " ناروایی"بودن او، " حك"
اهورایی سیاوش در للب توران نیز، سبب - بخش ایرانی. (107)دو بن مایه ی اصلی فرهنگ ایرانی لرار دارد " روشنایی"و " دانایی"

افراسیاب . لرار می گیرد (گرسیوز)" انیران"این نشانه ی پاکی و مظلومیت، مورد رشک و حسد . محبت تورانیان به سیاوش می شود
از آن پس پهلوانان . ی می شود بر این ظلم ناحك تاریخ"شاهد"می کند و خون سیاوش " شهید"این مظلومیت به حك را  (اهریمن)

حك مندی اهورایی، به یارمندی اهورا، به انتمام لتل سیاوش، به ستیز با افراسیاب که نماد یارمندی اهریمن است، " پاسداران"ایرانی، 
افراسیاب، جادو و . به خویشکاری خود عمل می کنند (جنگ یازده رخ)می کوشند و هر کدام با کشتن پهلوانان و سرفرازان تورانی 

 (مرد پرهیزگار)" هوم"اهریمن بزرگ، در انتها به دست کیخسرو، و با وصفی آیینی که بخش هایی از آن در اوستا نیز آمده، به یاری 
 .کشته می شود

یا شهیدان، نماد برحك بودن و پیروزی نیکان اند، و در کار یارمندی اهورا، بر علیه " شهید"باری، در نبرد دائمی اهوارا و اهریمن، 
بودن نیکان " برحك"ی ست بر ستمی که بر نیکان رفته؛ خون شهید، "شاهد"هر اهورایی که توسط اهریمنان بر خاک افتد، ! اهریمن

کیخسرو، فرزند . می زاید و بر سپاه نیکان می افزاید" حمانیت"از همین رو نباید بر زمین ریخته شود، چرا که . را آبیاری می کند
در پایان جهان و انسان نیز، که نمی دانیم چه . ریخته (فریگیس)، از خون اوست که چون نطفه ی کیومرث بر زمین (شهید)سیاوش 

شهید و شهادت، تنها در اسالم . ظهور سوشیانت ها، پایان رنج انسان است. هنگام است، همراه سوشیانت ها به یاری نیکان می آید
نیستند، فریب " برحك. "نیستند اگرچه مسلمان اند" شهید "(..عمر، عثمان، و)" دیگران. "ایرانی ست که جلوه ی تمدس می یابد

حسن با خوردن زهر به دست اشمیاء، شهید می شود و حسین در کربال، لباس سیاوش به . است" شهید"علی اما ! خورده ی شیطان اند
علت های اصلی . (108)جلوه می کند " سیاوش"تن می کند و والعه ی کربال را از والعیت تاریخی خود تهی می شود و در لباس 

می خواستند حك آل رسول و خانواده ی نبوت را " اشمیاء"یا " اعداء"جنگ یزید و حسین، از خاطره ها محو می شود تا بدانیم که 
شهادت تمدیس می شود تا پرسش های اولیه در پس پشت آن محو شوند؛ اگر حسین طالب خالفت نبود، یزیدیان باز هم او . پایمال کنند

و " مسموم"را خلفاء " ما"تمامی امامان انتخابی ! هستند، اهریمن در بیم و وحشت است" نیکان"می کردند؟ همین که " شهید"را 
ما " محبوب"ولتی . شهادت یک پدیده ی ایرانی ست"! بر حك"اند و ما " ناحك"خلفا، بنی امیه، بنی عباس، اعراب ! می کنند" شهید"

زنده می ماند، شاهد بر جباریت جباران، تا در زمان مناسب " شهید"کشته می شود، ؼایب می شود، از گزند یا بیم گزند دشمن است، 
ظهور، امیدی ست بر پیروزی تا للب نیکان را در " انتظار"پس . جهان را از بدان پاک گرداند" مرد پرهیزگار"ظهور کند و با یاری 

ابومسلم، ممنع، بابک و بسیاری از رهبران جنبش های ایرانی، نمی میرند، پنهان می شوند تا )ستیز با اهریمنان گرم نگاهدارد 
در برخی روایات عاشورا، . حسین به سیاوشی تمام عیار بدل می شود، ؼریب و شهید، مظلوم و شاهد. (دوباره ظهور کنند" روزی"

بر اهل بیت نیز . را زیر سر بریده ی حسین می گذارند تا خون بر زمین نریزد و زمین و طبیعت را نیاشوبد (گودال لتلگاه)حتی طشت 
همان گونه که کیخسرو، "! حسین در رکاب امام زمان شمشیر می زند. "همان می رود که بر فریگیس آبستن کیخسرو، رفته است

 !در روز رستاخیز، بازگردد" ممدسین"تا همراه  (در برؾ، سپیدی، پاکی)کشنده ی افراسیاب، ؼایب می شود

؛ مفهومی که در تمام مذاهب و ایدئولوژی ها به شکلی "انتظار"، یا (109)" معصومیت"نمطه عطؾ های دیگری هم هستند؛ مثلن 
حاکم خواهد شد؛ " عدل"حضور دارد؛ وعده ای به امیدی در آینده، دلخوشی به رهایی، به رستاخیزی که در آن ستم به انتها می رسد و 

حتی مکاتب ایدئولوژیک معاصر هم از " تمسیم می کند... کسی می آید که نان را و پپسی را و پارک ملی را و شربت سیاه سرفه را "
کیخسرو نیز ناپدید ! ، و به انتظار رهایی، تحمل کنند"امید"خالی نیستند، تا ستمدیدگان و زحمتکشان، درد را و رنج را به آن " انتظار"

 (.110)... تا همراه هوشیدر ماه، بازگردد و (ؼیبت کبرا؟)می شود 

و ؼیبت امام دوزادهم را با مروری کوتاه بر زندگی حسن عسگری، تا جایی که در روایات شیعه آمده، آؼاز می " انتظار"مساله ی 
آؼاز شده  (امامان)پیش از این گفته ام که گزینش امامان و ابداع اصول و فروع فمه شیعه، سال ها پس از دوران زندگی این افراد . کنیم



نشده بودند و این انتخاب در طول چند سده " برگزیده"به عبارت دیگر امامان، چنان که شیعه ی امروزی معتمد است، از ابتدا . است
از امام چهارم، انتخاب میان دمحم حنفیه و علی بن حسین، و سپس انتخاب دمحمبالر از میان فرزندان او، و . (111)شکل گرفته است 

توسط او، و گزینه ی فرزند ارشدش اسماعیل، از سوی هفت امامی ها " فمه جعفری"برگزیدن جعفر صادق و تدوین فمه شریعت به نام 
نحوه ی عمل . (این هردو از مادری به نام فاطمه، نواده ی امام حسن بودند)و فرق دیگری که گرد فرزند دیگرش عبدهللا جمع شدند 

پیروان عبدهللا ... و پیروان پسران دیگر جعفر صادق، که همه متهم به تندروی علیه نهاد خالفت شدند، (اسماعیلیان)هفت امامی ها 
پس گزینه ی مخالفان ایرانی، فرزند . بعدن توسط هالکوخان مؽول، بکلی تار و مار شدند (اسماعیلیان)بسرعت، و پیروان اسماعیل 

شرح دادیم که این گزینه ... زاده شد و" حمیده خاتون"سوم جعفر صادق، یعنی موسی کاظم بود که از مادری سابمن برده به نام بی بی 
 .ها چگونه تا فرزند امام دهم، به نام حسن بن نمی ادامه یافت

در شرح احوال حسن بن نمی، هیچ فراز لابل ذکری در روایات شیعه نیست، به نحوی که بنظر می رسد برخی از ویژگی های او را از 
از جمله این که او به چند برده خرید و به همسری برگزید اما هیچ کجا فرزندی به نام او ثبت نشده . چشم مردمان عادی پوشانده اند

یا در زندانی )بوده " عسگر"برخی روایات شیعه حاکی از آن است که او ساکن بخشی یا منطمه ای در اطراؾ شهر سامرا، به نام . است
حال آن که او در مدینه به دنیا آمده، پدرش نیز ساکن مدینه بوده . او شده است" عسگری"و همین سبب لمب  (!بوده (عسگری)نظامی 
به  (به دلیل دستگیری پدر یا زندان او)حتی اگر حسن بن نمی همراه پدر .  سالگی وفات یافته و در شهر سامرا مدفون است41و در 

سامرا آمده باشد، از آنجا که تنها شش سال پس از مرگ پدر زنده بوده، دلیلی وجود ندارد از سامرا به جایی به نام عسگر یا عسگریه 
در صورتی هم که ساکن چنین محلی بوده، این تنها موردی ست که کنیه ی امامی بنام محل سکونتش، آن هم تنها . نمل مکان کرده باشد

، "عبادت"، "صبر"، "زهد"الماب امامان همگی حاوی صفاتی ست که به آنها نسبت داده اند؛ . شش سال، صورت گرفته باشد
مگر حسن بن . و ؼیره لمب گرفته اند" صادق"، "بالر"، "کاظم"یا سجاد، " زین العابدین"به این دلیل ... و" راستگویی"، "بخشندگی"

نیز، سامرا لید " نرجس خاتون" سال داشته و محل ازدواج آخر او با برده ای به نام 22نمی صفت بارزی نداشته؟ او هنگام مرگ پدر 
به )از سوی دیگر عسگر . ، چاهی ست در سامرا(تا مرگ پدرش حسن عسگری)شده، و محل ؼیبت پنج سال اول عمر مهدی نیز 

حسن بن نمی تا آنجا . در مورد حسن بن نمی، که هرگز در هیچ جنگی حضور نداشته و شمشیری نکشیده، بی مسماست (معنای نظامی
نرجس خاتون همسر دوم اوست که طبك روایات شیعی به دستور خود او . که نوشته اند، دو همسر داشته که هر دو برده بوده اند

تولد مهدی طبك . است" نرجس خاتون"با این همه تنها فرزندی که به نام او ثبت شده، همین مهدی از . (112)خریداری شده است 
 بجز روایات شیعی می گویند تا پنج سالگی.  هجری در سامرا بوده255در  (امام دهم)تواریخ شیعه، درست پس از مرگ امام علی نمی 

" سوگند"تنها به " شایستگان"و این ! دیدار او را نداشته" شایستگی"گروه خاصی از شیعیان، کسی لادر به دیدن او نبوده، یعنی 
! را دیده اند" مهدی"مدعی شده اند که 

 باز می 12 هم ادامه نداده اند؟ این به تمدس عدد 12نمانده اند؟ و یا امامان را بعد از " یازده"در همان عدد " انتخاب کنندگان"چرا 
 عدد بوده اند، از 12نیز  (نیکان، سوشیانت ها)و هم در اوستا و دین مزدا، یاوران هورمزد،  (حواریون)گردد که هم در عیسویت 

" انتظار"و " ؼیبت"در این صورت . همین رو ماه های سال هم به نام آنان، فرودین، خرداد، مرداد تا وهومن و اسفندارمذ، نامیده شده
 .هم در باورهای گذشته ی ایرانیان همخوان با عدد دوازده بوده است" ظهور"و 

خادم امام )" عثمان ابن سعید"ابتدا شخصی به نام . باری، نوشته اند که پس از مرگ پدر، از سوی خداوند امر شد تا مخفی شود
رسید و پس از درگذشت او، " حجت"به ممام " ابن عثمان"، واسطه و حجت امام زمان بر روی زمین بود، بعد از او پسرش (حسن

شش روز پیش از مرگ ". علی بن دمحم سامری"حجت امام زمان بر روی زمین شد و سپس تر " ابوالماسم حسین بن روح نوبختی"
شش روز دیگر وفات می کند و پس از او کسی حجت من بر روی زمین " سامری"، امام اعالم می کند که ( هجری329)سامری 

ؼیبت او به دو بخش کوچک و بزرگ تمسیم . پس به فرمان خدا ؼایب می ماند تا روزی به فرمان خداوند نیز، ظاهر شود. نخواهد بود
 .و ؼیب کبرا تا امروز ادامه دارد (! سال، تمریبن معادل عمر طبیعی یک انسان70حدود ) هجری 329 تا 260شده؛ ؼیبت صؽرا از 

در بخش های سابمن ایرانی خالفت اسالمی، همراه با دیگر عناصر خلك شد و به " شیعه"یکی از عناصر با اهمیتی که از ابتدای زایش 
بر " حجت"یا به عبارتی " علماء"شکل گرفت، حضور " اسالم ایرانی"عنوان بخشی اساسی از مخالفت با عربیت و خالفت، در ذات 

، علماء و حکماء و فمها "اهل سنت"نیز بود، در اسالم عربی یا " امیرالمومنین"از آنجا که خلیفه ی مسلمین، خود . روی زمین است
- خلیفه بود که بخشی سیاسی" دو کارکردی"ایرانی در ممابل خلفاء همین - یکی از علل شکست جنبش های نظامی. نمش کناری داشتند

لد علم " نماینده ی خدا و مذهب"آیینی به حساب می آمد و مردم معتمد، به سختی لانع می شدند که در ممابل - اجتماعی و بخشی مذهبی
به چشم می خورد و در اسالم " اسالم ایرانی"، تنها در "امامان"بر روی زمین پس از " حجت"به عنوان " علماء"شکل گیری . کنند

. شاید پیدایش چنین نهادی در اسالم ایرانی به علت شکست های جنبش های ایرانی باشد. (113)سنتی به نوعی گناه محسوب می شود 
شاید بتوان به چند عامل اصلی درباره ی نمطه ی . ممکن گردد" شکست خلیفه"به این معنا که رهبری مذهبی را از خالفت سلب کنند تا 

 .در جامعه ی ایرانی اشاره کرد" علماء"آؼاز پیدایش نهاد 

پیشوایان صوفی منش، تمریبن اولین کسانی . اولین و درشت ترین عوامل در این زمینه، استحاله ی تدریجی عرفان به صوفی گری ست
جلوه می کنند و کم کم نظریه شان میان مریدان به صورت " مراد"هستند که در جوامع ایرانی جهان اسالم، به عنوان صاحب نظر و 

این احترام به عارؾ و صوفی و اطاعت بی چون و چرا از رفتار و گفتارش، به دلیل آن که او را به . لابل اجرا می شود (فتوا)" حکم"
ی که "فمیه"به احتمالی اولین )شکل گرفت " آخوند"کم کم رشد کرد و نهاد  (این طور به مردم الماء می شد)خدا نزدیک تر می دیدند 



فمها و )به اسالم شریعت ( صوفیان)بر روی زمین از اسالم طریمت " حجت"نهاد . (ملمب شد، ؼزالی بوده باشد" امام"به لمب 
شاه در دستگاه صفوی حکم )ادؼام شد ( سلطنت)از صفویه به این سو، همه ی این نهادها در نهاد شاه . نیز سرایت کرد (متشرعین

 .(پیشوای صوفی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی، همه را با هم داشت

لوانین مملکت، همان احکام شریعت بود و . از آن پس نهاد روحانیت، مرجعیت یافت و در همه ی امور دنیا و آخرت مردم دخالت داشت
بسیاری از مشاؼل اجتماعی از لبیل لضاوت، نظارت و رسمیت بخشیدن بر ازدواج و طالق، اجرای حدود و تعزیرات، اداره ی مستمیم 
مولوفات عمومی و آرامگاه ها و درآمدهای حاصله از اماکن ممدسه، تنظیم اسناد معامالت و لراردادها، و در دست داشتن کامل نظام 

بر راس . تفویض شد و تا عهد رضاشاه، چنین ماند (علماء)از سوی شاه به نهاد روحانیت ... آموزشی و اداره ی مدارس و مساجد و 
هر مرجعی که نفوذش بیشتر بود و در بین مردم پیروان و مریدان . تاسیس شد" مرجعیت"یا " مجتهد"حرم روحانیت نیز، ممامی به نام 

 .بیشتری داشت، مرجعیت تملید گشت

ساختار حکومت در ایران حتی پس از انمالب مشروطیت هم کاملن مذهبی ماند و روحانیت هیچگاه به نماز و مسجد و عبادت و آیین 
آنان تمریبن در تمام شئون زندگی اجتماعی مردم حضور داشته اند، میان لدرت سیاسی و لدرت مذهبی مرز . بسنده نمی کرده اند

را می کرد، علماء نیز چشم بر اعمالش می بستند و به نوعی " علماء"همین لدر که لدرت سیاسی رعایت حدود منافع . مشخصی نبود
حکومت . این رلابت پنهان، گاه آشکار می شد و به برخورد می انجامید تا دوباره یکی از طرفین، کوتاه بیاید. او را تایید می کردند

. مشروعیت خود را از مذهب کسب می کرد و در ممابل برای روحانیت حوزه ی تمدس لایل بود

سالطین ؼزنوی به لصد جهاد با کفار، به هندوستان لشکر . این رابطه با لوانینی نانوشته از همان لرن سوم به بعد، شکل گرفته بود
علمای مذهبی مشمول عنایات و مراحم مادی و معنوی سالطین اند، تا دوران . می کشند، ساطین آل بویه خود مروج مذهب هستند

در دوران لاجار، شکست ایران از روس و معاهده ی گلستان . صفویه که ممام و منزلت مذهب و روحاینت به اوج اعتالی خود می رسد
عتبات "آلا سید دمحم اصفهانی مرجع تملید زمان، از . "به رای و فتوای مجتهدان گردن نگذارد" فتحعلیشاه"هم مانع نمی شود که 

، علما ی اعالم و مجتهدین با احترام به اردوی معلی آمدند و آنچه (سفیر روس)بعد از ورود ایلچی "عازم تهران می شود؛ " عالیات
ایلچی از صلح و مصالحه سخن راند، علما را ممبول نیفتاد و اعلیحضرت همایون را بر جهاد تحریص کرده و از وجوب آن سخن راندند 

جنگ اتفاق افتاد، شکست فاحش تر بود و منتهی به معاهده  (محمود محمود، تاریخ روابط ایران و انگلیس، جلد اول). و اصرار کردند
به آن پرداخته " نمش علماء در جنبش ها"بهررو، این مساله ای ست که در  (114)..شد (ترکمانچای)ای بس شرمگینانه تر از گلستان 

 .ام

تاریخ . حاال که به آخر این یادداشت رسیده ام، یادآوری این تذکر الزم است که کمبود تاریخ تحلیلی، تنها به تاریخ تشیع تمام نمی شود
هیچ تاریخی بی . سیاسی و اجتماعی ما در تمام این دوره ها باید بارها و بارها به شکلی تحلیلی و بدون نظر لاطع، از نو نوشته شود

ما ایرانیان کم نساخته ایم که . تعصب در مورد تاریخ، کار دیوانگان است. نیاز از تحلیل نیست، و در عین حال هیچ تاریخی لطعیت ندارد
ی خود، حکایتی دارد به این مضمون که؛ مردی از (هفتگانه)موالنا در یکی از مجالس سبعه ! خود ویران نکرده باشیم، حتی تاریخ را

گفت؛ در این راه که می آمدم، عجایب . از خانه بیرون شد و به شهری دیگر درآمد و به خدمت شیخی رسید" عازم"بنی اسرائیل به نام 
 (115)"!لومی دیدم که کشت کرده بودند، چون تمام شد، آتش در زدند"شیخ گفت؛ چه دیدی؟ گفت؛ . ها دیدم
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یادداشت ها؛ 

چندان اعتمادی ندارم، چرا که اولن از منابع مختلؾ گرفته ام، و در ثانی در بسیاری جاها مجبور بوده ام  (اعداد) به ماده تاریخ ها *
 .هجری و لمری را به هم تبدیل کنم

 .بررسی های بی طرفانه ی تاریخ نویس - 1

که اسمفشان شخصی  (یمن فعلی؟)طبك تواریخ شیعی در لضیه ی مباهله، دمحم و خانواده اش با گروهی از مسیحیان جنوب عربستان  - 2
بوده، لرار می گذارند که خانواده ی دمحم یک طرؾ و مسیحیان طرؾ دیگر بایستند و یکدیگر را نفرین کنند تا معلوم " ابوحارثه"به نام 

 !با کیست (خدا)شود حك 

" وابستگی"لریش و لبایل دیگر مکه و مدینه بود تا از طریك " لدرتمندان" ازدواج پیامبر، بیشتر نشانه ی سیاست تعامل او با 9 - 3
در میان خلفای . خانوادگی، به لله ی لدرت برسد، و بر لدرت مخالفان فائك آید، و به این وسیله نفوذ خود و پیروانش را گسترش دهد

 .راشدین، دو تن یعنی ابوبکر و عمر، پدران همسران دمحم، و عثمان داماد پیامبر است

برخی مورخین نوشته .  سال زندگی با دمحم، چهار دختر به نام های؛ رلیه، ام کلثوم، زینب و فاطمه به دنیا آورده24خدیجه در طول  - 4
به روایت اهل سنت، جز زینب و فاطمه، بمیه ی . اند که دو پسر به نام های عبدهللا و لاسم هم به دنیا آورده که هر دو در کودکی مرده اند

شاید به این دلیل که اگر . اما به روایت اهل تشیع، فاطمه تنها دختر دمحم و خدیجه بوده است. فرزندان دمحم، پیش از وفات او فوت کرده اند
فرزندان علی تلمی می " رلیب"و " امام"و " معصوم"دمحم دختران و پسران دیگری می داشت، فرزندان آنان هم همانند فرزندان فاطمه، 

، نسبت پسرعمویی با پیؽمبر بوده، و گرنه تمام داستان هایی که در مورد (عثمان مثلن)تفاوت علی با هر داماد احتمالی دیگر دمحم . شدند
. علی گفته می شود، می توانست در مورد دامادهای دیگر پیامبر هم صادق باشد

داستان طرد دمحم از بنی هاشم، از مجموع روایت ها، چنین تعریؾ می شود که چون فردی از لبیله ای کشته می شده، افراد لبیله  - 5
طرد دمحم از . موظؾ بوده اند به انتمام، اگر نتوانند لاتل را به لتل برسانند، دست کم فردی از افراد خانواده یا لبیله ی لاتل را بکشند

خانواده ی بنی هاشم و الجرم از لبیله ی لریش به این معنا بوده که لتل دمحم هیچ انتمامی از سوی هیچ لبیله و خانواده ای را سبب نمی 
برخی نوشته اند که در این ایام، بسیاری تصمیم به نابودی دمحم داشته اند و گویا لرار . می کرده است (بی انتمام)شود، پس کشتنش را ساده 

، تا به دلیل شراکت همه ی لبایل و (حتی یک نفر از خانواده ی بنی هاشم)بر این بوده تا از هر لبیله ای یک نفر در این لتل شرکت کند 
پس طرد دمحم از بنی هاشم توسط ابولهب، به نوعی اجازه ی رسمی لتل او محسوب می شده . خانواده ها در لتل، مساله ی انتمام، لوث شود

. است

الت و . "ست که نوعی تعامل دمحم با بزرگان لریش و مکه محسوب می شود"الت و عزی"از شواهد بارز این امر، داستان معروؾ  - 6
بوده که در آنها سه الهه از  (آیه هایی از لرآن که مسلمانان معتمدند در زمان حضور دمحم در مکه بر او نازل شده)سه آیه ی مکی " عزی

دمحم مدعی بوده که این آیه ها را از . نامیده شده اند و زیارتشان الزم بوده است" دختران خدا"، ("عزی"و " منات"، "الت")بت های کعبه 
این آیات از لرآن حذؾ شده و برخی از متشرعین بکلی آنها را منکر  (!تا لرن ده پس از هجرت؟)زبان جبرائیل آورده اما در لرون بعدی 

" ابن حجیر المصری"تایید کرده، اگرچه دیگر تاریخ نویس عرب؛ " ابن خطیر الدمشمی"وجود این آیات را تاریخ نویس عرب . شده اند
بر مبنای همین . برخی از مسلمانان مدعی بوده اند که این آیات توسط شیطان بر زبان دمحم جاری شده. آنها را ساختگی دانسته است

نامیده، نامی که سلمان رشدی، نویسنده ی مسلمان هندی " آیات شیطانی"آنها را  (William Muir)استدالل، یک اسالم شناس اروپایی 
مساله ای که سبب فتوای معروؾ . االصل بریتانیایی آن را بر رمان بلندش گذاشت و در متن داستان هم اشاراتی به این آیات کرده است

در نص لرآن بود، تا " تردید"در اصل پیش گیری از ! آلای خمینی علیه رشدی شد و زندگی نویسنده را برای سال ها به خطر انداخت
 !ها پی ببرند"خودی"ها هم به راز "ؼیر خودی"دانستن لرآن، همه گیر شود، و " کالم خدا"بودن، و واحد بودن و " یکپارچه"مبادا انکار 

 شبی که گفته می شود علی در بستر دمحم خوابید و ابوبکر، دمحم را بر دوش خود از خانه و از مکه خارج کرد و به ؼاری برد،  به – 7
. معروؾ است" لیله المبیت"

حفظه اولین جمع )زنان دمحم به ترتیب عبارتند از؛ سودا دختر زمعه، عایشه دختر ابوبکر، ام سلمه دختر بنی امیه، حفصه دختر عمر - 8
او . لبلن زن زید بن الحارثه پسر خوانده ی پیؽمبر بود)، زینب دختر خزیمه، هند دختر ابی امیه، زینب دختر جحش (آورنده ی لرآن است

 میای فدیه  مالک اوزنی زیبا که اسیر بود، " )حارث"دختر الحارص( جویریه)، جمیریا (را در جوانی و زیبایی رلیب عایشه خوانده اند
فدیه تو را خواهم داد و تو را به زنی می  منگفت پیؽمبر . خواست که از پرداخت آن عاجز بود، به خانه ی پیؽمبر رفت تا شفاعت کند

، ام حبیبه خواهر ابوسفیان، رمله دختر (هم لبیله اش آزاد شوندبسیاری از اسیران سبب شد تا ، گی با پیؽمبرپس از همخواب. گیرم
یکی )اُّم شریک ابوسفیان، میمونه دختر حارث و خواهر زن ابوسفیان، هند و زینب دختران یزید، اسماء دختر نعمان، ریحانه دختر زید و 

(. سه زن دیگر میمونه، زینب و خوله اند، از چهار زنی که خویشتن را به پیؽمبر بخشیده بودند



که دمحم پس از خدیجه زنده بود، ازدواج او با این تعداد  (! سالگی دمحم63 تا 48) سالی 14با توجه به شرایط دمحم و مسلمانان در طول - 9
چرا که در طی دو سال اول پس از مرگ خدیجه، دمحم در مکه و اطراؾ آن، پیوسته در گریز و اختفا . زن، کمی ناباورانه بنظر می رسد

و پس از  (624)و مشکالت ناشی از آن پیش می آید، پس از آن جنگ بدر  ( میالدی621)بسر می برده، سپس هجرت از مکه به مدینه 
می شود  (627)سپس سختی های درگیری دمحم و مسلمانان با لبایل ساکن مدینه است که منجر به جنگ خندق . آن جنک احد اتفاق می افتد

و باالخره حج اوایل  ( میالدی628)و پس از آن فتح مدینه است، سپس مساله ی حج عمره و سفر به مکه و معاهده با لریش و مکی ها 
لذا .  سالگی فوت می کند63در سال یازده هجری ست که در اواسط همان سال هم در سن  (آخرین سفر حج پیامبر) میالدی 632سال 

 سالگی با این همه جنگ و گرفتاری های ناشی از مهاجرت و تبلیػ و گسترش اسالم و فتح 63 تا 49تصور این که دمحم در فاصله ی 
. مدینه و مکه و بطور کلی تصرؾ حجاز، در عین حال، دست کم ده بار هم ازدواج کرده باشد، یک رکورد بی سابمه بنظر می آید

به عنوان مثال، دمحم سخت شیفته ی عایشه، دختر ابوبکر بوده . فراموش نکنیم که هر ازدواج، ممدمات و ممارناتی را هم طلب می کرده
می نامد و بعد از آن که دختر خردسال باکره اش " صدیك"بوده، پس از اسالم آوردنش، دمحم او را " بنده ی کعبه"نام ابوبکر عبدالکعبه یا )

، در هفت سالگی او (!می نامد" پدر باکره"عایشه را که هفت هشت سالی بیشتر نداشته، به همسری به دمحم می دهد، پیؽمبر او را ابوبکر 
 ...را نامزد کرده و در نه سالگی با او ازدواج کرده

درباره ی شیفتگی دمحم به عایشه داستان های بسیاری نمل می کنند؛ از جمله آن که دمحم عایشه ی زیباروی را للمدوش می کرده و در حالی 
می توان استنباط کرد که عایشه آنمدر کوچک بوده ! (با من حرؾ بزن، ای زیباروی)" کلمنی یا حمیرا"که دور خانه می دویده، می گفته؛ 

این ظن را تمویت می کند که ..." با من حرؾ بزن "ضمن آن که . که دمحم پنجاه و چند ساله می توانسته او را بر شانه های خود حمل کند
 سال داشته و در زمان جنگ جمل، در دوران خالفت علی، 17 یا 16مگر عایشه هنوز کاملن زبان باز نکرده بوده؟ او هنگام مرگ دمحم 

. یعنی بیست و شش سال پس از دمحم، هنوز زن جوانی بوده است

داستان دیگر، جا ماندن عایشه از گروه، در یکی از سفرها یا جنگ هاست که گفته می شود پس از یک شب، تنها همراه بیابانگردی سوار 
گفته شده که عایشه در این والعه مورد تجاوز لرار گرفته یا به روایتی با آن بیابانگرد، به . بر شتر، به لافله ی دمحم و یارانش می رسد

اما شدت عالله ی دمحم به عایشه سبب می . حتی روایت است که علی به پیامبر توصیه می کند که عایشه را طالق بدهد. بستر رفته است
 (! شاهد الزم است4طبك فمه شیعه، )!شود که برای بی گناهی عایشه، شاهدانی بتراشند تا بگویند هیچ اتفالی در آن بیابان برهوت نیفتاده

او را به عمد  (تا سر آمدن عده)برخی نوشته اند که چون دمحم نمی توانست از عایشه چشم بپوشد، او را سه طالله کرد و به مدت سه ماه 
و ؼیره هم از همین جا به فمه اسالمی " محلل"گویا لضیه ی سه طالله و . آن مرد عرب در آوردند و سپس دوباره به ازدواج دمحم درآمد

. راه یافته باشد (تشیع؟)

الرء باسم "در اولین وحی جبرئیل  (بخوان)"الرء" اگرچه در بی سوادی دمحم اخبار و روایات بسیاری هست، اما برخی از مفسرین –10
 .را نیز، گواهی از لرآن، بر بی سوادی پیامبر دانسته اند (که انسان را آفرید...بخوان به نام پروردگارت ).." ربک 

آنچه مربوط به سزار است، به او واگذار کنید و آنچه مربوط به "مسیحیت بر خالؾ یهودیت، به دلیل گفته ی مشهور عیسی که  - 11
ولتی در لرن . ، در امور دنیوی دخالتی نداشت و اصلیت آن بر تساهل و مسامحه با دیگران لرار گرفته بود"خداوند است، به خداوند

تا آن زمان گرایش گروه گروه . به مسیحیت گروید، دولت و حکومت نیز در مسیحیت وارد شد (امپراطور روم)چهارم میالدی، کنستانتین 
یهودیان به مسیح، به علت عدم دخالت در سیاست و مسایل روز، و آسان گیری و آزاد منشی و عطوفت و رعایت حال انسان ها، به ویژه 

در حالی که یهودیت در همه ی موارد از خوراک و پوشاک و ازدواج و ختنه و لربانی و ؼیره، لانون و ممررات داشت . طبمات فمیر بود
همین گرایش فوج فوج یهودیان به مسیحیت، سبب دشمنی بیشتر یهودیان و خاخام های متعصب فلسطین و اورشلیم شد . و سخت گیر بود

 70ولتی رومیان در . سبب جاذبیت بیشتر مسیحیت شد (شهادت)حال آن که به صلیب کشیده شدن عیسی . تا به مرگ عیسی رای دهند
میالدی، اورشلیم را بکلی متصرؾ شدند، لوم یهود برای اولین بار پس از موسی، مجبور به مهاجرت به نماط مختلؾ، از جمله اسپانیا و 

به عنوان مثال یهودیان اسپانیا به . حضور تاریخی یهودیان مهاجر در این کشورها بعدن نماط عطفی شد. روسیه و لهستان و مصر شدند
به دلیل آزادی و تسامحی که وجود داشت، مصدر کارهای بزرگی، از جمله ترجمه ی وسیع  (مسلمانان)ها "مور"ویژه در دوره ی تسلط 

یهودیان اسپانیا در این . آثاری که نمش بسیار بزرگی در رنسانس اروپا داشت. به زبان التین شدند (عربی)کتب فلسفی و تاریخی مسلمانان 
مورها را شکست داد و بر اسپانیا  (مسیحی) که فردیناند 1492اما از . دوره در طب و فلسفه و تاریخ و ؼیره سرآمدان روزگار بودند

مسلط شد، وضع یهودیان اسپانیا بکلی بهم ریخت و در مهاجرت های تازه تا سواحل شمال آفریما، منطمه ی بالکان و اروپای مرکزی و 
اما اوضاع یهودیان در تاریخ، دیگر هرگز بهبودی حاصل نکرد و آنها در همه ی جوامع اروپایی به سختی زیر فشار . ؼربی کوچیدند

باری، آیین دیگری که تا لرن چهارم در بخش بزرگی  (اثر برتراند راسل" تاریخ فلسفه"نمل به مضمون از )...نژادپرستی مسیحیان بودند
گرایش کنستانتین به مسیحیت و کشتار مهرباوران در رم و بسیاری مسایل دیگر را باید . از رم معمول بود، میترائیسم یا مهرباوری بود

 .در تاریخ بخوانی، چون فرصت چنین مطالبی در این ممال، نیست

فراموش نکنیم که .  نکته ی دیگری که کمتر در تواریخ به آن اشاره شده، همسایگی سرزمین های تحت سلطه ی دو مذهب است– 12
کمی بیش از دویست سال فاصله دارد، و در بامداد ظهور دمحم، گسترش  ( سال هجرت دمحم621)لرن چهارم میالدی، با ابتدای لرن هفتم 

مسیحیت به دلیل مسامحه و تبلیػ صلح، به تدریج . مسیحیت هنوز از حوزه ی خاصی در جنوب و جنوب شرلی اروپا، جلوتر نرفته است
با این همه، تعداد یهودیانی که به مذهب تازه می گرویدند، آنمدر . و با کمک شمشیر امپراطوران بر مذهب سخت گیر یهودیت، فائك آمد
و با نگرانی از نفوذ پارس ها در روم، به مسیحیت روی  (میترائیسم)پر شمار نبود، به ویژه آن که حکومت روم، به دشمنی با مهرباوری 



مسیحیت از همان آؼاز، با یهودیانی که همیشه در جوامع مسیحی تحمیر می شدند، . (اؼلب نظامیان رومی پیرو میترا بوده اند)آورد 
بالکان، )با این همه و با گذشت دویست سال، ناگهان آئینی خشن و جنگجو، در همسایگی جنوب شرق اروپا ! مشکل چندانی نداشت

، یعنی در بادیه ی حجاز سر بر کشید، و به ضرب شمشیر، طی سی سال، دو امپراطوری همسایه را به زانو (بیزانس، یونان، روم لدیم
، تمام سرزمین های شمال آفریما را زیر سلطه گرفت، و به جنوب اروپا (دوران امویان شام)این تهدید، تا دو سه دهه ی بعد . در آورد

نفوذ کرد، و سبب شد تا مسیحیت صلح طلب نیز، برای حفظ خود به نیرویی خشن، جنگ طلب و مهاجم تبدیل  (اسپانیا و جنوب فرانسه)
شود و ضمن سلسله جنگ هایی که به بیرون راندن مسلمانان از خاک فرانسه، و سپس اسپانیا انجامید، صاحب لدرتی گردد که بانی بروز 

، از (تمدن اروپایی لرون وسطی)فلسفه ی ابتدایی جنگ های صلیبی، عمدتن حفظ منطمه ی نفوذ کلیسای کاتولیک . جنگ های صلیبی شد
از فرانسه و اسپانیا، پاپ و کلیسا بر آن شدند تا  (مورها)پس از بیرون راندن مسلمانان . بود (بربرها)شر تجاوز و تسلط مسلمانان 

ؼافل از آن . سرزمین های همسایه و بیت الممدس را هم از وجود مسلمانان پاک کنند، تا خیالشان از این تهدید در همسایگی، بکلی بیاساید
، آخرین فتح اورشلیم به دست صالح (در طی دویست سال جنگ های صلیبی)که پس از حدود سی بار دست به دست شدن بیت الممدس 

، و (کنستانتینوپول، استانبول فعلی)" لسطنطنیه"و پایتختش  (بیزانس)الدین ایوبی، سبب پیشرفت سپاه مسلمانان، فتح کامل روم شرلی 
در جوار مسیحیت اروپا بود،  (عثمانی)باالخره پایان کار امپراطوری بیزانس شد، که سبب ایجاد نطفه ی یک امپراطوری تازه ی اسالمی 

و دردسری که اروپا تا پنج لرن بعد گرفتارش بود، و باالخره در بامداد جنگ جهانی اول، با پاره پاره کردن امپراطوری عثمانی، از 
! چنگش خالص شد

و ایران، نمش کلیسا و  (رم شرلی)برای شناخت بهتر این دوره، باید تاریخ لرون پنجم و ششم میالدی در دو امپراطوری بیزانس  - 13
پاپ ها در ساختار لدرت در بیزانس و همین طور نمش مؽان و روحانیون زردشتی در ساختار لدرت در امپراطوری ساسانی را مطالعه 

 تنها شرح زندگی یکی دو تن ."ویدن گرن"اثر " مانی و تعلیمات او"، "آرتور کریستین سن"اثر " ایران در دوران ساسانیان"از جمله . کرد
. از پادشاهان نظیر خسروپرویز، و یزدگرد اول کافی ست تا بدانیم شرایط اجتماعی ایران در آن زمان چگونه بوده است

این بار اگرچه سیاه حبشی و آفریمایی هم چنان برده محسوب می .  اگرچه برده داری پس از اسالم هم به نوع دیگری ادامه یافت– 14
در جنگ با کفار، انسان . محسوب می شدند" برده"، (کافر)شدند، مردم از هر نژاد و لومی، تنها به صرؾ آن که به اسالم ایمان نداشتند 

" موالی"تا لرن ها بعد، . ایرانی و رومی و هرکجای دیگر به عنوان برده ی جنگی، اسیر و نزد مسلمانان به کار گل گمارده می شدند
که بیشتر بردگان پارسی و ایرانی بودند، بخش عمده ی جمعیت شهرهایی چون مدینه و کوفه و  (!، آلای مسلمان"سید"بندگان موال، )

عمده ی سپاه بنی عباس علیه خالفت بنی امیه را همین موالی تشکیل می دادند که به امید رهایی از بردگی، به . بصره را تشکیل می دادند
حتی در نهضت های مماومت علیه خلفاء مانند سیاه جامگان، طرفداران ابومسلم . دار و دسته ی خانواده ی پیامبر علیه امویان پیوستند

و سرخ  (الممنع)خراسانی که امویان را برانداختند و بنی عباس را به خالفت رساندند، همین طور در نهضت های بعدی مانند سپیدجامگان 
" زنگیان"در لیام معروؾ به . ، بردگان و موالی کنار توده ی مردم، علیه خلفا و امراء محلی شان می جنگیدند(بابک خرم دین)جامگان 

، عمدتن همین برده ها و طبمات محروم بودند که بنا بر تعریؾ خود از اسالم، علیه ..، جنوب عراق و(خوزستان)در نواحی جنوب ایران 
تفاوت این بود که برده داری که پیش از اسالم برای بزرگان لبایل مجاز شمرده می شد، پس از . طبمات باال و نابرابری ها بپا خواستند

اسالم بر هر مسلمان روا بود، کافی بود شمشیری کشیده باشی و در گوشه ی جنگی علیه کفار، اسب تاخته باشی، این حك را داشتی تا از 
میان اسراء برای خود بنده انتخاب کنی، به سخن دیگر ثروت و مکنت الزمه ی بنده و برده داشتن نبود، بلکه مسلمانی کافی بود تا در 

. عین ناداری، برده و بنده داشته باشی

بوده، یعنی تنها برای مسلمانان رعایت می شده و از " درون لبیله ای"والعیت این است که در اسالم، برابری از همان ابتدا هم  - 15
دوران خالفت بنی امیه، کم کم در درون مسلمانان هم، کار به تشکیل کاست ها و طبمات اجتماعی انجامید و برتری یک گروه، بر گروه 

. به یک معنی امتیاز مسلمان بودن بر امتیازات دیگر می چربید. دیگر، و نابرابری برلرار شده است

مشهور است که . یا هرچه نامش بوده، را شنیده باشید" نگارستان"یا " بهارستان"البد داستان تسخیر مدائن و چگونگی تمسیم فرش - 16
برخی .. این فرش دستباؾ، چندین و چند صد متر مربع مساحت داشته و چه و چه بوده و بزرگ ترین سالن کاخ مدائن را می پوشانده و

نوشته اند که چون مدائن توسط مسلمانان فتح شد و کار به تمسیم ؼنائم کشید، فرش بهارستان را به لطعات مساوی بریدند و هر تکه را به 
! ؼنیمت به یک جنگنده ای مسلمان بخشیدند

ذهن آدم بیشتر تحریک می شود ولتی می بیند نام این سه یار دمحم، به ویژه کعب االخبار، در سال های اخیر، تمریبن بکلی از  - 17
. تواریخ شیعه پاک شده است، بجز سلمان فارسی که حضورش بسیار کمرنگ شده است

یهودیان شاید .  تاثیر و تاثر مذاهب و ایدئولوژی ها از یکدیگر، و از تاریخ، مساله ی جالب و در عین حال سخت پیچیده ای ست– 18
منسوب به " عبرانی"آنها ابتدا . تنها لومی باشند که هم چون نام خود، کتاب ممدس خود را نیز، پیوسته مطابك با زمان تؽییر داده اند

(Heber)  جدل با "به معنای ( ایسرائل" )اسرائیل"اما کلمه ی (. زبان عبری یا هبری از همین جا می آید)یکی از اجداد ابراهیم بودند
را " عبرانیان"یا " هبر"از روزگاری که یعموب، یکی از پیامبران عبرانی با فرشته ی خدا نزاع کرد و آن داستان ها، پیروان . ست"خدا

به روایتی موسی، . ملمب شدند" یهودیان"و سپس در دوره ی اسارت در بابل به نام . خواندند" بنی اسرائیل"جدال کنندگان با خدا، یا 
، آزاد "سیروس"اما در کتاب ممدس یهود، از کورش با نام . دوازده لرن پیش از عیسی بوده است و زردشت، هشت لرن پیش از میالد

چگونه در کتاب ممدسی که دوازده ! کورش متعلك به پنج لرن پیش از میالد است. کننده ی لوم یهود از اسارت بابلی ها نام برده می شود



تاریخ "لرن پیش از میالد نوشته شده، نام سیروس، منجی لوم یهود می تواند باشد؟ جالب تر از آن موردی ست که برتراند راسل در 
اما . موسی و یهودیت اولیه، بر خالؾ دیگر ادیان دیگر ابراهیمی، به معاد جسمانی و لیامت اعتماد نداشتند. به آن اشاره کرده است" فلسفه

برتراند راسل می نویسد؛ این اعتماد مربوط به دوران . در یهودیت نیز هویدا می شود (به معاد)از بدو پیدایش مسیحیت، ناگهان این اعتماد 
اولین پیامبر یهودی ست که به معاد جسمانی اعتماد داشته و این را از  (اشعیاء)او . نبی، یکی از پیامبران یهود است" اشعیاء"پس از 

من البته نمی دانم اشعیاء متعلك به کدام دوران تاریخی ست اما در ادیان و مذاهب لدیم ایرانی پیش از . عماید مذاهب ایرانی گرفته است
در والع زردشتی گری اولین دین ایرانی ست که به . خبری از رستاخیز و لیامت نیست (میترائیسم، دین مؽان و زروانیسم)زردشت 

در عین . رستاخیز و لیامت معتمد است و اگر روایت تاریخی را بپذیریم، زردشت باید دست کم چهار لرن پس از موسی ظهور کرده باشد
حال باید زمانی را هم به گسترش مذهب زردشت و آشنایی دیگران در دنیای اطراؾ با عماید زردشت و اعتمادات ایرانیان در این دوره، 

با این وجود اعتماد به لیامت . در نظر بگیریم تا کسی چون اشعیاء که در فلسطین حکومت می کرده، با خبر شود و تحت تاثیر لرار گیرد
سوال این است که اگر بخشی از . و بی تردید برتراند راسل حرؾ بی پایه ای نمی زده است! وجود دارد (امروز)در کتاب ممدس یهودیان 

عماید و سنت های یهود از اعتمادات لدیم ایرانی تاثیر گرفته باشد، تاثیر مستمیم مسلمانان از یهودیت، و رسیدن اسالم به ایران، یک 
. چرخش جالب فکری از ایران به خارج، و سپس با تؽییراتی در شکل و ساختار و نام، بازگشت به ایران از خارج، را تشکیل می دهد

در روم و مناطك یونانی . ابتدا در ایران شکل می گیرد و سپس به جنوب اروپا سفر می کند. هم دیده می شود" میترائیسم"سیری که در 
 !دوباره به ایران باز می گردد (در عهد ساسانیان)دچار دگرگونی های ساختاری می شود و سپس با آن دگرگونی ها، پس از چند لرن، 

، با خلیفه ی ولت، به شکلی از (تثبیت شدند" امام"که بعدها بصورت )از آنجا که در تمام دوران اموی و عباسی، علی و فزرندانش  - 19
، بعدها در فمه شیعی شکل گرفت که به امام ششم جعفر صادق منسوب است که "نظریه"به مثابه یک " تمیه"در مصلحت در آمده بودند، 
این تمیه بعدها شکل آشکارتری گرفت و از . (تمیه دین من و دین پدران من است)" التمیه دینی و دین آبایی"از او روایت می کنند که؛ 

ست می نویسد؛ این " اسالم انمالبی"شریعتی که مدعی ! جمله می نویسند که پذیرش والیتعهدی مامون، توسط امام رضا، تمیه بوده است
در هر زمان و مکانی بر مبنای شناخت و ارزیابی عینی و دلیك شرایط و ممدورات و امکانات خودی و دشمن، اتخاذ و "استراتژی باید 

، انمالبی، اصالح طلب یا تسلیم لدرت "مصلحت روز"پس شیعه ی دوازده امامی، استراتژی مشخصی ندارد بلکه بنا به "! مجری گردد
در این رمینه گاه برای حفظ مسلمین، تن به تسلیم داده می شود و گاه همین مسلمین بنا به مصلحت، از دم تیػ گذرانده می . ولت است

وجوب این مصلحت را نه مردم، و نه . (54حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر، ص ). شوند، یا به دم تیػ سپرده می شوند
به همین دلیل هم آلای خمینی فرموده . نمایندگان مردم، بلکه امام و به اعتماد متشرعین شیعه، در ؼیاب امام، ولی اوست که تعیین می کند

شورای "علت تشکیل . را هم تعطیل کرد" توحید"در خطر باشد، می توان اصول دین و حتی  (اسالمی)اند که در صورتی که نظام 
 ! سیاست آخوندی تؽییر می کند (بخوان حفظ نظام به هر لیمتی)" مصلحت نظام"هم همین است که بنا به " مصلحت نظام

من نمی دانم اللیت . شاید جوامعی نظیر هند و اتحاد شوروی و آمریکا، لدیمی ترین جوامعی باشند که دارای اللیت مسلمان بوده اند- 20
 1989 تا 1917دارای این هویت شده اند، اما شوروی از  (دوران عالیجاه دمحم حول و حوش جنگ اول جهانی؟)مسلمان آمریکا از کجا 

.  پا بعرصه ی وجود گذاشته است1948 سال سابمه دارد و هندوستان با اللیت مسلمان در 72یعنی 

از آنها یاد می شود در حالی که هیچ ارتباطی با ترکیه ی امروز " ترکی"مثل اؼلب پدیده هایی که در جوامع اروپایی با عنوان - 21
. به عنوان مثال در تمام ترکیه حتی یک مزرعه ی لهوه یافت نمی شود، چرا که آب و هوای ترکیه مناسب برای کشت لهوه نیست! ندارد

اما حدود چهار لرن، تمامی خاورمیانه ی عربی زیر تسلط ترکان عثمانی بود که از دوران رنسانس با جوامع اروپایی داد و ستد و روابط 
و ... (که در جوامع ؼربی به رلص شکم معروؾ است)، یا کباب لبنانی و حتی رلص عربی (یمن)لذا لهوه ی یمانی . نزدیک داشته اند

در جهان مشهور شده اند و تصور می شود که از ترکیه به دیگر نماط رسیده باشند حال آن " ترکی"بسیاری نمونه های دیگر امروز به نام 
 .که تمامی آنها متعلك به جوامع عربی زیر سلطه ی عثمانی بوده است

دریافت کننده هم بدون دلت در ساختار ؼیر منطمی . کردن هم معمول شده" فوروارد" چیزی که این سال ها در اینترنت و هنر – 22
شایعه آنمدر می چرخد که خود ما نیز همان را بارها از . می کند" فوروارد"شایعه، همین لدر که از آن خوشش بیاید، برای بعدی و بعدی 

تا خودمان هم کم کم باورش کنیم و از اینجا به بعد، " سند"و همین شنیدن شایعه از زبان دیگران، می شود یک . زبان دیگران می شنویم
اگر هم کسی پیدا شود و با دلیل و مدرک، جعلی بودن خبر را اثبات کند، انگار که . بصورت یک والعیت تاریخی به دیگران ارائه دهیم

. خواسته باشد ما را از یک رویای شیرین بیدار کند، سخت مماومت می کنیم

در ادبیات معاصرمان هم ). نیز، جهود به مفهوم یک تحمیر بکار می رود.. حتی در متون ادبی شگرفمان نظیر آثار حافظ و سعدی و- 23
چمدر از نفرتی که هر ایرانی نثار اسرائیل می کند، ناشی از فجایع و جنایاتی ست که دولت اسرائیل از بدو پیدایش تا امروز، نسبت . (...

به اعراب مسلمان و فلسطینی ها اعمال کرده است؟ اگر اسرائیل نبود، ما چمدر و تا کجا یار فلسطین، اعراب و مسلمانان عرب می بودیم؟ 
چگونه نگاه می کنیم؟ با وجودی که در این سال ها، بسیاری .. و" پاکستانی"و " افؽان"و " ترک"و " عرب"در فرهنگمان به همسایه های 

 !در ؼرب می نالند، تا آنجا که من دیده ام و تجربه کرده ام، نه گمانم ملتی از ما نژادگراتر وجود داشته باشد" نژادگرایی"از هم وطنان از 

" ذی الحجه"دمحم در آخرین سال حیات خود، در ماه . ظاهرن اعراب ساکن حجاز، در آن هنگام بیش از دوازده ماه در سال داشته اند - 24
اولین بار در این سفر است که مناسک حج و لربانی را برای مسلمین توضیح می دهد و ضمنن می گوید که ماه . به زیارت کعبه می رود

شاید به دلیل . می خوانند" حج عمره"از آن پس مراسم حج در ماهی ؼیر از ذی الحجه را، . های اضافی سال را از تمویم خود حذؾ کنند



توضیح مناسک حج و این که این سفر آخرین زیارت دمحم از کعبه بوده، حج واجب به ماه ذی الحجه افتاده باشد، اگرچه اولین سفر پیامبر 
 .و مسلمین به زیارت کعبه در ماه شوال اتفاق افتاده است

به این لرار که در هر مذاکره و معاهده، حتی ولتی مجبور می شوند از . این ترفندی ست که در جمهوری اسالمی هم معمول شده - 25
پذیرش لطع نامه ی شورای امنیت در مورد جنگ . می نامند و پیروزی جلوه می دهند" فتح"تمامی خواست هایشان عدول کنند، آن را 

ایران و عراق، پذیرش معاهده ی الجزایر و دادگاه مربوط به آن، برای رسیدگی به مطالبات ایران از آمریکا، گروگان گیری و سپس آزاد 
کردن گروگان های آمریکایی، بستن معاهده با فرانسه در مورد یک میلیارد وامی که فرانسه از شاه گرفته بود و جمهوری اسالمی مدعی 

که باالخره میتران رییس جمهور ولت فرانسه علنن گفت که بابت سهام ایران نه پول می " یورودیؾ"لضیه ی شرکت )استرداد آن بود 
در مذاکرات بی نتیجه با ؼرب هم، از ... ، و(دهد، نه بهره ی پول را و نه سهم اورانیوم ؼنی شده را که فرانسویان به شاه تعهد داده بودند

 ...زمان خاتمی به این سو، پیوسته مدعی اند که ؼرب را به زانو درآورده اند

مثلن همین اخیرن، یک .  همان کاری که اعوان و انصار جمهوری با نشانه ها و نمادهای مخالفین خود در داخل کشور می کنند– 26
از این طریك ... از لدیم عالمت اسالمی بوده و" رنگ سبز"که طی یک اعالمیه توضیح داد " عاشمان علوی"گروه درست کردند به نام 

اؼتشاش مفاهیم، کاری ست که در جمهوری اسالمی . را که رنگ مخالفین است، در هم بریزند و از آن خود کنند" سبز"خواستند رنگ 
کسانی از خودشان را ! را مؽشوش کند" اصالح طلبی"می نامد تا مفهوم " اصالح طلب"یک متعصب اصولگرا خود را . معمول است

باری، گیرم که برای چند سالی در دوران . را کثافت مالی کرده باشند" مخالفین"وامی دارند تا از دست اندر کاران و دولت انتماد کند، تا 
بوده، گروهی بیت الممدس را  (مخالفین مکی دمحم)سرگیجه، و در نبود نشانه های تثبیت اسالم و مسلمین، بجای کعبه که در تسلط لریش 

مشکل آن نیست که . مرکزی ممدس برای همه ی ادیان ابراهیمی بوده (لدس)مکان معبود خود می دانسته اند، به دلیل آن که بیت الممدس 
احتمالن مسلمانان برای چند سالی بیت الممدس را بجای کعبه در نظر داشته اند، سوال اینجاست که چرا امروز، و پس از چهارده لرن، 

برای هر سه ادیان بزرگ " لدس"بودند، و این همه جسد در راهش دادند؟ علت آن است که " لدس"حضرت امام هم چنان طالب فتح 
 ، همیشه مکان ممدسی محسوب می شده(یهودیت، عیسویت و اسالم)ابراهیمی 

طوالنی برای آمدن منجی موعود، و رستاخیز و " انتظار"از طرؾ دیگر این ترفندی هوشمندانه است برای جلب عوام، چرا که این  - 27
خالصه تخرخر و تحمیك خالیك است که بدبختی ها را تحمل کنید، ... رسیدن به سعادت ابدی و گرفتن انتمام از مشرکین و لدرتمندان و

منجی بزرگ ظهور خواهد کرد و شما را از بدبختی می رهاند و پیروز والعی شمائید، پس بگذارید " به زودی"چرا که خدا با شماست و 
چند روزی  (!را تبلیػ می کنند" ظهور منجی"در اصل همان ها که )این بدبخت های شکم پرست و پول پرست که ؼرق لذات دنیوی اند 

این است که . در هر دوره ای جان مردم بدبخت و زحمتکش را به لب می رسانده و خسته شان می کرده" انتظار"این ... دلخوش باشند و
! ی سر خرمن"وعده"برای رستگاری، به مردمان معمولی داده می شده، نوعی " ظهور"تمریبن در همه ی مذاهب نوید و امیدی به یک 

این است که دوازدهمی را به چاه فرستاده اند و . در تشیع هم دیده اند آمدن امام پشت امام، باالخره یک جایی مردم را دلزده می کند
ؼافل که باالخره یک زرنگی پیدا می . ، هم چنان در جیب مبارک خودشان باشد"ختم"و " تمطه ی پایان"و " ظهور"کرده اند تا " ؼیب"

این است که ولتی بعد از مدتی مردم نه تنها به رستگاری در آن . بسازد" ظهور"شود که باز هم از این خستگی مردم استفاده کند و یک 
نمطه ی "دنیا نرسیدند، بلکه در این دنیا هم دستشان از رستگاری کوتاه و کوتاه تر شد، کسی مانند علی دمحم باب در شیراز، خواست تا 

در  (امام زمان)اما این نمطه را هم مالیان به دار کشیدند تا برگ برنده . و ختم کالم" نمطه"، "مهدی موعود آمد"را بگذارد و بگوید " ختم
 !را هم خود تعیین کنند، اگرچه در فرزند داشتن امام یازدهم شیعیان، تردید هست" مهدی موعود"دست خودشان بماند، یا بعبارتی 

اما علت این خشونت، نفوذ اسالم تا نواحی جنوب . در این تردیدی نیست که جنگ های صلیبی را پاپ ها و مسیحیان آؼاز کردند - 28
مورها که مانند همه ی الوام دیگر توسط هجوم اعراب به شمال آفریما، مسلمان شده بودند، در جنگ های پیاپی و ویران . فرانسه بود

. مرکزیت اسالمی تازه ای بنا نهادند که لصد داشت تمامی اروپا را تسخیر کند (جنوب اسپانیا)کننده، اسپانیا را تسخیر کردند و در لرناطه 
 بر 1492آخرین جنگ، پیروزی فردیناند در )پس از آن که مسلمانان از جنوب فرانسه و تمامی شبه جزیره ی ایبری به آفریما رانده شدند 

، این مسیحیان بودند که به فرمان پاپ ها مسلح شدند تا مسلمانان را تا (بود" ایبری"ها، و تسلط کامل بر شبه جزیره ی "مور"بازماندگان 
صحراهای حجاز، پس برانند پیروزی بر مسلمانان در این مناطك، آنها را به این خیال انداخت که زیارتگاه باستانی مسیحیان و کلیمیان، 

 توسط دولت تازه بنیاد اسرائیل، در دست 1948این یکی اما تا اشؽال آن در . یعنی بیت الممدس را هم از چنگ مسلمانان خارج کنند
. مسلمانان بالی ماند

آلای خمینی در آرزوی جهان یکپارچه ی اسالم بود، با این تفاوت که مرکزش نه بؽداد و نه استانبول، بلکه تهران یا لم باشد و  - 29
اما چه می شود کرد؛ ولتی شتر خواب پنبه دانه می دید، فکر نمی کرد حریؾ مسلمانان در جنگ های صلیبی، . خلیفه اش آلای خمینی

بنابراین ابتدا صدام را واداشتند تا یک سیلی محکم به این خواب آلودگان بزند، و سپس . امروز به مراتب لدرتمندتر از آن زمان است
برای جلوگیری از مزاحمت های احتمالی بعدی، به هزار بهانه ی مسخره، افؽانستان و عراق را گرفتند و در خلیج پایگاه بنا کردند و 

کشورهای مسلمان شمال را از تخیالت جمهوری اسالمی ترساندند و در طول سی سال، مرکز خالفت اسالمی به جزیره ای تبدیل شد که 
آلایان هم با خرابکاری در لبنان و عراق و افؽانستان و فلسطین، مثلن دل خوش . در داخلش هم هزار مدعی به هر تکه اش چشم دوخته

حال آن که اگر از همان روز اول بدون این لجبازی های کودکانه، سر میز نشسته بودند، اگر نه . کرده اند که دامنه ی نفوذشان وسیع است
نتیجه آن که بعد از سی سال با عمب نشینی های مداوم از . خالفت اسالمی، دست کم کرسی ها زیر پای خودشان به لرزه در نیامده بود



اما ! ها حکومتشان را به رسمیت بشناسند" ابرلدرت"خواسته هایشان، تنها به این راضی شده اند که بی دؼدؼه بر کرسی لدرت بنشینند و 
... چه عبث که آن سبو هم بشکست و آن پیمانه ریخت

عید عمر کشان در ماه . اختالؾ شیعه و سنی در دوران صفویه به آنجا کشید که شیعیان به خلفای راشدین لعن و نفرین می فرستادند- 30
. ربیع االول، میراث دوران صفوی ست

اباذر هنگامی که دمحم پیام آورد و خود را . از جمله ی آنها اباذر ؼفاری ست که از هر نظر اعجوبه ای بوده است، از اعتماد و باور - 31
پیش از آن که خود داوطبانه نزد دمحم بیاید و مدتی به . برگزیده ی خدا معرفی کرد، دزدی بود مشهور، که در کوه و بیابان می زیست

است که دمحم با اشاره " عمار یاسر"دیگری . سخنان او گوش بدهد و سپس مسلمان شود، بارها در کوچه های مکه، دمحم را مسخره می کرد
از این کالم، اهل تشیع در جای . به او می گوید؛ هرجا بین مسلمین اختالؾ افتاد، حك با آن گروه است که عمار یاسر کنارشان لرار گیرد

شیعیان به . دیگر استفاده برده اند؛ در جنگ صفین میان معاویه و عمرو عاص و طرفداران علی، عمار یاسر در طرؾ دوم می ایستد
اما همین شیعیان نمی گویند پیامبر . استناد کالم دمحم می گویند؛ در جنگ صفین حك با علی بوده چرا که عمار پیر، همراه علی بوده است

اباذر ؼفاری و . کجا چنین چیزی در مورد عمار یاسر گفته چرا که مایلند بگویند دمحم در ؼدیر خم تنها در مورد علی سخن گفته است
در . عمار یاسر در طول خالفت خلفای راشیدن، بر سر عماید دمحم، سخت پافشاری می کردند و پیوسته به اعمال خلفاء ایراد می گرفتند

مورد کسانی که پس از دمحم خوب می خورده اند و خوب می چریده اند، اباذر با اشاره به مردم گرسنه می گوید؛ من از مردم مظلوم در 
. اباذر عیاری بوده معتمد و با ایمان به دمحم. تعجبم که چگونه ساکت اند، شمشیر بر نمی دارند و این شکم های برآمده را از هم نمی درند

باری، عمار یاسر در جنگ صفین کشته می شود و آنمدر نمی ماند تا بدانیم نظرش نسبت به خالفت علی چه بوده تا به استناد کالم دمحم، 
بود، و  (و عمروعاص)بدانیم عمار به راستی با علی بود یا جانبداری او از علی همان گونه که برخی توصیؾ می کنند؛ از بؽض معاویه 

. نه از حب علی

به این . است (ضایعه ی پنج شنبه)" رزیة یوم الخمیسس"ایرادای که شیعیان به عمر می گیرند در درجه ی اول مربوط به رفتار او در 
از اصحابش خواست که کاؼذ  (به روایت شیعه)شرح که پیامبر در روزی که به وفاتش منتهی شد، به شدت بیمار بود و در بستر بیماری 

که این لول به تعبیر شیعه اشاره دارد به لصد او برای تعیین " پس از مرگ او امت گمراه نشوند"و للمی بیاورند تا وصیتش را بنویسد تا 
در ". بیماری او به بحران کشیده، هذیان می گوید"علی به جانشینی، ولی عمر حاضران را از اجرای درخواست پیامبر منع کرد و گفت 

نمونه ی دیگر از نافرمانی او این بود که ! بوده، برای چه للم و کاؼذ می خواسته؟ (بی سواد)" امی"حالی که اگر به روایت مسلمین، دمحم 
همراه با ابوبکر دو مرتبه از اجرای حکم پیامبر درباره ی حر لوص بن زهیر که پیامبر علی رؼم ظواهر مومنانه، او را مرتد دانسته 

از سوی دیگر عمر هم مانند ابوبکر، به دالیل اساسی تری که مربوط به . بود، و بعدها یکی از رهبران خوارج شد، خودداری کردند
هم چنین . منع و تحریم او راجع به متعه را متعارض با سنت و لرآن می دانند. بدعت های عمیدتی و حکمی می شود، مورد نکوهش است

حکم او درباره ی جدایی شوهران از همسران سه طالله ی خویش، که شاید به لصد عدم ترویج طالق صورت گرفته، ولی شیعیان آن را 
هم چنین تحریم او حج تمتع را، نیز امر به حذؾ عبارت حی علی . نشانی از تفسیر نادرست کردن از آیه ی لرآن در این زمینه می دانند

که همه و همه تخطی از سنن نبوی . خیر العمل از اذان، به این دلیل که مبادا مردم را از آمادگی برای الامه ی جهاد علیه کفار باز دارد
و سرانجام شیعه، عمل او را در تعیین یک شورای شش نفره برای انتخاب جانشین درست نمی داند، چرا که ترکیب شورا را طوری . ست

 (دمحم بالر مجلسی ، بحاراالنوار). لرار داده بود که به نفع عثمان رای دهند و این عمل با عث شك عصای مسلمین گردید

کار جدل پردازان و ردیه نویسان شیعه در مورد عثمان بالنسبه آسان تر است، چه حتی عمیده سنیان نیز در عملکرد خالفت او مختلؾ 
برعکس این . از نظر شیعه بزرگ ترین شعؾ و خطای او لوم و خویش بازی بود که نزدیکان خود را منصب والیگری می داد. است

در عهد او بود که عبدهللا بن مسعود، یکی از کبار صحابه ی پیامبر، زیر شکنجه کشته شد و . رفتار، رفتار خشنش با یاران علی بود
بدین سان نارضایی مردم از او . در تاریخ اسالم، به اصرار معاویه به تبعید فرستاده شد" سوسیالیست خداپرست"ابوذر ؼفاری نخستین 

شیعه حتی در . باجماع امت انجام گرفت، هرچند که علی در آن هیچ گونه دخالتی نداشت  (به روایت شیعه)عمومیت داشت و لتل او 
به ویژه به ؼیبت او در ؼزوه ی احد و بدر، و مراسم سرنوشت سازی که به بیعة الرضوان . سابمه ی صحابی گیری عثمان بحث دارد

و همانند اسالفش او را نیز به نادیده گرفتن احکام . معروؾ است و طی آن صحابه بیعت خود را با پیامبر تجدید کردند، اشاره می کنند
 (حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر). لرآن متهم می دارند از جمله منسوخ شمردن کوتاهی نماز مسافر را

بود چرا که دختری داشت به  (پدر مروارید)کشت که معروؾ به ابولولو  (ایرانی االصل از موالی) عمر را شخصی به نام فیروز – 32
در تاریخ شیعه روایت می کنند که ولتی ابولولو پس از لتل عمر می گریخت، . تشبیه می شد (لولو به عربی)ؼایت زیبا که به مروارید 

چنین پیداست که علی منتظر این خبر بوده چرا که روایت می گوید علی بر روی سکویی یا . در راه به علی برخورد و خبر را به او داد
پس از رفتن ابولولو، علی از آن سنگ برخاست . تکه سنگی یا جایی نشسته بود که ابولولو دوان دوان رسید و خبر را به او داد و گریخت

کشنده ی خلیفه " ابولولو"ولتی تعمیب کنندگان رسیدند و علی را دیدند، از او پرسیدند؛ . و آن طرؾ تر، بر سنگی یا سکویی دیگر نشست
که " پیراهن خونی عثمان"لتل عثمان را نیز طبك روایت معروؾ به ! را ندیدی؟ علی گفت؛ تا روی این سنگ نشسته ام، او را ندیده ام

 .معاویه و یارانش در جنگ صفین به عنوان دخالت علی در لتل عثمان، بر سر چوب کرده بودند، به تحریک علی می دانند

جنگ جمل در ممابل عایشه و یاران دیگر دمحم؛ طلحه و زبیر، جنگ صفین در ممابل معاویه و عمرو عاص، و جنگ نهروان با - 33
 .خوارج که معتمد بودند علی در جنگ صفین، حك مسلمانان را به معاویه و عمرو عاص فروخته است



بخشی از اصالح طلبان که مدعی اند مشروعیت نظام از رای مردم سرچشمه می گیرد، در اصل به این نظریه باور دارند، حال آن - 34
از آنجا که یک بار . که بمیه، از جمله حکومتیان که مشروعیت نظام را از سوی خدا می دانند، و نه مردم، در جهت خالؾ آن معتمدند

حسین شریعتمداری در کیهان تلویحن اشاره کرده بود که آنان که بر رای مردم تاکید دارند، از ابوبکر و عمر متابعت می کنند، لذا اصالح 
، (و نه بر طبك سنت اسالم)" بر مبنای لانون اساسی جمهوری اسالمی"طلبان برای تبری جستن از این تهمت، تاکید می کنند که 

اصولن واژه ی درستی نیست، یعنی بیشتر رنگ و بوی " مشروعیت"والعیت آن است که )! مشروعیت نظام و رهبر از رای مردم است
 تفاوت شیعه و باور اهل سنت یا (که بیشتر امروزی و سکوالر بنظر می رسد" حك تعیین سرنوشت"سنتی و اسالمی دارد، تا مثلن 

شیعه "آنچه که بیش از هر چیز، وجه بارز این تمایز است . باورهای دیگر از اسالم را نباید در اختالؾ های جزئی تاریخی جستجو کرد
و به . بینش شیعی از این که عمیده ی اکثریت لزومن راست یا درست است، ابا دارد. (یا تاریخی که شیعه روایت می کند)" ی تاریخی

شیخ " امالی"حکایتی در . .. شیوه ای که برعکس این نگرش است از برتری اخاللی یک اللیت ممهور یا مظلوم دفاع عمالنی می نماید
که بی شک موسس فمه شیعی ست، این نکته را به خوبی روشن می سازد؛ کمیل بن زیاد النخعی یکی از  ( لمری461متوفا )طوسی 

به سوی گورستان بیرون برد و چون به (و از مسجد کوفه)خواص اصحاب امام علی چنین می گوید؛ امیرالمومنین علی دست مرا گرفت 
دل انسان ها گیرنده ! آهی از دل بر کشید و گفت ؛ ای کمیل (علی که تا آن هنگام کلمه ای بر زبان نیاورده بود)حومه ی شهر رسیدیم 

مردم سه دسته اند؛ عالم ربانی، جویای علم که در طریك نجات است، . است، بهترین آنها گیراترین آنهاست، آنچه می گویم با خود نگه دار
که پیروان هر بانگی هستند و با هر بادی به سویی می روند، بهره ای از نور علم و پناه و  (همج رعاع)و سوم دنباله رو بی هدؾ 
برگرفته از حمید عنایت،  (19، ص 1، ج 1964ابو جعفر دمحمبن حسن بن علی الطوسی، االمالی، نجؾ )" پشتوانه ی محکمی ندارند

 44اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر، ترجمه خرمشاهی، تهران خوارزمی، چاپ دوم، ص 

حدیث از علی تنها امام شیعیان که حاکم بر همه ی مسلمانان شد، ماجرا در کوفه در دوران کوتاه . این حکایت از چند جنبه اهمیت دارد
تثبیت حکومت علی اتفاق می افتد، سوای این که احتیاط مفرط علی در اظهار نظر خویش، به بهترین وجهی نشانه ی جهل و تعصب و 

 .را نشان می دهد (نان به نرخ روز)" مصلحت اندیشی"اعتماد ناپذیری، و در عین حال 

 شاید برای خیلی ها عجیب باشد که مگر !این شاید تنها بار در تاریخ بشر باشد که کودکی هنوز به دنیا نیامده، صاحب نام می شود- 35
اسم گذاری یک کودک به دنیا نیامده چه تؽییری در اصل ماجرا می دهد؟ کافی ست بدانیم که کودک سمط شده در شکم مادر، یک 

، از آن یاد کرد و "مساله"دارد و تعینی ندارد تا از اهمیت خاصی برخوردار باشد، و نمی شود بارها به عنوان " صورت عام"عمومیت و 
می بخشد و سبب می شود تا " تشخص"و " تعین"، به کودک به دنیا نیامده "نام"حال آن که "! کودکی در شکم فاطمه سمط شد"مثلن گفت 

در اصل مرگ یک شخصیت والعی " محسن سمط شد"در این صورت ولتی گفته می شود . پیدا کند" موجودیت عینی"طفل به دنیا نیامده 
همان گونه که ! چنین اعتباری ندارد" کودک مرده ی بی نام"را در حد مصیبت و فاجعه ی مرگ یک انسان، ارائه می کنیم، در حالی که 

هم دریػ کردند، و روضه ی علی اصؽر " کودک شش ماهه"در مورد علی اصؽر شیون می کنند که اشمیاء در کربال، آب را از یک 
اما این همه . و حرمله به گلوی علی اصؽر تیر می زند. هست که امام حسین او را سر دست می کند و می گوید به او رحم کنید و ؼیره

بوده، چرا تا این حد تشنه ی آب بوده است؟ " شیرخواره"سال کسی نپرسیده که این کودک شش ماهه که 

که وضعیت خوبی نداشته، کمی بیش از  عمیل بن ابیطالب در تواریخ شیعه، روایتی از دوره ی خالفت علی هست، که چون برادرش- 36
حك یک مسلمان از بیت المال طلب می کند، علی با آتش دست عمیل را می سوزاند و چون عمیل از این سوختن درد و آه می کشد، علی 

می گوید تو این آتش حمیر را نمی توانی تحمل کنی، چگونه از من می خواهی تا بخاطر بخشیدن مال بیشتر به برادرم، آتش جهنم را برای 
 است؟بوده را برای همسرش فاطمه لائل " فدک"همیشه تحمل کنم؟ اگر علی چنین حمی را برای برادر فمیرش لائل نیست، چگونه حك 

فروشی می "آدم"بوده، به طمع رسیدن به حکومت ماوراء النهر، تن به  (مرو؟)از روستاهای خراسان " اشروسنه" افشین، زاده ی – 37
دهد، بابک را به حیله دستگیر می کند و در پیشگاه خلیفه هم ناظر بوده که ابتدا دست های بابک را، و بعد پاهایش را یکی یکی لطع می 
کنند و بعد هم جسد بی دست و پا را به اسب می بندند و گرد بؽداد می چرخانند و آخر هم جسد بی سرش را تا مدتی بر سر بازار بؽداد 

، مبارز دیگر ایرانی سر و سری پیدا می کند تا "مازیار"افشین که دستش به جایی بند نمی شود، گویا پنهانی با . آویزان نگه می دارند
چون افشین به خیال . اما خلیفه می فهمد و افشین را زندان می کند و او هم در همان جا به رحمت حك لبیک می گوید... بؽداد را بگیرند و

" شهریار اشروسنه"حکومت خراسان بوده، ولی خود او هم پس از مرگ بابک، در دربار خلیفه به خفت و خواری می افتد، او را به طنز 
! می خوانند، یعنی نه تنها امیر خراسان و ماوراء النهر، که پادشاه روستای زادگاهش هم نشد

یا وارثان بابکیم و یعموب لیث صفار، که هفت تیر بی گلوله می کشیم و باد به ؼبؽب می اندازیم و با تکیه به چند !  تکرار تاریخ– 38
دن کیشوت "را " بؽداد"پابرهنه که زیر پرچممان سینه می زنند، شعار می دهیم و نعره می کشیم و با کلی هارت و پورت، می رویم تا 

یا پشت در پشت، از نسل افشینیم که می خواهیم تالش را و زحمت را دور بزنیم و یک شبه از ... خراب کنیم" خلیفه"، بر سر "وار
سربازی به سرداری برسیم، پس تن به خیانت می دهیم، رو در روی هم وطن می ایستیم و چند صباحی انگشتانمان از خون دیگران، 

چرب و رنگین است و در آخر، با خفت و پشیمانی سر به خاک می گذاریم، اما در هر حال فراموش نمی کنیم که به هرچه کرده ایم و 
! نکرده ایم، افتخار کنیم، و به خود اسناد ببندیم که هرچه کرده ایم، برای مردم و وطن بوده است

البد عکس های هر ساله ی .  معمول شده که اؼلب ایرانیان ممیم خارج، مهمانی شب یلدا می گیرند، هندوانه و انار به نیش می کشند– 39
جعلیات رنگارنگ به اسم لباس و ارایش سنتی الوام ایرانی و ! کاروان نوروز ایرانی ها در خیابان های نیویورک را تماشا کرده اید



همین روزهاست که ببینی این ملت در کامپیوترهاشان امام زمان را در راس کاروانی به بلندای جمکران ... کورش و داریوش و چه و چه
! می فرستند" سید علی"تا جماران، به عید دیدنی 

بسیاری از پژوهشگران، از جمله زنده یاد دکتر مهرداد بهار، با تاسؾ از این عمل ساسانیان یاد کرده اند چرا که سبب شده ما - 40
بسیاری از اسناد مربوط به ریشه ها و بنیادهای افسانه و اسطوره و حماسه مان را از دست بدهیم و ندانیم که این همه دلیمن از کجا آمده 

با این همه و از آنجا که ریشه ی بسیاری از آنها در دوران پیش از ساسانیان گم می شود و تمریبن هیچ نشانی از آنها در دوران . اند
هخامنشیان نیست، معتمدند که ریشه ی بسیاری از این افسانه ها و به ویژه داستان های حماسی ما، از دوران پارت ها سرچشمه گرفته 

. است

سی سال پیش بانوان در ! به موسیمی پاپ ایرانی دلت کنید.  آنچه در دوران معاصر از تمدن ؼرب گرفته ایم را هم، ایرانیزه کردیم– 41
آنچه امروز بر سر بانوان است، به همه چیز ... اوباش ریختند، زدند، فحش دادند، تهمت زدند و. ممابل روسری اجباری تظاهرات کردند
اما کم . ، اگر کسی جوراب نازک می پوشید، کارش با کرام الکاتبین بود1358در اردی بهشت ! شبیه است جز روسری پیشنهادی آلایان

کم کار به جایی کشید که روسری ها به نوعی مد لباس تبدیل شدند و کفش ها کم کم روباز شدند، پاها لخت شد و الک زده و زیبا، سر از 
. کفش ها بیرون آوردند، پاچه های شلوارها باال رفت و مانتوها به مینی مانتو تبدیل شد و هر روز هم از وزن و ضحامتشان کم می شود

آنها که از نسل پیش از انمالب مانده اند، خوب می دانند که نه رابطه ی میان دختر و پسر ... کم کم سیاهی شان سفید و سپس رنگین شد و
خدمتی که این حضرات در طول این سی سال بگیر و . و زن و مرد، تا این حد گسترده و عمیك بود، نه مسلمانی تا این اندازه گشاد بود

ببند و ضرب و شتم و زورگویی، به برچیده شدن بساط خشکه ممدسی کردند، نه از رضاخان و پسرش، که از بیست نسل پشت و پسله ی 
زن و مرد و " برابری"و " مردمساالری"برای آن که از لافله عمب نیافتد، مدعی " آخوند"کار به آنجا کشیده که . پهلوی ها هم بر نمی آمد

می خوانند، و از روی " استینگ"و " مایکل جکسون"نمی دانم چه و چه شده، مداحی آل ابا به موسیمی پاپ تبدیل شده و مداحان به سبک 
... می روند،" حسین پارتی"جوان ها شب عاشورا، لباس شیک می پوشند و به ! جمع خوانی را تملید می کنند (گاسپل)" موسیمی کلیسایی"

... جلسات سفره ی ابوالفضل و ام البنین، از نمایشگاه مد لندن و رم و پاریس رنگین تر و تماشایی تر است و

ستبداد هم از همین مساله سود می برد، همیشه ی تاریخ برده، نگذاشته چهار تا آدم دور هم جمع شوند و عملشان را روی هم ا- 42
این است که عده ای هم . بریزند، دردسر می شده، و مستبد و دیکتاتور دنبال دردسر نمی گردند، بنده و مطیع می خواهند؛ بی سوال

اند، امتی و " امت"، همه "ملت"، تا به نان و آبی برسند، گور پدر "آلت فعل"دور و برش جمع می شوند و می شوند " خوش به احوال"
چرا که . میالن کوندرا معتمد است که مبارزه ی انسان علیه لدرت، مبارزه ی حافظه، علیه فراموشی ست. گوسفندی هم زندگی می کنند

متوجه ی پاسداران حافظه، یعنی " لدرت"به همین دلیل، تندترین حمالت . لدرت از انسان می خواهد حافظه اش را فراموش کند
 .روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان می شود

که از الوام ؼیر پارسی شمال شرق ایران بودند، به دلیل نوعی از دموکراسی لبیله ای و اعتماد به اداره ی  (اشکانیان)پارت ها  - 43
از سوی دیگر بخش های مختلؾ . شورایی سرزمین، نهاد سلطنت را از صورت الگویی شکل طبماتی دوران هخامنشی خارج کردند

سرزمین از سوی شورای لبایل با اختیارات تام، به سرداران سپرده می شد، و همین امر سبب شده بود که تمرکز لدرت در دست شاه و 
استانداران یا فرماندهان ایاالت، مالیات ساالنه ی ایالت خود را به شاه می پرداختند و خود و . دربار، تا اندازه ای از میان برود

اردشیر، جدش ساسان را از لوم پارس، و . سپاهیانشان در جنگ با دشمنان بیگانه، در خدمت و تحت فرماندهی واحد شاه لرار داشتند
به همین جهت مایل بود ساختار اداره ی کشور را به زعم خود به . ساسانیان را ادامه دهنده ی پادشاهی هخامنشیان و پارس ها می دانست
او که از اشکانیان نفرت داشت، تالش کرد تا تمامی آثار دوره ی . دوران پر شکوه هخامنشی، یعنی پیش از اسکندر و پارت ها بازگرداند

در همین راستا تالش کرد تفاوت های زبانی و . بلند مدت تسلط پارت ها را از میان بردارد و تمرکز لدرت را به نهاد سلطنت بازگرداند
با رسمی شدن . فرهنگی و آیینی الوام مختلؾ ایرانی را از میان ببرد و همه چیز را بار دیگر تحت تسلط یگانه ی شاه، یکپارچه کند
این نفوذ و لدرت در . مذهب زردشت در سراسر کشور، روحانیون نیز به تدریج در کنار نهاد سلطنت و شاه، صاحب نفوذ و لدرت شدند

را " مانی"موبد موبدان دربار او، متولؾ می شود، چرا که در دوران پادشاهی فرزندش، شاپور اول، ظهور " تنسر"دوران اردشیر و 
اتفاق می " مزدک"، پدر انوشیروان، ظهور "لباد"داریم که با اعتراض و هشدار روحانیون زردشتی روبرو می شود، و سپس در دوران 

افتد که سبب تالش روحانیون زردشتی می شود و کسرا انوشیروان نیز که می دانست بدون پشتیبانی روحانیون، فرصت سلطنت نخواهد 
یافت، ظاهرن کمر به نابودی کامل مزدکیان بست و آن داستان رخ داد که به دلیل روایات مختلؾ، روشن نیست در آن روز یا سال، چه 

 !برد" باغ انسان"رخ داد، و چه کسی مزدک را به تماشای 

 به روایت تاریخ، در ایران که سرزمینی مرکب از الوام و طوایؾ مختلؾ با سنت ها و آیین ها و فرهنگ و حتی زبان های مختلؾ – 44
اولین بار در دوره . بوده، سه بار اتفاق افتاده که یک مذهب از سوی حکومت، بصورت کیش رسمی کشور اعالم و بر مردم تحمیل شود

به حکم اردشیر، به مذهب رسمی ایران تبدیل شد، و البته اولین  (و نه زردشتی گری)ی ساسانیان بود که مذهب روحانیون زردشتی 
دومین بار اسالم شیعی بود . ش ضرب و شتم و بند و زندان و کشت و کشتار مخالفین، و سنیگینی شرایط سخت معیشت بود"نتایج سحر"

که از سوی اسماعیل صفوی که خود از خانواده ی اهل سنت بود، کیش رسمی ایران اعالم شد و می دانیم که در سپیده دم این فرمان، تنها 
و باالخره دوران حال که . در شهر تبریز، هزاران مسلمان سنی که حاضر به سب خلفای راشدین نشدند، بدست لزلباشان به خون ؼلتیدند

با توجه به اختالؾ زمانی این سه . بصورت رسمی بر همه ی ارکان زندگی مردم حاکم شده است (و نه اسالم)مذهب تشیع روحانیون 
تسلط جابرانه بر زندگی مردم یکی از ویژگی های هر سه دوران . دوره ی تاریخی، چند وجه مشابه اما در هر سه دوره بچشم می خورد



اصولن هرجا خدایان آسمانی از سوی خدایان زمینی به . است" حاکم مطلك"است که بیشتر ناشی از ترکیب دو لدرت خدا و شاه در وجود 
، تنها برای (نمونه ی جهانی اش تسلط پاپ ها و شاهان در دوران تفتیش عماید در اروپای جنوبی و مرکزی ست)خدمت گرفته شده اند، 

در این ساختار حکومتی، خدایان زمینی خود را نمایندگان و برگزیدگان خدایان آسمانی . توجیه آسمانی لدرت جابرانه بر روی زمین بوده
نتیجه آن که در . می دانند تا به این وسیله اراده ی خود را بصورت لوانین آسمانی بر مردم تحمیل کنند و آنان را به اطاعت مطلك وادارند

 .هر سه دوره ی مزبور در تاریخ ایران، زندگی بر مردم پایین دست، به شدت تنگ شد و به نفس تنگی افتادند

در تسلط جابرانه ی خدا و حاکمیت، مردم چنان تحمیر شده . است (ساسانیان و صفویان)وجه تشابه دیگر، نتیجه و پایان دو دوره ی گذشته 
اند که شخصیت انسانی و هویت ملی شان شکسته و زیر دست و پای حاکمان مطلك، خورد و خمیر شده، چنان که چندان چیز لابل دفاعی 

از آنجا که مردم عادت داشته اند از ستم خدایان زمینی، به خدایان آسمانی پناه برند، چون خدایان آسمانی را پشتیبان . برایشان نمانده است
در این واپس رفتگی، هر عامل تخریب . لدرت لاهرانه ی خدایان زمینی دیده اند، برای رهایی به خرافات و سحر و جادو متوسل شده اند

چنین شد که شکست ساسانیان به سادگی . کننده ای چه داخلی و چه خارجی، از سوی مردم به تنگ آمده، با آؼوش باز پذیرفته می شود
نمونه ی للع و لمع یاؼیان . اتفاق افتاد، آن هم به دست اعرابی که در ابتدای دوران ساسانی، در ممابل لدرت ایران زبون و ضعیؾ بودند

همین امپراطوری . رخ داد، در تاریخ کم نیست (!شاپور ذواالکتاؾ)عرب نشین های جنوب ایران نظیر آنچه در دوران شاپور دوم 
ساسانی تنها در زمانی کمتر از بیست سال و در سه رویارویی با سپاه اعراب مسلمان، مضمحل شد و یزدگرد سوم، آخرین ساسان، به آن 

 .صورت نکبت بار در آسیایی، گرسنه و خسته، گردن به تیػ داد

افؽان ها که با بیم و تردید، یکایک شهرهای ایران، از سیستان تا کرمان و یزد را تسخیر . پایان کار صفویان از این هم اسؾ بارتر بود
 ماه اصفهان را محاصره کردند و بیرون شهر مردد مانده بودند که 9کرده بودند و ناباورانه تا نزدیکی های پایتخت صفویان رسیده بودند، 

ولتی اولین مزدوران درباری گریختند و با پیؽام و پسؽام تسلیم، به محمود پناه آوردند، افؽان ها جرات یافتند تا ! حمله کنند، یا بازگردند
شهر بی دفاع، تا للب دربار صفوی و در میان حیرت فاتحان، در دست محمود و سپاه چند هزار نفری افؽان لرار . وارد شهر شوند

و چندی بعد، در حیات خانه . در میان حیرت فاتحان، شاه با پای خود به خدمت فاتح رفت و تاج شاهی را دو دستی پیش کش کرد. گرفت
فاصله ی میان اوج و حضیض و صعود و سموط . ای که در آن محبوس بود، مثل سگ ؼریبی کشته شد و کسی نبود تا جسدش را دفن کند

از اوج پادشاهی کسرا و امپراطوری ساسانیان تا سموط . ، کوتاه و شگفت انگیز است(ساسانیان و صفویان)پادشاهی در هر دو دوره 
بجان . فاصله ی میان اوج صفویان در دوران شاه عباس اول تا سموط سلطان حسین، از آن هم کوتاه تر است. یزدگرد، راه زیادی نیست

این . آمدن مردم و بریدنشان از لدرت حکومت اسالمی فعلی نیز، بخش اول این تشابه دوره ی حاضر را با دو دوره ی لبلی نشان می دهد
این بار مردم بجان آمده سرزمین . که آخر و عالبت سومین دوره ی تسلط مذهب در تاریخ ما بکجا خواهد کشید، سخت نگران کننده است

 را به پای که خواهند انداخت تا از شر نمایندگان خدا و لدرت مطلمشان بر زمین رها شوند؟

روشن است که چون در یک سرزمین چند ملیتی و چند مذهبی یا چند فرهنگی، یکی به لدرت لاهر دست یابد و خود را بر دیگران تحمیل 
اصل عمده ی دیگر چنین حکومتی آن است که بی معارض . کند، ابتدا به ساکن مشارکت جمعی دیگر گروه ها را از دست خواهد داد

این که نوشته اند برخی اللیت . ماندن، باعث فساد حکومت مطلمه می شود و در خالء نمد و نبود رلابت، فشار بر جامعه افزایش می یابد
در . های مذهبی فتح ایران به دست افاؼنه را تسهیل کرده اند و یا به عبارتی به آنها کمک کرده اند، به گمان من می تواند اتفاق افتاده باشد

. چنینی شرایطی همان گونه که گفته اند؛ انسان ها جز زنجیرهای خود، چیزی ندارند تا از دست بدهند

هم عماید مانی و هم ایده های مزدک، هر دو علیه ساختار کهنه و سنگین سنت لاهر و جابر دوره ی ساسانی ست؛ شراکت در همه  - 45
استمبال مردم از این پیام ها سبب وحشت . چیز و تمسیم دارایی ثروتمندان میان مردم، نشان از تفاوت طبماتی بزرگ دوران ساسانی دارد

دربار و روحانیون زردشتی شد، و مانویت و مزدکیسم به چنان سرنوشت وحشتناکی گرفتار شدند، تا به زعم روحانیون زردشتی، ریشه 
در صفحات تاریخ نیر نسبت به شخصیت و آیین هر دو، کمال بی حرمتی را روا داشتند و آنها را . ی این مماومت ها از بیخ و بن بخشکند

! دروؼزن، حیله گر و جادو و دشمن خدا و زردشت و بشر نامیدند

فره ی "از آنجا که ساختار مذهبی و ترکیب لدرت اشراؾ و روحانیون، این تفکر را در بین مردم رواج داده بود که شاه دارای  - 46
بهرام . ست و تجلی اراده ی خدا بر روی زمین است، مخالفت و سرپیچی از شاه، گناهی بزرگ و نابخشودنی محسوب می شد" ایزدی

درباریان و . لذا این باور عمومی او را از درون متزلزل می کرد. (از اهالی ری بود)چوبینه نیز از میان مردم عادی برخاسته بود 
روحانیون فکر به این گناه نابخشودنی را پیوسته در او و همراهانش تمویت می کردند و در انتها هم او را به مصالحه و وعده ی حکومت 

بخش بزرگی از شکوه و جاللی . بخش های شرلی ایران فریفتند، اطرافیانش را از دور و بر او پراکندند و سبب ضعؾ و شکست او شدند
تمریر کرده اند، به این خاطر بوده که خواسته اند  (همین طور صفویه)که در تواریخ ما در مورد عظمت شاهان و دربار ساسانی 

 (و افاؼنه)دشمنان، مخالفان و براندازان این دو سلسله را زشت تر نشان دهند و برای نفرت خود از اعراب مسلمان " سفاکی"و " بربریت"
اگرچه ایرانیان در سموط صفویه، ضعؾ شاه سلطان حسین را هم مد نظر دارند، اما کمتر به عامل اصلی . دالیل محکمه پسندی ارائه کنند

 .که به جان آمدن مردم از فشار زندگی و روی گرداندن آنها از لدرت مطلك اشراؾ و روحانیون است، اعتراؾ کرده اند

هجوم افؽان ها البته با هیچ پیام فریبایی همراه نبود مگر آن که صفویان دیگر همت مردم را تحریک نمی کردند و کمتر کسی  - 47
حاضر بود به یاری آنها برخیزد، ضمن آن که خود سلطان حسین و افراد سفله و تن پرور و بی مایه ای که مشاؼل اداری و نظامی را با 

دستگاه از بیخ و بن فاسد شده بود و مردم، حتی در پایتخت، . پول و هدیه به شاه و دربار، خریده بودند، به هیچ وجه توان مبارزه نداشتند



متن خطبه ای که آخوند دمحمبالر مجلسی در هنگام تاجگذاری شاه سلطان حسین خوانده، . از تجاوز سفله گان و دله دزدان در امان نبودند
. نشان بارز نفوذ روحانیون خرافه سرای شیعی و در عین حال رواج چاپلوسی و دون پروری در دربار، در انتهای دوران صفوی ست
نوشته اند که سلطان حسین تمام دوران کودکی و جوانی اش را میان دایه ها و زنان حرمسرا گذرانده و سخت خرافی و دهن بین بوده 

معروؾ است که در دوران او نه تنها زنان مردم را در روز روشن می ربودند و پس از چند روز، آش و الش، در کنار در خانه . است
از . اش رها می کردند، بلکه در پایتخت سلطان صفوی، آنها که اسب و لاطری داشتند نیز، در روز روشن از دست دزدان در امان نبودند

صوفی ست که در اتالی در بسته ماند و - ولایع دوران شاه صفی که در تاریخ به آن اشاره شده، گوشه گیری هفت ساله ی این پادشاه
در طول این هفت سال، شاه نه تنها از اوضاع مملکت، که از شهر اصفهان و افراد دور و . دستور داد هیچ کس را به خلوت او راه ندهند

به دربار  (صوفی)روزی سفیر عثمانی به لصد دیدار شاه . بر خویش نیز، خبر نداشت و مملکت در دست بی مایگان و دایه گان سفله بود
دولت عثمانی . سفیر شمشیر می کشد و هر دو سرباز را در جا می کشد. دو سرباز پیش روی در، مانع داخل شدن او می شوند. می رود

شکایت نامه ای به دربار شاه صفی می نویسد و شاه، نمایندگانی برای عذرخواهی به دربار عثمانی می فرستد و از سفیر عثمانی در 
باری، تسلط افؽان ها به دلیل همین نداشتن ایدئولوژی و ! اصفهان پوزش می خواهد و تعهد می کند که چنین عملی دیگر تکرار نخواهد شد

حرؾ تازه، بر خالؾ تسلط اعراب، مدتی کوتاه به درازا کشید و همین که نادری پیدا شد، آنها را به چشم برهم زدنی به دست همین مردم 
. از میان برد

وعده داده شده، تنها، و تا حدودی، در دوران سی ساله ی چهار خلیفه ی اول، آن هم تنها در دو مجتمع مدینه و مکه " برابری" آن – 48
با مردم بود، و می توانست مسایل ساده ی " برابر"رعایت شده بود، جایی که خلیفه در همه ی ابعاد زندگی و معیشت، همپای مردم و 

 .روزمره ی زندگی در جامعه را، تا اندازه ای زیر نظر داشته باشد

و تشکل های مبارز  (ابراهیم ادهم به بعد)اسالمی در شرق - بیان چگونگی این مماومت ها از سر برآوردن عرفان پویای ایرانی  - 49
در این زمینه منابع . بحثی ست جدا و خارج از این مموله (نظیر جنبش سیاه جامگان و ابومسلم، به بعد) اسالمی در خراسان –ایرانی 

از آن میان، مایلم به کتاب مهجوری که کمتر در . بسیاری هست که بصورتی علمی و تخصصی و مفصل به این دو موضوع پرداخته اند
. ست"احسان طبری"اثر " برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی ایران"جایی از آن نام برده شده، اشاره کنم و آن 

 .اما هست، و البته تاریخ تصوؾ در ایران، از دکتر ذبیح هللا صفا" تاریخچه"نیست، " بررسی"اگرچه چندان 

آل "و " علویان"اما از آنجا که سلسله های . اشاره شده باشد (اسالم ایرانی) نه گمانم جایی به تاریخی مشخص برای شروع تشیع – 50
اعتماداتی شیعه گونه داشتند، و امیران آل بویه چندین بار بؽداد، مرکز خالفت را فتح کردند، رگه های گرایش به تشیع به عنوان " بویه

با این تذکر که . اسالم ایرانی و آؼاز اعتماد مردم به چنین گرایش و مذهبی را، از لرون چهارم و پنجم هجری به بعد، می توان بررسید
از عهد سلسله ی شیعی و ایرانی آل بودیه . نطفه های تشیع، ابتدا در سرزمین های عربی و عمدتن در منطمه ی لبنان امروزی بسته شد

را باب کرد و خصلت مردمی  (شبیه سازی)در لرون بعدی سلسله ی ایرانی صفوی تعزیه ... در لرن چهارم، مراسم محرم همگانی شد
این همه از اثرات . مراسم را تمویت کرد که همراه با روضه خوانی، زنجیر زنی و به راه انداختن دستجات سینه زنی، معمول شد

اگرچه سران مذهبی ایرانی، ابتدا . به ایران دعوت شده بودند" جبل العامل"آخوندهای شیعی لبنانی بود که توسط شاه اسماعیل از منطمه ی 
هدؾ اصلی این مراسم این بود که ... این گونه اعمال را به خاطر جزم و جمودها و اعمال ؼیر دینی که در آن هست تخطئه می کردند

احادیث نبوی متعددی هست که گریه را در هنگام نماز یا خواندن لران . عزاداری را به نحوی اجرا کنند که هر چه بیشتر گریه خیز باشد
احادیث شیعه فضیلت گریه به یاد ائمه به ویژه امام حسین را که سید الشهداست بر . یا یاد خدا یا از ترس خدا جایز و ممدوح می شمارد

شیخ صدوق در کتابش عیون اخبار الرضا از لول امام هشتم علی بین موسی الرضا نمل می کند که به یکی از . ...این موارد افزوده
ای پسر شبیب اگر می خواهی در فردوس اعلی با ما باشی اندوه خوار ما باش و همواره از "اصحابش ریان بن شبیب، گفته است؛ 

ای پسر شبیب اگر برای حسین چندان بگریی که اشک از گونه هایت سرازیر شود، همه ی "و در جای دیگر؛ " مصائب ما متالم باش
حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در . (ابوجعفر مجمدبن علی بن بابویه، عیون اخبارالرضا). گناهانت از کوچک و بزرگ بخشیده خواهد شد

 310ص اسالم معاصر، 

بی سوادی دمحم در حجاز چهارده ... دمحم از خالل روایات متعدد، چیزی شبیه خمینی زمان خود بوده؛ مردی هوشمند و زیرک اما - 51
با این تفاوت که دمحم بهررو یک درک لبیله ای از زندگی داشت که . لرن پیش، می تواند معادل دانش محدود خمینی در دنیای امروز باشد

آنچه دمحم را به پیامبری در حجاز آن زمان تبدیل کرد، استفاده ی بجا و مناسب از . هنوز به آفات شهرنشینی دوره های بعد، آلوده نشده بود
او از ثروت خدیجه، ممام و مولعیت امثال ابوبکر و شهامت و شجاعت مردانی چون حمزه . مولعیت هایی بود که در اختیارش لرار گرفت

و علی، و باالخره مشاوره و رعایت نظرخواهی های افرادی چون ابوبکر، عمر، کعب االخبار، سلمان فارسی و بسیاری  (عموی پیامبر)
هوشیاری دمحم سبب شد که حتی زمانی که لدرت و محبوبیتش ریشه گرفت، هرگز مهره های اساسی و . دیگر به نحو احسن استفاده کرد

او از ازدواج با دختران و خواهران بزرگان لریش، و . موثر در پیشبرد مماصدش را از خود نرنجاند و آنها را چون تفاله ای دور نیاندازد
آنچه خمینی را در طول مدت کوتاهی از اوج، به حضیض کشاند، . حتی تمدیس بت های کعبه، برای رسیدن به اهداؾ خود، استفاده کرد

نمی توانیم اما بپذیریم که از . گناه بزرگی نیست اگر او تاریخ معاصر جهان و ایران را نمی شناخت. فساد ناشی از محبوبیت و لدرت بود
خودخواهی او سبب . خمینی از درک زمانه ی خود عاجز بود. شرح احوال دمحم و چگونگی رشد اسالم در سرزمین حجاز هم بی خبر بود

شد تا همه ی عوامل و عناصری را که باعث به لدرت رسیدن او شدند، یکی بعد از دیگری کنار بگذارد و به فساد لدرت مطلمه الوده 
با این تفاوت که پانزده لرن پس از دمحم، روزگار بکلی . شود، چرا که او تنها به ابماء خود و لشر آخوند می اندیشید و بمای نظام اسالمی

 .دیگر شده است



چه می توان " متعه"در مورد . و داستان جا ماندن عایشه، پیش از این، در همین صفحات، توضیح داده ام" آیات شیطانی"در مورد - 52
گفت که هنوز هم برای مسلمانان لرن بیست و یکم مشکلی اساسی ست، که نه می توانند فراموش کنند، چون گفته ی پیامبر است، و نه 

در آن دوره که سفر از . لادرند آن را به تمام و کمال اجرا کنند، چرا که چنین مساله ای در جوامع امروزی به هیچ روی مطرح نیست
مدینه به مکه روزها بطول می کشیده و کاروان های بسیاری، متشکل از مردان، همیشه از هر سو در راه بوده اند، و در عین حال، 

بخوان )مردان جنگی می بایستی به شکلی تشویك می شده اند، و یکی از این راهکارها، تمسیم اسراء بوده، و البته برای همخوابگی 
به مردان حك می داد تا در مدت الامتشان در مکان های دور از زن " دمحمساخته"تهیه می شد، رسم " خداپسندی"، بایستی ممررات (تجاوز

متعه به اعتباری توسط خلیفه ی دوم عمر، حرام اعالم شد چرا که شمار . و فرزند، از اسراء، ؼیر مسلمانان یا زنان داوطلب بهره بجویند
زائران کعبه که از همه جای جهان اسالم می آمدند، بسیار افزون شده بود و آزادی متعه سبب ازدیاد فرزندان بی پدر، و مادران بچه دار 

شاید اگر دمحم زنده بود، همان گونه که آن را با آیه ای تایید کرد، با آیه ای هم . بی شوهر، شده بود که بیت المال بایستی جور آنها را بکشد
". آیات شیطانی"منسوخ می کرد، کاری که در لضیه ی بت های کعبه انجام داد و گفت آن آیات را شیطان بر زبان من جاری کرده است؛ 

بؽداد به دلیل جؽرافیایی، به ایران نزدیک تر و به دلیل تاریخی لرن ها جزو للمرو ایران محسوب می شد و در کل، لابل دسترس  - 53
شاید همین امر سبب شد تا بؽداد در طول خالفت دراز مدت عباسیان، بارها توسط امیران ایرانی سلسله های . تر از شام بنظر می رسید

با این همه و به روایت تاریخ، اگرچه ابومسلم ایرانی بود و در سپاهش ایرانیان موالی بسیار بودند، . مختلؾ، فتح یا تهدید به سموط شود
اما جنبش سیاه جامگان را نمی توان از زمره ی جنبش های ایرانی علیه خالفت للمداد کرد چرا که ابومسلم در خانواده ی بنی عباس در 

 .مدینه بزرگ شده بود، به آنها ارادتی خاص داشت و از ابتدا هم برای تسلط بنی عباس بر بنی امیه شمشیر می زد

بسیاری از مردمان سرزمین های فتح شده توسط نازی ها در جنگ دوم جهانی، به سادگی تن به همکاری با لوای اشؽالگر می - 54
در فرهنگ های بی علمه و لبیله ای، این افراد بیشتر اند؛ نان به نرخ روزخور و مزدور و سرسپرده و بیگانه پرست و نوکر . دادند

این همه بسیجی که به زایده ی لدرت تبدیل شده اند، با داشتن یک چماق و کمی امکانات، حاضر . مسلک و بنده طبع و مرید و چه و چه
و اگر به تک تک آدم ها نگاه کنی، هرکس به نوعی در مورد منافع خود، نمش بسیجی را بازی می کند، رییس برای . اند مثل سگ بدرند

در نبود موازین برای .... حفظ ریاستش، تاجر برای حفظ مولعیتش، استاد برای ماندن در سمتش، شاگرد برای گرفتن نمره و مدرک، 
! جا می دهد" اپوزیسیون"، هر سفله ای به دنبال رسیدن به بام است، حتی ولتی خود را در مولعیت "ناشایستگی"

از دو لرن بعداز پیامبر، و بر مبنای اخبار و احادیث تدوین شده، بسیار نامطمئن است، به گونه ای که گاه " تاریخ اسالم"آنچه به نام - 55
، علی به "طبری"و " ابن اسحاق"به نوشته ی " بنی لریظه"مثلن در ماجرای یهود . دارای تنالضاتی آشکار و در برخی جاها متضاد است

دکتر سید جعفر شهیدی بطور جدی در . دستور پیامبر، در یک روز یا نیمی از روز، ششصد تا نهصد تن از یهودی ها را گردن می زند
 (90 تا 87تاریخ تحلیلی اسالم، ص ). صحت این داستان تردید کرده و آن را ساخته ی داستان گویان دانسته است

در صلح نامه ی امام حسن با معاویه نیز، مطهری متنی را به عنوان صلح نامه مورد استناد لرار داده که بند چهارم آن می گوید؛ بیت 
معاویه باید هر سال دو میلیون درهم برای ... المال کوفه که موجودی آن پنج میلون درهم است، مستنثناست و تسلیم حکومت نمی شود و

و یک ملیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در ... و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد... حسن بفرستد
" تادیه شود" دارابجرد"اینها همه باید از محل خراج ... کشته شده اند، تمسیم کند و" صفین"و " جمل"کنار امیرالمومنین در جنگ های 

اگر حسن این چنین آسان بر سر مال، "دکتر شهیدی ضمن رد این متن می نویسد؛  (99مطهری، سیری در سیره ی ائمه ی اطهار، ص )
با معاویه آشتی می کرد، پیروان وی او را زنده نمی گذاشتند یا چنان زبان خود را بر او دراز می کردند که دیگر نمی توانست در 

فارس کجا؟ مگر حسن نمی توانست این مبلػ را " دارابگرد"کوفه کجا و خراج  (بعد هم)آن گاه . شهرهای مسلمان نشین آشکارا راه برود
 (161تاریخ تحلیلی اسالم، ص )از خراج های شام بخواهد؟ 

مطهری در حماسه ی حسین، به یکی از تحریفات عاشورا اینطور اشاره می کند که؛ شمار سپاه عمر سعد را تا یک میلیون و ششصد 
در ممتل الحسین  (88، ص 17مجموعه ی آثار، جلد ). هزار نفر ذکر کرده اند که امام حسین به تنهایی سیصد هزار نفر آنها را کشت

از یاران عمربن سعد، هشتاد و هشت مرد به جز مجروحین، کشته شدند "است آمده که؛  (کربال)که نزدیک به تاریخ والعه " ابی مخنؾ"
( 119ممتل الحسین ابی مخنؾ، ترجمه و تصحیح حجت هللا جودکی، ص  ). که عمربن سعد بر ایشان نماز خواند و آنها را به خاک سپرد

محدث لمی هم در آن . گویا این حادثه چند لرن بعد، توسط مورخین ساخته شده. به عنوان مثال در این اثر ذکری از دو طفالن مسلم نیست
تحریفات عاشورا و داستان دو )"کشته شدن این دو نوجوان با این کیفیت و با این تفصیل، در نزد من بعید است"تردید جدی روا داشته؛ 

... و (طفالن مسلم، علی جودکی

در  (شرق ایران اسالمی)، آن نحله ی تفکر عملی ست که بیشتر در اندیشه ی عرفای خراسان "اهل طریمت"ؼرض من از عرفان  - 56
ست که "بودا"می شناسم که بیشتر متاثر از فلسفه ی  (دنیا اندیش)" عرفان پویا"لرون اولیه ی پس از اسالم، پدید آمد و من آن را به مثابه 

در لرون بعد، به ویژه پس از حمله ی مؽول، عرفان . تا سده های سوم و چهارم حضور داشته است (بلخ و بامیان)در خراسان بزرگ 
" تصوؾ"که به نوبه ی خود از تفکر زاهدانه ی مسیحی سرچشمه گرفته بود، ظهور کرد که همان " ابن عربی"دیگری تحت تاثیر افکار 

و " شیخ"صوفی گری و درویشی که حافظ با نام های . می شناسم" آخرت اندیش"یا  (دنیاگریز)" عرفان ایستا"است که من آن را به مثابه 
از معتمدانش یاد می کند، و در ادبیات لرن هفتم هجری به بعد، به اهل ریا و مردم فریبان متظاهر به زهد مشهور ... و" مفتی"و " زاهد"

با این همه در دوران رواج . می نامیدند، کم کم عرفان پویا را به گوشه ها راند" اهل طریمت"شدند، و البته بسیاری از آنها خود را 



اگرچه مالصدرا مثال بارزی نیست، با این همه او در . صوفی گری و درویشی، اینجا و آنجا هنوز هم یگانه هایی از عارفان پویا بودند
. که هر کالمی که بوی مخالفت با شریعت می داد، می توانست سر گوینده را بر دار کند (دوران میانه ی صفوی)زمانه ای می زیست 

شاید به همین دلیل باشد که آثار صدرالدین پر از ایهام و ابهام و تمثیل و مثل است و برای هر اندیشه اش، از حدیث و خبر و احکام 
به گمانم در )شاملو . شریعت بپرهیزد" علماء"تا از این طریك از تکفیر  (شرح کافی)شریعت اسالمی مثال می آورده و دلیل می جسته 

هنگامی که هم جنس بازان و لصابان بر (: "نمل به مضمون)در باره ی صدرالدین شیرازی و دورانش می سراید؛  ("لمنوس در باران"
با ...". سر تمسیم الشه ای، خنجر بر گلوی یکدیگر نهاده بودند، جنازه ی خود را بر دوش داشت و خسته و نومید، گورستانی می جست

بر باد نرفته بود، تمام اسطوره و حماسه ی بالی مانده ی ما را  (در سی و چند سالگی)این همه همین صدرالدین هم، اگر به آن زودی 
و تا اندازه ای نشان می دهد که  (تفسیر هانری کربن)کرده " اسفندیار"می کرد، کاری که با تفسیرش از " عرفان آلوده"و " زندگی زدایی"

باری، بحث عرفان گسترده تر از آن است که در این مموله بگنجد و بشود بدون ... او نیز، عارفی بود که تمایالت صوفی وشانه داشت و 
همان گونه که در ابتدای این ممال گفته ام، . ذکر سند و بردن نام و بحث در باره ی فلسفه ی یکایک عرفای آن دوره، از آن سخنی گفت

در شرایطی نیستم که به هیچ مدرک و سند مکتوب و معتبری دسترسی داشته باشم و اینها همه نظراتی ست که بیشتر یادمانده های 
 .نامطمئن من اند از آنچه از این یا آن کتاب و منبع و ماخذ در ذهنم بجای مانده

را از پژوهشگرانی وام گرفته ام که در سال های اخیر، مجموعه ی پیشرفت های علمی، فلسفی، ادبی و " دوران بازگشت"نام  - 57
بسیاری از . نامگذاری کرده اند" رنسانس اسالمی"هنری دوران درخشش خراسان، از اواخر لرن سوم تا لرن هفتم هجری را دوران 

، معتمدند که جامعه ی خراسان این دوره از تاریخ ایران (از جمله دکتر احسان یارشاطر)ایران شناسان و اسالم شناسان دوران معاصر 
آنچه در آن چند . بوده است" سکوالر"اسالمی، به ِویژه در دوره ی اوج لدرت سامانیان که از حاکمان ایرانی منطمه بودند، جامعه ای 

این . بزرگ شبیه است، که در والع هفت هشت لرن پیش از رنسانس اروپایی اتفاق افتاده" رنسانس"لرن در خراسان گذشته، به یک 
شاعران خردستایی چون فردوسی در این دوره، ناشی می شود که .. برداشت از وجود اندیشمندانی چون فارابی، ابن سینا، خوارزمی و

سموط فلسفه ی دنیادار در خراسان با ظهور اندیشه ی لشری . مجموعه ی افکار و آثار آنها از شگفتی های تاریخ ایران اسالمی ست
فلسفه ی عمل ستیز ؼزالی که بندگی و طاعت بی چون و چرا از . شریعتمدار که بارزترین نمایندگان آن امام دمحم ؼزالی ست، لطعی شد

. ، مسلط شد(به دلیل ایلؽار مؽوالن و تیموریان)احکام الهی را نهایت تعمل می دانست، بر فرهنگ ایرانیان سرخورده و مایوس از مبارزه 
سرکوب جنبش ها و تسلط بی چون و چرای ترکان و مؽوالن و تیموریان، کمک کرد تا مردم سرکوفته و مایوس از مبارزه، دچار 

تمدیرگرایی و آخرت اندیشی شوند و در روند پنج شش لرن متمادی، فرهنگ پویای ماوراء النهری به فرهنگ ایستا و مستبد صفوی ختم 
 .شود

داشته و معتمد است که اشرافیت کهنه که " ریشه ی طبماتی"می نامد که " کودتای انتخاباتی"را " سمیفه"شریعتی انتخاب ابوبکر در  - 58
بسرعت پایگاه طبماتی خود را مشخص کرده در اولین فرصت، فریاد عدالتخواهی و ضد "بعد از پیروزی پیامبر، اسالم آورده بود، 

در حالی که بیست و شش سال بعد، علی نیز به همان "! را خانه نشن کرد (علی)طبماتی اسالم اولیه را در سمیفه خاموش و مظهر آن 
" وصیت"شیوه ای انتخاب می شود که سه خلیفه ی لبل از او انتخاب شدند و مسلمانان با علی نیز، بر همان مبنا بیعت کردند، و نه بنا به 

حفظ "از کلمات منسوب به او در نهج البالؼه آمده که خالفت ابوبکر، و بعد عمر و عثمان را برای جلوگیری از جنگ داخلی و . رسول
علی در زمان خالفت اسالؾ خود ابوبکر و عمر و عثمان، در زندگی اجتماعی حضور داشت اما نه شورش . می پذیرد" دماء مسلمین

شریعتی حکومت های بعد از علی تا امروز را . در محافل و مجامع علنی هم سخنی از ؼصب حك خود نگفت. کرد و نه مبارزه ی منفی
تشیع "تمسیم می کند و در این زمینه " تسنن اموی"با " تشیع علوی"هم ؼاصب می خواند و جریانات جامعه ی اسالم را به رو در رویی 

طبمه ی حاکم می داند که در اصل دارای همان " ایدئولوژیکی"را نیز تابعی از مسایل طبماتی جامعه و برپایی یک نهضت " صفوی
را " تسنن عثمانی"او در اصل ". را (صفویان)را توجیه کرد و دیگری سلطنت اینها  (امویان)یکی خالفت آنها. "ست"تسنن اموی"ماهیت 

جدی ترین ایرادی که بر ابوبکر وارد  (بنابر روایت شیعی). (شیعه یک حزب تمام). للمداد می کند، یا بالعکس" تشیع صفوی"در ممابل 
نفس همین عمل از نظر شیعه کافی بود که شک شدیدی در مورد اخالص او به . است همانا همکاری او در طرح اجتماع سمیفه است

فاطمه را از ارث پدر . ولی به همین کار اکتفا نکرد و بی روشی های دیگری نیز از او سر زد. عنوان پیرو مخلص و مومن دمحم ایجاد کند
محروم کرد، همان ماجرای فدک، که مربوطه به یک آبادی در حوالی خیبر بود که ساکنان یهودی اش پس از حمله ی تنبیهی پیامبر به 

معاشر  (یا نحن)ابوبکر از واگذاری فدک به فاطمه امتناع کرده به روایتی از پیامبر استناد کرده بود که انا . خیبر، تسلیم او شده بودند
اگر این گونه اعمال او فمط به  (ما انبیا ارث نمی گذاریم، آنچه از من بالی بماند متعلك به فمراست). االنبیاء التورث، ما ترکناه صدلة

از جمله ی این اعمال بخشودن . حموق خاندان پیامبر صدمه می زد، اعمال دیگری هم داشت که آسیبش به کل امت اسالمی وارد می آید
سردارش خالدبن ولید بود که مرتکب لتل مسلمان مشهوری به نام مالک بن نویره گردیده بود و بهانه ی ابوبکر بر این کار، این بود که 

یا سر باز زدنش از جمع کردن احادیث پیامبر، و این عملی بود که . خدمات خالد به شدت مورد نیاز دولت حکومت نوپای اسالمی بود
وثالت لرآن به عنوان تنها منبع حکم و هدایت دینی  (منع جمع احادیث)عمر نیز ادامه اش داد و دلیل عمده اش این بود که با این کار 

 (حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر). محفوظ می ماند

و این  (656آؼاز خالفت علی  / 599والدت علی  / 632مرگ دمحم ) سال آمده، اما با تطابك تاریخ میالدی 25در روایات شیعه،  - 59
بهررو، به .  سالگی کشته شده، تفاوت ها به اؼتشاش می رسد64 سالگی به خالفت رسیده، پنج سال خالفت کرده، اما در 57که علی در 

 سال خالفت عمر و همین حدود 12دلیل روایت های متعدد نمی توان به محاسبه ی دلیمی رسید اما با توجه به دو سال خالفت ابوبکر، 
 . سال می شود25خالفت عثمان، سال های برکناری علی از لدرت، از مرگ دمحم تا خالفت علی، بیش از 



از سوی دیگر در روایات شیعی بسیار گفته و نوشته اند که علی در دوران خالفت سه خلیفه ی اول، مورد مشورت آنان بود، به گونه ای 
از تواریخ . تصور من این است که این امر، بیشتر به بزرگ نمایی های آخوندی شبیه است. که انگار بی علی لادر به حکومت نبودند

دیگر چنین بر می آید که تا مرگ عمر که خود در لضاوت و سیاست و رهبری، مردی شاخص بود، کمتر موردی پیش می آید که خلیفه 
عمر امارت هیچ منطمه ای از جهان پهناور اسالم . علی در این سال ها خودخواسته با عمر و عثمان معاشرت داشت. با علی مشورت کند

، علی همه جا به عنوان مخالؾ اعمال و رفتار خلیفه، در کنار نام برخی از (بنابر تاریخ تشیع)در طول حکومت خلفا . را به علی نسپرد
به نظر علی عثمان خالؾ لرآن و گفته های دمحم رفتار می کرد، به ویژه که . یاران دمحم نظیر اباذر ؼفاری و عمار یاسر، شناخته شده است

از همین دوره آؼاز  (بنی امیه)با خانواده ی معاویه  (هاشمی)اختالؾ خانواده ی علی )برای خانواده و لبیله اش حکمیت باالتری لایل بود 
با این همه علی در ممابل عثمان هم شمشیر نکشید و لد علم . به همین دالیل علی را در لتل عمر و عثمان، دخیل می دانستند . (می شود

 .نکرد

. از سوی علی و یارانش، موسی اشعری انتخاب شد و از سوی معاویه، عمروعاص. نتیجه ی جنگ را به حکمیت گذاشتند - 60
عمروعاص که به حیله گری بین شیعیان معروؾ است، موسی اشعری را فریب داد و لرار شد هر دو، ابتدا معاویه و علی را از خالفت 

. عمروعاص از موسی اشعری که پیرتر از او بود، خواست تا ابتدا او سخن گوید. خلع و در یک شورا، نفر سومی را به خالفت برگزینند
علی . نوبت که به عمروعاص رسید، بجای خلع معاویه، او را به خالفت برگزید. موسی اعالم کرد که علی را از خالفت خلع می کند

علی با . معروؾ شدند" خوارج"ناچار تن به این حکمیت داد اما برخی یارانش زیر بار این حکم نرفتند و از در مخالفت برآمدند و به 
 .، آنها را شکست اما به دست یکی از همین خوارج کشته شد(جنگ نهروان)خوارج رو در رو شد 

موالی یا بندگان، به اسیران ایرانی می گفتند که اؼلب در کوفه و بصره و مدینه اسکان داده شده بودند و نسل های بعدی مسلمانانی  - 61
بودند که هنوز هم با وجود به دنیا آمدن در نواحی مختلؾ منطمه ی عرب زبان، به دلیل آن که به لبیله ی بومی مشخصی وابسته نبودند، 

بکار می رفته، به این معنی که اعراب دارای لبیله، خود  (سید، آلا)" موال"در ممابل  (بندگان)خوانده می شدند؛ موالی " موالی"هم چنان 
 !اعراب لبیلوی بودند" بندگان"اسرایی که بسیاری شان . و موال می دانستند و اسرای بی لبیله را موالی می خواندند" آلا"را 

در یکی . تمریبن هیچ کدامشان آن را نشینده بودند. من در این سال ها برای بسیاری از اعراب مسلمان این ضرب المثل را گفته ام - 62
از جنگ صفین دارند، با روایت من تفاوت  (اعراب امروزی)روایتی که آنها . دو مورد ناچار شدم در مورد جنگ صفین توضیح بدهم

 .با این همه روشن است که هیچ کدام از این دو روایت، خالی از تعصب نیستند. بسیار داشت

، پس از آن که دمحم با بزرگان لریش معاهده ای بست که سفر مسلمین تنها برای زیارت کعبه (حج عمره)نوشته اند که در سفر مکه  - 63
و مسجدالحرام است، و تعهد کرد مکیانی که به زور مسلمین در مدینه مانده بودند، می توانند به مکه بازگردند، علی با این مفاد و بازگشت 

 !دمحم از علی تعهد گرفت که شمشیر علی در نیام بماند و سفر مکه بدون خون ریزی به آخر برسد. مکیان موافك نبود

 شیعیان معتمدند که امام حسن بنا به مصلحت عموم و برای جلوگیری از جنگ و خونریزی با معاویه بیعت کرد، چون نمی خواست – 64
! ، و در جهت اختالؾ مسلمین بوده؟"مصلحت عموم"پس لیام حسین، بدون پروا از کشته شدن مردم و خالؾ . بین مسلمین اختالؾ افتد

در . بهر دلیلی که بود، حسن بخش بزرگی از یاران خود را از دست داد. روی دیگر سکه، پرهیز حسن از رویارویی با معاویه است
ای به حسن بن علی با معاویه نسبت می دهند که در آن شرایط بیعت ذکر شده؛ از جمله این که؛ خون مسلمین را "شرط نامه"تاریخ، 

نریزد، عدالت اسالمی را رعایت کند، خالفت را به فرزندانش نسپارد، و اگر زودتر از حسن بن علی فوت کرد، خالفت به حسن و در 
با توجه به این که معاویه سپاهش را تا ماورای اردن پیش آورده بود، حسن بن علی . ؼیر این صورت به برادرش حسین بن علی بازگردد

این شرط نامه در روایت های اولیه، بندهای دیگری هم دارد که بعدن یا بصورت های دیگر بیان شده و یا اصلن . در نمطه ی لدرت نبود
در یکی از این بندها گفته می شود؛ آنچه تا زمان بیعت در بیت المال و در اختیار حسن بوده، شامل این بیعت . به آنها اشاره ای نشده است

در روایات شیعی توضیح می دهند که امام حسن نمی خواست پولی که به عنوان خمس و زکوة و سهم امام به نام او به بیت )نمی شود 
مسلمین، نه خالفت، از جدش " امامت"بهرحال، توجیهاتی از این لبیل با نمل لولی که حسن درباره ی ! المال رسیده، به دست معاویه بیافتد

این بند . هم چنان به حسن بن علی پرداخت شود... مالیات بخش های بصره و اهواز و "بند بعدی این شرط نامه؛ . آورده، مؽایرت دارد
بهرحال اگر چنین شروطی هم بود، از نگاه شیعه، معاویه در برخی زمینه ها، از جمله . بیشتر نشان از نوعی شراکت در خالفت است

در این باره هم می گویند؛ حسین بیعت با یزید را به دلیل ادعای خالفت نبود که . تعیین جانشینی فرزندش یزید، نمض عهد کرده است
 ...الخ . نپذیرفت بلکه عنصری چون یزید را سزاوار خالفت نمی دانست

یک شهر، کسی را بخواهند و در فاصله ی " اکثریت"این که .  نوشته اند؛ اهل کوفه حسین را به پیشوایی خود به کوفه دعوت کردند– 65
بیمار بوده اند در " اهل کوفه"در روایت شیعیان، چنین بنظر می رسد که . زمانی کوتاهی از او روی بگردانند، ناباورانه بنظر می رسد

حالی که فرستاده ی حسین، مسلم بن عمیل با استمبال فراوان مردم کوفه روبرو شد، به گونه ای که به حسین نوشت، هرچه زودتر به کوفه 
مسلم بن عمیل را  (ابن زیاد)حسین ابتدا به مکه رفت و در آنجا دریافت که یزید، ابن زیاد را به حکومت کوفه فرستاده و گویا او . بیا

 (برادر عباس)علت این تؽییر عمیده چه بوده؟ دمحم حنفیه، عموی حسین ... با این همه حسین از مکه بطرؾ کوفه راه افتاد و. دستگیر کرده
چرا؟ . حسین بن علی را از رفتن به کوفه و عراق، منع می کند (یا مدینه)در مکه 



مامون که از مادری ایرانی بود، ابتدا در خراسان ماند چرا که امین برادرش که از همسر عرب هارون بود، پس از پدر بر مسند - 66
مامون که بخاطر جلب نظر ایرانیان، خود را ایرانی نشان می داد، و به احترام آنها پرچم سبز بنی عباس را به رنگ . خالفت بؽداد نشست

برگرداند و رضا فرزند موسی کاظم را که به دلیل محبت ایرانیان به خاندان علی، به ولیعهدی خود  (سیاه جامگان و ابومسلم)سیاه 
سرداری ایرانی به نام طاهر ذوالیمینین را به سرکردگی سپاه خود، به ممابل سپاه برادرش امین به سرکردگی عیسی بن ماهان ... برگزید
پس از مدتی، مامون بنای نامردمی با . طاهر بر اعراب پیروز شد، امین را دستیگر کرد و سرش را برای برادر به مرو فرستاد. فرستاد

 205)طاهر سلسله ی طاهریان را در خراسان بنا نهاد . ایرانیان گذاشت و چون طاهر بر او شورید، مامون بساط خالفت به بؽداد کشید
 (هجری

، از جمله اسالم (و ایدئولوژی ها)هدؾ پیامبر وحدت و برادری بود اما نزاع بر سر میراث، پی آمد بی چون و چرای همه ی ادیان - 67
اختالفی که به نزاع و خشونت . در میان آل هاشم نیز، پس از پیامبر، تا سال ها بر سر این که مهدی امت کیست، اختالؾ بود. بوده است

آنجا بر مرگ . نوشته اند که علی پس از جنگ جمل، برای دیدن عایشه به خانه ی عبدهللا، پسر خلؾ رفت. و لتل های بسیاری کشیده شد
ای پسر ابیطالب، ای کشنده ی دوستان و "زن عبدهللا خلؾ به علی گفت؛ . دو پسر عبدهللا که در جنگ جمل کشته شده بودند، می گریستند

". بر هم زننده ی جمعیت مردمان، خدا فرزندانت را یتیم کند چنان که فرزندان ما را یتیم کردی

سیاه عباسیان که رنگ خاندان بنی عباس بود و از دوران ابومسلم بجای مانده بود را، به پرچم سبز، که رنگ  (توتم)مامون پرچم  - 68
بنظر می رسد این الدام مامون هم برای نزدیک شدن بیشتر به ایرانیان بود چرا که می پنداشت ایرانیان . خاندان بنی هاشم بود، تؽییر داد

ایرانیان که در ابتدا پشتیبان بنی عباس بودند، از کشته شدن ابومسلم و سپس ممنع به . به خاندان بنی هاشم، بیش از بنی عباس عاللمندند
. دست خلفای عباسی، و تار و مار شدن پیروان هر دو جنبش توسط خلفا، دیگر از عباسیان هم دل خوشی نداشتند

پس از مرگ هارون الرشید، مامون که بشدت طالب جانشینی عظمت خالفت پدر بود، . مادر مامون ایرانی و مادر امین عرب بودند- 69
او . و خراسان برد تا از پتانسیل مخالفت ایرانیان با اعراب، در ممابله با برادرش امین در بؽداد، استفاده برد" مرو"مرکز خالفت را به 

اما همین که به ممصود رسید، بساط خالفت را از مرو به بؽداد . طاهر ذوالیمینین را سرلشکر سپاه خود کرد و به ممابله ی برادر فرستاد
. کشید

این روز را . است" ابولولو"نهم ربیع االول به روایت ایرانی، روز لتل عمر خلیفه ی دوم به دست فیروزان ایرانی معروؾ به  - 70
در این روز که بالفاصله پس از ایام عزاداری محرم و صفر است، روز تفریح و شادی بود . می خواندند" عید عمرکشان"شیعیان ایرانی 

پس از پایان ماه صفر، زن های . که تا اوایل دهه ی چهل شمسی در خیلی از شهرهای ایران با تدارکات چند روزه برگزار می شد
در . بود" عمربن الخطاب"خانواده به تدارک دوخت و دوز و آماده کردن عروسک بزرگ پارچه ای و پنبه ای می پرداختند که نشانه ی 

عصر نهم ربیع االول، درست مانند شب چهارشنبه سوری، . جای جای این عروسک مسخره، ترله های کوچک و باروت کار می گذاشتند
برگزار می شد که همراه با ترله و فشفشه و آتش بازی، این عروسک ها سوازنده می شدند و " عمرکشان"در هر خانه و محله ای مراسم 

 .زنان به ویژه، با نذر و نیازهای خاص خود در این مراسم شرکت فعال داشتند

 اگرچه شیعیان هم در برخی زمینه ها نظیر لد و باالی علی که به کوتاهی شهرت داشته، لادر به دخل و تصرؾ و جعل نبوده اند، – 71
 !جلوه دهند" رستم"اما تالش داشته اند تا علی را حتی الممدور با مشخصات 

طلحه و زبیر که علیه علی و همراه عایشه بودند، .  هجری آؼاز شد35چند ماه پس از آؼاز خالفت علی، در اواخر " جمل"جنگ  - 72
طلحه در .  هجری، در نزدیکی بصره شکست خوردند36توسط سپاه علی و فرزندانش، حسن، حسین و دمحم بن حنیفه، در نیمه ی سال 

سال بعد در ناحیه ی صفین در اطراؾ فرات، جنگ دیگری میان معاویه و عمرو عاص از . جنگ و زبیر در راه فرار به مکه کشته شدند
 هزار نفر، جنگ به نتیجه ای 70 روز تالش دو طرؾ و کشته شدن 110با وجود . یکسو، و علی و یارانش از سوی دیگر درگرفت

برخی از همراهان علی به نتیجه ی حکمیت اعتراض داشتند و به . نرسید و در حکمیت میان دو طرؾ، خالفت معاویه در شام مسجل شد
 هجری 36کار به جایی نرسید، و در . علی ابتدا سعی کرد با مذاکره، مساله را به شکلی حل و فصل کند. از علی جدا شدند" خوارج"نام 

ابن )، علی بعدن به دست یکی از آنها "خوارج"درگرفت، و با وجود شکست " نهروان"جنگ دیگری در ناحیه ای اطراؾ بؽداد، به نام 
. به لتل رسید (ملجم

که در نبرد مسلمانان با لبیله ی حنفی، " خوله"مادرشان کنیزکی بود به نام . عباس برادر تنی دمحمحنفیه در والعه ی کربال کشته شد- 73
ملمب  (صاحب دو پسر)" ام البنین"صاحب دایه ی پیامبری، به اسارت در آمد و به علی تعلك گرفت و بعدها به " کذاب"پشتیبان مسلمه 

نه همه ی )اما از دوران امام ششم، بردگان . تا آن زمان کنیز زاده بودن، هنوز در خانواده های عرب و لریش، نمش پایین تری داشت. شد
شاید علتش آن باشد که از آن دوره، تمریبن تمامی همسران امامان، و مادران امامان بعدی . پذیرفته شدند" برابر"کم کم به عنوان  (آنها

یا " بی بی"در روایات شیعه، همه درس خوانده و فهمیده اند و نامشان اؼلب با  (بنده)اگرچه این مادران کنیز . کنیز و ؼیر لریشی بودند
. همراه می شود" خاتون"

آنچه در مورد تاریخ شیعه و زندگی و احوال امامان .  با وجود گشت و گذار هر روزه، در این زمینه به مطلب تازه ای بر نخوردم– 74
در لرن " محدث لمی"از لرن چهارم تا " کلینی"از همان منابع؛ از ... آمده، همان احادیث و اخبار تکراری در رفتار و گفتار و خطبه ها



از فالن بن فالن شنیدم که از فالن بن فالن شنیده بود که از لول فالن بن فالن می گفت که حضرت "چهاردهم، و اؼلب با همان عبارات؛ 
هیچ جا دلیل لابل پذیرش و لانع کننده ای نیست که چرا از ! ، در عین حال سرشار از پیرایه های افسانه وار..."چنین فرموده و چنان کرده

اوصاؾ امامان اؼلب شبیه به هم است؛ حتی آنان که پس از ... میان فرزندان متعدد هر امام، تنها این یکی به امامت بعدی برگزیده شده و
همه با . فوت پدر، هفت و هشت ساله بوده اند، جامع علوم زمان خود اند و بصورتی شگفت آور پاسخ هر مساله را در آستین خود دارند

وجود بیعت با خلیفه ی ولت، نداشتن سپاه و لشگر، و بی هیچ الدام نظامی یا طؽیان علیه خالفت، سبب ترس و وحشت خلفا بوده اند، همه 
در شرایطی ناگوار زیسته اند، چند سالی از عمر خود را بدون هیچ دلیل، در زندان خلیفه ی ولت گذرانده اند و در انتها هم به دستور 

مثلن زندگی امام ! رسیده اند، اگرچه اؼلب آنها هنگام مرگ، باالی پنجاه و شصت سال داشته اند" شهادت"خلیفه ی ولت مسموم شده و به 
مدفون است و طبك همان روایات، خواهرش معصومه که به دیدار او می رفته، در لم بیمار شده و  (ایران)هشتم، به دلیل آن که در مشهد 

هیچ ویژگی خاصی نیست، تا علت عالله ی ایرانیان به او را که سبب دعوت مامون از او به خراسان و ولیعهدی ... همانجا فوت کرده و
وحشت مامون از "دو سال بیشتر در خراسان نبوده که به دلیل ! پذیرفت" اکراه"نوشته اند حضرت این دعوت را با . مامون شده، دریابیم

فرزندش امام تمی که هنگام مرگ پدر هشت ساله و ساکن مدینه بوده، در نوجوانی از ! ، مسموم شده"محبوبیت او و کالس های درسش
نوشته اند مامون از کشتن پدرش احساس گناه می ! سوی مامون به بؽداد دعوت می شود و مامون دختر خود را به عمد او در می آورد

 !خلیفه بکاهد" احساس گناه"دختر خلیفه را به زنی گرفته تا از " اکراه"البد امام تمی هم با . کرده و خواسته دلجویی کند

، به نزدیکی سپاه معاویه رسید، امام به یاران گفت که مایل نیست خونی "سباط"نوشته اند که چون سپاه حسن بن علی به محل  - 75
با این همه در مفاد صلح نامه که ..." نه خلیفه . ما باید امام امت باشیم"گفته؛  (پیامبر)ریخته شود و روایتی از لول جدش بیان کرد که 

معمولن کسی که طالب صلح است، در مولعیتی نیست که شرط و شروطی )ی حسن بن علی با معاویه می دانند "شرط نامه"شیعیان آنرا 
، آمده که؛ وجوه پرداختی مسلمین به بیت المال تا این تاریخ، شامل بیعت نمی شود و در اختیار حسن بن علی می ماند تا خرج (بگذارد

این یعنی شراکت در ). مالیات مناطمی نظیر بصره و اهواز پس از بیعت یا معاهده، هم چنان به حسن بن علی پرداخت شود. مسلمین کند
دیگر این که معاویه به تمامی !  میلیون درهم در سال به حسن بپردازد2و معاویه . (، نه کنار نشستن و به امامت بسنده کردن"خالفت"

شیعبان معتمدند که شرط دیگری هم در این . کسانی که همراه حسن بن علی به جنگ آمده اند، امان بدهد و کاری به آنها نداشته باشد
عهدنامه بوده، حاکی از این که پس از مرگ معاویه، در صورتی که حسن بن علی زنده باشد، خالفت به او، و در ؼیر این صورت به 

این شرط نیز خالؾ روایتی ست که حسن بن علی از لول جدش بیان کرده، چون نشان می دهد از ترس . حسین بن علی برادرش برسد
 .معاویه از خالفت می گذرد، نه بخاطر روایتی که از جدش می آورد

" جعده"نوشته اند که معاویه می خواست پسرش یزید را پس از خود خلیفه کند،  (از جمله دمحمبالر مجلسی)برخی از محدثین شیعی  - 76
اما پس از شهادت حسن بن علی به جعده گفت؛ به . را تطمیع کرد و گفت در صورت کشتن حسن بن علی، تو را عروس خود می کنم

 کسی که فرزند علی و فاطمه را کشته، چه اعتمادی می توان کرد که فرزند مرا به لتل نرساند؟

همسر حسین بن علی  (به اختیار خود)گویا شهربانو دختر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی بوده که به اسارت به مدینه آورده شده و - 77
رفته " بر سر زا"شاید هم در تاریخ شیعه ! را داشته و  پس از زایمان فوت می کند (زین العابدین)ظاهرن همین یک فرزند . شده است

بی آن که به اوضاع دربار ساسانیان و ! مادر زین العابدین نوشته اند" شریؾ"و " عالی"برخی راویان شیعی از اصل و نصب ! باشد
، سه تا سه تا (..دختر کدخدا یا آسیابان یا )یا حرمسرای وسیع هر کدام اشاره کنیم، که هر دختری سر راهشان می دیده اند " اشکوبه"

ی خوبروی و ناخوبرویی هم به یک سالم (کنیز)ی خود می فرستاده اند، و از پرستنده "اشکوبه"خواستگاری می کرده و از همانجا به 
کافی ست بدانیم که از جمله هدایای شاهان ساسانی به این یا آن لیصر یا خالان یا امیر، بخشی از کنیزکان )ساده نمی گذشته اند، 

می فرستاده اند، می شود به " خوشباش"می شده که همراه گنج و گوهر  و " کنیز خوبروی"بوده که گاه شامل دهاده یا صد  (حرمسرا)
با این همه فرض کنیم که این شهربانو خانم، دختر همسر اصلی یزدگرد بوده، . شاهزادگی در دوران ساسانی بهتر پی برد" اصل و نسب"

" شاهزاده"می شود؟ و اگر این " فخر"چگونه است که شاه و شاهزاده همه جا، حتی امروز هم طعن و لعن می شود اما این یکی مایه ی 
به دلیل ازدواج با حسین بن علی به افتخار نائل شده، چه نیازی به ذکر اصل و نسبش داریم؟ در روایات شیعی، دست کم چهار امام از 

نام برده شده،  (خریداری شده، نه اسیر جنگی)" برده ی آفریمایی"مادری سابمن برده به دنیا آمده اند که از دو تن آنها صریحن با عنوان 
اگر امام به دنیا آوردن سبب برتری بوده، چه نیازی به ذکر شاهزادگی . ، تمدیس شده اند"شاهزاده"اما در آنجا هم مادران به اندازه ی این 

یا برده بودن مادران هست؟ با این همه یزدگرد و خاندان شاهی ساسانیان، دختران دیگری هم داشته اند که اسیر و برده شده باشند و به 
خود علی که در جنگ های ایران حضور نداشت، از حسن و حسین و خانواده ... عمد و ازدواج دیگر اعضاء خانواده ی علی درآمده باشند

! نمی دانیم چرا ؼنائم جنگی، از جمله اسراء باید نصیب آنها شده باشد. خبری نیست (در تاریخ شیعه)اش هم در این سال ها 

نوشته اند که او مردی دانا و بزرگوار و مورد توجه علی بوده، . باری، دمحم حنفیه در میان اوالدان علی، پس از والعه ی کربال زنده بوده
جمع شدند و او را پیشوای  (!در مدینه)بخشی از مسلمانان پس از والعه ی کربال، گرد او . همه جا در رکاب پدرش شمشیر می زده است

. ، به امام سجاد نامه نوشت تا به عنوان رهبر مسلمین با او بیعت کند(در کوفه)هم چنین نوشته اند که مختار ثمفی هنگام لیام . خود دانستند
 هجری 81دمحم حنفیه در سال . یا امام زمان نامید" امام مهدی"مختار، حنفیه را . زین العابدین دعوت را رد کرد اما دمحم حنفیه پذیرفت

به سر " رضوی"شهرت داشتند و معتمد بودند که او نمرده و در کوه " کیسانیه"بودن او اعتماد داشتند، به " مهدی"درگذشت و آنان که به 
 .(ممتل ابو مخنؾ)می برد تا روزی دوباره لیام کند 



، رییس اوالد امام حسن (از سوی پدر، نوه ی حسن و از سوی مادر، نوه ی حسین)" عبدهللا محض"نوشته اند که در زمان امام صادق، 
بیعت کنند، عبدهللا محض که بزرگ تر از صادق بود، " یک نفر"چون بنی هاشم خواستند با . بود و صادق رییس اوالد امام حسین

چون از جعفر صادق طلب بیعت می کنند، به عبدهللا می گوید؛ . به بنی هاشم معرفی می کند" مهدی موعود"فرزندش دمحم را به عنوان 
نرسیده، چرا تو را که شیخ ما هستی، بگذاریم و با پسرت بیعت کنیم؟ عبدهللا خشمگین می شود و او را نفرین " ظهور مهدی"هنوز هنگام 

این نکته . با حسین بن علی باز می گردد" شهربانو"به جعل ازدواج " اسالم ایرانی"بهررو، می توان گفت که به عبارتی سرآؼاز . می کند
. بلکه بعدها در احادیث و روایات شیعی آمده، یا عنوان شده است ( هجری در کربال کشته شده63 یا 61در )نه در زمان حسین بن علی 

در این . هر دوی این آثار، در لرن چهارم هجری تدوین شده اند. اولین منابع این خبر باشند" کلینی"به احتمالی تاریخ طبری یا روایت 
و البته  (سجاد)صورت نمطه ی آؼاز، از زین العابدین است که در شرح احوالش جز نمازهای دراز شب و ماندن طوالنی بر سجده 

انتخاب دیگر دمحم حنفیه، از هر لحاظ بر زین العابدین ارجحیت داشته، اما البد از این که با جنگ . بیماری اش، نکته ی بارزی وجود ندارد
" امامت"بنی هاشم علیه بنی امیه موافك نبوده و در کربال حضور نداشته و پیروانش، بیشتر عرب بوده اند، در تواریخ و روایات شیعی از 

 !خلع شده و در عوض فرزند شهربانو، شهزاده ی ایرانی به این ممام برگزیده شده است

 ساله بوده و با وجود بیمار 23، هنگام جنگ کربال (زین العابدین)  با مرور تواریخ شیعه معلوم می شود که این نواده ی یزدگرد – 78
باالخره باید بیماری اش از نوع ...  دختر از او بجای مانده و4 پسر و 12 سال بعد از والعه ی کربال هم زندگی کرده، 34بودن، تا 

... خطرناکی بوده باشد، چون در کربالیی که همه از تشنگی له له می زده اند، کسی زکام نمی شده یا آنفلوآنزا نمی گرفته

علی و حسین بن علی، بنظر می رسد تاریخ " شهادت"با توجه به . سرنوشت همه ی امامان به مسمومیت با زهر ختم می شود - 79
" شهادت"چرایی این مساله و اصولن نمش ! امامان همه گیر باشد" شهادت"کنند تا " شهید"نویسان شیعی خواسته اند بمیه را هم به شکلی 

همین لدر بگویم که گرفتاری و زندانی شدن امامان شیعه . مساله ای ست که در بخش آخر به آن خواهم پرداخت (ایرانی)در اسالم شیعی 
رسیدن آنها در حالی ست که تمریبن همه شان با خلیفه ی ولت بیعت کرده اند و هیچ کدام نه ادعای " شهادت"و سرانجام مسمومیت و به 

گاه مانند موسی کاظم، علی بن موسی الرضا و امام . خالفت داشته اند، و نه مرتکب هیچ لیام و لعود و جنبشی علیه لدرت ولت شده اند
بودند یا دستگاه خالفت عباسی اضافه " بیمار"جز این که بگوییم خلفای عباسی جملگی . تمی، دوره ای هم مورد تفمد خلیفه ی ولت بوده اند

! تولید زهر داشته که هی به این و آن می خورانده، دلیل محکمه پسند دیگری نمی توان پیدا کرد

می آورند " امام"درست مثل امروز که حضرات، چه اصولگرا و چه اصالح طلب، هرجا کمیتشان لنگ می شود، یک نمل لول از  - 80
در اصل بسیاری از آنچه . نبود" مالی"هم " امام"حال آن که ما بودیم و دیدیم و شنیدیم که . تا در دهن خالیك و گروه مخالؾ را چفت کنند

با این همه جای تعجبی نیست که هرجا . می گویند، به ویژه با گفته های پیش از انمالب ایشان، در تضاد و تمابل کامل است" امام"از لول 
را از سال ها پیش " امت"اختالفی بین مسلمین رخ داده، شیعیان روایت یا حدیثی از لول پیامبر دارند که مساله را پیش بینی کرده و 

 !راهنمایی کرده که از کدام کوچه و کدام سمت بروند

می گویند؛ یک روز ممداری خرما از .  ابوحنیفه، یکی از چهار مفتی اعظم اهل سنت، در دوران جعفرصادق زندگی می کرده –81
سبب این کار را از او می پرسند، جواب می دهد؛ طبك فمه جعفربن دمحم . خرما فروشی می دزدد و به مرد گرسنه ی فمیری می بخشد

 ثواب 9در این صورت من با این عمل . بالر، با هر دزدی یک گناه، و با هر بخشش به یک نیازمند، ده ثواب به حساب شما می نویسند
 !در نامه ی اعمال خود ذخیره کرده ام

، از جمله دمحمبالر مجلسی در دوره ی صفویه، پیرایه های بسیاری به اصول فمه جعفری افزوده "صادق"ظاهرن محدثین و مالیان پس از 
جبرئیل بر آن . متاثر شد. شبی دمحم خواب دید تعدادی میمون روی منبر او باال و پایین می روند"از نمونه ی احادیث او، این است که؛ . اند

بزرگوار نازل شد و عرض کرد خدا می فرماید جمعی از بنی امیه هزار ماه، من ؼیر حك، بر منبر تو باال رفته و بجای تو تکیه خواهند 
را که عبادت در آن شب، " شب لدر"را فرستاد و در عوض هزار ماه حکومت بنی امیه، " لدر"خدا سوره ی ! تاثر پیؽمبر بیشتر شد. زد

ولی از برخی . در بین شیعیان اما اختالؾ هست که شب لدر، کدام شب سال است". دارد، به گروندگان دمحم عطا فرمود" هزار ماه"ثواب 
به موجب . بعضی آن را شب اول و برخی شب آخر یا شب بیست و هفتم این ماه می دانند. اخبار چنین بر می آید که در ماه رمضان است

به این جهت رسم شیعه آن است که هر سه . اخبار دیگر، شب لدر یکی از سه شب نوزدهم، بیست و یکم یا بیست و سوم ماه رمضان است
الوال دیگری هم هست که در شب لدر، سرنوشت سالیانه ی بندگان خدا تمدیر . شب را عبادت می کنند تا از ثواب هزار ماه نصیب ببرند

 (.4سوره ی الدخان، آیه ی )"فیها یفرق کل امر حکیم"می شود؛ 

. ثواب را از دست ندهند" هزار ماه"را و " شب لدر"ظاهرن خواسته اند سر بندگان خدا تمام شب های سال به عبادت مشؽول باشد، تا 
حال و حوصله ی عبادت هر شبه  (ایرانیان)" مومنین"بعدن دیده اند ! (مثل این که تمام بلیت های التاری را بخری، تا حتمن برنده شوی)

را ندارند و از خیر ثواب می گذرند، پس شب لدر را به یکی از شب های ماه رمضان تملیل داده اند تا بلکه بندگان خدا را دست کم یک 
اما محدثین و مالیان همت عبادت هر شبه در طول یک ماه را هم،  (!این هم سه لایر تله ویزیونی آن زمان ها بوده)ماه تمام، سرگرم کنند 

هیچ مومنی هم در طول این تاریخ، نپرسیده که . در نزد مومنین پیزی فراخ ایرانی نیافته اند، پس شب لدر را به سه شب محدود کرده اند
اگر خدا کریم و بخشنده و مهربان و ؼیره است، این چه کرمی ست که ریخته و مومنین را برای ثواب، سرگردان و حیران کرده است؟ 

ولی پاسخ این است که . البد آخوندها می گویند؛ کسی که ثواب هزار ماه را می طلبد، باید زحمت عبادت هر شبه ی سال را به خود بدهد



اگر بنده ی خدایی همت کند و در طول عمرش، تنها یک ماه رمضان، هر شب عبادت کند، می تواند به پشتوانه ی ثوابی که ذخیره کرده،  
 !بگذراند... ، مطمئن باشد که به بهشت خواهد رفت، و بمیه ی عمر را به لهو و لعب و(! سال83 ماه، بیش از 1000)

" شاگردان" با وجودی که نمی دانیم صادق در مورد علم حدیث و لرآن و ؼیره هم، به راستی مجتهد و عالم بوده، ولی در مورد این – 82
شیمیدان مسلمانی بوده و چند سفری به زیارت " ابوموسی جابربن حیان طرطوسی"از آنجا که . توضیحی به روشنی آفتاب می توان داشت

حج رفته، بعید نیست که بر سر راه خود برای کسب علم فمه و مسایل شرعی، یکی دو بار هم در مدینه، در جلسات درس جعفر صادق 
شرکت . ؼیر معمول نبوده... شرکت او و دیگران در جلسات درس مشاهیر فمه و عرفان و فلسفه و منطك و علم کالم و . حضور یافته

اما حضور افراد در جلسات درس مدرسین دیگر . مدرسین مشهور در کالس های در جلسات درس جعفر صادق هم ؼیر ممکن نیست
یکی از چهار )چرا که ابوحنیفه که خود فمیه و بنیان گذار فرله ی حنفی . آن حضرات بوده اند" شاگردان"زمان خود، به این معنا نبوده که 

یکی از معلمان " مالک بن انس" حدیث را لبول داشته، یا 17بود و معروؾ است که از تمامی احادیث، تنها  (فرله ی اصلی اهل سنت
مالکی ها به بسیاری از احادیث و اخباری که اهل تشیع )عصر خود و بنیان گذار فرله ی مالکی، نزدیک ترین فمه اهل سنت به فمه شیعی 

که از دانشمندان عصر خود بوده، و در زمانی که جعفر صادق جوانی بیش نمی " بن عطا( واحل)واصل "، یا (باور دارند، معتمد اند
که بانی تحول بزرگ فکری در دنیای اسالم شدند، " معتزله... "، فرله معتزله را بنیاد نهادند"عمروبن عبید"توانسته بوده باشد، به همراه 

معتزله بودند که مسلمانان را با علوم و فلسفه آشنا کردند و برای اثبات عماید و افکار اسالمی . مشهور اند" عدلی مذهب"نزد ایرانیان به 
از مبانی فلسفی استفاده کردند، و برای اولین بار در اسالم، ... خود نظیر توحید، نفی جسمیت خدا، عدم امکان رویت خدا، عدل و اختیار و

به همین دلیل مورد بؽض و کینه ی شدید دیگر فرق اسالمی، مخصوصن محدثین و اشاعره لرار . به مباحث عملی و منطمی متوسل شدند
بعید نیست ... (تاویل لرآن تا زمان معتزله ممنوع و جزو محرمات بود)آنها هم چنین بنیان گذار علم کالم و تاویل آیات لرآن اند . داشتند

آگاهی های علمی منتسب به جعفر صادق، به دلیل همزمانی او با این بزرگان بوده باشد، و شیعیان با بستن این پیرایه ها به امام جعفر 
در این خبر هست، این که حضرت با این " یک نکته ی باریک تر ز مو"اما ! صادق، خواسته اند او را از سرآمدان عصر خود جلوه دهند

 !را یک تنه می چرخانده و همه چیز تدریس می کرده" دانشگاه"همه علم، چگونه یک 

برخی از آنها معتمدند که اسماعیل هرگز نمرده بلکه مخفی شده و . اسماعیلیه پیروان اسماعیل، از او به عنوان امام هفتم یاد می کنند - 83
در ارتباط بوده در حالی که اللیتی از  (اسماعیل)برخی دیگر معتمدند که دمحمبن اسماعیل با پدرش . (!مهدی موعود)باز می گردد 

گروهی از شیعیان . مشهورند و در مصر صاحب لدرت شدند، به مرگ جسمی دمحم بن اسماعیل اعتماد دارند" فاطمی"اسماعیلیان که به 
 !معتمدند که اسماعیل هنگام حیات پدر مخفی شده و به همین دلیل برادر کوچکش موسی کاظم به امامت رسیده است

طبك برخی دیگر از روایات شیعه، موسی کاظم یک سال در زندان حاکم بصره بود و چون هارون دستور کشتن او را داد، حاکم  - 84
پس یا اجازه بده آزادش کنم یا کسی را . بصره نوشت؛ موسی کاظم تو را دشنام نداده و نفرین نکرده، و من از او جز عبادت ندیده ام

هارون موسی را از بصره به بؽداد برد و در زندان فضل بن ربیع، محبوس کرد و از فضل خواست تا او . بفرست تا او را تحویل بگیرد
مدتی در خانه ی فضل بن " امام"هارون امام را به فضل بن یحیی برمکی سپرد و . فضل نیز از فرمان هارون شانه خالی کرد. را بکشد

هارون از . فضل برمکی که برای امام احترام خاصی لایل بود، از فرمان خلیفه هارون برای کشتن او، سر باز زد. یحیی زندانی بود
پس خلیفه موسی بن جعفر را به ! مسرور هم نپذیرفت. برمکیان برگشت و موسی را به مسرور خادم سپرد و گفت او را به لتل برسان

در ! ؼذای امام را به تدریج به زهر آلود تا روز سوم فوت کرد (!)سپرد و او طبك دستور برمکیان (یک کلیمی خشن)سندی بن شهاک 
می بینیم که تضاد و . زندانی و چهار سال بعد مسموم کرد ( سالگی موسی کاظم50 )795برخی تواریخ هم آمده که هارون او را در 

تعارض در این اخبار، کم نیست؛ برمکیان با موسی کاظم مخالؾ اند و به او حسادت می کنند، بعد امام مدتی در خانه ی یکی از برامکه 
است و برمکی صاحب خانه از دستور خلیفه برای کشتن امام، سر باز می زند، طوری که خلیفه از برمکیان بر می  (یا زندان)مهمان 

با وجود این همه رنج و بدبختی و زندان، ! را وامی دارند تا به حضرت، زهر بخوراند" سندی بن شهاک"اما بعدن همین برمکیان ! گردد
بجای ماند که دو تن از پسران؛ سید  ( دختر19هژده پسر و ) فرزند 37 سالگی، از امام 55 یا 54و باالخره مسمومیت و شهادت در 

 !احمد و دمحم به شاهچراغ معروؾ اند و یکی به نام سید لاسم نیز در همان روز فوت پدر، در بؽداد مرده است

از سویی نوشته اند که برای جلب نظر ایرانیان، امام رضا را . در تواریخ شیعه روایات ضد و نمیضی درباره ی مامون ثبت شده - 85
بعد می نویسند؛ مامون برای استفاده از ! پذیرفت" با کراهت"بعنوان ولیعهد خود، به خراسان دعوت کرد و امام، پیشنهاد نیابت خالفت را 

هایی تشکیل می داد اما به دلیل باال رفتن محبوبیت ایشان، و لدرت گرفتن علویان در ماوراء النهر، به هراس افتاد و "سمینار"علم امام، 
! و این همه در طول دو سال اتفاق افتاده. حضرت را مسموم کرد

با کمی دلت، می بینیم که برخی از این امامان در شهری به دنیا می آیند، همانجا یا شهر دیگری بزرگ می شوند و بعد، در شهر - 86
در عین حال هنگام مرگ، در شهرهای دیگری صاحب زن و . محل لبر آنها در شهر دیگری ست... سوم و چهارمی به زندان می افتند و

 .فرزندانی هستند

و " اطاعت"دستگاه خالفت در شام و بؽداد آن زمان هم، درست مانند دستگاه خالفت امروز در تهران، هر عمیده و باوری ؼیر از  - 87
به وحشیانه ترین  (معتزلی، لرمطی، مزدکی، مرتد، ناصبی، زندیك و ؼیره)را، به انواع برچسب ها " نظام"بی چون و چرا از " بندگی"

بود و زبان عربی، زبان اسالم و کتاب ممدس، پس نژاد عرب به نژادهای دیگر در " نماینده ی خدا"شکل ممکن سرکوب می کرد، خلیفه 
 !چرا که خدا دمحم را برگزیده بود و زبان کتاب آسمانی اش عربی بود. همه ی جهان اسالم، برتری و اولویت داشت



را نمی پذیرفتند، از دم تیػ لزلباشان اسماعیل صفوی  (تشیع)گفته می شود حدود پانصد هزار ایرانی که مذهب تازه ی صفویان  - 88
 !گذشتند ( صوفی–شاه )

به این دوره هم پرداخته، باید اما گفت که برای بررسی سیر تحول اندیشه و " تاریخ اجتماعی ایران"اگرچه مرتضی راوندی در  - 89
تفکر و مذهب و آداب و رسوم و بطور کلی فرهنگ الوام ایرانی در این پنج سده، هنوز پژوهش های باز هم عمیك تری الزم است، همان 

. گونه که جامعه شناسی و مردم شناسی دوران سامانیان و دیلمیان هنوز جا دارد تا بصورتی هدفمند، بررسی شود

عدم دسترسی، حتی به منابع محدودی که درباره ی اوضاع ایران در این چند لرن نوشته شده، سبب احتیاط در اظهار نظر می  - 90
اما به عنوان مثال می توان به این مساله اشاره کرد که تا حدود نیم لرن پس از استمرار صفویان، از نام هایی نظیر بالر، جعفر، . شود

نام . کم نیستند... و" دمحم"و " احمد"حال آن که نام هایی چون . رضا، تمی، نمی و به ویژه عباس، تمریبن هیچ اثری در این نواحی نیست
علی نیز با وجودی که به ندرت دیده می شود، بیشتر به علی پسرعم پیامبر، از اولین یاران دمحم، و چهارمین خلیفه بعداز او مربوط می 

. حتی به نام های حسن و حسین کمتر بر می خوریم. شود، و نه علی به عنوام امام اول شیعیان

شدت ! ولتی مطلبی را بدون ذکر ماخذ و منبع اصلی، در جایی نمل می کنیم، به این معنی ست که مایلیم آن را از خود ما بپندارند - 91
این . جلوه دهند" آن خود"موافمت با یک گفته یا نوشته، این تمایل ؼیر منطمی را در برخی ها بر می انگیزد که آن را بدون ذکر ماخذ، 

واژه ای از زبانی دیگر وام گرفته می شود و به رنگ زبان محلی در . خواسته به اشکال مختلؾ، آگاهانه و ناآگاهانه صورت می گیرد
تمام لؽات عربی که در زبان فارسی امروز ما . می آید به گونه ای که پس از چندی زبان مادر لادر به بازشناخت واژه ی خودی نیست

... همین گونه است واژه های فارسی در زبان های عربی، ترکی، اردو، و. معمول است، تمریبن برای هیچ عرب زبانی لابل فهم نیست
چند ایرانی لادرند این واژه ها را هنگام . یا فارسی اند و یا ریشه ی فارسی دارند (پاکستان) درصد واژه های زبان اردو 60تمریبن 

که در زبان های اروپایی به ... و (باغ بهشت)گفتگوی دو پاکستانی تشخیص دهند؟ اصلیت واژه های مادر، پدر، دختر، پردیس 
...Mother, Father, Daughter, Paradiseتبدیل شده، برای چند ایرانی لابل درک و شناخت بوده است؟  

بوده اند، و نه تا پیش از اسالم، به زبان عربی " عرب"بجز عربستان و یمن و بخشی از جنوب عراق، بمیه نه از نظر نژادی هرگز - 92
می شناسند، کشورهایی که اؼلب از فردای جنگ " جهان عرب"حال آن که امروز، شمال آفریما و تمامی خاورمیانه را . تکلم می کرده اند

. لهجه ی عربی بسیاری از آنها هنوز هم برای اعراب، لابل درک نیست. دوم جهانی بصورت سرزمینی مستمل، شناسنامه پیدا کرده اند
به گمان من زبان فارسی و . شدند و نه به عربی سخن می گویند" عرب"اما سرزمین ها و فرهنگ های شرق حجاز، پس از اسالم هم، نه 

زبان فارسی تا چند لرن پیش، زبان رسمی بخش بزرگی از شبه لاره ی هند . فرهنگ الوام ایرانی، از عوامل موثر این ثبات فرهنگی بود
زبان ! شاید فریبایی این زبان، به ِویژه در جلوه ی شعر فارسی، سبب این محبوبیت بود. و بخش های وسیعی از امپراطوری عثمانی بود

بی جهت نبوده که . فارسی تا سالیان دراز پس از تسلط انگلیسی ها بر شبه لاره ی هند، زبان رسمی للمرو وسیع گورکانیان هند بود
اشعار . (بنگال، شرلی ترین ناحیه ی هند است)زین لند پارسی که به بنگاله می رود / سعدی گفته؛ شکرشکن شوند همه طوطیان هند 

همین امروز هم در ؼرب چین، در نواحی هم مرز پاکستان و . سعدی و حافظ در مناطمی درون مرزهای فعلی چین، خوانده می شده است
وسعت للمرو زبان فارسی را می توان در سفرنامه های لدیم از وصؾ . افؽانستان، چینی های مسلمان نماز خود را به فارسی می خوانند

جاده ی ابریشم دریافت که در کاروانسراهای سراسر این راه، اؼلب گویندگان و نماالن، شب ها مسافران را با نمل های فارسی سرگرم می 
 .کرده اند

ایرانی، متاثر از فسلفه ی بودا در شرق ایران، در لرن ششم و هفتم به عرفان ایستا " دنیاپسند"چه شد که عرفان پویا و دینامیک و  - 93
عرفان پویا، به " خدا انگاری- انسان"و " خود محوری"و " خود بیداری"و آخرت اندیش صوفیان و دراویش تبدیل گشت؟ چه شد که 

آلوده شد؟ این " دنیا گریزی"رسید و به چرس و بنگ و خواب و ؼفلت و " علی ولی اللهی"و " علی اللهی"و " یاهو"و " توکل"و " توسل"
همه، سیر عظیم و دراز و پیچیده ای ست که سوای تسلط اعراب و سپس ترکان، هجوم مؽوالن و تیموریان و کشتارهای بزرگ و الجرم 

کافی ست به سیر تحول و . سرخوردگی و یاس مردم از مبارزه و مماومت، باید در مرور تاریخ اجتماعی این سه چهار سده بررسیده شود
که در خدمت پیشوایان عرفان در خراسان بودند، توجه کنیم که چسان تبدیل به جاهالن و  (فتی ها)و جوانمردان خراسانی " عیاران"تطور 

لصابان و عربده کشانی شدند که در حول و حوش حوزه ی التدار مالیان و درویشان، شکم می دریدند و به نام پیش کسوتی علی در 
 !کافرکش درآمدند؟" گاوکشان"زورخانه ها، میل و کباده می کشیدند و در دسته های عزاداری سینه می دریدند و بصورت 

در سیر اندیشه نیز، گرایش به خردگرایی در لرن چهارم هجری در خراسان و ماوراء النهر، با وجود امثال ؼزالی تبدیل به فلسفه ی 
در سیر اندیشه در شعر فارسی نیز از آؼاز سده ی . اطاعت محض از مابعدالطبیعه شد تا آنجا که خرد محض، اطاعت محض می طلبید

است نه " لواعد"صحبت از " سیر اندیشه"فراموش نکنیم که در این . چهارم تا پایان سده ی هشتم، یک دگرگونی وسیع مشاهده می شود
در سیر . صوفی و درویش بود و نه خیام به خدمت اطاعتی کور و نابخردانه از آسمان درآمد" حافظ"استثناء، چرا که در این دوره نه 

. لهمرایی علم و منطك و فلسفه نیز، به استثنائاتی نظیر مالصدرا بر می خوریم

او به . نخستین فیلسوؾ ایرانی که تحت تاثیر افکار ارسطو بود ( میالدی950 تا 874/  هجری339 تا 260)ابونصر فارابی  - 94
فارابی را که در تشریح فلسفه ی ارسطو و بررسی آراء و افکار افالطون در . نوعی، سرآؼاز فلسفه و خردگرایی در جهان اسالم است

 .نیز نامیده اند (پس از ارسطو)" معلم ثانی"جهان اسالم شهره است، 



که در منطك و هندسه و نجوم و علوم طبیعی و مابعدالطبیعه و  ( هجری428 تا 370)شیخ الرئیس ابوعلی معروؾ به ابن سینا  - 95
طب تحصیل کرده بود، تحت تاثیر افکار فارابی به مطالعه ی فلسفه پرداخت و از کتابخانه ی گرانبهای نوح بن منصور سامانی بهره ها 

شهرت بین المللی یافت و به زبان های ؼربی ترجمه و در دانشگاه هایی اروپا تا زمانی پس " المانون فی طب"آثار او به ویژه کتاب . برد
 .از سده های میانه تدریس می شد

وفات )یکی دیگر از شارحان معروؾ فلسفه ی ارسطو در جهان اسالم است " عامری"ابوالحسن دمحمبن یوسؾ نیشابوری معروؾ به  - 96
 ( میالدی991/  هجری381

از فالسفه و حکماء اسالمی ست که در منطك، فنون شعر، ریاضیات،  ( هجری421ولات )ابوعلی احمدبن دمحمبن بعموب مسکویه  - 97
 .گفته می شود که او مدتی شاگرد عامری نیشابوری بوده است. فلسفه و حکمت استاد بود

 ( هجری329وفات )رودکی، از اولین شاعران پارسی گوی، در دوره ی سامانیان می زیست  - 98

رستم، از تولد تا  " کتاب3و شاهنامه خوانی و رواج آن در بین مردم، رجوع کنید به صفحه ی  نمالی برای توضیح بیشتر در مورد – 99
 ،"مرگ
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آیا .  در نظری گذرا، تسامح و احترام به فرهنگ، آیین و باورهای دیگران را به منشور کورش پس از فتح بابل منسوب می دارند– 100
پادشاهان هخامنشی پس از کورش نیز، این مدارا با مردمان و ملیت های دیگر را در جهت حفظ سرزمین پهناور خود، رعایت می کرده 
اند؟ این تسامح تا اندازه ای در دوران اشکانیان وجود داشته، چرا که پارت ها خود از الوام ؼیر پارسی بودند و برای حفظ تسلط خود بر 

در زمان کورش را باید بیشتر یک " مدارا"و " تسامح"اگرچه . الوام ایرانی، در مورد عماید و باورهای دیگران، تسامح و مدارا داشتند
امر سیاسی برای اداره ی بهتر و مطیع نگاه داشتن ملیت ها و فرهنگ های متعدد و متفاوتی بود که در سرزمین پهناور تحت سلطه ی 

به سرنوشت )دوران ساسانی اما به دلیل یکپارچگی لدرت و اتکاء به نفوذ مذهب و آیین، این تسامح از میان رفت . هخامنشیان لرار داشت
 .، یکی هم به دلیل عدم این تسامح و مدارای نسبی، تسریع شد"امپراطوری الوام"و اضمحالل  (مانی، مزدک و بهرام چوبینه مراجعه شود

تسامح دوران سامانی بیشتر ناشی از ابتدای تخالؾ و دگراندیشی با مرکز . این بازی تاریخی پس از اسالم هم به نوعی تکرار شده است
نیاز به حفظ لدرت هنوز هم به سختی حس می شود اما در فاصله ی سامانیان تا صفویان، این تسامح کم کم از . خالفت در بؽداد است

. رهبر در وجود نهاد دربار صفوی خالصه می شود- صوفی - میان می رود به گونه ای که در دوران صفوی لدرت سیاسی و مذهبی شاه
این که با سموط صفویان، حکومت خودکامه در . به همین دلیل نیز، سموط صفویان به مراتب از سموط ساسانیان حمیرانه تر اتفاق می افتد

این استبداد . ایران به آخر نرسید، علتش در ساختار اجتماعی و نفوذ شدید خرافات مذهبی و حضور ترس آور خدا در ارکان اجتماعی بود
نتیجه ی این عدم تساهل و مدارا و . در دوران نادر به شکلی وحشیانه ادامه یافت و با یک تامل کوتاه در دوران زندیه، به لاجار منتمل شد

اضمحالل اخاللی و اجتماعی و سیاسی، نه تنها از دست رفتن یکپارچگی سرزمین بود، به گونه ای که ایران بخش هایی از شمال و شرق 
یک ممایسه ی . و ؼرب و جنوب خود را از دست داد، بلکه عوامل دیگری نظیر بی دانشی شاهان لاجار، سبب تشدید خودکامگی شد

صوری نشان می دهد که ؼیبت مدارا و تسامح در یک دوره، سبب می شود که با ضمحالل لدرت، اولین عناصری که از یکپارچگی 
مروری اجمالی بر فرهنگ و آیین و ملیت سرزمین های از دست رفته در دوران . اند" دگرباوران"و " دگراندیشان"مجزا می شوند، 

به روشنی این امر را  (...بحرین و جزایر دیگر در خلیج فارس، هرات و بخش هایی در شرق ایران، اران و لفماز در شمال و)لاجار 
عدم تساهل و مدارا توام . جدا شدند، و جدا ماندند" ما"با مماومت کمتری از " دیگران"ثابت می کنند که با وجود عوامل خارجی، چگونه 

 .با خودکامگی و استبداد امروز در ایران نیز، زنگ خطر دیگری برای این جدایی بعدی ست

در دوران صفویه هم . نهج البالؼه تا دوران صفویه که بصورت کتاب درسی حوزه های مکتبی در آمد، مورد توجه چندانی نبود- 101
" سیدجعفر کشفی"، یکی از "عهدنامه"دو ترجمه ی مشهور . به فارسی برگردانده شد" عهدنامه ی مالک اشتر"تنها فصلی از آن به نام 

در ممایسه  (دیباچه ای بر نظریه ی انحطاط ایران)" سیدجواد طباطبایی"ست که بنظر "دمحمبالر سبزواری"و دیگری از  (در تحفة الملوک)
در یک  (1380)ترجمه ی کامل نهج البالؼه به فارسی را همین اواخر.. ، در حد بسیار نازلی لرار دارند"فاضل مشهدی"با ترجمه ی 

اگر محتویات نهج البالؼه ! برخی از فصول و بخش های آن، به عمد یا به سهو، ترجمه نشده بودند. کتابفروشی در مشهد دیده ام
فرمایشات علی ست، چرا تنها بخش هایی از آن به فارسی برگردانده شده؟ به عنوان مثال، خطبه ای که پس از جنگ جمل، خطاب به 
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به نمل از سید )علی در بخشی از این خطبه ! ، در این برگردان نیست(و در نسخه ی اصل عربی آمده)عایشه و زنانی مانند او بیان کرده 
 :، می فرماید(جواد طباطبایی

اما نالص بودن ایمانشان از . ای مردم بدانید که زنان را ایمان نالص است و بهره مندی هایشان نالص است و عمل هایشان نالص است"...
آن روست که در ایام حیض، از خواندن نماز و گرفتن روزه معذور اند و نالص بودن عمل هایشان بدان دلیل است که شهادت دو زن 

از زنان بد بپرهیزید و از . برابر شهادت یک مرد است و نمصان بهره مندی شان در این است که میراث زنان نصؾ میراث مردان است
 "!تا به کارهای زشت طمع نکنند. زنان خوب حذر کنید و کار نیک را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهید

اند و معذور از نماز و روزه، " ناپاک"زن ها در ایام حیض )این چگونه لیاسی ست که بنا بر لوانینی که اسالم در حك زنان وضع کرده؛ 
 بدهیم؟" زن"، حکم به محکومیت (...و شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، و میراث زن نصؾ میراث مرد است و

. نوشته اند چون مادرش او را آبستن بود، به طواؾ خانه ی خدا رفت.  پیرایه های اؼراق آمیز شیعی از تولد علی آؼاز می شود– 102
ناگهان دیوار کعبه شکافت و او به درون خانه ی خدا داخل شد و علی در آنجا به . در آنجا دچار درد زایمان شد و خدا را به یاری طلبید

می دانیم تولد علی سال ها پیش از تمدس کعبه به عنوان . شیعیان تاکید دارند که بجز علی، هیچ فردی تا کنون در کعبه متولد نشده. دنیا آمد
در مورد این شکاؾ و نحوه ی تولد علی، به . بوده، زمانی که در آنجا بت های لبایل حجاز را نگهداری می کرده اند" خانه ی خدا"

 ...روایت ها در مورد تولد زردشت نگاه کنید و

، "نسبت"این ! برخی نماالن شیعی، چنان علی و رستم را یکی می پنداشتند که گاه ابا نداشتند رستم را از شیعیان مرتضا علی بدانند - 103
به نوعی اعتبار دادن به پهلوانان حماسی یا بزرگان، در حضور مخاطبان متعصب شیعی بود؛ همان اصراری که بر شیعی بودن فردوسی 

 .به این صورت، اهمیت یک اثر را به مذهب و آیین صاحب اثر نسبت می داده اند. و بسیاری دیگر از مفاخر ادب و تاریخ ایران، هست

برای یافتن شباهت این دو ... علی ابتدا به پای عمرو، شمشیر می زند و چون او خم می شود، علی سرش را نشانه می گیرد - 104
 ؛ "شاهنامه به نثر" کتاب 56داستان، رجوع کنید به داستان نبرد رستم با دیو سپید در خان هفتم، صفحه ی 
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و درهای ... ، تصویری از دیواره های سنگی بلند و لطور، خندلی عریض و پر آب، گرداگرد این دیواره ها و "للعه" معمولن با – 105
حال آن که در یک للعه در حجاز چهارده لرن . در ذهن تداعی می شود... بلند چوبی و فلزی که چندین نفر آن را باز و بسته می کنند و

پیش که مردمان در چادر زندگی می کرده اند، چه ابعادی داشته و از چه ساخته شده بوده؟ و اگر للعه ای هم در حجاز بوده، در و 
سنگ؟ چوب؟ شاخه های نخل؟ در للعه چه ابعادی داشته؟ و اصولن گشودن چنین للعه ای با ! دیوارهایش از چه موادی ساخته شده بوده

با این همه برداشتن یک در با یک ! در حجاز، چگونه صورت می گرفته (شش لرن پیش از جنگ های صلیبی)وسایل نظامی آن زمان 
هر راوی متعصبی، .  به احتمالی راویان اولیه مساله را این گونه وصؾ نکرده اند؟...دست یا یک انگشت، و استفاده از آن به عنوان سپر
من در للعه را "برخی راویان اخیر، به ناچار از لول علی نوشته یا گفته اند که؛ ! ممداری بر نمک والعه افزوده تا بدین ؼایت رسیده

  برای یافتن ریشه های این ..."!هرگز با نیروی بشری از جا نکندم، بلکه در پرتو نیروی الهی و با اتکاء به نفس و ایمان به لماء هللا 
 "!شاهنامه به نثر" کتاب 141پیرایش رجوع کنید به داستان بیژن و منیژه، و جابجا کردن سنگ چاه بیژن توسط رستم، صفحه ی 
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می نویسند؛ با تهاجم اولیه ی دشمن، سپاه " هوازن"در روایت جنگ . از این گونه اوصاؾ اؼراق آمیز در رشادت های علی، بسیار است
در کنار  ("ام حارث"و " ام سلیط"، "ام سلیم"، "ام عماره"و چهار زن به نام های )اسالم گریخت و جز علی و نه یا ده نفر از بنی هاشم، 

، یکی از پهلوانان جبهه ی دشمن را از پای در می آورد "ابو جرول"علی . پیامبر نماندند که همه در ممابل سپاه کفر، سخت پایداری کردند
و کمک فرشتگان آسمانی  ( زن4 نفر و 11همان )اسالم " لشکر"عالبت با حمله ی .  نفر دیگر را هم به هالکت می رساند40و 
!  هزار از افراد لبیله ی هوازن و لبایل هم پیمانشان، به اسارت مسلمانان درآمدند6، مسلمانان به پیروزی رسیدند و (امدادهای ؼیبی)

به عنوان ؼنیمت جنگی به چنگ مسلمانان  (سکه ی نمره) هزار گوسفند و چهار هزار اولیه 40 هزار شتر و بیش از 24اضافه بر آن 
من البته لرار ندارم در نبرد این یازده تن، باضافه ی آن چهار زن، و پیروزی . ("سیره ی ابن هشام"و " بحاراالنوار مجلسی"از ). افتاد

 هزار 40 هزار سرباز، و هدایت 6ولتی اما به اسارت .  تن، یکی هم زخمی بر نداشته15سپاه اسالم بر کفار، تردید کنم، گیرم که از این 
می رسم، بی آن که به جمعیت حجاز در آن زمان و میزان بز و گوسفند و دارایی شان فکر کنم، جز این که ...  هزار شتر و 4گوسفند و 

 !را در نمش زندانبان و چوپان ببینم، چاره ی دیگری ندارم" فرشتگان آسمانی"

لعنت بر "پدر فریاد زد؛ . هشت نه ساله بودم به گمانم، در مسجدی و پای صحبت آخوندی که این روایت را با آب و تاب تمام می گفت
در مورد راویان متعصب حکایتی . در بازگشت از پدر در مورد ماجرا سوال کردم"! بشمار"و جمعی از مستمعین فریاد زدند؛ " کذاب

 نفر 30به وصؾ حمله ی سیدالشهداء که رسید، نوشت حضرت با یک حمله . گفت که؛ ولایع نگاری مشؽول نوشتن والعه ی کربال بود
 تن از آنها دون شان فرزند علی 30کشتن . لحظه ای ماند و در خیال پنداشت، اشمیاء مثل مور و مگس و شپش اند. را به هالکت رساند
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با این همه راضی نشد و پنداشت از حضرت اباعبدهللا، بیش از این انتظار می رود، پس صفر . 300پس صفر دیگری اضافه کرد؛ . ست
 و هم چنان 30000، اما شدت نفرت از اشمیاء و محبت به آل رسول، او را به کشتن بیشتر دشمنان وا داشت؛ 3000دیگری گذاشت؛ 

دوستی که حاضر بود گفت؛ چه می کنی مرد؟ اصلن این همه دشمن . لصد داشت، به تظاهر به ایمان خود، صفرهای دیگری اضافه کند
در صحرای کربال نبود؟ راوی که پاک بر سر ؼیرت آمده بود، هم چنان که صفرهای دیگری اضافه می کرد، گفت؛ بگذار بکشد این 

 !حرامزاده ها را

عیاران، مردانی از طبمات پایین اجتماع بودند، جلد و هوشیار که آداب و تشکیالتی خاص خود داشتند و در هنگامه ها و جنگ  - 106
در عهد بنی عباس، . بصورت گروهی، به مخالفان امیر یا حاکمی می پیوستند و علیه ظلم حاکم، می جنگیدند. ها، خودنمایی ها می کردند

معمولن دسته های عیاران، پیشوایانی داشتند که به لول مولؾ تاریخ سیستان او را . شماره ی عیاران در سیستان و خراسان بسیار بود
عیاران به . یعموب بن لیث صفار نیز، از جمله عیاران بود. عیاران مردمانی جنگجو، شجاع و ضعیؾ نواز بودند. می نامیدند" سرهنگ"

جوانمردی، راز نگهداری، یاری درماندگان، امانت داری و وفای به عهد شهره بودند و در چاالکی و تردستی و حیله گری، مهارت 
در زمره ی پیروان و مریدان پیری از عرفا در می آمدند، به او دست ارادت می دادند و از  (جوانمردان)" فتیان"عیاران با نام . داشتند

بعدها در مناطك عربی به ویژه در . مدافع سرسخت ضعفا و خانواده های بی سرپرست بودند. جان و دل فرمان وی را اطاعت می کردند
نحوه ی عمل آنها . ، علیه ظلم و فسار دوران سلجولیان روم، به شکل جنگ های چریکی می جنگیدند"احداث"شام هم ظاهر شدند و به نام 

در دوره هایی . معجونی از ترفند و کشتی و زبردستی و جلدکاری و طناب بازی و ؼیره بود، لادر بودند تک نفره با گروهی ممابله کنند
 .از خالفت بنی عباس، فعالیت فتیان بصورت مخفی و زیرزمینی درآمد

دریافت کند که  (پیش کسوت یا خلیفه)استاد  (چهار؟)می بایست کمربند یا رخصت عیاری خویش را از چند " فتی"در عرؾ عیاری، هر 
هم زمان با گرایش عرفا به صوفی گری، فتیان به . در تمامی عمر نیز نسبت به این چهار تن، ارادت و اطاعت خود را حفظ می کرد

از . دینداری و پرهیزگاری کشیده شدند و از جایی در تاریخ به اهل فتوت معروؾ گشتند و در نحوه ی اعتمادات آنها تؽییراتی رخ داد
ال فتی اال علی، ال "کالم معروؾ . جمله آن که بر خالؾ عیاران اولیه، علی را مرشد خود می دانستند و او را سرآؼاز فتوت می شناختند

گرایش به . از همین جا در بین اهل فتوت معمول شد (هیچ جوانمردی جز علی نیست، و هیچ شمشیری مگر ذوالفمار)" سیؾ اال ذوالفمار
در فتوت نامه هایی که در لرون بعدی نوشته شده، به لوانین درون گروهی شان اشاره . علی به دلیل مخالفت فتیان با خلفاء و حاکمان بود

" سهیل رومی"، "داود مصری"در فتوت نامه ها آمده که علی کمربند فتوت خود را از سلمان فارسی، . شده؛ یکی هم ستیز علیه ظالم است
دیده می شود که هیچ یک از خلفا یا پیش کسوتان علی، از شام، بؽداد یا حجاز نبوده اند و اولین . دریافت کرده است" ابوم محجن ثمفی"و 

سلمان "پیش کسوتی چون " شاه مردان"پس علی یا به اعتماد اهل فتوت؛ . کسی که کمربند عیاری به کمر علی بسته، سلمان فارسی بوده
این همان . می نامیدند" لباس الفتوه"اعطای این ممام، مراسم خاصی داشته، داوطلب شلواری می پوشیده که . داشته (ایرانی)" فارسی

، در سفرنامه ی خود که در لرن هشتم (تونس؟)ابن بطوطه، جؽرافیا دان عرب . شلوار کوتاهی ست که اهل زورخانه به پا می کنند
 .و اعتمادات آنها پرداخته، و شرح کامل داده است (لباس)هجری نوشته، از دیدار با اهل فتوت یاد کرده، به ظاهر 

های فرهنگ ایرانی مشهورند؛ سیاه و سفید، "بن مایه"وجود دارد که به " دو بن"در آیین ها و مذاهب و باور لدیم ایرانیان، همه جا - 107
جمشید جم در )در هزاره ی اول ... روشنایی و تاریکی، نور و ظلمت، اهورا و اهرمن، نیک و بد، خدا و شیطان، دانایی و نادانی و

اهرمن، بن )در هزاره ی دوم ضحاک . نشده است" دو بن"و جهان هنوز وارد نبرد ( زروان، زمان)این دو بن در یک ریشه اند  (حماسه
با بند شدن ضحاک توسط فریدون، هزاره ی تسلط اهریمن به پایان می رسد، و با تمسیم جهان میان . بر بن نیک مسلط می گردد (بد

، و ایران را "سلم"، روم و باختر را به "تور"فریدون، توران و چین را به . پسران فریدون، نبرد دو بن اهریمنی و اهورایی آؼاز می شود
چون ایرج به صلح . به ایرج داده شده (ایران)" نیک"سلم و تور این تمسیم پدر را خوش ندارند و مدعی اند که بخش . می بخشد" ایرج"به 

نماد )از آن پس توران، سرزمین اهریمنان و ناپاکان، . خواهی نزد برادران می رود، سلم و تور او را می کشند، و ستیزه آؼاز می گردد
نبرد دو بن اهورایی و اهریمنی تا پایان کار افراسیاب و پیروزی . لرار دارد( نماد بن نیکی)و ایران در سمت روشنایی  (بن اهریمنی

دوره ی بی "با این پیروزی و کشته شدن افراسیاب، جهان از اهریمنان و دیوان پاک می گردد، و هزاره ی بعدی . کیخسرو، ادامه دارد
 .ست"دردی و بی اهریمنی

برای . نزدیک و نزدیک تر می شود" گروی زره"وصؾ والعه ی کربال و ظهر عاشورا، به روایت کشته شدن سیاوش به دست - 108
پدیدار می شود، نگاه کنید به داستان کشته شدن  (باد و طوفان و )پرهیز از ریخته شدن خون حسین بر زمین و آشوبی که در طبیعت 

 ؛"شاهنامه به نثر" کتاب 88 تا 86، صفحات "گروی زره"سیاوش به دست 
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چگونه کسانی که بر همه چیز گذشته و آینده . نزد شیعه یک تعریؾ مجرد است، بی هیچ وجه اثباتی" معصومیت"میزان و معیار - 109
اعراؾ و اشراؾ داشته اند، با امثال معاویه و دیگر خلفاء بیعت می کردند، یکی شان نیابت خالفت را از یک خلیفه می پذیرد، دیگری 

دختر خلیفه ای را به همسری انتخاب می کند، یا در حالی که به برابری و برادری در اسالم اعتماد داشتند و نظر دمحم در مورد بالل 
حبشی را می دانستند، برده داری و برده خری می کردند و همسران بسیار بر می گزیدند، اما بردگان را به ممام شاهزادگی می رساندند تا 

" معصوم"را داشته باشند و بسیاری مسایل دیگر که در حول و حوش زندگی آنان گذشته، چگونه می توانند " امام"شایستگی همسری 
" به روز"چرا هر جا به بن بست می رسیم، باید همه چیز را همان گونه که گفته و روایت شده، بپذیریم؟ با این همه ولتی شیعیان ! باشند
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خاصیت " بنا به مصلحت... "شده، شخصی چون خامنه ای را به علی تشبیه می کنند و هر جنایتی به شکلی کالم توجیه می شود و
ست، و هرچه آنان می کنند، نباید "نظر کردگی"همان گونه که توجیه معصومیت امامان، ... هاست"ایدئولوژی"و " ادیان"مشترک همه ی 

 .با چشم و لضاوت معمولی بررسی شود

آخرین سوشیانت، در دور آخر . ، موعودان دین زردشت اند که در اوستا مکرر از آنها یاد شده(هوشیدران)سوشیانت ها  - 110
، عهد سلطنت سه پسر آینده (زمان کرانمند)سه هزاره ی آخر عمر جهان . ظهور می کند و با ظهور او، لیامت برپا می شود (آخرالزمان)

نام ها و محل تولدشان، اسامی مادرانشان و . سال از یکدیگر ظهور می کنند ( هزار3یا )ی زردشت است که هر یک به فاصله ی هزار 
فروهر اوخشیت نمنگ "، "(ereta)فروهر اوخشیت ارته "نام . محل ظهور آنان در اوستا آمده، زمان ظهورشان اما روشن نیست

(nemangh) "ابراهیم پورداوود؛ " )هوشیدرماه"، "اوشیدر ماه"ها هستند؛ "فروهر"همان " هوشیدر"یا " اوشیدر. "در فرودین یشت آمده
 .(سوشیانس، فرهنگ معین

برای اثبات . کرده اند، عجیب و ؼریب نمی نماید" عادت"چنین ادعایی به گوش هایی که به اصول تشیع و تاریخ نسبتن جعلی آن  - 111
کامل این مدعا، باید روایات شیعی را بتمامی مرور کرد، و به روش تطبیمی ممایسه نمود، و در عین حال روایات ؼیر شیعی در احواالت 

اشاره کرد که اصلن از یهودیان یمن و مخالفان " عبدهللا بن سبا"به عنوان مثال می توان به زندگی . این اشخاص را در نظر گرفت
مدتی در بصره و کوفه تبلیػ کرد و سپس از بیم جان . سرسخت عثمان بود، به رجعت دمحم اعتماد داشت، و در ابتدا با علی هم مخالؾ بود

اگر هزار بار خبر "این که چه شد که نظرش نسبت به علی برگشت و هنگامی که خبر مرگ علی را شنید، ناباورانه گفت؛ . به مصر رفت
 .به یادم نمانده"! او نمی میرد تا آنگاه که جهان را پر از عدل و داد کند. لتل او را بیاورند، باور نمی دارم

که ابتدا از یاران جعفر صادق بوده و بسیاری از  (تیر تراش)" لداح"، معروؾ به "عبدهللا بن میمون"عبدهللا دیگری هم هست به نام 
خوانده اند و اسماعیلیان نیز او را از " اسماعیلی"در برخی از کتب، عبدهللا بن میمون لداح را . روایات این امام، از زبان او نمل شده اند

منهج "شوشتری، " مجالس المومنین"، "عالمه حلی"بهررو، آنچه در روایات شیعی نظیر خالصه ی ! بزرگ خود می دانند" دعات"
در مورد این افراد و دیگران، از ... شیخ طوسی و" تهذیب"شیخ صدوق، " من الیحضر"کلینی، " کافی"میزرا دمحم استرآبادی، " الممال

 .لرن اول تا چهارم هجری آمده، ضمن تفاوت بسیار، روشن کننده ی نماط مبهم و تاریک تاریخ تشیع اند

 در مورد نحوه ی خرید و ازدواج نرجس خاتون با حسن عسگری، روایتی از گروهی به رهبری آخوندی معروؾ، که در یاهو – 112
تشکیل شده، بخوانید؛ " عاشمان انتظار"به نام 
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 ؛"داسه تانی ست" کتاب 41رجوع کنید به یادداشتی که در این مورد نوشته ام؛ صفحه ی 
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در عین حال، در هفت هشت سالگی از زبان شیخی که نزد او زبان عربی فرا می گرفتم، مطلبی شنیده ام که در هیچ کتاب و حدیثی، نه 
بجز )در زبان عرب " عسگر"شیخ یک روز گفت که . احمد کسروی" شیعه گری"از اهل سنت و نه از اهل تشیع نخوانده ام، حتی در 

در دوره ی دبیرستان، ! می گویند" عسگری"به نوعی از انگور بی هسته هم، انگور ! هم می دهد" بی هسته"و " بی تخمه"معنی  (نظامی
سر نیمه "کوتاه شده اش به لهجه ی اصفهانی می شود )" سر نیم آورد"به دلیل درس شرعیات، روزی به سراغ آن شیخ، به مدرسه ی 

از پدر که ! طلبه ای که ساکن همان حجره بود، سکوت معناداری کرد و گفت؛ آلا همان سال ها به والیت خودشان برگشتند. رفتم ("برد
مرا برای یادگیری زبان عربی نزد آن شیخ فرستاده بود، پرسیدم، گفت؛ نمی دانم چه گفته بود که تکفیرش کردند و لباسش را گرفتند و با 

 !بیرونش انداختند" سر نیمه برد"افتضاح از مدرسه ی 

و احادیثی از پیامبر و امامان و " ... لصص " سوره ی 5مساله ی ؼیبت امام دوازدهم را با استناد به آیاتی از لرآن، منجمله آیه ی 
اگر از عمر دنیا یک روز هم مانده باشد، خداوند آن را  "(...لولم یبك من الدنیا الی الیوم واحد، لطول هللا)محدثین، تثبیت کرده اند؛ مثلن 

فضل ابن حسن )" چندان طوالنی می کند تا یکی از اهل بیت برانگیزاند و جهان را پر از عدل و داد کند، چنان که پر از ظلم و جور بود
 5 از سوره ی نور، 55مفسران شیعی آیات . "("اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر"الطبرسی، مجمع البیان، نمل از دکتر حمید عنایت؛ 

اگر از عمر دنیا حتی " از سوره ی اعراؾ را همراه با حدینی از پیامبر که می گوید؛ 128 از سوره ی انبیا و 105از سوره ی لصص، 
یک روز بالی مانده باشد، خداوند آن روز را چندان طوالنی می گرداند تا یکی را از اهل بیت من برانگیزد که جهان را پر از عدل و داد 

را پیوندی بین رجعت یا ظهور و حکومت نهایی جانگیر نیکوکاران و مستضعفان، موجبیت " کند، هم چنان که پر از ظلم و جور بود
ولی طی بخش اعظم تاریخ شیعه، هرگز از حالت بالموه فراتر نرفته . تاریخی شیعی را دستمایه ی بالموه ی فعالگری تندرو می سازد

این نکته از معنای اصطالحی که . و عملن در حد یک عمیده ی تمدیس کننده در ازای پذیرفتن منفعالنه ی وضع موجود بالی ماند. است
برای چشم دوختن به راه بازگشت وظهور وضع شده است، یعنی انتظار بر می آید ، چه انتظار داللت بر چشم دوختن منفعالنه به ولوع 

حوادث است و ازانجا تمایلی در میان شیعه پیدا شده که حکومت عادل، به معنای دلیك کلمه، را آرانی بدانند که رسیدن به آن تا زمان 
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این بالطبع حکوت آرمانی را در تشیع به صورت یک رژیم فراتر از دسترس انسان های عادی . ظهور یا بازگشت ؼیر ممکن باشد
 ،53ص حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر، ". درآورده و آن را به حوزه ی فراتاریخ رانده است

ولی در بعضی . هیچ عصری از وجود امام خالی نیست"می نویسد؛  (دوران صفوی)جد بزرگوار مادری من، محمك سبزواری - 113
ازمنه، امام بنا به دالیل و مصالحی از دیده ی ابناء بشر پنهان است و حتی در آن دوره هم عالم به برکت وجود ایشان دولت و نعمتی 

رهبری امت پس از پیامبر با امام  "(روضة االنوار عباسی، به نمل از دکتر حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسالم معاصر)... "  دارد
است و حکومت حك امام، تداوم و استمرار رهبری پیامبر را در طول دوازده نسل، دوازده امام به عهده دارند که از باال و از طرؾ 

اما یک . (علی شریعتی، شیعه یک حزب تمام، مجموعه ی آثار)" بر اساس اصل وصایت معین شده اند... فرماندهی انمالب اسالمی و
نباشد،  (کالم خدا، لرآن)و تاویل کننده و توجیه کننده ی لوانین و ممررات و حتی کتاب " مفسر"و " مترجم"دلیل عمده آن است که اگر 

کلیسای کاتولیک و پاپ هم برای کنترل امور، و نظارت بر . اداره ی امور از دست می رود و هرکس بنا به توجیه خود، مسلمان می ماند
 .مومنین تاسیس شد، اما پروتستان ها خود را از زیر نظارت این کلیسا، که دکانی شخصی بیش نیست، بیرون کشیدند

آنها . بر خالؾ تحریفاتی که در تاریخ معاصر صورت گرفته، علما و مراجع تشیع در نهضت مشروطیت، آؼازگر مبارزه نبودند- 114
ماه ها می . می خواستند" عدالت خانه"پس از نارضایتی و شورش اولیه مردم، از فضای به وجود آمده استفاده کردند و در ابتدا هم تنها 

مشؽول اند تا آن که جوش و خروش مردم " لیت و لعل"هم چنان به " علماء"از فرنگستان مراجعت می کند و  (مظفرالدین شاه)گذرد، شاه 
نوز را روس ها سر کار آوردند و انگلیسی ها می خواستند رلیب را . با لباس آخوندی در مجلسی ظاهر شد" مسیو نوز"تا . باال می گیرد

همان گونه که لرارداد تنباکو را انگلیسی ها به ناصرالدین شاه، تحمیل کردند، و روس ها همه جا تالش کردند تا آن )از میدان به در کنند 
هنوز تا . رسید" علماء"تکثیر شد و به دست مردم در بازار، و به رویت ( در لباس آخوندی" )نوز"عکس . (را از میان ببرند، و بردند

انگیزه ی اصلی . بود، یعنی لوانین شریعت" مشروعیت"بعدن هم، مشروطیتی که منظور علماء بود، . مشروطیت خیلی راه هست
روحانیون شیعه، محدود کردن اختیارات شاه، نه در جهت لدرت گرفتن مردم، که در جهت شراکت در لدرت خودشان با سلطنت، و 

برخی مانند شیخ فضل . برخی نظیر سید عبدهللا بهبهانی، بیشتر به فکر جاه و ممام و افزودن لدرت خود بودند. افزایش اختیاراتشان بود
کافی ست به فتواها و نامه ها و تلگراؾ های ایات سه . هللا، در همان ابتدا نظر خود را تؽییر دادند و علیه مشروطه به مماومت پرداختند

آزادی "در احواالت سید طباطبایی که به اصطالح . توجه کنید... خراسانی و مازندرانی و (کربال و نجؾ و سامراء)گانه ممیم عتبات 
به ما گفتند مشروطه "لافیه تنگ شد، سید گفت  (استبداد صؽیر)ترین علماء بود، آمده که ولتی در دوران کوتاه استبداد دمحمعلی شاه " خواه

علماء عساکر "را آرزو می کردند و این که " دوام دولت شاه و ولی عهد"مراجع نجؾ و کربال و سامراء هم پیوسته ". همان اسالم است
 !هستند" دعا

 در پاسخ آن عده ای که در این مدت با این یادداشت، با ایرادهای بنی اسرائیلی و ناسزا برخورد کرده اند؛ همان گونه که پیش از – 115
با وجودی که . این یادآوری کرده ام، تکرار می کنم که اینها برداشت ها و نظریات شخصی ست، در مورد هیچ کدامشان هم تعصبی ندارم

در طول عمرم، در این زمینه کم نخوانده و نشنیده ام، با این همه اگر روزی در مورد هرکدام از این اظهارات، ردیه ای منطمی و عاری 
را دیده و چشیده و " تعصب"من بارها بالی . شنیدم، یا سندی دیدم و خواندم که لانعم کرد، زیر این یادداشت ها خواهم نوشت" تعصب"از 

مثل  (!و نه مردم عامی)و علما و ادبای ریش و پشم دار .  بر سر احمد شاملو آوردند1369کم ترینش همان که در . تجربه کرده ام
. جوانان متعصب بسیجی، شاملو را به همه چیز، از راست راست تا چپ چپ متهم کردند، معجونی که در هیچ دیگی پخته نمی شود

" مجتهد"البد اگر . بسیاری از استادان و پژوهشگران دانشمند، او را به سبک مرتضوی و شریعتمداری، به انواع تهمت و گناه متهم کردند
ش هم می کردند، بی آن که یکی از آنان به خود زحمت داده باشد و سخن رانی شاملو را به تمامی خوانده باشد و صؽرا و "تکفیر"بودند، 

شاملو را شستند و روی ... همین که تعصبشان للملک شد، در دفاع از کاوه و ضحاک و فریدون و! کبرای حرؾ شاملو توجه کرده باشد
 !بند تعصبشان آویختند

در کشور ما سرداران فکوری پدید آمده اند که حیرت "شاملو در جایی در همان سخن رانی در مورد تعصب، مضمون شیرینی دارد؛ 
روشنفکران انمالبی بسیاری ظهور کرده اند که مطالعه ی دست آوردهای ... انگیزترین جنبش های فکری و اجتماعی را به ثمر نشانده و

چیزی را که نمی . تعصب ورزیدن کار آدم جاهل بی تعمل فالد فرهنگ است... تاریخی شان از بس عظیم است، باور نکردنی می نماید
. تواند درباره اش به طور منطمی فکر کند، به صورت یک اعتماد دربست پیش ساخته می پذیرد و در موردش هم تعصب نشان می دهد

بهش بگو خانه . برو چند سال دیگر برگرد... چوبی را نشانش بده بگو تو را این آفریده، باید روزی سه بار دورش شلنگ تخته بزنی
می گیرد پای همان چوب، درازت می کند و به عنوان کافر حربی، سرت را گوش تا . معنی ندارد... خراب، این حرکات که می کنی

حاال چرا تعصب نشان دادن آن بابا جاهالنه است، تعصب نشان دادن ما که خودمان را صاحب درایت هم فرض می ... گوش می برد
 "!کنیم، عالالنه؟

تو فمط هنگامی می توانی بدانی درست می اندیشی که من منطمت را "و این کالم ساده، که نیازی هم نیست از زبان شاملو گفته شده باشد؛ 
تو ... من فمط هنگامی می توانم عمیده ی سخیفم را اصالح کنم که تو اجازه ی سخن گفتن داشته باشی. با اندیشه ی نادرستی تحریک کنم

آنها .... مردم را فریب داده ای و نمی خواهی فریبت آشکار شود. می ترسی... که پوزه بند به دهان من می زنی از درستی اندیشه ی من
..". که از شکفتگی فکر و تعمل زیان می بینند، جلوی اندیشه های روشنفکر، دیوار می کشند و



هیچ عالله ای به ذکر و تکرار بسیاری از این ولایع  (در شیعه)ها "اصولی"این را هم اضافه کنم که در صد ساله ی اخیر، به ویژه 
است، پس میلی " تعارض"دچار " تاریخ دست ساخته شان"تاریخی، از جمله مساله ی حسین و کربال، نشان نمی دهند، چرا که دریافته اند 

 .ندارند تا این تعارض را بر آفتاب افکنند

یک توضیح؛ اگرچه طی این مدت، پیگیری و انتمادهای برخی عزیزان دیگر هم مرا به ادامه ی نوشتن و به پایان رساندن این مطلب 
بود که با پرسش اولیه مرا به شوق نوشتن واداشت و مثل همیشه جستجوگر و " تارا"تشویك کرد، اما این  ("!رساله"حاال دیگر باید گفت )

از همین رو تمام . مشتاق، با پیگیری مداوم مرا مضطرب، بر سر سوزن نگاهداشت مبادا فراموش کنم این مطلب را به انتها برسانم
 .تمدیم می کنم" تارا"به  (هست" چیزی"اگر )مطلب را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (یک)دروغ هایی به بزرگی خدا 

 

حاکمان و لدرتمداران . این اصل را بسیاری ناخوانده می دانند، و ؼریزی بکار می برند! دروغ به تکرار، به والعیت تبدیل می شود
، "چرچیل"در همین تاریخ معاصر جهان نام های بسیاری هستند مانند . ، آن را به باور مردم تبدیل می کنند"تکرار دروغ"تاریخ، با 

. که روشن نیست والعیت وجودی شان تا کجا با روایت رسانه ها همخوانی دارد... ، و"کی سینجر"، "لنین"، "اوالؾ پالمه"، "کندی"
چهره هایی که به ویژه در هفتاد سال دوران جنگ سرد، میان ؼرب سرمایه دار و شرق کمونیست، تصویری گاه لهرمانانه از آنها 

ارائه شده و با وجودی که اینجا و آنجا اسناد و مدارک زنده ای از جنایات و خالؾ کاری هایشان منتشر شده، ماهیت اصلی شان اما 
اگرچه پنهان کردن مدارک و دگرگونه جلوه دادن ولایع، در جهان به اصطالح . ، پنهان مانده است"دروغ"زیر الیه هایی از مه و ؼبار 

، کار چندان ساده ای نیست، با این همه بسیار اتفاق افتاده که وجود آشکار مدارک، تکذیب شده، و والعیت دگرگونه جلوه "دموکرات"
اصولن دگرگونه جلوه دادن ولایع، جزو . در جوامع توتالیتر، به دلیل اختناق و سانسور، این کار سهل تر انجام گرفته. داده شده است

بکار برده اند، " بلوک شرق"که ؼربی ها برای ادبیات و هنر تبلیؽی "  پروپ–آجیت "واژه ی ترکیبی . ذات رژیم های توتالیتر است
در "  پروپ–آجیت "با این همه . (تبلیؽات)" پروپاگاندا"و  (هیجان، تحریک، سراسیمگی)" آژیتاسیون"ترکیبی ست از دو واژه ی 

دنیای ؼرب هم معمول است اما متن ها و سخن رانی ها و کتب تاریخی و نمایش نامه ها و ادبیات و هنر دنیای پشت پرده ی آهنین، 
محسوب می شوند؛ دروغ هایی در مورد رهبران، یا درباره ی پیشرفت های حزب کمونیست، خباثت "  پروپ–آجیت "اکثرن از نوع 

هنوز هم . دروغ هایی که بعلت تکرار، در ذهن مردم به والعیت تبدیل شده... دنیای سرمایه داری، آزادی و دموکراسی در سوسیالیزم و
با وجود گذشت ده چهارده سال از فروپاشی دیوار برلین، و بر مال شدن هزاران سند از جنایات پشت پرده ی آهنین، تنها بخش ناچیزی 

، از فیلتر سانسور رسانه "مصلحت"بسیاری از همین اسناد، بنا به . از آن همه دروغ و جعل، و تنها برای عده ای معدود، آشکار گشته
سابك نمل مکان کرده اند، تا " بلوک ؼرب"سابك، به آرشیوهای " بلوک شرق"ای ؼرب گذشته و اگر نابود نشده باشند، از آرشیوهای 

! های این سوی دیوار، خدشه ای وارد نشود"دروغ"به 

با این همه، در گوشه و کنار جهان، حتی در روسیه ی امروز هم، هستند بسیاری که شخصیت هایی نظیر استالین را چون بت می 
به عبارتی، این شخصیت ها که در الیه هایی از دروغ های بزرگ پیچیده شده بودند، کم کم . پرستند و تنها به همان دروغ ها باور دارند

بزنید تا مشاهده کنید چه لصه ها در " نئو نازیسم"کافی ست سری به آرشیو یکی از احزاب نیمه مخفی . درآمدند" ممدسین"بصورت 
، "گوبلز"داشت؛ " وزیر تبلیؽات"هیتلر کسی ست که برای اولین بار در تاریخ، . او تمریر کرده اند" تمدس"و " شرافت"مورد هیتلر و 

، "تبلیؽات"و " سیاست"مشهورتر است و نظریه هایش هنوز هم در مدرسه های " رنگرز اتریشی"که در جهان از همه ی همکاران 
پیچیده شده، که تمریبن هیچ گاه والعیت او و اعمالش، " دروغ"، آن چنان در هزارتوهای "هیتلر"زشت و زیبای ! تدریس می شود

. روشن نخواهد شد

پیچیده شده اند، و " دروغ"، همین است که آنها پیازگونه، در الیه های متعدد "دروغ ساخته"علت گمبودگی شخصیت ها و پدیده های 
یکی از شخصیت هایی که درست پیش چشم ما دارد . بینی این الیه ها، هرگز سبب رسیدن به والعیت نمی شود"باز"رسی و "وا"
او که تا همین اواخر، طرفدار مبارزه ی مسلحانه بود، ناگهان در آستانه ی آزادی، به ! ست"مندال"می شود، همین آلای " تحریؾ"
باید جایی . تا جایی که خود آلای مندال هم، فروتنانه در این لباس تازه فرو رفت. تبدیل شد (در تعریؾ ؼربی اش)صلح و آشتی " نماد"

تازه را بر تن کند، اما بخشی از مساله بهررو، تیزهوشی و " لباس"به او تفهیم شده باشد که به دالیل متعدد، به نفع اوست که این 
در این صورت باید یک سوم . در سرزمینش را نمی بخشید" آپارتاید"فرض کنیم ایشان، اعمال کنندگان . درک مولعیت خود مندالست

را سالخی می کرد، یا در نهایت دموکرات منشی، و طبك موازین حموق بشری، به دادگاه می  (اکثریت سفیدپوستان)جمعیت کشورش 
به لاضیان و وکال و هیات  (برای محاکمه ی اللیت تحصیل کرده و وارد به امور کشور)حتی برای برپایی چنین دادگاه هایی . کشانید

سوای هزاران مشکل و ایرادی . منصفه هایی نیاز داشت که بایستی از میان اکثریت تحصیل نکرده و عمدتن بی سواد، انتخاب می شد
، پیش می آمد، و هرکدامش در رسانه های ؼربی "کلرک"که در برگزاری چنین دادگاه هایی، به ویژه در محاکمه ی سران پیشین نظیر 

، علیه رژیم تازه ی آفریمای جنوبی به رهبری مندال، بوق و کرنا می شد، نتیجه ی نهایی نیز، به سالخی (پشتیبانان اصلی آپارتاید)
، و به دست سیاهان بدوی "حموق بشر"می شد که ضد " تبلیػ"بخش عمده ی نیروی کارآمد و تحصیل کرده ی کشور می انجامید، که 

باری، نتیجه بهر شکلش، ولت و نیروی کشور را برای زمانی دراز، بهدر می داد و هزاران مشکل بالی . صورت گرفته" انتمامجو"و 
، صرؾ انتمامی "رهایی"و " آزادی"مانده ی دیگر، به حساب دولت آلای مندال واریز می شد، که نیروی ناتوان سرزمینش را پس از 

دست و پنجه نرم می  (نمی شود" بزرگنمایی"که توسط رسانه های ؼربی )امروز، آفریمای جنوبی با همان مشکالت . کرده است" کور"
تبدیل شد، و اگرچه با تیزهوشی، همین که دریافت لباس تازه برازنده ی لامتش نیست، و زندانی " بخشش"کند اما، آلای مندال به نماد 

بخشش و " نماد"سی و چند ساله، با وجود تحصیل کرده گی، لادر به سامان دادن مشکالت نیست، از کار کناره گرفت، تا هم چنان 
! بالی بماند" بزرگی"

دوستان )" خطاکاران"کردند، چه سودی در این کار داشتند؟ بیش، و پیش از همه، محاکمه ی " مجسمه"اما آنان که مندال را در جهان 
های سازمانی در راس رژیم آپارتاید را، "تروریست"آمیختند، و بخشش " ترور"و " خشونت"را با مفهوم  (و هم پیمانان سابك ؼرب

" انتمام"، از "تجارت آزاد"، به پاداش سال ها خدمت به میدان "دوستان سابك"به این وسیله ! تبدیل کردند" صلح و آشتی"به نماد 
در عین حال با وجود . (که خود تسکینی ست برای حاکمان خدمتگذار فعلی، که علیه منافع ملی و مردمشان عمل می کنند)رهیدند 



از بین رفتن آپارتاید، خلع ید از اللیت سفیدپوست و برکشیدن اکثریت، آزادی نیروی عظیم ملت، )تحولی عمیك در نهادهای کشور 
، که تا همین دیروز پشتیبان "ؼرب"هم چنان بر جای ماند، و در نهایت ...( سیاسی و التصادی و)، مناسبات استثماری گذشته (ووو

و هزاران نتیجه ی ریز و درشت ).بالمنازع رژیم آپارتاید در آفریمای جنوبی بود، در نمش پیامبر صلح و دموکراسی در جهان، تثبیت شد
آنچه می دانیم، لباسی ست که خود آلای ! کیست" مندال"امروز به راستی نمی دانیم . (دیگر که جای برشمردن آنها، در این مبحث نیست

با این همه، آیا تصویری که . مندال هم پس از مدتی از پوشیدن آن خسته شد، و به نام و نشانی بسنده کرد، که بهررو نیازمند آن بود
، به والعیت "تصویر"من ارائه می دهم، والعی تر از تصویری ست که رسانه های مسلط ؼربی از مندال کشیده اند؟ چمدر از کدام 

نزدیک تر است؟ در تصویر شیطانی هیتلر، چند درصد والعیت وجود دارد؟ آیا امثال فرانکو، ساالزار، مارکوس، سوهارتو، ضیاء الحك، 
کمتر از هیتلر بودند؟ با تصاویری که ما می بینیم، و می خوانیم، البته این ممایسه مضحک بنظر می رسد اما، آیا تصاویر ... پینوشه، و

موجود در بازار جهان، تصاویر والعی ست؟ چه ممدار از تاریخی که به ما تفهیم شده، و در ذهن ما جا افتاده، با والعیت مطابك است؟ 
تا کجا حك داریم بر تصاویری که از حسین و یزید به ما تفهیم شده، اصرار بورزیم؟ 

گروه دیگری هم بوده و هست، در همه جای تاریخ، که در . اما حاکمان و سیاستمداران در لالب کردن دروغ، در جهان تنها نبوده اند
تشخیص والعیت "! عمله ی مذهب"دروغ و جعل والعیت ها، دست لدرتمداران را از پشت بسته؛ کشیشان و آخوندها، به زبانی دیگر 

اما تاریخ مذاهب و شرح احوال پیامبران و لدیسین چنان در . ها در تاریخ لدرت و سیاست، کاری ست بی اندازه مشکل، و گاه ناممکن
به . از البالی این توده ی در هم پیچیده و مؽشوش، محال است" والعیت"الیه های مبهم جعل و دروغ پیچیده شده، که بیرون کشیدن 

، هیچ عینیت تاریخی وجود ندارد، و زیر سنگ بسیاری از "ممدس"گونه ای که گاه با شواهد و شهود، روشن است که در پس نامی 
با این همه خلك یک امامزاده، کاری ست به مراتب ساده تر و سهل تر از تخریب . زیارتگاه های ممدس، هیچ مرده ای مدفون نیست

این است که حتی . ی تازه خلك کرد، اما با هزاران سند حمیمی هم مشکل بتوان باوری را پس گرفت"باور"با یک دروغ، می شود . آن
از . متوسل شده اند" تمدیس شده"حاکمان و سیاستمداران هم، بسیاری موالع برای نجات خود از تنگناهای تاریخی، به دروغ های 

در دنیای سیاست، مذهب بازیچه ای . همین رو این دو گروه دروؼگویان، همه جای تاریخ، پنهان و آشکار، دست در دست هم داشته اند
مذاهب زنده ی امروزی . برای تثبیت لدرت بوده، و در دنیای مذهب، سیاست وسیله ی رشد و گسترش دروغ های ممدس بوده است

شهباز البالی که بر سر مسیحیت نشست، می توانست بر سر هر پیامبر . تنها به مدد حاکمان و امپراطوران ولت، تثبیت و تکثیر شده اند
اگر پاپ و کلیسا از یاری پادشاهان و امپراطوران اروپا محروم مانده بودند، دست کم . دیگری بنشیند، و او را از گمنامی نجات دهد

ها از شمال آفریما، و عثمانی ها در شرق اروپا، مسلمان "مور"فرانسه و اسپانیا و پرتمال و تمامی شرق اروپای امروز، به دلیل نفوذ 
با این همه اسالم نیز به نوبه ی خود از یاری مؽول ها، تیموریان، سلجولیان، امپراطوران عثمانی، پادشاهان صفوی و لاجار . بودند

بهره برده است، و در دوره هایی از تاریخ، وسیله ی حاکمان نامسلمانی تمویت شده که لصد داشته اند با توسل به اسالم، در ممابل ... و
شاهد " پاکستان"شرح زندگی دمحمعلی جناح، و تاریخ تاسیس کشوری به نام . ؼرب مسیحی، به لدرت رسیده اند، یا در لدرت مانده اند

، و سرزمین های بسیاری در خاورمیانه ی امروز، که پس از "سعودی"همین طور شرح احوال لبیله ی . زنده ای بر این مدعاست
... جنگ جهانی اول و از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی، خلك شدند

باری، دروغ هایی که بصورت والعیت در اذهان بشر جا افتاده اند، آنمدر زیاد اند که تشخیص سره از ناسره ناممکن و گاه محال بنظر 
، دالیل بسیاری می توان یافت، سه دلیل عمده اش روشن است؛ اولین دلیل "دروغ های باور شده"اگرچه برای گستردگی . می رسد

اما . زندگی نه امروز، که همیشه ی تاریخ برای مردمان عادی، سخت و طالت فرسا بوده! است" باور مردم"گسترش وسیع دروغ، 
به همین دلیل هم برای بی شماری از مردمان عادی، تنها دلیل ادامه ی . زنده بودن با همه ی مصیبتی که دارد، شیرین تر از مرگ است

از همین رو . با والع گرایی، زندگی از این هم که هست، تلخ تر می شود. به فردا و آینده ای بهتر است" امید"این زندگی طالت فرسا، 
برای آن که بخواهی امیدی . بسیاری از انسان ها، با وجود علم به واهی بودن امیدی که در دل دارند، سخت مایل اند آن را باور کنند

. واهی را دلسوزانه در جماعتی ویران کنی، ناچاری امیدی تازه در جایش بنشانی، که چه بسا بیشتر از اولی واهی و بی پایه است
... انسان ها، گاه جنایتی بزرگ است چرا که یاس ناشی از نبود امید، گاه از جنگ و زلزله و لحطی و" امیدواری"تخریب دستگاه 

گفته اند که باور به دروغ، بیشتر در جماعت ! مثل آن که از کودکی بخواهی دست از آرزو کردن و رویا بافتن بردارد. خطرناک تر است
من اما به تجربه دریافته ام که چنین باوری در میان مردمان با سواد و . شاید این بخشی از حمیمت باشد. فمیر و کم سواد رواج دارد

البد می دانید که در سرزمین های به اصطالح رشد یافته و ثروتمند هم، پولی که هر ساله بابت خرید بلیت های . ثروتمند هم کم نیست
گفته می . در میان ملت های اروپایی، اسپانیایی ها در این زمینه باالترین ممام را دارند. بخت آزمایی صرؾ می شود، رلمی نجومی ست

در یک روز آفتابی در لهوه خانه ای در شهر بارسلونا از . شود هر اسپانیایی بطور متوسط یک پنجم درآمد خود را صرؾ لمار می کند
صحبت می کردند، پرسیدم آیا هرگز بیش از چند دالر از " جک پات"پنج اسپانیایی که گرد میزی نشسته بودند و در مورد ماشین های 

آیا باور دارند که هیچ ماشین جک پاتی هرگز بیش از مشتی دالر پس داده . یک ماشین جک پات برده اند؟ پاسخ همه شان منفی بود
اما . باشد؟ به یکدیگر نگاه کردند و با اصرار من بر سر پاسخی صریح، بطور ضمنی اذعان کردند که چنین چیزی تمریبن ناممکن است

برای پرسش سوم، هیچ کدامشان پاسخی صریح نداشتند؛ با وجود این آیا باز هم پولی در ماشین جک پات خواهید انداخت؟ 

در یک برنامه ی تبلیؽاتی تله ویزیونی برای یک تکه اسفنج پاک کننده، دو مجری برنامه و نزدیک به سی نفر تماشاگر به مدت ده 
دلیمه در وصؾ لدرت معجزه گر آن تکه اسفنج در پاک کردن لابلمه و ماهی تابه های سیاه شده، کاشی های کدر حمام، پنجره های 

با اؼراق گویی احساساتی ویژه ی آمریکایی، داد ... کثیؾ اتاق و اتومبیل هایی که در الیه ای از چربی و کثافت پوشیده شده بودند، و
دوستی که همراه من این برنامه را تماشا می کرد، با تعجب پرسید مگر فروش این تکه اسفنج چمدر است که هزینه ی . سخن می دادند

سنگین تهیه ی این برنامه و پخش هر روزه ی آن را جوابگو باشد؟ گفتم برای تهیه ی یک فیلم کوتاه تبلیؽاتی برای یک صابون 



این فیلم چهل و پنج ثانیه ای در بخش تبلیػ !  هزار تومان خرج کردیم170دستشویی، در ابتدای دهه ی پنجاه خورشیدی، مبلؽی حدود 
بطور متوسط دلیمه ای )پیش از اخبار ساعت هشت شب تله ویزیون ملی ایران، که گران ترین بخش تبلیػ تله ویزیونی در آن زمان بود 

 هزار تومان برای صاحب کار هزینه 240به عبارتی پخش هر شبه ی این تبلیػ در طول یک ماه، معادل . پخش می شد ( هزار تومان8
سه روز ( خرج در رفته)را، درآمد خالص  ( هزار تومان420مبلؽی معادل )با این همه هزینه ی یک ماه تبلیػ این صابون . می برد

؟ !فروش این صابون در سراسر کشور، تامین می کرد

اما دومین دلیل عملکرد دروغ هایی که به والعیت تبدیل می شوند، سیل باوری ست که به دلیل اول، به راه می افتد و کمتر کسی را به 
چرا که هر کس فکر می . این تعمك وامی دارد که جایی در میانه ی این سراشیبی، لحظه ای بایستد و در اصل ماجرا، تردید و تامل کند

؟ به همین دلیل هم ولتی باور و ایمان این افراد را با پرسشی تردید آمیز، زیر "این همه آدم که نمی توانند اشتباه کرده باشند"کند؛ 
چرا که هرگز به این مساله فکر نکرده اند، یا فرصتش را نداشته اند تا پیش از باور . سوال می بری، برای پاسخ دچار تامل می شوند

در ماه، کم کم به مشؽولیات روزمره ی همه تبدیل " آلا" که دیدن صورت 1357در آبان و آذر سال . به یک دروغ، آن را بررسی کنند
. شده بود، شبی در جمع دوستان، پرسیدم به راستی چنین تصویری را در ماه دیده اند؟ هیچ کس، صریح و مستمیم، جواب منفی نداد

همه اما تالش کردند توجیهی برای این پدیده بتراشند، یکی دو نفر هم به روانشناسی و جامعه شناسی متوسل شدند که؛ البته اگر دلت 
جالب این که همه در ممابل ... بخواهد باور داشته باشی، می توانی هر چیزی را در ماه یا در خواب یا در آب ببینی، و از این لبیل

یکی ! ؟"خود تو تا به حال، حتی برای کنجکاوی هم شده، به ماه نگاه نکرده ای"پرسش من، ابتدا با پرسشی متمابل، جواب می دادند؛ 
شان که در نزدیکی های ما سکونت داشت، در اولین فرصت، به جزای سوالی که مطرح کرده بودم، تلفن کرد که؛ دیشب روی پشت بام 

یعنی اگر من مرتکب لتلی شوم، از بار گناه لاتالن دیگر کاسته می شود؟ ! می خواست بگوید تو هم عضو همین باشگاهی! دیدمت

معمولن ولتی دروغ ها روی هم ؼلتید، کمتر کسی به . و باالخره دلیل سوم، گم شدن دروغ های اولیه، در الیه های بعدی دروغ است
همین که . اودیپ نزد پدرخوانده و مادرخوانده ی خود بزرگ می شود. بنیاد اصلی و دروغ بزرگ می اندیشد و آن را زیر سوال می برد

پیشگو می گوید تمدیر او کشتن پدر و ازدواج با مادر است، اودیپ نسبت پدر و مادر فعلی خود را زیر سوال نمی برد، بلکه با یمین به 
اتللو از جایی که . آن که آنها پدر و مادر والعی او هستند، می گریزد، تا تمدیر را بگرداند، اما او در اصل به سوی تمدیر خود می گریزد

در وفای دزدمون تردید می کند، دروغ های پی در پی یاگو، تردید را در او تمویت می کند و هرگز به ابتدای امر، و این که دزدمون با 
والعیت آن است که عدم اعتماد به نفس، اتللو را از ابتدا به این باور نزدیک . پشت کردن به پدر و خانواده، او را برگزید، نمی اندیشد

. است" سردار سیاه"زیبای سفید، از هر نظر برتر از "یا بعکس، . نیست" زیبای سفید"، شایسته ی این "سردار سیاه"می کند که این 
پس با همان دروغ اولیه، نسبت به وفاداری دزدمون دچار تردید می شود، و اتفالات بعدی از زبان یاگو، پیوسته ذهن اتللو را می جود 

. و او را به فاجعه نزدیک می کند

حاکم "ولتی به اوج شدت می رسد که دو گروه " تولید دروغ هایی که به تکرار، به والعیت تاریخی تبدیل می شوند"بهررو، سامان 
در اسپانیا، یا " فرانکو"ناسیونالیست، مانند رژیم - بسیاری از رژیم های مذهبی! ، در هم ادؼام شوند"عمله ی مذهب"و " سیاستمدار

ایدئولوژیست های متعصب نظیر فاشیست ها و نازیست ها و یا مذهبیون حاکم نظیر پاپ ها و اسمؾ ها و کلیسا در انتهای لرون وسطا، 
اؼلب دروغ هایی که یا از اصل دارای ریشه ی تاریخی نیستند و یا با تحریؾ . امروز هم، از این نمونه اند" جمهوری اسالمی"و البته 

برای روشن تر شدن . است" توتالیتر"ولایع تاریخی، بصورت والعیتی بی ریشه تبلیػ شده اند، نتیجه ی عمل این گونه حکومت های 
این امر، نیازی به مثال نیست چرا که اکثریت نوید و امیدی که این رژیم ها تبلیػ می کنند، در والع همان دروغ هایی ست که به زور 

تنها خود خدا می داند که از سخن رانی و تجمع و چاپ و انتشار کتاب و جزوه و ؼیره، چه هزینه ی . تکرار، به والعیت تبدیل شده اند
دروغ هایی که گاه با یک تعمك ساده، مثل برؾ آب می . هنگفتی صرؾ تحریؾ تاریخ و به کرسی نشاندن دروغ های تاریخی می شود

کار ساده ای نیست . شوند و باورمندان به آنها در کمال ناباوری، به دنبال دالیلی می گردند تا فریب تاریخی خود را به شکلی توجیه کنند
که ده یا سی سال، یا همه ی عمر به چیزی ایمان داشته باشی و در لحظه ای که دریابی دروؼی بیش نبوده، اعتراؾ کنی که این همه 

! ولت فریب خورده ای و عمر تلؾ کرده ای

کار من نیست که بخواهم به بررسی تمام دروغ هایی که رژیم جمهوری اسالمی در این سی ساله، به تکرار به خورد مردم داده، 
و تصور نکنم یک گروه تحمیمی مجهز به تمام اسناد و مدارک موجود هم، بتواند به سادگی از عهده ی این پروژه ی عظیم . بپردازم

گره از " یک"تاریخی بپردازد، شاید به این وسیله " دروغ"اما شاید در توان هر کس باشد که به وارسی و بررسی یک . پژوهشی برآید
سالیان ! لصد من بازگشت به دروغ پایه، و جعل اولیه است! شاید. هزاران گره ی دروؼی که در اطراؾ باور مردم تنیده شده، باز شود

چنین و چنان بوده و هر جامعه ای که بتواند مانند " صدر اسالم"درازی گفته شده، و بر سر این گفته و این ایده تبلیػ کرده اند که 
به شکل یک " صدر اسالم"در والع جامعه ی حجاز در . اداره شود، جامعه ای ایده آل خواهد بود" صدر اسالم"جامعه ی حجاز در 

این ادعا تا چه اندازه به حمیمت نزدیک است؟ ... سرشار از برابری و عدالت و" آرمان شهری"تصویر شده است؛ " مدینه ی فاضله"

 

 (دو)دروغ هایی به بزرگی خدا 



، از کجای تاریخ شروع شده و چه کسی اولین بار به چنین کشؾ بزرگی در جهان "صدر اسالم"این که وصؾ شکوه، و بزرگ نمایی 
"! بنیاد ظلم در جهان اندک بود، هرکس آمد بر آن مزید، تا بدین ؼایت رسید"به زعم شیخ اجل؛ . اسالم نائل آمده، البته روشن نیست

به احتمالی این وعده ی بزرگ هم مثل اؼلب ! می دانند، چه بسا هرگز اساس و پایه ای نداشته" نفس تاریخ"بسیاری از آنچه امروز 
و بزرگ "! تا بدین ؼایت رسیده"زینت آالتی که به تاریخ تشیع بسته اند، از جایی در دوران صفویه آؼاز شده، و هر کس بر آن افزوده 

، به پیش از انمالب !(آینده ای در گذشته" )صدر اسالم"به نام " آرمان شهری"در متون تاریخ معاصر ما اما مژده به ! (1)شده است
" اتحاد اسالم"کسی که به دنبال . مشروطیت باز می گردد، و به احتمالی اولین بار از سوی سیدجمال الدین اسدآبادی مطرح شده باشد

خود یک " اسالم"آثار سید جمال الدین پر است از افسوس بر این که چرا ملل مسلمان زیر سلطه ی استعمار ؼرب اند، حال آن که . بود
مذهب و ایدئولوژی کامل و جهان شمول است و مسلمانان به اعتبار لرآن و لوانین اخاللی و لواعد اجتماعی شان می توانند سرور 

در دنیای اسالم، و  (مسیحیت)ملل اسالمی جمال الدین، بیشتر ریشه در جلوه ی پیشرفت های اروپا " اتحاد"پس فکر . جهان باشند
اتحاد ملل "به زبان دیگر ایده ی . بر جوامع اسالمی داشته... تسلط برخی از دول استعمارگر نظیر انگلیس، فرانسه، هلند و پرتمال و

و بیشتر بر مبنای عمده نسبت به برتری اروپاییان و کینه نسبت به نفوذشان در جوامع اسالمی " حب اسالم"کمتر بر مبنای " اسالمی
برای " هویت جمعی"به مثابه یک " اسالم"سید جمال و پیروانش می خواستند در ممابل برتری مسیحیت اروپا، از . استوار بوده است

است که اروپا را " مسیحیت"امثال سیدجمال الدین با نگاهی سطحی به جوامع اروپایی، تصور می کردند این . ملل مسلمان، استفاده کنند
بر کشیده، از این جهت با دمیدن در وجنات اسالم، لصد داشتند برای ملل مسلمان با تاریخ و فرهنگ و زبان های بسیار متفاوت، زیر 

تا در ممابل آنچه می پنداشتند علت . (نظرات علی شریعتی هم بیشتر در همین زمینه است)، هویتی تازه فراهم کنند "اتحاد اسالم"پرچم 
. برتری جوامع اروپایی و تسلط و نفوذ لدرت صنعتی ؼرب است، چیزی شبیه به امپراطوری اسالمی بنا کنند

آنچه در چارچوب مطلب ما می . (2)این که چنین ایده ای چمدر می توانست منطمی و والع بینانه باشد، به مطلب ما مربوط نمی شود
" ناب"های مسلمان را به این ایده ی "امت"تراشیده اند تا مگر به این وسیله " اتحاد"گنجد اما، الگویی ست که حضرات برای این 

، ولو بصورت نظری هم شده، بایستی دالیل و براهینی پیدا شود تا نشان دهد اسالم (صدر اسالم)" نمونه"در این جامعه ی . جذب کنند
بنا بر نظریه . و پتانسیل های الزم برای تاسیس چنین مدینه ی فاضله ای در ممابل دستآوردهای شگفت تمدن ؼرب را دارد" می تواند"

که پس از " اومانیسم"بطور کلی ... ، اولن عدالت و برابری و آزادی و"صدر اسالم"، در جامعه ی نمونه ی "اتحاد اسالم"ی مدافعان 
رنسانس، سبب ایجاد نظم و لانون و احترام به انسان و پیشرفت صنعت و التصاد و ؼیره در جوامع ؼربی شده، همه در لرآن و اسالم 

در ثانی ادعا می شد که خود اروپایی ها هم این "! از بیگانه تمنا کنند"را " آنچه خود دارند"وجود دارد، و نیازی نیست تا مسلمانان 
در اصل ارائه ی یک نمونه برای جهانی " صدر اسالم"ایده ی ! (3)و لرآن گرفته اند" اسالم"همه شگفتی در پیشرفت و لدرت را از 

. ، و حجتی برای تالش مسلمانان برای رسیدن به چنین بهشت موعودی بود"اتحاد اسالم"تحت پوشش 

" ؼرب"باید سرمشك جوامع اسالمی امروز می شد تا از خفت و حمارت در ممابل ... باری، این جامعه ی برابر و آزاد و دموکرات و
، هنوز اختالفی میان "صدر اسالم"در گذشته، از جمله بر شمرده اند که؛ در " آرمان شهر"از ویژگی های این . استعمارگر، رها شوند

، ؼرق در لسط و عدالت "بالل حبشی"تا " سید لریشی"مسلمانان نیفتاده بود و شعب مختلؾ مذهبی به وجود نیامده بودند و همه، از 
خلیفه ساده زندگی می کرد و کنار منبر و مسجد روی زمین می نشست و به رتك و فتك مسایل و مشکالت مردم و ! می زیستند... و

" فمیران"و " بیوه زنان"و " یتیمان"جامعه می پرداخت، یا روزها در نخلستان ها کار می کرد و شب ها بطور ناشناس به در خانه ی 
ظاهرن کسی فرصت سوال هم نداشته، که مثلن در ! بسیاری از ویژگی های دیگر... می رفت و نان و خرما بین آنها تمسیم می کرد و

حضرت "داشته اند تا " خانه"وجود داشته، و در عین حال همه شان هم ... چنین جامعه ی نمونه ای، چرا یتیم و بیوه و فمیر و برده و
، همه ی انحرافات، از جمله برتری عرب (در اسالم شیعی)به اعتبار واضعین این نظریه ... برود و" در خانه شان"ناشناس به " خلیفه

از دوره ی امویان به بعد آؼاز و آشکار شده ... بر ؼیر عرب، برده داری که شامل زنان هم می شد، اختالؾ طبماتی بین فمیر و ؼنی و
می  (زکوة و خمس)، بیت المالی بوده که ثروتمندان به آن مالیات "صدر اسالم"در ! شده بودند" منحرؾ"که از اسالم ناب دمحمی 

همین که صدای اذان بلند می شد، مردم کسب و کار را بی واهمه از دزد، رها می ... پرداخته اند و فمرا از آن بهره مند می شده اند و یا
البد اگر کسی هم می پرسید اگر دزد و دزدی نبود، این لوانین لطع انگشتان در دزدی اول، ... کردند و برای نماز به مسجد می رفتند و

باالخره اعدام دزد، برای که وضع شده؟ در دوران ... و لطع دست تا مچ، در صورت تکرار و لطع کامل دست در صورت تکرار دزدی و
اموی و عباسی؟ این یعنی انکار تاریخی که خود روایت می کنید؛ چرا که بر مبنای تاریخ اسالم، بسیاری از این لوانین لضایی در دوره 

! ی عمر، خلیفه ی دوم وضع شده که خود فمیه و لاضی معتبری بوده است

، دوره ای از تاریخ اسالم است که به دلیل ابهامی که دارد، می شود همه جور النگ و دولنگی به دمش بست و "صدر اسالم"در والع 
چرا که نسل همدوره ی پیامبر و نسل بعد از او، هنوز زنده بوده و می شده ! هم نهراسید" اصحاب فتنه"و " معاندین"از مخالؾ خوانی 

یا بخدا لسم دیدم که دمحمبن عبدهللا ... من خود شنیدم که رسول خدا چنین گفت"از لول هر کدامشان هزاران حدیث و خبر ساخت که؛ 
و این چنین از مسامحه و مصالحه و گذشت و تعامل در ... به پرسش یک مسلمان، یا انکار یک کافر، یا مرتد، یا دشمن... چنین کرد و

کار پیامبر و خلیفه و رهبر نام برد و همه را با احادیث و اخباری که نمی دانیم تا چه اندازه به زیور دروغ و مصلحت آراسته، تثبیت 
ست که همه ی آرزوهای تحمیر شده و سرخورده ی جوامع مسلمان در آن برآورده می "آرمان شهری"بهر حال " صدر اسالم. "کرد

فراموش نکنیم که در لرن نوزدهم نه تنها شاه و دربار ایران بازیچه ی دو ! شود؛ دروغ هایی که به تکرار، به والعیت تبدیل شدند
 (و دارد)لدرت روس و انگلیس بودند و تمریبن از خود اختیاری نداشتند، بلکه هند که باالترین تعداد مسلمانان جهان را داشت،

مستعمره ی انگلیس بود، اندونزی در استعمار هلند، مالزی در چنگال انگلیس، کشورهای مسلمان شمال آفریما از مصر تا لیبی تحت 
بودند و ثروت و اعتبار و حیثیت مسلمانان جهان ... تسلط استعمار انگلیس و ایتالیا، و مراکش و الجزایر زیر یوغ استعمار فرانسه و



فمر از سر و روی این جوامع باال می رفت و ثروتشان ؼارت و چپاول می شد، و در ! بازیچه ی دول استعمارگر اروپای مسیحی بود
! ، متاعی بود پر مشتری"صدر اسالم"پس نظریه ی فریبنده ی . عین حال تحمیر هم می شدند

بوده، و در آن برای هر دردی، درمانی پیدا می شده و برای هر ... که جامعه ی لسط و عدالت و برابری و" صدر اسالم"اما این 
از بام، بر سر او  (البد صهیونیست)" کلیمی خبیث"پرسشی، پاسخی آماده بوده؛ مثلن پیامبر هر روز از مسیری می گذشته که یک 
البد حضرت با این اصرار و از همان مسیر هر روزه، )خاکستر گرم می ریخته و با این حال، حضرت هر روز از همان مسیر می رفته 
در مدینه یا مکه ی آن سال ها " بام"و " خانه"به ... برای نماز می رفته که آن کلیمی هم سر ساعت، باالی بام حاضر نشسته بوده و

می گویند بیمار است، پس حضرت به . یک روز که از خاکستر گرم خبری نمی شود، پیامبر سراغ آن کلیمی را می گیرد (!فکر کنید
یا خلیفه ای از صبح تا شام در نخلستان کار می ! ، شرمنده از این بزرگواری، در جا اسالم می آورد"خبیث"عیادتش می رود و آن 

کرده و به نان و نمکی می ساخته اما همین که تاریک می شده، توبره ای بر می داشته و در تاریکی بصورت ناشناس، به در خانه ی 
حضور "در عین حال شبی هزار نماز نافله می خوانده، با ... یتیمان و بیوه زنان می رفته و نان و خرما میانشان تمسیم می کرده و

در تاریخ روایت شده، چه هنگام بوده، کجا اتفاق افتاده، و چه مدت طول کشیده است؟ " صدر اسالم"اما این ... و"! ذهن

نه حکایت دوران صد و چند " صدر اسالم"ارائه شده، چنین پیداست که " آرمانشهر"از روی نمشه ی راه و تصاویری که برای این 
چرا که به اعتبار مبلؽان و شیفتگان )ساله ی حکومت امویان در شام، و نه لصه ی چند لرن امارت خلفای عباسی در بؽداد بوده است 

، دورانی ست میان بعثت دمحم تا "صدر اسالم"پس ... (منحرؾ شده بودند" اسالم والعی"، این هر دو سلسله ی خلفا از "صدر اسالم"
ی داشته باشد، و پس از خالفت علی هم، معاویه در شام خالفت "صدر"ی وجود نداشته تا "اسالم"مرگ علی؛ چرا که پیش از بعثت، 

و . عبارت از دورانی ست که رهبرانش دمحم، ابوبکر، عمر، عثمان و علی بوده اند" صدر اسالم"پس ! کرده و بعد هم یزید و امویان
که تنها در شهر مدینه و سه یا چهار سالی هم در شهر کوفه ... خواهیم دید که این جامعه ی شکوفا و بی عیب، نه در شام و بؽداد و

 سال زندگی پیامبر، از بعثت تا 23عبارت است از " صدر اسالم"بطور خالصه ! (دوران حکومت علی)می توانسته وجود داشته باشد 
 سال خالفت علی، یعنی رویهم رفته 5مرگ، حدود دو سال حکومت ابوبکر، ده سال خالفت عمر، دوازده سال خالفت عثمان و باالخره 

را اصلن لبول ندارد و معتمد  (خالفت ابوبکر، عمر و عثمان) سال این دوره 25از این که تشیع .  سال، از بعثت دمحم تا مرگ علی52
با اؼماض می گذریم و هم چنان بر این  (باشند" صدر اسالم"پس نمی توانسته اند الگوی )است اینان ؼاصب و خالفکار بوده اند 

.  ساله ی ابتدای اسالم است52همان " صدر اسالم"اعتماد می مانیم که 

به تایید تواریخ .  سال آن در مدینه و پس از هجرت، می گذرد11 سالش در مکه و 12، (از بعثت تا وفات) سال زندگی پیامبر 23از 
 سالی که ساکن مکه بود، 9تشیع و تسنن، دمحم در سه سال اول، دعوت خود را آشکار نکرد، و پس از آشکار کردن دعوت هم، به مدت 

نیز با او و دعوتش مخالؾ " بنی هاشم"تسلطی نداشت، بلکه بسیاری از اهل خانواده اش " لریش"نه تنها بر شهر مکه و یا لبیله اش 
، تمریبن همه ی خانواده های لریش و لبایل دیگر، دمحم را طرد کردند تا به این ( میالدی617)بودند تا جایی که دو سال پیش از هجرت 

بر اساس یک سنت لبیله ای، اگر کسی کشته می شد، خانواده یا لبیله اش وظیفه داشتند لاتل یا . وسیله لتل او را مجاز اعالم کنند
از سوی دیگر علت این . کسانی از خانواده یا لبیله ی لاتل را به لصاص لتل، بکشند تا از خانواده ی خود اعاده ی حیثیت کرده باشند

که پیامبر دعوت چند لبیله ی اهل مدینه را پذیرفت و با پیروانش به مدینه هجرت کرد، آزار و اذیتی بود که به ویژه لبیله ی لریش در 
مکه، بر دمحم و یارانش روا می داشتند و حتی کم مانده بود پیامبر را شبانه در بستر به لتل برسانند که علی بجای او خوابید و ابوبکر 

، یعنی مسلمانان و "مهاجرون"باالخره این که کل ... او را در کیسه ای گذاشت و به خارج از مکه برد و در ؼاری پنهان کرد و
پس .  نفر بودند150... معتمدان به دمحم که در جریان هجرت از مکه به مدینه همراه او بودند، به روایت تواریخ معتبری نظیر طبری و

ارائه شود، بلکه " صدر اسالم" ساله اش در مکه، نه تنها حکومتی نداشت تا به عنوان نمونه ی جامعه ی 12پیامبر در طول الامت 
(. 4)!کند" هجرت"در اللیت محض بود و ناچار شد به مدینه بگریزد، یا 

، اولن پیامبر ؼالبن درگیر جنگ های کوچک و بزرگ با ( میالدی622-632) ساله ی الامت دمحم و پیروانش در مدینه 11اما در دوران 
این دوره عبارت اند از؛ کاروان،  (جنگ هایی که خود پیامبر در آن شرکت داشت)مخالفین و مشرکین و کافران بود؛ برخی از ؼزوات 

، السعد، ( میالدی625)، بنی سلیم، عید، زکات، ساویك، لطفان، بهران، جنگ احد ( میالدی624)ودان، صفوان، البوات، جنگ بدر 
 میالدی، مسلمانان گرداگرد شهر مدینه را خندق کندند تا حمله کنندگان مکی نتوانند 627)رلعه، بدر آخر، جندل، بنی نظیر، جنگ خندق 

 میالدی، علیه لبایل کلیمی ساکن مدینه و اطراؾ 628)، بنی لریضه، بنی لحیان، لرد، هدیبیه، جنگ خیبر (بسادگی به شهر وارد شوند
 سال به درازا کشید و در سال دهم هجرت به 8جنگ هایی برای فتح مکه که روی هم رفته )، مکه، حنین، طایؾ، هوازن، تبوک (آن

بی تردید هر کدام این جنگ ها ممدمات و تدارکات و مذاکراتی هم داشته، چه پیش از جنگ و چه پس از ولوع . (فتح مکه انجامید
بؽیر از این، دمحم در تمامی این دوره گرفتار ... جنگ؛ گاه عده ای مخالؾ جنگ بودند، گاه عده ای مخالؾ صلح و بستن معاهده بودند و

معروؾ " حجة الوداع"در عین حال ممدمات و تدارکات دو سفر بزرگ حج هم بود، که دومی به . (5)مسایل شخصی و خانوادگی هم بود
( 6)...اتفاق می افتد و" آخرین حج"است و والعه ی ؼدیر خم به روایت تواریخ تشیع، در بازگشت از این 

با توجه به تدارکات جنگ ها و حمل و نمل و رفت و آمد و مذاکره و نمشه و تدبیر و ؼیره، با در نظر گرفتن امکانات آن زمان در 
به عنوان مثال . حجاز، تا اندازه ای می توان حدس زد که هر کدام این جنگ ها چمدر زمان می برده و چه اندازه هزینه داشته است

نوشته اند که ابوبکر و عثمان . (که به تسخیر یازده للعه ی کلیمی ها، از جمله للعه ی خیبر انجامید)"خیبر"، یا جنگ "خندق"جنگ 
تنها ! که از ثروتمندان بزرگ حجاز بودند، تمریبن تمام دارایی شان، و عمر نیمی از دارایی اش را ولؾ تدارکات این جنگ ها کردند



یا جنگ هایی که برای فتح مکه صورت گرفت؛ به . برای یکی از این جنگ ها، عثمان هزار دینار و هزار شتر و اسب و ؼیره بخشید
البته با وجود این همه .  هزار نفر بوده است10روایتی لشکر اسالم و دمحم در فتح مکه، یعنی آخرین جنگ مسلمانان در حیات پیامبر، 

اگرچه همه ی .  نفر به ده هزار نفر رسیده بودند150جنگ در طول یازده سال، و اسالم آوردن بسیاری به زور شمشیر، مسلمانان از 
بنا بر نص صریح لرآن و فتوای پیامبر، مال و ناموس کفار و مشرکین بر مسلمانان حالل است و . جنگجویان اسالمی، مسلمان نبودند

چون سربازان مواجبی نداشتند، بسیاری به شوق ؼارت و چپاول اموال شکست خوردگان، با خواندن یک تشهد به سپاه اسالم می 
. در برخی از جنگ ها لبایل کلیمی و مسیحی هم به دلیل منافعشان در ممابل دشمن، در کنار سپاه اسالم شمشیر می زدند. پیوستند

. بنابراین بسیاری از تازه مسلمانان، تنها برای به دست آوردن ؼذا و زن و برده و ثروت ناشی از ؼارت، به سپاه اسالم می پیوستند

بنابراین در تمامی یازده سالی که برای فتح مدینه و مکه صرؾ شد، مدینه تا سال هشتم هجری، و مکه تا سال دهم هجری در اختیار 
هنوز هم در انتهای عمر پیامبر، فرصت عرض اندام نداشته تا بتواند نمونه ی " صدر اسالم"پس این جامعه ی . پیامبر و مسلمانان نبود

یک نمونه اش رفتار پیامبر با لبایل کلیمی اهل مدینه است که چندین صد سال . یک جامعه ی عادل و برابر و آزاد و دموکرات باشد
پیامبر که خود در مدینه مهمان بود، حتی چند لبیله . ساکن این شهر بودند و کشاورزی و بازرگانی و التصاد این شهر را می چرخاندند

با مشخصاتی که ارائه " صدر اسالم"پس در ؼروب عمر پیامبر اسالم، هنوز هم از ... ی کلیمی را نفی بلد کرد و از شهر بیرون راند و
یک دلیلش هم مراسم شستن و به . شده، جامعه ای نمونه از صلح و صفا و برادری و برابری و لسط و عدل و ؼیره، خبری نیست

خاک سپردن پیامبر، که گروهی به سرکردگی علی به آن مشؽول بودند در حالی که در جایی دیگر در همان شهر مدینه، ابوبکر و عمر 
، صرؾ تسخیر دو شهر عمده "صدر اسالم" سال 52 سال از آن 23پس . و سرکردگان لبایل سرگرم انتخاب جانشینی برای دمحم بودند

والعیت این است که فتح مکه و . هنوز مانده تا تمامی حجاز و شبه جزیره ی عربستان مسلمان شوند. ی حجاز، یعنی مکه و مدینه شد
تخریب بتکده ی کعبه و تبدیل آن به زیارتگاه مسلمین، بیشتر ناشی از انتمامی ست که دمحم می خواست از سران لریش بگیرد که سبب 

. شدند او از زادگاهش مهاجرت کند

 

 (سه)دروغ هایی به بزرگی خدا 

سرزمین حجاز را ساکت کند و تمامی در او فرصت یافت تا برخی از یاؼیان عرب .  ماه به درازا کشید3خالفت ابوبکر تنها دو سال و 
خالد تا ... بفرستد و (بیزانس) شرلی را به فتح بخش هایی از ایران و روم" خالد"سردار عرب، شبه جزیره را به تصرؾ درآورد، 

پیش از مرگ ابوبکر، فرصت یافت بخش های جنوبی عراق را از ایرانیان و بخش هایی از سوریه در امپراطوری روم شرلی را تصرؾ 
از ولایع دوران ابوبکر، یکی هم باز پس . ابوبکر درگذشت ( میالدی634 هجری، 13) کند، اما چند روز پیش از فتح کامل دمشك

از پدرش به او ارث رسیده اما ابوبکر اعتماد داشت که " خیبر"و " فدک" دختر پیامبر بود که ادعا می کرد ،از فاطمه" فدک"گرفتن 
آنچه بیش از هر چیز به مطلب ما مربوط می شود، . رسول خدا هیچ ارث و میراثی ندارد و همه چیز به بیت المال مسلمین تعلك دارد

 یاری ام کارم،اگر نیکو. من بهترین شما نیستم"به مردم گفت؛ در خطابه ای او . رفتار و گفتار ابوبکر پس از انتخاب به خالفت است
لوی ترین شما با من، ضعیؾ ترین خواهد شد چرا که لدرتش را با ضعفا تمسیم می . کنید و اگر اشتباه کردم، راه راست را نشانم دهید

پس اگر درست رفتار کردم، مرا اطاعت .  چرا که حموق او را تضمین می کنمبودکنم، و ضعیؾ ترین شما با من، لوی ترین خواهد 
! " همان گونه که خدا و رسولش را اطاعت کردید و اگر اشتباه کردم، اطاعتی به من مدیون نیستید،کنید

عمر . شورا نیز به این وصیت عمل کرد. ابوبکر در بستر مرگ به شورای بزرگان عرب توصیه کرد تا عمر را بجای او انتخاب کنند
با آن که داشتن سواد در آن زمان، امتیازی نبود، عمر نزد خود خواندن و . مرد خود ساخته ای از یک خانواده ی معمولی مکی بود

 سال، تا فتح نهایی مکه و حجة الوداع، 18 ساله بود که اسالم آورد و 27. نوشتن آموخت و سخت عاللمند به شعر و ادبیات بود
با وجودی که عمر مردی هوشمند و . را به همسری به دمحم داد و بر مرگ پیامبر به زاری گریست" حفظه"دخترش . همراه پیامبر بود

با سیاست بود، به دلیل اراده ای مصمم و زبانی صریح، طرفداری سخت از عدالت و حمایت از ناداران، در میان بزرگان لریش 
سپاه اسالم تمامی عراق، ایران، مصر و شام را در  ( میالدی644 تا 634/  هجری 23 تا 13)در دوره ی خالفت او. محبوبیتی نداشت

 شهر 4050نوشته اند که در دوران عمر بیش از . فتح کرد... نبردهای بزرگی چون یرموک، دمشك، لادسیه، جلوال، مدائن، نهاوند، و
عمر برای هر بخش تازه فتح شده، حاکمی منصوب کرد، دیوان محاسبات تشکیل داد و منشی و کاتب و . توسط سپاه اسالم فتح شد

دفتردار معین نمود و برای امپراطوری پریشان و نابسامان تازه، بنیان اداری و سیاسی و اجتماعی درست کرد، پلیس و اداره ی امنیت 
از آنجا که عمر، خود لاضی و فمیهی بزرگ بود، برای . تاسیس نمود، به گونه ای که امیران و حکام به شدت از لدرتش بیمناک بودند

برای امیران و فرمانداران انتخابی، حکم می نوشت و آنها را به . تشکیل داد" لضا"اولین بار، فمه اسالمی را تدوین کرد و سازمان 
در نامه ای به یکی از فرماندارانش نوشته؛ فراموش نکن که من تو را به ریاست بر مردم . رعایت عدالت و لسط، تشویك می کرد

تو تعیین شده ای تا مردم را در مسجد اعظم گردآوری و به آنها اصول و مبانی اسالم را تعلیم دهی و حك . نگماشته ام تا حکومت کنی
درهای خانه ات را به روی مردم نبند، لدرتمندان را کمتر بپذیر و . تو را برای راهنمایی مردم برگزیده ام. و حمولشان را یادآوری کنی

. با ضعیفان بیشتر معاشرت کن و چنان رفتار نکن که برترین آدمیان هستی

به بیت  (زکوة و خمس)عمر تاریخ هجری را بنا نهاد، بیت المال مسلمین را تاسیس کرد تا ثروت های به چنگ آمده همراه با مالیات 
کلیمیان و مسیحیان را در . المال واریز شود، به تملید ایرانیان دفاتر مالیاتی تدارک دید، شهرهای تازه ای نظیر کوفه و بصره را بنا کرد



در عین حال سکونت یا اشتؽال کلیمیان و مسیحیان را در خاک . عبادت آزاد گذاشت و فرمان داد هیچ مسلمانی نباید متعرض آنان شود
، تمامی حجاز گرفتار خشکسالی و لحطی بزرگی ( میالدی641 تا 638)سه سال از دوره ی ده ساله ی خالفت عمر. حجاز، ممنوع کرد

فرمان داد تا از شهرهای نزدیک . عمر با درایت کامل، ترتیبی داد تا ساکنین حجاز این بال را با کم ترین تلفات، پشت سر بگذارند. شد
عمر . ایران و سوریه، مواد ؼذایی به حجاز حمل کنند و روزانه مردمی را که از گرسنگی به مکه و مدینه روی آورده بودند، اطعام کرد

 میالدی به دست مردی ایرانی االصل به نام 644در . به ساده زندگی کردن مشهور بود و اؼلب اولات روز را با مردم می گذراند
او در بستر مرگ، شورایی از شش نفر؛ علی، عثمان، عبدالرحمن عوؾ، سعدبن ابی . فیروزان، معروؾ به ابولولو، به لتل رسید

با آن که علی و طلحه نیز از سوی برخی از مردم نامزد خالفت بودند، چهار . ولاص و طلحه تعیین کرد تا خلیفه ی بعدی را انتخاب کنند
عثمان که تاجری ثروتمند از خانواده ی بنی امیه . به جانشینی عمر برگزیده شد" امیرالمومنین"روز پس از مرگ عمر، عثمان با نام 

بارها بخش بزرگی از دارایی اش را هزینه ی . او چهارمین نفری بود که به دمحم ایمان آورد. خلیفه بود (656 تا 644) سال 12بود، 
 میالدی همراه یازده مرد و یازده زن، بعلت آزار 614ابتدا با رلیه دختر دمحم ازدواج کرد و در . جنگ های دمحم با ؼیر مسلمانان کرد

هنگام هجرت پیامبر، عثمان ثروت و دارایی اش در طائؾ و مکه را بر جای گذاشت و . مسلمانان در مکه، به حبشه مهاجرت کرد
چون . او که تاجری هوشمند بود، در مدینه نیز کارش باال گرفت و به زودی ثروتمندترین مرد شهر شد. همراه دمحم به مدینه رفت

پس از فتح مکه و طائؾ، دارایی از دست رفته اش . همسرش رلیه به بیماری ماالریا درگذشت، با ام کلثوم، دختر دیگر دمحم ازدواج کرد
هزار دینار نمد و هزار شتر )عثمان بخش بزرگی از هزینه ی جنگ تبوک، آخرین نبرد پیامبر را به عهده گرفت . به او بازگردانده شد

. در انتخاب ابوبکر و عمر حضور داشت و جزو اولین کسانی بود که با آنها بیعت کرد (...برای حمل و نمل و بسیاری اسب و

در دوران خالفت عثمان، خراسان و طبرستان و ارمنستان، تونس و لبرس نیز به دست مسلمین فتح شد و امپراطوری اسالم، از شمال 
عثمان مامورانی . تا ورای مرزهای سوریه، از ؼرب تا مراکش در شمال آفریما و از شرق تا آن سوی مرز پاکستان فعلی، گسترده شد

" بسم هللا"به دربار چین فرستاد و اولین مسجد را در چین بنا کرد، و سکه های ساسانی را که هنوز با نام یزدگرد رایج بود، با حک 
مسلمانان را که از زمان ابوبکر آؼاز شده " لرآن واحد"و باالخره تدوین . در طرؾ دیگر، به سکه ی امپراطوری اسالمی تبدیل کرد

(. 7)بود، به پایان برد

عثمان که تاجری ثروتمند و موفك بود، بیشتر با بزرگان حشر و نشر داشت و نفع آنان را مد نظر داشت و بر خالؾ عمر، با مردم 
 روز 40عده ای بر او شوریدند و حتی خلیفه را . محبوبیت عثمان در سال های آخر خالفتش افول کرد. عادی چندان سر و کاری نداشت

هنگامی که شورشیان لصد لتلش را داشتند، . عثمان مانع می شد که طرفدارانش با شورشیان ممابله کنند. در خانه محبوس نگه داشتند
عثمان آنها را از اختالؾ و خونریزی میان . گروهی از جمله حسن و حسین، فرزندان علی داوطلبانه برای محافظت او مسلح شدند

اما پس از مدتی، . با وساطت علی لرار شد عثمان والی مصر را بر کنار و مروان بن حکم را از خود دور کند. مسلمین بر حذر داشت
عثمان که خطیبی زبر دست بود، در مسجد پیامبر، مردم را از . شورشیان، بصره و کوفه را تصرؾ کردند. عثمان از سر پیمان گذشت

اما هنگام مراسم حج، گروهی لصد لتل او را داشتند و به سویش سنگ . بسیاری از شورشیان به او پیوستند. اختالؾ بر حذر داشت
با وجودی که عثمان سخت زخمی و بستری شد اما هم چنان مانع می شد که طرفدارانش با شورشیان ممابله کنند و سبب . پرتاب کردند

عثمان که در هفتاد سالگی به خالفت رسید، . باالخره گروهی از ناراضیان به خانه اش ریختند و او را به لتل رساندند. خونریزی شوند
. درگذشت ( میالدی656) هجری 35در 

این ایرادی ست که عمدتن . سپرد (بنی امیه)شیعیان معتمدند که عثمان مناصب و مشاؼل بزرگ را به خویشان و افراد خانواده ی خود 
اختالؾ بنی امیه و بنی هاشم که هر دو از لبیله ی لریش بودند، به دوران پیش از دمحم باز می . خانواده ی بنی هاشم به عثمان داشتند

با ظهور دمحم از خانواده ی فمیر و کم جمعیت . زمانی که بنی امیه، هم از نگاه تعداد و هم از لحاظ ثروت از بنی هاشم برتر بودند. گردد
عثمان با برگزیدن افرادی چون معاویه و مروان به حکومت والیات، بار دیگر سبب برتری . بنی هاشم، برتری بنی امیه از میان رفت

از سوی دیگر علی در ؼزواتی که برای فتح مکه صورت گرفت، بسیاری . خانواده ی بنی امیه شد، چیزی که خوش آیند بنی هاشم نبود
با این همه عثمان هرگز حاضر . می نامیدند" لتال العرب"به همین دلیل او را . از بنی امیه را که مخالؾ پیامبر و اسالم بودند، کشت

. نشد طرفدارانش به روی مخالفین و شورشیان شمشیر بکشند و این امر سبب نفاق بین مسلمانان شود

پس از مرگ . علی که در خانواده ی پیامبر بزرگ شده بود، پس از هجرت، داماد پیامبر شد و در تمام ؼزوات در کنار دمحم جنگید
جانب فاطمه را گرفت اما همین که سه چهار ماه پس از پیامبر، فاطمه نیز در گذشت، علی با ابوبکر، و " فدک"پیامبر، در لضیه ی 

خانواده ی بنی امیه، به ویژه معاویه پسر عم عثمان و حاکم . پس از لتل عثمان، علی به خالفت برگزیده شد. سپس با عمر بیعت کرد
" فتنه ی اول"شیعیان این لیام را . ابتدا عایشه علم مخالفت برداشت و طلحه و زبیر به او پیوستند. شام، با علی از در مخالفت درآمدند

مخالفین از علی خواستار مجازات لاتلین عثمان بودند و چون علی اظهار داشت که کشندگان عثمان در اختیار او نیستند، . می نامند
مخالفین در بصره گرد آمدند، شهر را تصرؾ کردند و مردم را علیه علی تشویك کردند و برخی از طرفداران علی را کشتند و پیشنهاد 

علی بر . معروؾ است" جنگ جمل" میالدی، سال اول خالفت علی، جنگی در گرفت که به نام 656در . مذاکره با علی را نپذیرفتند
آنگاه علی مرکز خالفت را به کوفه برد که اهالی اش نسبت به مدینه، . عایشه و طلحه و زبیر پیروز شد و شورشیان متفرق شدند

معاویه فرمان علی را نپذیرفت و به همراه عمروعاص، به . سپس معاویه را از حکومت شام معزول کرد. بیشتر طرفدار علی بودند
به نتیجه  ، روز۱۱۰می خوانند، پس از" فتنه ی دوم"که شیعیان آن را " صفین"جنگ . بهانه ی انتمام خون عثمان، به جنگ علی آمد
عمروعاص از سوی . برگزینند و نتیجه ی َحَکمیت آنان را، هرچه باشد بپذیرند" َحَکم"ای نرسید و لرار شد هر کدام از طرفین، یک 

عمروعاص که مردی سیاس و حیله گر بود، ابوموسی را فریب داد و . معاویه و ابوموسی اشعری از سوی طرفداران علی انتخاب شدند



مخالفین . برخی از یاران علی تن به این حکمیت ندادند و خواستند به جنگ ادامه دهند اما علی نپذیرفت. رای به نفع معاویه صادر شد
در گرفت که " نهروان"مذاکره به نتیجه ای نرسید و جنگ سوم به نام . معروؾ شدند، رو در روی علی ایستادند" خوارج"که بعدها به 

، ولتی علی برای نماز به مسجد بزرگ ( میالدی661) هجرت 40 رمضان سال 19در . در آن خوارج از سپاه علی شکست خوردند
 سال 5به این ترتیب خالفت علی تنها . کوفه رفت، یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی ضربتی به او زد و علی دو روز بعد درگذشت

. و تمریبن تمامی آن صرؾ جنگ با مخالفین داخلی شد (661 تا 656)طول کشید 

.  سال از مرگ پیامبر تا خالفت علی، تواریخ شیعه پر از اخبار ضد و نمیض درباره ی امام اول شیعیان است25در مورد فاصله ی 
شیعیان از جمله نوشته اند که چون علی مایل نبود میان مسلمانان اختالؾ افتد و کار به جنگ و خونریزی بکشد، از ادعای خالفت چشم 

اگرچه علی در هیچیک از جنگ های مسلمین در آن سال ها شرکت نداشت . خود گذشت و گوشه نشینی اختیار کرد" حك"پوشید و از 
طبك الوال ضد و . اما در هیچ تاریخی هم نیامده که از سوی یکی از خلفای سه گانه، پیشنهاد امارت یا لضاوتی به علی شده باشد

 سال، به کار کشاورزی مشؽول بوده و تنها در دوره ی عثمان چند جا با سیاست های 25نمیض در تواریخ شیعه، گویا علی در آن 
به اعتبار معاویه و عمروعاص و بنی امیه، علی در شورش علیه عثمان و لتل او شرکت داشته اما در . خلیفه مخالفت کرده است

اصولن عدم پیروزی سپاه علی بر معاویه، نشانه ی آن است . تواریخ اهل سنت، هیچ کجا او را آشکارا در لتل عثمان متهم نکرده اند
نه از حب "گفته می شد اؼلب لشکریان علی در جنگ صفین، . که رفتار و سیاست علی در میان مردم هم، چندان محبوبیتی نداشته است

. طرؾ علی را گرفته بودند" علی که از بؽض معاویه

در لرن " سید رضی"مجموعه ای از نامه ها و خطابه های منسوب به علی را که تمریبن تمامی به دوران خالفتش مربوط می شود، 
اما روشن نیست این خطابه ها و نامه ها از کجا پس از گذشت سه لرن و نیم از . تدوین کرده است" نهج البالؼه"چهارم هجری، به نام 

که صد سال پیش تر از نهج البالؼه نوشته شده، عمر رسم " طبری"اما به شهادت تاریخ معتبر . مرگ علی، به دست سید رضی رسیده
خطابه های . داشت طی نامه هایی رعایت عدالت در لضاوت و امارت بر مسلمین را به امیران و حکام خود در والیات، یادآوری کند

به گمان من آنچه در نهج البالؼه به . عمر و عثمان که هر دو خطیبانی زبردست بودند، به ویژه عمر نیز، در تواریخ اسالمی آمده است
علی نسبت می دهند، مانند بسیاری از اوصاؾ دیگری که شیعیان در مورد علی نوشته اند، نه والعیت تاریخی، بلکه بیشتر ؼلو و 

ابوذر "علی، کسانی نظیر " سکوت"در تمام سال های . بزرگ نمایی از روی عالله به علی، و دشمنی با خلفای دیگر بوده است
که از یاران دمحم بودند، انتمادات خود نسبت به عمر و عثمان را آشکارا در کوی و مسجد و در حضور خلیفه " عمار یاسر"و " ؼفاری

علی . پرهیز علی از اختالؾ میان مسلمین نیز، تالشی بود که عثمان کرد و شیعیان این را هم به علی نسبت می دهند. ابراز می کردند
دوران کوتاه خالفتش دلیل . اما علی مرد سیاست نبود. مرد شجاعی بود و شمشیرش همه جا در صؾ ممدم جنگ ها می درخشید

او نه تنها از اختالؾ میان مسلمین پرهیزی نداشت، بلکه نتیجه ی پنج سال خالفت او با سه جنگ بزرگ . روشنی بر این مدعاست
اختالؾ و انشعاب بین مسلمانان، در . داخلی، دلیل اختالؾ آشکار بین مسلمین و عدم توانایی علی در جلوگیری از این اختالؾ است

. سیاست ضعیؾ او بود که سبب لدرت گرفتن معاویه و بنی امیه شد. اصل بدعتی ست که علی گذاشت

 سال، تنها بود و روزها یا شب ها در نخلستان ها سر در چاه فرو می کرد و 25شیعیان هم چنین ادعا می کنند که علی در تمام آن 
علی بجز چهار فرزندی که از فاطمه داشت، پس از او چندین همسر دیگر اختیار کرد و فرزندان دیگری چون عباس و . فریاد می کشید

کسی که روزها پیوسته در نخلستان و در . با استناد به تاریخ، تعداد افراد خانواده ی علی بیش از بیست سی نفر بودند. دمحم حنفیه داشت
کار کشاورزی بود و شب ها بین یتیمان و بیوه زنان، نان و خرما تمسیم می کرد و یا به نماز و عبادت های طوالنی شبانه می 

داشت؟ و اگر تنها بود، چرایش در کجاست؟ چرا حتی حسن و حسین، " تنهایی"، با آن تعداد افراد خانواده، کجا فرصت (8)پرداخت
فرزندان علی از فاطمه، در نبردهای مسلمین شرکت داشتند، و جزو محافظین عثمان بودند؟ پاسخ این سواالت، و بسیاری پرسش های 

این ادعایی ست که در ممابل دروغ بزرگ در . دیگر را باید در رفتار علی، و عدم محبوبیتش در بین اعراب، و حتی خانواده اش یافت
اما درک تاریخ از راه گوش میسر نیست، تاریخ را باید خواند و با تطبیك و . مورد صدر اسالم و علی، کاملن بیرنگ جلوه می کند

. ممایسه به حمیمت نزدیک شد

مدینه ی )در مورد داستان هایی که از رفتار دمحم و علی با کافر و یتیم و بیوه و فمیر و ؼیره تعریؾ شده، الزم به ذکر است که یثرب 
از سوی دیگر ساکنان حجاز، . بیشتر به کشاورزی مشهور بوده و مکه مرکز تجاری و بازرگانی حجاز به شمار می رفته است (بعدی

، چمدر بوده؟ "صدر اسالم"این پرسش پیش می آید که جمعیت مدینه در دوران . عمدتن اعراب بدوی و کوچی بوده اند، و نه شهرنشین
شؽل این مردم چه بوده، چه تعدادی ساکن شهر بوده اند و چه تعدادی از آنها جزو لبایل کوچی در سفر و تجارت بوده اند؟ از 

شهروندان مدینه، چه تعدادی هر روز به مسجد می رفته اند یا در خانه ی خلیفه جمع می شده اند؟ چه تعداد از اینان مردم عادی بوده 
اند و چند نفرشان از یاران همیشگی خلیفه و از بزرگان لبایل بوده اند که پیوسته با خلیفه حشر و نشر داشته اند؟ اصولن نحوه ی 

چگونه بوده است؟ چمدر از این جمعیت را زنان تشکیل می داده ... زندگی و حضور این افراد در مسجد و نماز جماعت و دیدار خلیفه و
اند؟ و اصولن زنان در مسجد و حجره و خانه ی خلیفه، جایی داشته اند؟ اگر داستان هایی شبیه به آن کلیمی که هر روز از بام، 

آثاری از حمیمت داشته باشد، باید پرسید؛ اصولن چه حسنی دارد ولتی می دانیم آتش می ... خاکستر گرم بر سر راه دمحم می ریخت و
می رفته " بام"چگونه بوده که آن کلیمی بر " صدر اسالم"بارد، سرمان را زیر آن بگیریم؟ ساختار معماری در مدینه یا مکه در دوران 

و با سطلی خاکستر آتش، منتظر عبور پیامبر می نشسته است؟ و اگر چنین بیماری وجود خارجی داشته، اسالم آوردن او چه افتخاری 
... می آفریند؟ و



آن که من موالی او )با این وجود این سوال هم چنان بالی می ماند که اگر تعبیر و تاویل آخوندهای شیعی از کالم دمحم در ؼدیر خم 
را بپذیریم که ممصود پیامبر برگزیدن علی به جانشینی خود بوده، ابتدا باید اعتراؾ کنیم که دمحم اشتباه  (هستم، علی موالی اوست

بر خلك، بر نمی آمده و در بین خلفا نه تنها " موالیی"بزرگی کرده چرا که دوران کوتاه خالفت علی نشان می دهد که او از عهده ی 
عمر، بهترین خدمت را به اسالم کرده و از هر لحاظ، بهترین خلیفه بوده، بلکه علی در پنج سال خالفتش حتی به اندازه ی عثمان هم 

باید گفت بنیان گذاران تشیع، به ویژه از آل بویه تا پایان دوران صفوی، نه تنها کارهای عمر، از جمله نامه هایش به . امتیاز نمی آورد
کارگزاران والیات را به حساب علی گذاشتند، بلکه مجموع محسنات دیگر خلفا را پای علی نوشتند، همان گونه که بسیاری ویژگی های 

( 9)رستم را به علی نسبت می دهند

از سوی دیگر، در صورتی که تاویل شیعه از کالم دمحم را بپذیریم، پس پیامبر بی آن که از صالحیت سیاسی علی آگاه باشد، او را بر 
نیاز داشت؟ او پیامی از جانب خدا آورده و به گوش خالیك " جانشین"به " خاتم النبیین"مردم تحمیل کرد حال آن که نمی دانیم چرا 

این بازماندگان اند که اگر پس از پیامبر، مایل به داشتن رهبر و راهنمایی هستند، باید یکی را . رسانده و ماموریتش را انجام داده بود
گیریم که تاویل و تفسیر شیعه از کالم دمحم درست هم باشد، آیا صرؾ این . که شایسته ی رهبری می دانند، برگزینند و به او التداء کنند

را به علی می دهد که شمشیر بکشد و از مردم بخواهد که او را " حك"این " هر کسی من موالی او هستم، علی موالی اوست"که 
موالی خود بدانند؟ پس چرا علی چنین نکرد با وجودی که بنا بر تواریخ شیعه، خالفت بعد از دمحم، حك علی بود؟ چرا علی از گفتار و 

وصیت پیامبر دفاع نکرد، و نه تنها با ابوبکر و عمر و عثمان نجنگید، بلکه با آنها بیعت کرد؟ اگر نیت او، بنا بر تواریخ شیعه، پرهیز 
از اختالؾ میان مسلمین بود، چرا تمامی پنج سال خالفت علی، صرؾ جنگ و ستیز میان مسلمین، و در اصل اختالؾ میان مسلمین 

خود و کالم رسول چشم پوشید؟ برای آن که اختالؾ میان " حك"نشست و از " ساکت" سال 25شد؟ به این ترتیب باید بپذیریم که علی 
می کرد؟ اصولن اگر " سکوت"خود را بگیرد، باز هم " حك"مسلمانان نیافتد؟ اگر علی در میان مردم آنمدر هواخواه داشت که 

هواخواهان علی در اکثریت لاطع بودند، علی نیازی به شمشیر و جنگ و خونریزی داشت؟ از سوی دیگر دوران خالفت علی به وضوح 
شد، بر سر حك خود ایستاد، و درگیر سه جنگ داخلی " انتخاب"همین که . نشان می دهد که او پروای اختالؾ میان مسلمین را نداشت

سه جنگ بزرگ بین مسلمین، تا آنجا که هرگز فرصت نکرد تا یکپارچگی دنیای اسالم را که عمر و عثمان حفظ کرده بودند، تحت . شد
بسیاری از احکامی که علی صادر کرد، مانند حکم عزل معاویه یا نصب مالک اشتر، از سوی حکام ولت پذیرفته . کنترل خود درآورد

آخوندهای شیعی، از کالم پیامبر در ؼدیر خم، شمشیر نکشید و ادعای خالفت " تعبیر"در عین حال نمی دانیم چرا علی بنا بر . نشد
شد، چرا باید از او متشکر باشیم؟ عمر با وجودی که " خانه نشین"کرد، و " سکوت"نکرد؟ و چون چنین نکرد، و به زعم آخوندها 

سه سال از ده سال حکومتش، سخت درگیر خشکسالی و لحطی بود، اما پهنای دنیای اسالم را از شرق تا آنسوی مرزهای پاکستان 
فعلی، و از ؼرب تا ورای مرزهای مصر گسترانید و برای اداره ی این سرزمین پهناور، لانون و ممررات و ساختار اداری تاسیس کرد 

همین طور عثمان که نیمی از دوران خالفتش با شورش های داخلی . و از مدینه بر همه جای سرزمین های تازه فتح شده، تسلط داشت
... درگیر بود،

 سال پس از هجرت و در حیات پیامبر، و چه پس از او در دوران خالفت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، 11چه در " صدر اسالم"پس 
، و ؼارت و چپاول اموال آنان در سراسر سرزمین های "کافر"دورانی سراسر خون و کشتار ؼیر مسلمانان و دگراندیشان به عنوان 

آن  (برخالؾ روایت تواریخ شیعه)جز لکه های سفیدی در یکی دو جای کارنامه ی خالفت ابوبکر، عمر و عثمان، ... فتح شده بود و
و مگر جمعیت . هم تنها در محدوده ی شهر مدینه، و نهایتن در شعاع چند صد کیلومتری آن، یعنی سرتاسر حجاز، امتیاز دیگری ندارد

مدینه یا حجاز در زمان خلفا چمدر بوده؟ چند نفر پشت سر خلیفه در مدینه نماز می خواندند و جز بزرگان لبایل و اطرافیان 
رخصت می یافتند با خلیفه از ... ، چند شهروند عادی نظیر چوپان و ساربان و برده و کوچی و عرب بدوی بیابانی و"امیرالمومنین"

صدر "خود باشند؟ در تمام آن زمان کوتاه " مالک"خویش بنالند؟ شاهد مجازات " صاحب"مشکالت خود بگویند؟ از جور ارباب و 
، چند زن به دادخواهی نزد خلیفه آمدند و از روزگار بردگی شان بر طبك لوانین ستتی و لبیله ای و اسالمی، شکایت کردند؟ حال "اسالم

به مصلحت کار و زندگی پدرانشان، خرید و فروش می شدند و روزگار ... آن که زنان حتی به عنوان دختر دمحم و ابوبکر و عمر و
اگر به فرض محال، مدینه یا حجاز در عصر عمر را به . همسر خلیفه با زن یک بیابانگرد معمولی، مگر در رفاه، تفاوت دیگری نداشت

بپذیریم، روزگار میلیون ها مسلمان و ؼیر مسلمان در سرتاسر امپراطوری اسالمی، در شام و " صدر اسالم"عنوان بهشت موعود 
( 10)تحت تسلط حاکمان عرب، چگونه بود؟... بصره و کوفه و خراسان و ماوراء النهر و ری و همدان و مصر و تونس و

 و جامعه ی آن روز،  طیؾ هایی از نیروهای داخلی دچار هرج و مرج نمی شداول، توسط سال 14- 13مشروطیت در انمالب اگر روند 
رضاخان اگر پس از کودتا، دیکتاتوری . نمی رسید 1299کودتای و کار به ، به سمت اهداؾ مشروطیت پیش می رفتافتان و خیزان 

به نفع خود و برای ماندن بر سر لدرت و تؽییر سلطنت رضاخان  و ترلی خواهان و روشنفکران نمی شدمانع بروز نظرات ضد آخوندی 
، تا در جامعه ی ایران را نمی دادابراز وجود دوباره ی رخصت فرصت و  و به آنها  نمی کردبا آخوندها ساخت و پاختخانواده اش، 

 شاید فاتحه ی دخالت نیروهای مذهبی در سیاست و ...، همین طور فرزندش رسوخ کنند مملکتباز در رگ های فرهنگی و اجتماعی
ها "مگر"و " اگر"در عین حال نمی شود بر روی این ! شاید.  و به آخر می رسید خوانده می شد،جامعه ی ایران، جایی در همان ایام

به بعد، در همه ی زمینه های سیاسی و اجتماعی و التصادی نفوذ کرد و به نیرویی تعیین روحانیت از دوران صفوی . شرط بندی کرد
از طرؾ . کننده تبدیل شد و تنها در صورت آگاهی و عمل کردن یکپارچه ی بمیه ی نیروهای اجتماعی ممکن بود به عمب رانده شود

جامعه ی بر سر دیگر از همان دوران صفویه، روحانیت شیعه خود را بصورت لدرتی جایگزین برای حکومت جلوه داده بود و پیوسته 
اصرار  هم چنان متوهمانه ... وو لوانین شریعت و پاسخگویی لرآن و اسالم به تمام مشکالت جامعه ی مسلمین" صدر اسالم"ایده آل 

! بزرگ را باور داشت، و هم چنان دارد" توهم"می ورزید، به گونه ای که با آن همه جعلیات، بخش بزرگی از خود روحانیت هم آن 



ی مسلمین پس از خلیفه آرمان شهری که در آن جعل کردند، " صدر اسالم"بود که از دوران کوتاه  "آرمان شهری"الگوی این توهم، 
! نماز، دنیای اسالم را از همان گوشه ی مسجد رهبری می کرد

درسی که این سی سال . و ماندن آنها در اپوزیسیون، می توانست تا لرن ها ادامه یابد  این توهم با به لدرت نرسیدن آخوندهابهررو ،
سیصد سال آخوندها در خوابی بود که بیدار شدن از به در آورد، " صدر اسالم" و بسیاری از خود آخوندها را هم از توهم ،داد ملت به

 کسی اما هنوز ...ترکیدچون حبابی  در کمتر از سی سال،  و توهمی کهخواب. دیده بودند و مردم را به تعبیر آن فریفته بودندگذشته 
... ، جامعه ای سرشار از عدالت و برابری و رفاه عمومی و امنیت و"صدر اسالم"وعده داده شده ی " آرمان شهر"نگفته که؛ اگر این 

توهمی بیش نبود و به راستی یک والعیت تاریخی بود و می توانست در گوشه ای از جامعه ی امروز ما با همان شکل و شمایلی که بر 
سر منبرها توصیؾ می شود و در کتاب ها وعده داده شده، اتفاق بیافتد، چند پابرهنه ی محروم حاضر اند از بیابان سراسر هولی 

پوشیده از جسد، و دریایی لبریز از خون، و جهانی سرشار از دروغ و دؼل و تظاهر و لجن پراکنی و شکنجه و تجاوز و چپاول، به 
عبور کنند تا سرانجام به این بهشت موعود برسند؟ " جمهوری اسالمی"حجم والعیتی به نام 

هم ساخته شود و روزی سه بار، صبح، ظهر و شب تنمیه شود، دردی از دردهای آن جامعه درمان " صدر اسالم"نه گمانم اگر کپسول 
نیست تا به عنوان لیم مردم، " ولی فمیه"و " رهبر"در ساختار جامعه ی آزاد، جایی برای "! آوازه خوان، نه آواز"شود، که گفته اند؛ 

در همه ی موارد نظر بدهد و تصمیم بگیرد، این مجری لانون و ممررات است که باید سیاستمدار و با اراده باشد، و گرنه از کتاب 
مثل هر کتاب لانون دیگر  (اگر معادل کتاب لانون محسوب شوند)اسالم و لرآن و فمه و اصول هم، . لانون به تنهایی کاری بر نمی آید

شیخ نوری و سید ضیاء از امیر ! هم شاه اسماعیل لرآن داشت، هم شاه عباس و هم شاه سلطان حسین. به تنهایی مشکل گشا نیستند
کبیر و لائم ممام و مصدق، هم مسلمان تر بودند و هم لرآن و فمه اسالمی را بیشتر و بهتر می دانستند؛ نه هرکه طرؾ کله کج نهاد و 

عمر در ده سال خالفت، با وجودی که سه سالش درگیر خشکسالی و لحطی مهیبی بود، ! کالهداری و آیین سروری داند/ راست نشست 
برای امپراطوری اسالم که بیست برابر شبه جزیره عربستان وسعت، و صدها برابر مدینه جمعیت داشت، ساختار اداری تهیه کرد، نظام 

لشکری سر و صورت داد، برای والی و حاکم هر بخش آن، لوانین و ممررات نوشت، دستگاه لضایی و پلیس تاسیس کرد و حتی 
 سال پس از او، علی همه ی این ممررات را آماده داشت اما در طول پنج سال، 12حال آن که ... سازمان امنیت و اخبار تشکیل داد و

حتی حجاز و عراق سفلی را نتوانست اداره کند و اختالفاتی که در دوران خالفت او پیش آمد، برای همیشه امپراطوری اسالم را به ده 
ها جزیره تمسیم کرد که حتی در دوران هارون الرشید، پر لدرت ترین خلیفه ی عباسی با همه ی دستگاه عریض و طویل امنیتی اش، 

استفاده کنند، " اختالؾ بیانداز و حکومت کن"به خوبی همان هفت سال خالفت عمر اداره نمی شد و خلفا همه جا ناچار بودند از 
ؼزنوی را علیه سامانی، سامانی را علیه صفاری، خوارزمشاهی را علیه ؼزنوی و چنگیز را علیه خوارزمشاه بشورانند تا بتوانند 

... خلیفه بمانند

پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یادداشت ها؛ 

این یادداشت، یک نوشته ی سردستی ست، و بهانه ای شاید، برای کسانی که در این زمینه تخصص دارند، و آنمدر می دانند که  (1)
مشکل من آنجاست که به هیچ محمك عمامه داری نه اعتماد دارم و . بررسی و تحمیمشان بتواند درستی یا نادرستی ادعاهای مرا نشان دهد

عالمه در چه؟ در )باشد " عالمه"به گمان من پوشیدن این لباس، تنها برای فریب مردم است، گیرم که طرؾ در کار خود . نه اعتماد
جای دین در پستوی ذهن هر انسان . داشته باشد" دالل"و " واسطه"کار دین و خدا، دکانداری و کاسبی نیست تا نیاز به  (جعلیات موهوم؟

یعنی ! هم للمداد شود، و آشکارا" حرفه"، "تبلیػ"، نوعی ریا و تظاهر و دکانداری ست، چه رسد که این "باور"حتی تبلیػ برای . است
!  کسی مدعی شود که وظیفه دارد برای خدا و رسول خدا و دین تبلیػ کند

، یا خاطرات برخی 1318برای شناخت بهتر جمال الدین اسدآبادی، رجوع کنید به دمحم امین خوکیانی، حیات سید جمال الدین افؽانی،  (2)
دین و دولت در "، نظیر "بالر مومنی"و البته اثار خواندنی  (حیات یحیی)از رجال دوره ی لاجار، نظیر خاطرات یحیی دولت آبادی 

ایرانی )بالر مومنی با استناد به ده ها کتاب و مماله و یادداشت و سند از افرادی . (1372/1993نشر باران، سوئد، )" عصر مشروطیت
سید جمال الدین، . که جمال الدین اسدآبادی را از نزدیک می شناخته اند، بر شخصیت مبهم این مرد، روشنی انداخته است (و ؼیر ایرانی

با تکیه بر اطالعات عمومی، حافظه ی لوی، و البته اعتماد به نفس عجیب، توانسته طیؾ وسیعی از افراد در ایران و هند و افؽانستان و 
فرانسوی، شیخ عبده مصری و " ارنست رنان"افرادی که در میانشان . روسیه و عثمانی و مصر و انگلیس و فرانسه را به خود جلب کند

برخالؾ آنچه گفته و نوشته اند، نه تنها زبان های انگلیسی و فرانسه را درست نمی دانسته، بلکه عرب ! میرزا آلاخان کرمانی هم بوده اند
معلوم می شود که از " اتحاد اسالم"بزرگ او تحت عنوان " جاه طلبی"از . زبان ها در مورد زبان عربی او هم نظر مثبتی نداشته اند

، از پایه ؼلط (مسیحیت)در ممابل اتحاد ؼرب " اتحاد اسالم"چرا که اولن . تاریخ و جامعه شناسی و مردم شناسی هم بی اطالع بوده است
سید . است (از اندونزی تا منتها الیه شمال ؼرب آفریما)اما ساده ترین مانع چنین آرمانی، تفاوت عمیك فرهنگ و تاریخ ملل مسلمان . است

 (...و (اسماعیلیه)سنی حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی و شیعه و هفت امامی )جمال الدین و هم فکرانش اگر تنها به روایت های مختلؾ 
تالشی . ناممکن است" هویت مشترکی"جهان اسالم دلت می کردند، در می یافتند که حتی در میان چند کشور مسلمان همسایه، بنای چنین 

، در (اسرائیل)عملی شد، و علیرؼم وجود دشمن مشترک ... و یا عراق عبدالکریم لاسم و (مصر و سوریه)که در دوران ناصر و اسد 
. مدت کوتاهی از هم پاشید

 (...افؽانستان، ایران، عثمانی، مصر و )، این که برای رسیدن به چنین هدؾ ناممکنی، در هر کشور مسلمان "سید"دلیل دیگر بر شیادی 
دینی را علیه استعمار انگلیس و فرانسه و روس می شوراند، و از سوی دیگر در " رهبران"حتی در هندوستان، شاه و امیر و خلیفه و 

به بانیان استعمار متوسل می شد؛ از انگلیسی ها می خواست تا مسلمانان را علیه روس ها .. مسکو، لندن، پاریس، سن پترزبورگ و
در مصر و هندوستان با فرمانداران و نمایندگان ... حمایت کنند، از روس ها می خواست تا علیه انگلیسی ها با مسلمانان متحد شوند و

و در راه . انگلیس رابطه داشت و حتی عضو فراماسیونری شد تا بهر طریك ممکن، به جاه طلبی های بزرگش جامه ی عمل بپوشاند
آرمان بی بنیادش، از واسطگی میان دربارها و پیؽام و پسؽام بردن و معامله و کسب سود برای این یا آن شاهزاده، ابایی نداشت و از این 

این که مخارج هر سفر و پذیرایی های او را کدام درباری یا ثروتمندی می پرداخت، و مخارج مجله اش . طریك، زندگی می گذرانید
در میان کمک کنندگان . چیزی نیست که از کسی پنهان مانده باشد... که در لندن چاپ می شد، از کجا تامین می شد و" عروة الوثمی"

مالی به سید جمال الدین، مردانی از طیؾ های مختلؾ در همه جا بوده اند، برای نفوذ در دربار روس و انگلیس، جهت نزدیکی به 
در میان مریدان او نیز، کسانی نظیر حاج امین الضرب، ثروتمندترین ایرانی زمان هم .... فرماندهان و درباریان استعمارگر در اروپا و

. بوده که خود با امین السطان اتابک مستبد و ضد مردمی ناصرالدین شاه، سر و سری داشته است

ولتی ناصرالدین شاه از دولت )جا می زد " افؽانی"، و "اسعدآباد"جمال الدین برای رسیدن به آرمان پا در هوایش، در ایران خود را متولد 
در افؽانستان و روسیه خود را ایرانی . (بودنش سبب نجات او شد" افؽانی"انگلیس خواست تا جمال الدین را از انگلستان اخراج کند، 

همه جا به وعده و وعید به حاکمان پرداخت؛ روزگاری عبدالحمید عثمانی را به خالفت جهان . معرفی می کرد، تا در دربار تزار نفوذ کند
اما هم چنان . همین وعده را مدتی به پاشای مصر داد، و گویا ناصرالدین شاه را هم چند صباحی به چنین امیدی فریفت. اسالم تشویك کرد

جمال الدین در انتهای عمر، به خیال خود اعتراؾ کرد که . که دوستان به حمیمت وجودی او پی می بردند، درباریان نیز از او سر خوردند
همین ! اشتباهش این بوده که در جهت پیشبرد آرمانش در دربارهای کشورهای اسالمی ولت تلؾ کرده و نه در میان ملت های مسلمان

امر نشان می دهد که مردم را هم نمی شناخته چرا که اگر او، سید جمال الدین شده، به اعتبار احترامی بوده که چند صباحی در این یا آن 
مولتی هم نصیبش نمی " اعتبارات"دربار، نثار او می کرده اند، در حالی که اگر بین مردم به تبلیػ آرمانش می پرداخت، هیچ کدام از این 

در صورت تماس با مردم، او  (از هند، مصر، ایران، عثمانی، و از انگلیس بارها اخراج شد. دربارها هم بارها او را نفی بلد کردند). شد
. را زنده نمی گذاشتند

تمریبن تمامی روشنفکران مذهبی و ؼیر مذهبی دوران مشروطیت، از طالبوؾ و مستشارالدوله گرفته تا میرزا ملکم خان و میرزا  (3)
، در نوشته ها یا نامه هایشان به این نکته اشاره کرده اند که مسیحیت (بجز میرزا فتحعلی آخوندزاده)...آلاخان کرمانی و شیخ روحی و 

در آؼاز رنسانس، لرآن و کتب اسالمی را مطالعه کرده و از روی لوانین اسالمی به اهدافی که پیامبر اسالم به آنها وعده داده، رسیده اند 
برای مصداق بسیاری از دستاوردهای تمدن " یک کلمه"مستشارالدوله در رساله ی . و از احکام اسالم برای پیشرفت خود سود برده اند

آیه و مثال و سند می آورد تا خواننده ... ؼربی نظیر آزادی و برابری و دموکراسی و مجلس و لانون و ؼیره، از لرآن و حدیث و خبر و
... آمده" اسالم"از " مدرنیته"و " تمدن ؼرب"را لانع کند که همه ی فریبندگی های 



آیاتی از لرآن که در )میرزا فتحعلی آخوندزاده چند سالی پیش از مشروطیت می نویسد؛ چطور است که خدای دمحم در آیات مکی  (4)
، "ابولهب"این همه ضعیؾ و بخشنده است که حتی در مورد آزاردهندگان پیامبرش نظیر  (دوران الامت دمحم در مکه، بر او نازل می شده

آیاتی از لرآن )به نفرینی بسنده می کند، اما در مدینه که عده ای دور و بر پیامبر را می گیرند و لدرتی بهم می رساند، در آیات مدینه ای 
ناگهان خدای دمحم این همه لهار و جبار می شود و پیوسته از چپ و راست به لتل و  (که در مدت الامت دمحم در مدینه بر او نازل می شده
 (، بالر مومنی"مکتوبات آخوندزاده")للع و لمع کافران و مخالفین پیامبرش امر می کند؟ 

چون گفته اند تا زنده بودن خدیجه، همسر دیگری انتخاب نکرد، .  همسر برگزید13بنا بر برخی از روایات معتبر، حضرت رسول  (5)
اگرچه تواریخ شیعه روایات متعدد و . پس با توجه به سال مرگ خدیجه، اکثر ازدواج های پیامبر باید در مدینه صورت گرفته باشد

نامعتبری ارائه می دهند؛ از جمله این که فاطمه تنها فرزند پیامبر بوده، در حالی که عثمان خلیفه ی سوم، پس از گرویدن به اسالم، با 
ام "دختر پیامبر ازدواج کرد و چون رلیه یک سالی پس از هجرت به بیماری ماالریا درگذشت، عثمان با دومین دختر دمحم به نام " رلیه"

همسران دمحم؛ ؼیر از خدیجه دختر خوالید، عبارت بوده اند از؛ سودا دختر ذمه، عایشه دختر ابوبکر، حفظه دختر ). ازدواج کرد" کلثوم
عمر، زینب دختر خزیمه، هند دختر ابو امیه، زینب دختر جیش، جوایریه دختر الحریص، رمله دختر ابو سفیان خواهر معاویه، ریحانه 

از سوی دیگر گرفتاری های ناشی از جوانی عایشه، ولت زیادی از  (دختر زیاد خواهر ابن زیاد، صفیه، میمونه، و ماریا دختر لبطیه
زندگی پیامبر را اشؽال کرده بوده؛ نوشته اند که در یکی از نمل و انتمال های جنگی، عایشه از کاروان عمب ماند و پس از یک شبانه 

پس از بحث بسیار بر سر . یاران دمحم از جمله علی نسبت به عایشه تردید کردند. روز، سوار بر شتر عربی بادیه نشین، به کاروان رسید
این که دمحم عایشه را طالق بدهد، از آنجا که پیامبر سخت عاشك عایشه بود، از سوی جبرئیل، دلیل لاطعی بر بی گناهی عایشه آورده اند 

به روایتی دیگر دمحم عایشه را طالق داد و ! پیدا شد" چهار شاهد عادل"و برای رفع هر گونه شبهه ای در رد خیانت عایشه در بیابان، 
! در فمه اسالمی" محلل... "مدت سه ماه و ده روز به عمد همان عرب درآورد و سپس طاللش را گرفت و

هنگام الامت در مکه، برای دیدار با . ضمن این که پیامبر باید با جبرئیل هم پیوسته در تماس بوده باشد تا آیه و سوره نازل کند (6)
. جایی نخوانده یا نشنیده ام که محل ماللات پیامبر با جبرئیل در مدینه، کجا بوده است. جبرئیل به کوه حرا می رفت

. به لرآن عثمان اضافه شده است" الوالیه"و " النورین"نوشته اند که در لرآن شیعیان، دو سوره ی  (7)

هزار )می خواند " با حضور"در یک برنامه ی تله ویزیونی مدعی شده که حضرت علی شبی هزار رکعت نماز " لرائتی"آلای  (8)
بوده که طی آن می توانسته هزار رکعت نماز با " هزار ساله"، شبی "شب علی"باید گفت  (رکعت نماز، چه ارجحیتی بر یک رکعت دارد؟

... حضور بخواند، و در عین حال کوله بار بر دوش، بر در خانه ی یتیمان و بیوه زنان برود و نان و خرما تمسیم کند

دست کم دو تاریخ معتبر از جمله تاریخ . نامه به مالک اشتر در نهج البالؼه، از هر نظر به نامه های عمر به کارگزارانش شبیه است (9)
طبری، نزدیک به صد سال پیش از تدوین نهج البالؼه نوشته شده، به عمر و اعمالش، از جمله نامه هایش به امیران و کارگزاران محلی، 

در حالی که نهج البالؼه بیش از سه لرن پس از مرگ علی نوشته شده و روشن نیست ماخذ و منابع این نامه ها و خطابه . اشاره کرده اند
وفادار بود؟ " مانیفست"نمی دانیم علی، خود به عنوان خلیفه تا کجا به این ! ها کجا بوده

ایرانیان " عرق ملی"این همه زیورآالتی که به شخصیت علی بسته اند، بعید نیست جایی در همان دوران صفویه، و با استفاده از  (10)
این که علی در جنگ علیه ایران و هیچ جنگ دیگری شرکت نداشت اما عمر بود که امپراطوری ساسانیان را ! شکل گرفته باشد

عید عمرکشان از همان دوران صفویه، در ماه ربیع االول ! کافی بود تا علی نزد ایرانیان محبوب، و عمر منفور شود... برانداخت و
آخوندهای جمهوری اسالمی، . و شاه اسماعیل بود که نفرین و طعن و لعن به عمر و خلفای راشدین را بین مردم رواج داد. معمول شد

خود نمی گذرد " حك مسلم"است که از " ملت ایران"آنجا که می خواهند سیاست للدرمابانه ی هسته ای شان را به کرسی بنشانند، سخن از 
" جا انداختن. "خوانده می شود" خس و خاشاک"خود دفاع کند، " حك مسلم"ولتی می خواهد در انتخابات از " ملت ایران"اما همین ... و

در ناسپاسی آخوندها همین بس که اسالمشان را از . دارد تا در ذهن خلك هللا، به والعیت تبدیل شود" ابزار"و " اسباب"دروغ، نیاز به 
اما تمام اعمال نیک عمر را به علی  (عزیزشان نایل نمی شدند" اسالم"اگر عمر ایران را فتح نکرده بود، این آلایان به )عمر دارند، 

! ، به خلك هللا می فروشند"صدر اسالم"منسوب می کنند، عمر را ؼاصب می خوانند، و با این همه دوران او را به عنوان بخشی از 

 سال نیز که شامل خالفت ابوبکر، عمر، عثمان و علی می شود، 52در مابمی آن " صدر اسالم" سال زندگی دمحم، تکلیؾ 23باری، سوای 
صدر اسالم، کجا و چه ولت و چگونه رخ داده، و " آرمانشهر"و این " مدینه ی فاضله"پرسش اینجاست که این . تا اندازه ای روشن است

!  و ؼیره، در این سال ها چگونه بوده است" برابری"و " عدالت"گستردگی 

 

 

 



 "زمان"در " کاتارسیسم"سفر 

 

، در جنوب فرانسه "النگدوک"ها را به عنوان گروهی مسیحی می شناختند که در لرون یازده و دوازده میالدی در منطمه ی "کاتار"
زندگی می کردند، اگرچه در بخش های دیگر اروپا، از جمله آلمان و شمال ایتالیا هم بودند اما آنچه سبب شد نام این فرله ی مذهبی در 

این که آنها به راستی مسیحی بودند، چندان روشن نیست چرا که . تاریخ بماند، روزگار و سرانجام کاتارهای ممیم جنوب فرانسه بود
از سوی . هستند (پدر، پسر، روح المدس)" تثلیث"بود، حال آن که مسیحیان معتمد به  (دو خدایی)" ثنویت"اساس اعتماداتشان بر 

به . آنها به یک خدای لادر که خالك جهان باشد، معتمد نبودند. بنا شده بود" صلح"و " عشك"دیگر اندیشه ی کاتارسیسم بر مبنای 
و آفریده شده ( Demiurgeدمیورژ )یک نیروی شیطانی عمیده ی کاتارها جهان ما که سرشار از زشتی و جنگ و نفرت است، توسط 

روح یا بخش نورانی و نیک انسانی در آنها معتمد بودند . خدای روشنایی و نظم، عشك و صلح، در آفرینش آن نمشی نداشته است
انسان، تالش برای رهایی بخشیدن روح و یاری خدای روشنایی در پیروزی محبوس است و هدؾ زندگی  (جسم)چنگال این جهان فاسد 

اما از آنجا که خدای روشنایی و صلح و نیکی، سپاه ندارد و معتمد به جنگ نیست، . بر خدای تاریکی ست تا جهان از زشتی وارهد
به نوعی کاتارها . به پیروزی نیکی بر زشتی مدد می رساند (اعمال شیطانی)انسان با پرهیز از گناه و دوری جستن از پلیدی و زشتی 

نیز اعتماد داشتند به این صورت که ارواحی که در طول یک زندگی به رهایی نرسند، با حلول به جسمی دیگر، آنمدر عبور " تناسخ"
 .به پاکی و رستگاری نائل شوند (در زمان)می کنند تا باالخره جایی 

زنان "و " مردان خوب"آنها ترجیح می دادند خود را . نامی نیست که اعضاء این گروه مذهبی، به مکتب خود داده باشند" کاتار"
 1181اولین بار در گرفته شده و " افراد نیک"به معنای " Katharioi"نوشته اند که لفظ کاتار از کلمه ی یونانی . بنامند" خوب

مبنای .  گسترش چندانی نداشت1143آنچه مسلم است کاتارسیسم تا . بکار رفته است" اکبارت فون شونو"توسط یک آلمانی به نام 
کتاب دو "از چند اثر بالی مانده از کاتارها، از جمله . می آمد (روم شرلی)اعتمادات کاتارها از شرق اروپا، از امپراطوری بیزانس 

روشن تا مدت ها . های بلؽاری و عرفان اولیه ی مسیحیت نزدیک است"بوگومیل"چنین بر می آمد که فلسفه ی اعتمادی آنها به " شهر
ها نیز به نوبه ی خود تحت تاثیر "بوگومیل"تا آن که معلوم شد . نبود این باورها چگونه از بلؽارستان به جنوب فرانسه کشیده شده

از آنجا که زمانی دراز، هر دو ملت ارامنه و بلؽار جزو . ها بودند که با اعتماداتی مشابه در ارمنستان زندگی می کرده اند"پاولیسین"
بودند، می شد تصور کرد که در زمینه ی اساطیر و باورهایشان از یکدیگر تاثیر و تاثر پذیرفته  (بیزانس)امپراطوری روم شرلی 

. باشند

اعتمادات کاتارها، در دل دنیای کاتولیک، آنها را در ممابل کلیسای رم لرار می داد که معتمد بود عیسی فرزند خداست و برای تحمل رنج 
کاتارها فرزند خدا . خدایی که خالك جهان است، که توسط شیطان آلوده شده. بشر به زمین فرستاده شده تا سبب رستگاری انسان شود

آنها . از نظر آنها کلسیای رم، کلیسای تجمل و کلیسای خائن به خلوص مسیحیت بود. بودن و مصلوب شدن عیسی را هم منکر بودند
می گفتند کلیسا و کارگزاران آن به فساد سیاسی و اخاللی آلوده شده و دیگر نماینده ی عیسی که خود را پیامبر ناتوانان و بی یاوران 

. پاپ و کشیشان کاتولیک، ابتدا سعی کردند از طریك مذاکره، کاتارها را به آؼوش کلیسای کاتولیک رم باز گردانند. می دانست، نیست
بود، کشته شد و  (جنوب فرانسه)توسط شوالیه ای که نماینده ی حکومت تولوز " پیر کاستالنو"، نماینده ی پاپ؛ 1208اما در ژانویه 

در مورد جلوگیری از گسترش " اوژن سوم"فرمان پاپ . کلیسا، کاتارها را کافر خواند و مسیحیون را به مبارزه با آنها ترؼیب کرد
کاتارسیسم، ابتدا به دلیل محبوبیت کاتارها به نتایج مطلوبی نرسید، اما پاپ ها و کلیسا تا پایان لرن دوازدهم میالدی بر سر این فرمان 

بود که این فرمان را بصورتی لاطع در تمام سرزمین های جنوب و مرکز اروپا به اجرا " اینوسان سوم"پافشاری کردند و این پاپ 
حتی اسمؾ ها و کشیش هایی که به دلیل اعتماد به مسیحیت، در فرمان پاپ کوتاهی می کردند، از کار برکنار می شدند و گاه به . گذاشت

را " به زیه"شهر  (..فرانسه، انگلیس، اسپانیا ) سپاه مسیحیت 1209در ژوئیه . عنوان کاتار، به مجازات های سخت محکوم می شدند
همین که دروازه ی شهر به روی لوای فاتح گشوده شد، فرمانده ی کاتولیک دستور . فتح کرد که با مماومت کاتارها به فاجعه انجامید

برخی از اسیران . در روز اول هفت هزار نفر کشته شدند! داد؛ همه را بکشید، خدا بندگان حمیمی اش را از آن میان تشخیص خواهد داد
را در آتش کباب کردند و برخی را کور کردند، به اسبان بستند تا سربازان برای تمرین تیراندازی، از آنها به عنوان هدؾ های متحرک 

نوشت؛  (!بی گناه سوم)سرکرده ی سپاه فاتح به پاپ اینوسان سوم . بالی مانده ی شهر نیز در شعله های آتش سوخت. استفاده کنند
 کشتار بزرگ دیگری در منطمه به 1244در مارچ !  هزار نفر، از هر رتبه و جنس و سن، به نام ممدس شما لربانی شدند20امروز 

 کاتار در میان هیمه های 210بر فراز تپه ای فتح شد و  (Mont Segur)"مون سگور"آخرین للعه ی کاتارها به نام . ولوع پیوست
. در سال های بعد، و در تمام دوران تفتیش عماید، هزاران نفر به اتهام کاتارسیسم سوخته یا به دار کشیده شدند. آتش سوزانده شدند

کلیسای کاتولیک آنها را کافر و زندیك و ملحد نامید و . کاتارها تمریبن اولین گروه مذهبی بودند که جرات یافتند علیه کلیسای رم بایستند
کشیشان در این .  دوشیزه ای در شهر رنس به خواهش بچه کشیشی پاسخ رد داد1233در . حکم لتل و سوزانیدن آنان را صادر کرد

! دختر را به بازپرس سپردند تا معلوم شود محرک او چیست و چرا سنگ تموا به سینه می زند. خویشتن داری و پارسایی تردید کردند
جنگ های کلیسا علیه . و تالش علیه کلیسا، سوزاندند" جادو"او را به جرم . او در پاسخ گفت می خواهد تا زنده است دوشیزه بماند

. تفتیش عماید در اروپاستمشهور است، آؼاز جنگ های صلیبی، و سپس دوران وحشتناک " آلبی گنسیان"کاتارها که به جنگ های 
مبارزه ی علنی کلیسا علیه کاتارها، سرانجام سبب تضعیؾ لدرت ایاالت جنوبی فرانسه شد و در انتها به نابودی جامعه ی کاتارها 

 .انجامید



در جامعه ی کاتارها، آنچه بیش از همه مورد توجه مردم لرار داشت، این بود که یک کاتار دروغ نمی گفت، سوگند نمی خورد، دست 
برای رفع اتهام کاتارسیست بودن کافی بود متهم ثابت کند . به کشتار نمی زد و اگر در آتش هم می سوخت، از آیین خود بر نمی گشت

با وجودی که کاتارها از آمیزش با زنان پرهیز داشتند، زنان در جامعه ی کاتاری می توانستند به ! گوشت می خورد یا زن و فرزند دارد
در مجامع مذهبی شرکت می کردند، مبلػ می شدند، و در دوران جنگ های . مماماتی برسند که در آن زمان در انحصار مردها بود

نژاد پرستی در جامعه ی . صلیبی و تفتیش عماید، بسیاری شان در میان تلی از هیمه سوختند اما دست از باورهای خود برنداشتند
که بانی آن " مونت پلیه"در مدرسه ی . یهودیان بر جان خویش ایمن بودند و مالشان از تعرض مصون بود. کاتاری ناشناخته بود

اربابان، مختار مطلك نبودند و بازرگانان و . یهودیان بودند، از استادان تازی مسلمان برای تعلیم علم پزشکی استفاده می کردند
بود و هیچ طبمه ای اجازه " کمون"مظهر لدرت شهر، . شهرنشینان و پیشه وران، هر کدام سهمی در امور کشور به عهده داشتند

. نداشت بر طبمه ی دیگر، اعمال برتری کند

دیوان دادرسی شهر، دو . ولایع نگاری نوشته است که دو تن از طبمه ی اشراؾ مدعی شده بودند که دو تن دیگر را خریده اند
می لیس )" شهروندان مسلح. "اشرافزاده را محکوم کرد و گفت؛ در شهر ما نه کسی را می توان خرید و نه کسی را می توان فروخت

Milice) در دفاع از شهر، همه ی طبمات، حتی ثروتمندان دست به دست هم می . در زمان بروز خطر، جملگی از شهر دفاع می کردند
. در کمون کاتاری معتمد بودند که وجود دیگران، شرط آزادی من است. امروز می گویند حدود آزادی هر کس، آزادی دیگری ست. دادند

البته جامعه ی کاتار، . بدین معنی که آزادی دیگران بجای آن که مرزی برای آزادی من باشد، مایه ی شکوفایی آزادی من می شود
اما فراموش نکنیم که یونانیان دموکرات . در آنجا هم مانند همه جای جهان نیرنگ و لتل و دزدی وجود داشت. بهشت روی زمین نبود

آنها برای اولین بار بر ارزش انسان تاکید گذاشتند و صفات عالی بشری را از راهی بجز . عهد باستان نیز، همه لدیس و پارسا نبودند
. وحی و الهام آسمانی، به جهان آموختند

در شرق چین، جنوب " تورفان"در سال های اواخر لرن نوزده و اوایل لرن بیستم میالدی، باستان شناسان در سه منطمه ی مختلؾ؛ 
، پیامبر ایرانی و آیین او "مانی"، به اسناد و مدارکی دست یافتند که در مورد (سؽد و بخارا)و ماوراء النهر  (بابل سابك)بین النهرین 

بر طبك این اسناد معلوم شد حدود محبوبیت و گسترش آیین مانی، که خود در انتهای دوره . آگاهی های تازه ی بسیاری ارائه می کرد
ی اشکانی در منطمه ی بابل به دنیا آمده بود، از شرق تا درون مرزهای چین، و از ؼرب تا آن سوی مرزهای امپراطوری روم شرلی 

پیش از آن تنها از طریك آثار برخی از نویسندگان عرب بعد از اسالم و نوشته های برخی یونانیان همدوره . ادامه داشته است (بیزانس)
با اسناد تازه که شامل بسیاری از سرودها و نوشته های مانی . ی ساسانی، آگاهی های اندکی در مورد مانی و عمایدش در دست بود

هم چنین . به دست آمد (مانی گراها)ها "مانی که ایست"می شد، اطالعات گسترده ای در مورد فلسفه ی مانویت و اوراد و نیایش های 
معلوم شد مانی اطالعات وسیعی در علوم، به ویژه ستاره شناسی داشته و در میان پیروانش صاحب لدرتی شگفت انگیز و همه جانبه 

های مانوی در روم، ایران، هند و منطمه ی عربی سبب شد تا برخی از ایران شناسان، مانی را بزرگ " نیایش گاه"کثرت . بوده است
و سازمان دهنده ی دینی در تاریخ بشر بشناسند، پیامبری که پیروانش در زمان حیات او، از سواحل الیانوس " معبد"ترین برپاکننده ی 

مانی هم چنین در صدد بوده تا تمامی امپراطوری چین را تحت نفوذ آیین خود درآورد و . آرام تا سواحل الیانوس اطلس پراکنده بوده اند
(. 1).تا اندازه ای هم در این امر موفك شد

با مانویت، اشاره کرده بودند اما با اسناد تازه " کاتارسیسم"های بنیادی اعتمادات "شباهت"پیش از کشفیات تازه، پژوهشگران به 
. بوده اند (مانی گرایی)" مانی که ایسم"، تحت تاثیر (ثنویت)" دو پنداری"و " دو خدایی"روشن شد که کاتارها به ویژه در باور به 

آرتور "، روشنایی و تاریکی استوار بوده و به اعتماد پژوهشگران صاحب نامی چون "دو بن"هسته ی اصلی آیین مانویت بر اصل 
مانی معتمد بوده که جهان پر از درد و نفرین ما در ... و" یس آسموسمن"، "مری بویس"، "گیرمن دوشسن"، "زینر"، "کریستین سن

بر اساس این تفکر، در ابتدای . است و خدای روشنایی در اداره ی این جهان نمشی ندارد (اهریمن)تسلط کامل خدای زشتی و تاریکی 
 (دیوان/ اهرمن)" تاریکی"، تنها میدان سلطه و اختیار "جنوب"جهان در تسلط روشنایی بوده و " شرق"و " ؼرب"، "شمال"خلمت، 

. رسیدند، بر آن تاختند، و بخش هایی از جهان روشن آلوده شد" روشنایی"چون دیوان به مرزهای . بوده است

مانی معتمد بوده که اگر خدای لادر هر چه را اراده کند، به همان صورت خلك می شود، چگونه می توان وجود این همه پلیدی در جهان 
هستی را توجیه کرد؟ و اگر خداوند نمی توانسته جهانی کامل و بی عیب و نمص بوجود آورد، باید در لدرت مطلك وی تردید کرد و 

نیز در سده ی سوم میالدی کم و بیش به همین اعتماد بود  (مرلیون)مارسیون . پذیرفت که کارگاه آفرینش نیازمند اصالح و بهبود است
(. 2)که؛ جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، جهانی ست پر از جور و ستمکاری و اصل پاداش و کیفر نیز عین بیدادگری ست

ی انتمام "یهوه"مارسیون معتمد بود که؛ خدای راستین، مظهر لطؾ و مهربانی ست و آسمان، ممر آفریدگار جهان مادی، یا همان 
مارسیون از تفاوت . از همین رو خداوند عیسی را برای مبارزه با یهوه ی سفاک، به زمین فرستاد. گیرنده و سختگیر تورات است

، در شگفت بود و می گفت تورات، سراپا مکر و کید و لهر و انتمام و "عهد جدید"و " عهد عتیك"عظیم میان پیام های کتب ممدس؛ 
او تورات را کتاب خدا نمی شناخت چرا که به زعم او عیسی نمی تواند فرزند . وعید است و انجیل، سرشار از مهر و محبت و عشك

. خدایی باشد که خالك این جهان رلت بار و کراهت انگیز است

تا . تا پایان لرن نوزدهم و ابتدای لرن بیستم میالدی، تحمیمات وسیعی در زمینه ی تاریخ پیش از اسالم در ایران، صورت نگرفته بود
آن زمان و بر مبنای نظریات نویسندگان دوره ی اسالمی، مشهور بود که مانویت ترکیبی ست از ایده های سه متفکر بزرگ آن دوران؛ 

آرتور "اولین پژوهش های عمیك و مستند در زمینه ی تاریخ و مذاهب ایرانی پیش از اسالم، اکثرن توسط . بودا، مسیح و زرتشت



کریستین سن از اولین کسانی بود که تاثیر و تاثر ادیان باستان ایرانی بر یکدیگر را مطرح . (3)دانمارکی صورت گرفته" کریستین سن
و آیین مؽان اولیه، " زرتشتی گری"، (مهرپرستی)" میترائیسم"، "مزداپرستی"، (زمان باوری)"زروانیسم"کرد و معتمد بود که 

بصورت پیچیده ای از هم متاثر بوده اند، به گونه ای که تشخیص رگه های اصیل فلسفه ی هر کدام از این آیین ها و مذاهب، تمریبن 
کریستین سن نظریه . در عین حال، به درستی روشن نیست مهاجران آریایی در کدام دوره به نجد ایران وارد شده اند. ؼیر ممکن است

های لبلی مبنی بر ورود آریایی ها در هزاره های پنجم یا چهارم پیش از میالد را با تردید تلمی کرد چرا که آثار آریاهای مهاجر در 
از سوی دیگر اضافه بر آنچه مهاجرین آریایی از اعتمادات مشترک با . ؼرب نجد ایران، پیش از این تاریخ نیز دیده شده است

ها و همسایگان مهاجم نظیر آشوری "عیالمی"پسرعموهای هندی شان با خود به این منطمه آوردند، ساکنان لبلی این منطمه از جمله 
. نیز دارای عماید و اساطیری بوده اند که رد آنها را در اعتمادات بعدی ساکنان نجد ایران می توان مشاهده کرد... ها و بابلی ها و

می نویسد؛ تاثیر و تاثر ادیان و آیین های مختلؾ و عبور تاریخی آنها از " تاریخ کیش زردشت"در اثر بزرگ خود " مری بویس"
همان گونه که هر . "سرزمین ها و ملت ها و فرهنگ های مختلؾ، فرآیندی شبیه به چگونگی پیدایش مروارید در صدؾ دریایی دارد

عبارت از پرده های ؼشایی ست که پیوسته از جداره ی صدؾ ترشح می شود تا جسم بیگانه ی وارد شده را لرنطینه و ... مرواریدی
جلد )." نرم و لابل هضم کند، در اطراؾ هر اندیشه یا خدایی تازه نیز، پرده های مکرر باورها و اعتمادات و آیین ها، ترشح شده است

 (اول تاریخ کیش زرتشت

که پس از هزاره ها هم چنان در این دو منطمه  (هند و ایرانی)اما سوای اساطیر و اعتمادات سنتی مشترک میان آریاهای مهاجر 
و  (مانی گرایی)"مانی که ایسم"که آثاری در زمینه ی )" یس آسموسمن"مشاهده می شود، کریستین سن و بعدها شاگردش پروفسور 

" زروانیسم"، از اولین کسانی هستند که معتمدند بیشتر مظاهر زرتشتی که در عماید مانی نفوذ کرده، در اصل از (مزدکیسم نوشته
و باالخره زرتشت، نفوذ و تاثیر " مزدا پرستی"و " میترائیسم"گرفته شده که خود در آیین های دیگر هند و ایرانی نظیر  (زمان گرایی)

را بیشتر یک نظام فلسفی می دانند تا یک مذهب، اما تاثیر شگفت این نحله ی تفکر در " زروانیسم"اگرچه برخی . فراوان داشته است
از آن جمله است تاثیر ساختار فکری . باره ی نظام خلمت جهان و انسان، در ادیان پیش از اسالم در ایران، لابل تردید و انکار نیست

از عصر  (زمان)" زروان"به اعتباری اعتماد به . زروانیسم در مانویت و مزدک گرایی که خود سخت تحت تاثیر آیین مانی بوده
نیز " بنونیست. "، به منزله ی خدای اعلی شناخته می شده است"زروان"نیز  (میترائیسم)هخامنشیان وجود داشته و در مهرپرستی 

. معتمد است که مانویت و مهرپرستی، عناصر اصلی خود را از مکتب زروانی وام گرفته اند

باری، ایرانیان باستان بر این عمیده بوده اند که جهان هستی، ساخته و پرداخته ی دو نیروی مخالؾ و معارض است، یکی به لشکریان 
بشر در برگزیدن یکی از این دو، و پیروی از اوامر یکی . نیکی و پارسایی فرمان می راند و دیگری پلیدی و پتیارگی را در اختیار دارد

به عبارتی انسان رستگار یا گمراه، آزادی خود را هرگز از دست نمی دهد و همان گونه که اگزیستانسیالیست ها . از آنها آزاد است
ایرانیان باستان بر . امروزی معتمدند، انسان هر لحظه آزادی خود را باز می یابد و می تواند راه دیگری بر گزیند (مکتب اصالت وجود)

بر طبك عماید مانی خاک روشن در خاور، باد در باختر، آتش در . این باور بودند که منشاء و مظهر نیکی و بدی، خود انسان است
سپس گیتی دچار آشوب شد و تاریکی ها از اعماق ظلمت به سوی . جا داشت (جنوب)نیمروز، آب در شمال و تاریکی در ژرفنای گیتی 

بر طبك عماید . (4)عناصر روشن، خدا را به کمک خواستند تا تاریکی را به جایگاه فعلی اش باز گردانند. روشنایی روی آوردند
نیز، وجود خواهد  (زمان کرانمند)پیش از هر موجودیتی وجود داشته، و پس از پایان جهان  (ناکرانمند)بی کرانه " زمان"زروانی، 

به وجود آمده " زروان"، در ابتدای خلمت از (خداوندگار تاریکی و پلیدی)" اهریمن"و  (مظهر روشنایی و نیکی)" اوهورمزد. "داشت
. اند

 

2 

به این معنا که . است" دو بن"یا باور به " ثنویت"هسته ی اصلی زروانیسم که تمریبن در تمام ادیان ایران باستان تاثیر گذاشته، همان 
دو بنی که . در خلمت جهان و انسان، دو خدا در هنرنمایی با هم در رلابت اند؛ آفریننده ی نیکی و نظم، و آفریننده ی پلیدی و پتیارگی

 (زرتشتیان)پارسیان . نامیده می شوند" Areimaniosآریمنیوس "و " Oromazes / Horomazesآرمزس "در زرتشت، 
، نیکی و بدی، "بن"اعتماد به دو .  را میانجی این دو خدا به حساب می آورده اندMithres / Mithras" دو میثرس"میترا یا 

روشنایی و تاریکی، زیبایی و زشتی، اهورمزدا و اهریمن، خدا و شیطان به معنای هم لدرت بودن آن دو، در همه ی ادیان و اعتمادات 
. لدیم الوام ایرانی بچشم می خورد

برخی از پژوهشگران زروانیسم . در مورد آیین زروان و میزان نفوذ آن در عماید زرتشتی در دوره ی ساسانیان، نظریه ها مختلؾ است
. را باور پیروز و برتر دوران ساسانیان دانسته اند و برخی زرتشتی و مزدا پرستی را آیین اکثریت مردم آن دوره للمداد کرده اند

گروهی نیز بر این عمیده اند که این دو باور، در دوره های پادشاهان مختلؾ، و در نواحی مختلؾ سرزمین پارس، بطور متناوب، به 
آنچه مسلم است، جملگی ایران شناسان بر نفوذ فلسفه ی زروانیسم بر ادیان ایرانی به ویژه . آیین اکثریت مردم تبدیل شده است

، زروانیسم (ساسانی)مذهب رسمی ایران در سراسر این دوره" مری بویس"به اعتماد . مزداپرستی و زرتشت گرایی، هم عمیده اند
برخی از ایران شناسان معتمدند که اگرچه دین رسمی پادشاهان ساسانی، مزداپرستی سنتی بوده اما عامه ی مردم، که مانی آیین . بوده

خدای تمدیر نیز بوده، می توان تصور کرد  (زمان)از آنجا که زروان . خود را در میانشان تبلیػ می کرده، به زروانیسم گرایش داشته اند



از بررسی نظریه های مختلؾ چنین بر می آید که زروانیسم در . که بسیاری از پژوهشگران، زروانیسم را با تمدیرگرایی یکی دانسته اند
ها، هرگز آن گونه که با پیروان مانی و مزدک مبارزه شده، رفتار "زروانیست"به حساب نمی آمده چرا که با " بدعت"دوران ساسانی، 

. نمی شده است

پراکندگی پیروان مانی و مزدک تا چند لرن پس از اسالم، نشان آن است که با وجود سرکوب شدید مانویت و مزدکیسم در دوران 
ظاهرن مانی را از میان بردند و جسدش سال ها بر دروازه ی شهر جندی شاپور، آویخته . ساسانی، این دو آیین بکلی از یادها نرفتند

ماند اما آیین او بر خالؾ تصور مخالفان، تا دو سه لرن پس از اسالم، به زندگی خود در ایران و سایر نماط جهان ادامه داد و در بین 
همین طور آیین مزدک که به شدت از مانویت متاثر بود، در بنیاد اعتمادی برخی از نهضت . عامه ی مردم از محبوبیت برخوردار بود

آمیختگی مانویت به عناصر آیینی و باورهای بودیسم، مسیحیت . (5)به حیات خود ادامه داد  (بابکیان)های ایرانی نظیر سرخ جامگان 
و زرتشتی گری، این فرصت را به مانویان می داد که هر جا با پیروان یکی از این مذاهب روبرو می شوند، خود را معتمد به آن آیین 

در دورانی دراز مانویان را در ؼرب، پیروان منحرؾ عیسی، و در ایران، زرتشتیانی نوآور می  (!در اسالم شیعی" تمیه")نشان دهند 
. شناختند

اعتماد داشتند که؛  (طایفه ای از طوایؾ هفتگانه ی پارسیان)مؽان . در آرزوی فرزند، هزار سال فدیه داد (زمان ناکرانمند)زروان 
وی در اندیشه فرو رفته بود که . وجود داشت" زروئن"آنگاه که نه آسمان وجود داشت، نه زمین و نه آفریده های دیگر، تنها "

آفرینش جهان را به )همین که زروان به خود گفت؛ دو پسر در زهدان مادرند . و اهرمن در زهدان او بوجود آمدند (هورمزد)ارمیزت 
به محل خروجی نزدیک تر بود، اما اهرمن ( هرمز)ارمیزت . اهرمن شنید، زهدان را درید و نزد پدر آمد (آن می بخشم، که زودتر آید

بنابر این روایت، زروان اساطیری باید موجودی دو ...". حیله کرد و شکم مادرش را درید و پیش از او بیرون آمد و دنیا را گرفت
اهرمن "می نویسد؛ " الملل و النحل"شهرستانی در . را یکجا در خود خلك کرده و پرورش داده است" بن"جنسی بوده باشد که هر دو 

زروان، اهریمن را زشت و ". زروان بر او خشم گرفت، لعنش کرد و وی را از خود راند. زودتر از هورمزد پا به میدان گذاشت
این است پسر من، "چون اهرمزد با خوشبویی و درخشندگی زاده شد، زروان گفت؛ . ناخوشایند یافت، و اهرمزد را زیبا و نیکو

تا کنون من برای تو فدیه می دادم و اکنون نوبت توست که چنین "، و شاخه یی را که در دست داشت، بدو داد و گفت؛ "اهرمزد
( 6)"کنی

در آیین زروانی، نیرویی دست اندرکار آفرینش است و نیرویی در کار نابودی و ویرانی ست؛ یکی می سازد و خلك می کند و دیگری 
بر  (تاریکی)پس از خلمت جهان، روزی اهریمن . از درهم شدن این دو نیرو، عالم و هستی بر جای می ماند. تخریب و نابود می کند

یورش اهریمن به آفرینش سبب شد تا هرمزد به . شبیخون زد و فرمانروایی گیتی به دست نیروهای شر افتاد (روشنایی)سپاه یزدان 
، پیمانی میان آنان "میترا"آنگاه به میانجی گری . بهشت یا آسمان، عمب رانده شود، چون هرمزد طالب صلح است و جنگاور نیست

پس با . در این مدت، اهرمن بایستی به پیروزی نهایی برسد. برلرار شد که برای پرخاشجویی اهریمن، محدوده ی زمانی تعیین کرد
در پایان نبرد بزرگ و پیروزی روشنایی بر تاریکی، . (7)لدرتی تمام به فعالیت می پردازد و برای دوره ای بر جهان فرمان می راند 

او پیش . ، بی مرز محسوب می شود("ناکرانمند"زمان )، خالك دو بن اصلی "زروان"به پایان می رسد، حال آن که " کرانمند"جهان 
. بر اساس این باور، انسان در زمان کرانمند می زید. از خلمت وجود داشته و پس از پایان جهان نیز، بر جای می ماند

سیری ناپذیر است، همین که چیزی " آز"چون دیو . ، سپهساالر لوای اهریمن شد"آز"مسلح کرد و " آز"زروان، اهریمن را به دیو 
پرهیز انسان از پلیدی و . برای خوردن نیابد، به خوردن اهریمن می پردازد و این زمان، تباهی اهریمن و نیروهایش فرا می رسد

جامع بدی هاست؛ حرص و طمع است، سیری ناپذیر " آز. "، یعنی نابودی اهریمن است"آز"زشتی، به معنای گرسنه نگهداشتن دیو 
به ". اهریمن است و آرزوی او بلعیدن جهان است" یارمند"او یاؼی ترین و سرکش ترین دیو . از او زاده می شود" خواهش"است و 
در انسان در سه جهت متجلی " آز. "آمیخته شود، بوی تعفن می گیرد" آز"، طبیعت انسانی خوشبوست، اما چون با "دینکرد"گفته ی 

این سه جهت یکی در نیاز انسان به خوردن و نوشیدن است، دیگری در نیاز او به روابط جنسی و " زاتسپرم"می شود، به گفته ی 
 (آدم و حوای ادیان ابراهیمی)میشی و میشانه "... ابوریحان می نویسد؛ . می پندارد" خوب"سوم در میل به تصاحب اشیایی ست که 

تا آن که اهریمن . پنجاه سال زیستند، در حالی که از طعام و شراب بی نیاز بودند و در آسایش زندگی می کردند و هیچ آزردگی نداشتند
به صورت پیرمردی بر آنان ظاهر شد و بر خوردن میوه های درختان تحریضشان کرد و خود نیز شروع به خوردن نمود، و نیز شرابی 

در آنها ظاهر شد، با یکدیگر آمیختند و " آز"برایشان فراهم آورد که از آن نوشیدند، و از آن زمان به مصائب و شرور گرفتار شدند و 
در " خوردنی"بنا بر اعتمادات زروانی، وظیفه ی انسان است که بکوشد تا ". فرزندی به دنیا آمد که از آزی که داشتند، او را خوردند

به " آز"نیز، همه جا از دیو  (شاهنامه)در حماسه ی ایران . به خوردن دیوان و اهریمنان بپردازد" آز"اختیار دیو آز لرار نگیرد، پس 
. لعن و نفرین سخن رفته است

! اما چه عواملی سبب شد که این نحله ی تفکر در آیین مانی، در دوران ساسانی سبب دشمنی و مبارزه ی موبدان با مانویت شود
ها دشمن مزدا و ایران زمین محسوب "زندیک "(دستور و موبد بزرگ)" کرتیر"نوشته اند که در دوران شاپور اول ساسانی، به فرمان 

. سخن می رود، پیروان آیین زروانی را نیز شامل می شود" زندیک"در متون پهلوی هرجا از . می شدند و تحت تعمیب لرار داشتند
آنان به ازلیت "بوده اند؛ " دهریون"لرار داشته اند، زروانیان مادی مذهب یا " کرتیر"می نویسد؛ زندیکانی که تحت پیگرد " زینر"
بسیاری از پژوهشگران معتمدند که بین دو . می دانستند (زروان)زمان معتمد بودند و همه چیز را زاییده ی زمان  (ناکرانمند بودن)

از سه شاخه ی مختلؾ زروانی " ملل و النحل"شهرستانی در . و زروانی، رابطه ی مستمیمی وجود دارد (دنیا گرای)" دهری"مکتب 



را نتیجه ی نیایش زروان، و شاخه ی اهریمن " اهرمزد"شاخه ای . سخن می گوید که در برخی نکات اساسی، تفاوت هایی داشته اند
، پیش از اهرمزد، و تسلطش بر جهان (پدر/ رحم مادر )او می داند و به حیله ی اهریمن در خروج از حالت کمون " تردید"را نتیجه ی 
شاخه ی دیگر به جهان آمدن اهرمزد را بر اهریمن ممدم می داند و بر این عمیده است که اهریمن به یارمندی دیوان . معتمد است

همراهش بر جهان مسلط شد و باالخره شاخه ی سوم به عدم دسترسی اولیه ی اهریمن به جهان اهرمزدی و حمله ی بعدی او، و 
.  هزار ساله ی میان اهرمزد و اهریمن باور دارد9پیمان 

تاکید دارد که در زمان " مسعودی"زینر با استناد به عبارتی از . در مورد پیروان دین مانی بکار می رفت" زندیک"پس از اسالم، 
ارائه می کردند، معتمد به ابدیت ماده بودند، خلك  (زند)بهرام اول، زندیک به کسانی اتالق می شد که تفسیری ؼیر رسمی از اوستا 

در روزگار مانی، نام زندله ظاهر "آمده که؛ " مروج الذهب"در . مشهور شدند" دهریون"همان ها که به ... جهان را انکار می کردند و
است، " زند"بود، و به تاویل آن که  (اوستا)" بستاه"و هرکس که بر شریعت ایشان چیزی افزود، به خالؾ کتاب منزلی که ... شد

و هنگامی که عرب آمدند، این معنی را از پارسیان گرفتند و آن را عربی کردند و ...است" زندیک"ی ست، "زند"متمایل شد، گفتند این 
آن " زینر"استنتاج ...". عالم را انکار می کردند" حدث"اعتماد داشتند و " لدیم"همان زنادله اند که به " ثنویه"، و "زندیك"گفتند 

به گفته ی زینر، زندیک هایی که در کتبیه ی کرتیر از آنان سخن . است که این امر به زروان و آیین زروانی اشاره دارد، که مادی ست
از آنجا که لفظ زندیك پس از اسالم به دهریون نیز اطالق می شد، پس زندیک ها یا زروانیان دوره ی . رفته، همان زروانیان اند

که " دهریون"کریستین سن معتمد است که؛ طایمه یی به نام . پس از اسالم داشته باشند" دهریون"ساسانی نیز، باید اعتماداتی شبیه 
آنها می گویند؛ این عالم با حوادث گوناگونی که در آن رخ می . منکر وجود خدا هستند، بر آنند که هیچ تکلیؾ دینی بر آنان وارد نیست

است و  (ناکرانمند)دهد و ترکیب اجسام و ترتیب اعمال و تضاد اشیاء و اختالط عناصر با یکدیگر، همه ناشی از تحوالت زمان نامتناهی 
مدعی اند که نه پاداشی برای اعمال نیک وجود دارد و نه کیفری برای گناه، نه بهشتی هست نه دوزخی و نه عواملی تا انسان را به 

. آنها معتمدند که روح وجود ندارد و جز مادیات، چیزی در عالم نیست. (اختیار از خود انسان است)عمل نیک یا کار زشت وادارد 
زمان الیتناهی می - به نظر او آنها تمامی خلمت را ناشی از مکان. زروانی مذهب نسبت می دهد" زندیکان"این موارد را به " زینر"

. دانستند، بهشت و دوزخ را انکار می کردند و به پاداش و مکافات، باور نداشتند و وجود جهان روحانی را منکر بودند

با وجود مشابهت های نظریات دهریون عرب با زروانیست های ایرانی، . در بین اعراب، سابمه ی طوالنی دارد" دهر"اما اعتماد به 
اعراب پیش از اسالم، زمان یا دهر را منشاء . دلیلی وجود ندارد که اعراب پیش از اسالم، این مفهوم را از ایرانیان گرفته باشند

 (روزگار)، دهر (مرگ یا پیری)در هنگام حوادث و بالیا . می انگاشتند" روزگار"سرنوشت خود می دانستند و آنچه رخ می داد را از 
در اشعار دوران جاهلیت نیز به چشم می خورد و در لرآن نیز ... این نظریات؛ انتساب مرگ به دهر و. را نکوهش و نفرین می کردند

بنابر فلسفه ی دهریون، عالم لدیم است، پیوسته و به خود موجود بوده و صانعی . (23الجائیه، آیه ی )از این امر یاد شده است 
جهان علتی ندارد و در عالم، جسمی به وجود نمی . نداشته، همان گونه که حیوان همواره از نطفه به وجود می آید و نطفه از حیوان

این که چه ممدار از این اندیشه ها تحت تاثیر آیین زروانی . (8)آید یا از بین نمی رود، فمط صور و اعراض اند که حادث می شوند
را " دهر"کریستین سن لفظ . آنچه مسلم است، شباهت های بسیاری میان دو مکتب زروانی و دهری وجود دارد. بوده، روشن نیست
 (نظیر دهریون)می داند، اما تردید دارد که زروانیان عهد ساسانی افکار مادی را تا به این پایه  (زمان)" زروان"ترجمه ی واژه ی 

به احتمال لوی دهرگرایی در ایران، به پس از . زینر نیز می گوید؛ بسیار زود است که دهری را با زروانی یکی بدانیم. رسانده باشند
پس از . اسالم مربوط می شود و تصور این که چنین اندیشه هایی پیش از اسالم و در دوره ی ساسانیان پیدا شده باشد، مشکل است

در بین ایرانیان بالی ماند، به گونه ای که سر رشته ی همه ی امور را در دست زمانه " جبر"و " تمدیر"و " زمانه"اسالم، اعتماد به 
در سرتاسر حماسه ی . به احتمال لوی تمدیرگرایی در بین ایرانیان که ریشه در زروانیسم دارد، از دیرباز رایج بوده است. می دیدند

نسبت داده می شود و لضای زمانه تعیین کننده ی  (دهر)و روزگار " زمانه"نیز، هر اتفاق، چه نیک و چه بد، به  (شاهنامه)ایرانی 
. سرنوشت انسان است
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، از ایران عهد هخامنشی تا جنوب فرانسه در انتهای لرون وسطا، راه درازی "کاتارسیسم"تا " ثنویت"و فلسفه ی " زمان"اگرچه 
بوده، در دو نکته ی اساسی " زروانیسم"، تحت تاثیر ؼیر مستمیم "کاتارسیسم"پیموده، و شاید هنوز هم بطور لطع نمی توان گفت که 

اما تردیدی نیست؛ یکی آن که مانویت از زروانیسم تاثیر پذیرفته و به تایید اکثر پژوهشگران، فلسفه ی اعتمادی کاتارسیست ها تحت 
و نکته ی دوم و عجیب آن که سرنوشت هر دو آیین، مانویت و کاتارسیسم، تمریبن در یک محدوده ی زمانی . تاثیر مانویت بوده است

در ابتدای این یادداشت، تا اندازه ای با سرنوشت کاتارها در . اما در دو منطمه ی متفاوت جؽرافیایی، به یک شکل، رلم خورده است
پیروان مانی نیز در همان ایام، در جهان اسالم و خالفت، سرنوشتی مشابه . جهان مسیحیت در لرون دوازده و سیزده میالدی آشنا شدیم

! داشتند

در ابراز  (مانویان)بعدها در رد مانویت نوشته؛ آنچه سبب جذب او به این آیین شده، توانایی آنها " سنت اوگوستین"بنا بر کتابی که 
آنها "عمایدشان برای تعبیرهای روشن و کامل از جهان هستی بود، و این که با مشاهده ی هر پدیده، توجیهی منطمی داشته اند؛ 

مانویان به آنهایی که نسبت به آیین شان ... هیچ نکته ای از ایمان را نمی پذیرند، مگر آن که والعیت آن حالجی و ثابت شود (مانویان)



دچار وسوسه و تردید می شدند، لول می دادند که پاسخ های لانع کننده به پیچیده ترین مسایل بدهند و از لوانین مسیحیت به خاطر 
مدافعین مسیحیت در دوران آگوستین، حمیمت را در معجزات و پیش گویی ها می ..." تحمیل کردن عماید دستوری، انتماد می کردند

برای او اسم مناسبی ست زیرا آشکارا یاوه می " مانی"برخی مخالفین مسیحی مذهب، مانی را مسخره می کردند و می گفتند؛ . دیدند
مخالفین مانی و مانویت بیشتر به تحریؾ های کین توزانه از حمیمت، ... (، یعنی یاوه گوManesمانی از ریشه ی یونانی ). گوید

. (حمیمت را عریان بیان می داشته اند)متوسل شده اند 

او به نواحی زیر فرمان خود .  علیه مانویان فرمان صادر کرد297امپراطور روم، اولین کسی ست که در  (Diocletian)دیوکلتیان 
امپراطور اطالع حاصل کرده که اخیرن مانوی ها هم چنان طاعون، ناگهانی از سرزمین ایرانیان مخاصم به کشور روم رخنه "نوشت؛ 

، "دیوکلتیان"طبك فرمان ...". را با زهر بال مسموم سازند... امکان دارد مردم بی گناه روم... پیدا کرده و فجایع زیادی به بار آورده اند
می بایست سوخته می شدند و پیروان آنها نیز  (مانویان)، همراه با سر دسته های فتنه جو (اصول مانویت)نوشته ها و نویسندگان آن 

... باید به هالکت می رسیدند و اموالشان به نفع دولت مصادره می گردید و

باری، بینش بدبینانه ی مانی از زندگی، و این که دنیای مادی، شیطانی ست و تحت اراده ی شاهزاده ی ظلمت است، تصوری ایرانی، و 
مانی معتمد بود . هم چنین هراس زندگی و نفرت از روابط جنسی که از اصول این نظام است، ریشه ی ایرانی دارد. به ویژه زروانی ست

تنها دین والعی، در هند توسط بودا، در ایران از طریك زرتشت و در مؽرب زمین به وسیله ی عیسی بنیاد نهاده شده اما در بابل که 
او خرد آشکار، وهومن بزرگ، مسیح . مرکز زمین و بین این سه ناحیه ی بزرگ لرار دارد، واپسین پیامبر دوران، مانی ظهور کرد

به تشابه با تعلیمات اسالمی درباره ی دمحم، و ). موعود و آخرین هیات جسمانی منجی آسمانی و خاتم پیامبران و بزرگ ترین آنهاست
مانی لدرتی چند جنبه و شگفت انگیز داشته، با آموزش، پند و . (در جهان اسالم توجه شود" لرامطه"و " زنادله"سپس سرنوشت 

... فرمان آشنا بوده، در پزشکی مهارت داشته، مدعی بوده به آسمان ها صعود نموده و وحی الهی را به صورت کتاب دریافت کرده
استعدادهای هنری و ادبی . (به معراج عیسی و دمحم و موسی توجه شود)ادعاهایی که ؼالبن در تاریخ ادیان ابراهیمی بچشم می خورد 

او به زبانی ساده و . مانی به طرز شگفت آوری متنوع بوده، در رشته های مختلؾ ادبیات شرق، و در ؼزل و حماسه تسلط داشته است
برای رنگ و روح دادن به مواعظ خود، مظاهر، تمثیل ها و تشبیه . بی تکلؾ برای مردم عادی کیفیت دنیای ماده را روشن می ساخت

مربوط به  (!زشت)در خطابه ها و موعظات خود از تراژدی، کمدی و حتی داستان های ؼیر معمول ... های عرفانی به کار می برده
هم چنین نوشته اند که مانی در جذب شنونده لدرتی خارق ... حیوانات، حکایات وحشتناک و روایات زندگی روزمره استفاده می کرده

با این همه هنوز هم به درستی نمی شود . العاده داشته، و به نیکی می دانسته چگونه عناصر زیبایی را در زندگی روحانی به کار برد
. علت دشمنی سرسخت خلفا و متشرعین اسالمی با مانویان را دریافت

در منابع تاریخی در مورد دوران اموی که جانشینان بالفصل خلفای راشدین بودند، اشاره ای به حضور مانویان در جهان اسالم نشده 
عباسیان روش تشریفات اداری توام با فرهنگ ساسانی را در . اما ظاهرن با به لدرت رسیدن عباسیان، وضع دگرگون می شود. است

را در نزدیکی تیسفون، پایتخت سلوکی ها و  (، هدیه ی خداBoghdadداد - بػ)للب دنیای خالفت به اجرا گذاشتند، پایتخت شان بؽداد 
پس از گذشتن دو سه لرن از تسلط اسالم بر سرزمین پارس، ایرانیانی که ؼیرت ملی و دینی داشتند، یا در ... ساسانیان بنا نهادند و

جنگ ها کشته شده بودند و یا به اسارت در خانه های تازیان به دوشیدن شیر شتر یا چوپانی در بیابان یا ؼالمی و چاکری در خدمت 
نسل های بعدی نیز با نام های عربی و در فرهنگ اسالمی بزرگ شده بودند و با ناامیدی از بازگشت دولت . اعراب حاکم، در آمده بودند

اکثریتی سازشکار و فرصت . مرده ی ساسانی و ایران از دست رفته، اگر چیزی از ایرانیت هم در آنها بالی بود، پنهان نگاه می داشتند
طلب، که همیشه در همه ی سرزمین ها و فرهنگ های شکست خورده حضور دارند، دین و فرهنگ فاتحان را پذیرفتند و برای 

اینان برای اثبات صمیمیت خود نسبت به تازیان، از ! اعراب مسلمان للمداد کردند (بندگان)برخورداری از حمایت عرب، خود را موالی 
خود اعراب هم عرب تر شدند، در مسلمانی ؼلو کردند، بحدی که پاره ای از بزرگان دین را بی آن که خود طلب کرده باشند، تا سرحد 

خدایی باال کشیدند و در توصیؾ آنها از محدوده ی زمان و مکان گذشتند و در مورد خانواده و اصحاب پیامبر و خلفا و امامان و 
برای اثبات دانش بزرگان عرب، معتمدات علمی درست یا نادرست، روا یا ناروای خود را . ممدسین، شاخ و برگی نبود که اختراع نکنند

این گروه، برای آن که گفته هایشان بوی دلبستگی . به آنان بستند و به نام گفتگوی بزرگان در کتاب ها ثبت کردند و میان مردم پراکندند
به ایران شکست خورده و در هم ریخته را نداشته باشد، از تهمت و افترا و بهتان در باره ی بزرگان ایرانی کوتاهی نکردند و برای 

، تیرگی های جامعه ی ایران باستان را تیره تر و تاریک تر، و نماط (اسالم)هرچه درخشان تر نشان دادن کارنامه ی زندگی اعراب 
. روشن زندگی اعراب را روشن تر جلوه دادند

می  (ؼیر الزم)" نافله"از آثار روح شکست خورده و هراسیده ی آنان همین بس که به کارهایی دست زدند که خود اعراب مسلمان 
با وجودی که اسالم هیچ گونه رجحانی برای شخص یا نژاد و عادات و اخالق و زبان عرب لایل نبود، از عادات خود دست . دانستند

شستند و نفرت از ایران و ایرانی را الزمه ی مسلمانی خود دیدند، و زبان عرب را زبان خدا معرفی کردند و در فراگرفتن زبان عرب و 
ضبط لؽات آن کوشش های فراوان کردند، فرهنگ و لاموس عربی تالیؾ کردند، اشعار عرب را فراگرفتند و آنها را روایت کردند و 

باری، برای آن که فراموش کردن دانش و . برای خوش آمد امیران عرب، اشعار عربی فراوانی جعل کردند و در میان مردم پراکندند
فرهنگ و تمدن گذشته ی خود را در چشم دیگران تحمیر نکرده باشند، فاتحان و فرهنگ آنان را بسی بزرگ تر از آنچه بودند، نشان 

. تا گرایش های عربیت خود را توجیه کرده باشند... دادند، علم و دانش و هنر و پیرایه به آنها بستند



مترجمین و مردان . بطور کلی از لرن نهم میالدی به بعد، در شرق سرزمین لدیمی پارس، شاهد احیای روحی فرهنگ ایرانی هستیم
ابن "مترجمین و مولفینی چون . ادب فارسی زبان، الدام به برگرداندن لسمت هایی از شاهکارهای ادبی، از فارسی به عربی نمودند

از آن جمله نویسندگان ایرانی االصل . به این مولعیت تحرک بیشتری بخشیدند... و (Bassar Ibn Burd)" بشارابن بورد"و " ممفع
تعدادی از آثار مانی را به " ابن ممفع"می نویسد؛ " مسعودی. "بسیاری، بانیان اصلی ترجمه نوشته های مانوی به زبان عربی شدند

گزارشات فوق العاده ی درباره ی تعالیم ... و" ابن ندیم"و " بیرونی"در آثار نویسندگان و دانشمندان آن دوره نظیر .. عربی ترجمه کرد
اؼلب نمل لول ها از آثار خود مانی گرفته شده ...مانی و مکتب او وجود دارد که نشان از وجود منابع مستند مانوی به زبان عربی ست

این مولفین اما به دلیل شرایط موجود، از ذکر منابع خود به زبان عربی اکراه . و در بعضی موارد مفهوم محتوا، به عینه نمل شده است
" الشهرستانی"به ویژه در آثار فیلسوؾ و روحانی اسالمی . داشته اند و اصل منابع به زبان فارسی هم بکلی از میان رفته بوده است

همین نشانه ها روشن می سازد که مانویت چه اندازه لدرت جذب متفکرینی را . به روش مانی و تعلیمات او اشارات بسیار رفته است
مانویت به عنوان یک تفسیر همه جانبه از جهان و . داشته که نسبت به فلسفه ی خلمت در اسالم، به دیده ی تردید می نگریسته اند

مانوی ها گرایشی عجیب به تحمیمات طبی و "مسعودی می نویسد؛ . انسان، شامل یک سلسله اصول علمی و شبه علمی بوده است
. نجومی داشتند و نمونه ی آن، نظریه ی عجیب و ؼریب آنها درباره ی تکامل تدریجی جنین در رحم مادر است

دروغ هایی که او گفت نه کسی پیش از او . می نویسد؛ راهبر و سرور بزرگ گروهی از کافران، مانی ملعون بود" لاسم بن ابراهیم"
، ابوشاکر و ابن ندیم و "عبدالجبار معتزلی اسدآبادی... "پس ابن ممفع، خلیفه و جانشین او شد و. جرات گفتن داشت و نه پس از او
را که سازنده ی هزاران حدیث برای مسلمانان بود، " ابن ابی العوجا"حتی . را جزو زنادله می داند.. ابن راوندی و هشام بن الحکم و

باطنیه را از یهودیان و ترسایان و گبران، خطرناک تر می داند و معتمد است که پایه " عبدالماهر بؽدادی. "مانوی و زندیك خواندند
بؽدادی می . (9)گذاران آیین زندله و باطنیه، پیروان مانی هستند که از پیشوایانشان یکی میمون ابن دیصان معروؾ به لداح است

نویسد؛ مجوسان می خواستند با نیرنگ، پرستش آتش را دوباره زنده کنند و حتی برمکیان پیشنهاد کردند که در درون خانه ی کعبه، 
او افشین، سپهساالر معتصم را نیز پیرو . مجمری از عود بگذارند تا نشان از آتشی باشد که هنوز در دل ایرانیان شعله می کشد

 هجری می نویسد؛ 311عبدالرحمن بن الجوزی ضمن شرح حوادث سال . لرمطیان می داند و معتمد است که با بابک خرمی همفکر بود
در نیمه ی رمضان در باب العامه، تصاویری از مانی و چهار بسته ی بزرگ از کتب مانویان و زنادله را در آتش ریختند و همه را به 

باری لرمطیان که شعبه ای از باطنینان بحساب می آمدند و به جنبش های مسلحانه و کشتن و سوختن ... خاکستر مبدل ساختند و
مخالفان خود معتمد بودند، زیارت گورها و بوسیدن سنگ کعبه و اعتماد به ظواهر، در مذهب آنان حرام بود، در احکام شریعت به تاویل 

للمداد می  (زندیك، لرمطی)همه ی این گروه ها و پیروان این مکاتب، به دلیل نزدیکی افکارشان به مانی، جزو مانویان ... لایل بودند و
. شدند

از همان هنگام که مانویت با مخالفت و مماومت شدید دستگاه خالفت روبرو شد، اؼلب نویسندگان ایرانی که آثار مانی را به عربی 
و الممتدر  (785 تا 775)خشونت و عدم اؼماض فرمانروایانی چون المهدی ! ترجمه کرده بودند، خود به تمایالت مانوی متهم شدند

به منظور عملیات موثر علیه هر گونه کفر و باالخص مانویت، دستگاه . عباسی علیه زنادله و مانویت، مشهور است (932 تا 908)
از لمب این لاضی چنان معلوم می شود که در عمل علیه . تشکیل داد" صاحب الزندیمه"خالفت دادگاهی تحت نظارت لاضی اعظم 

روایات مربوط به شکنجه هایی که به پیروان مانی . اختیار تام داشته و از هیچ گونه الدام بی رحمانه کوتاهی نمی کرده است" زندله"
در جهان اسالم، افرادی ملعون  (زنادله، لرامطه)مانویان . ، گاه به راستی اسؾ انگیز است"ابن ممفع"وارد می آوردند، نظیر سوزاندن 

دلیل اصلی بؽض و کینه ی تازیان این بود که مانویان دستگاه آفرینش را معیوب و فاسد می دانستند و . و پلید و مطرود تلمی می شدند
آنها می گفتند ما آدمیان با رنج و درد به جهان می آییم و با . بجای خداوند بخشنده ی مهربان، شیطان را فرمانروای گیتی می دانستند

اکراه و افسوس از جهان می رویم و پیوسته با بیماری و ناتوانی و عوارض پیری در پیکاریم و جنگ و لحطی و ستم، هر لحظه 
اگر خداوند آن چنان که می گوید، هست، چرا جهان را چنان نمی سازد تا انسان آسوده تر زندگی کند؟ . آسایش ما را تهدید می کند

مانویان می پرسیدند؛ اگر خداونند مهربان و لادر . مسلمانان در ممابل این پرسش، مانند پرسش های مشابه، پاسخی جز شمشیر نداشتند
مطلك است، چرا وبا و طاعون و گرما و سرمای نابهنگام را به سراغ مردم می فرستد؟ مسلمانان پاسخ می دادند که لادر بی چون، اگر 

در حالی که بالها هرگز تا ابد دوام نمی آورند، بلکه متولؾ می شوند و . مدبری توانا نمی بود، این بالها شدیدتر به ما حمله می آوردند
اگر زندگی سراسر . دردها و بالها برای تنبیه آدمیان است و چون رفع شود، مردم به رحمت خدا پی می برند. تنها مایه ی عبرت اند

. شادی بود، نهاد مردم فاسد می شد و

پایان 

 

 

 

 



یادداشت ها؛ 

 میالدی، یکی از زعمای مانویان در 496در آسیای مرکزی بوده و در  (ایالت بزرگ ؼرب چین)مانویت دین رسمی دولت اویؽوری - 1
. می نامند" Momoni"دربار امپراطور چین حضور داشته و چینی ها آیین مانی را دین مومونی 

دارد و با کثرت نیکوکاری به " ثواب"کار نیک، )، نوعی خرید و فروش و معامله است (!بهشت)از نگاه مارسیون، پاداش خوبی - 2
خداوند . )نیز به نوبه ی خود تکرار بدی ست، با این تفاوت که این بار به لانون الهی متکی ست( جهنم)و کیفر بدی  (!بهشت می روی

 (!گناهکاران را به آتش جهنم کیفر می دهد

کریستین سن حدود سی سال از عمر خود، از اوایل لرن بیستم تا جنگ جهانی دوم را در ایران و خارج از ایران، صرؾ بازشناسی - 3
 (اشکانیان)تمریبن تمامی آنچه در مورد تاریخ ساسانیان و پارت ها . تاریخ، زبان، فرهنگ و باورهای ایرانیان پیش از اسالم کرد

با . گرفته شده است" اشکانیان"و " ساسانیان"بصورت مستند کشؾ و نوشته شده، از آثار مشهور کریستین سن، از جمله دو اثر مهمش 
توجه به اسناد به دست آمده و سنگ نبشته ها، کریستین سن چندین زبان و مذهب پیش از اسالم ایران را کشؾ و بازخوانی کرد و بر 

. پژوهش های او بنیاد ایران شناسی در جهان ؼرب را بکلی دگرگون کرد. بخش های وسیع و ناشناخته ی تاریخ ایران، روشنی انداخت

تصور می کنم چون در آن دوران منطمه ی پارس، از شمال تا آسیای میانه، از شرق تا هند و از ؼرب تا آن سوی بین النهرین، - 4
مناطك شناخته شده ی جؽرافیایی بوده اند، والع در منطمه ی معتدله ی شمالی کره ی زمین؛ سبز و بارانی و بهشتی، با مردمانی گندم گون 

این منطمه، تا آنجا که " جنوب جؽرافیایی"در عوض ... که هرچه به منطمه ی شمالی نزدیک تر می شده، رنگشان روشن تر بوده است
بخش ... شناخته شده بوده، شامل جنوب خلیج فارس و شمال آفریما می شده، بخش هایی که ساکنانش سیاه چهره و تیره رنگ بوده اند

شاید به همین علت بعدها . تصویر می شده اند" سیاه"تصور می شده و اهریمنان و دیوان نیز، همیشه " سیاه"اهریمنی انسان معمولن 
مسیحیان سفید، کشتن آفریماییان یا برده گرفتن آنان را یاری به مسیح می دانستند و معتمد بودند که بخش اهریمنی در وجود سیاهان ؼالب 

است و لابل اصالح نیست، پس یا باید آنها را از میان برداشت و یا مانند حیوانات اهلی در خانه و برای کارهای پست از آنها استفاده کرد 
ها و جادوگران (دمون)این فکر از آنجا ناشی می شود که تمامی شیاطین ... و به این وسیله بدی و جادویی را تحت نظر و کنترل داشت و

اما یک نکته ی لابل !... و نیروهای ضد انسانی و ؼیر خدایی در دورانی دراز، به رنگ های سیاه و تیره تصور و تصویر می شده اند
بوده، به  (از شمال آفریما)تامل در این مساله وجود دارد؛ سنت آوگستین، یکی از لدیسان مشهور مسیحی، که به احتمال لوی سیاه پوستی 

، کمک "مانی که ایسم"پیرو آیین مانی بود و نوشته های بعدی اش در دفاع از مسیحیت، و نمد  ( میالدی373 تا 364)  سال 9مدت 
! شایانی به شناخت مانویت کرد

می توان تصور کرد که چنین جهش فکری در جامعه ی . آیین مزدک، نخستین دینی ست که امور التصادی و مذهبی را بهم آمیخت- 5
با وجود این، و نحوه ی تراژیک از میان رفتن مزدک و یارانش که در تواریخ به کسرا . متعصب آن زمان، نمی توانست ریشه بدواند

. انوشیروان نسبت می دهند، این نحله ی تفکر تا لرن ها پس از اسالم، در میان مردم از محبوبیت برخوردار بود

، گیاه ممدس در ایران باستان است که بعدها موبدان زرتشتی در مراسم و آیین ها به دست می "بَرَسمن"یا " بَرَسم"، همان "شاخه "(6)
. گرفتند و پادشاهان و بزرگان به رسم تمدس و تکریم، بر سفره می نهادند

با یورش اهریمن و نیروهای .  هزار ساله در پی هم تشکیل شده است9 یا 3این دوره ها به روایات مختلؾ، از چند دوره ی یک،  (7)
این جدال، تعبیری ست . رخ می دهد" جدال بزرگ"در پایان دوره ی نبرد، . شر بر اورمزد و روشنایی، نبرد هم چنان ادامه پیدا می کند

چون جهان از این نبرد نهایی بیرون آید، به دوره ی پاکی و روشنایی . (اهریمن)بر بدی  (هورمزد)اساطیری از تسلط کامل نیروی نیکی 
چهار دوره ی؛ خلمت دوگانه ی جهان، یورش و تسلط اهرمن، ستیز نیروهای نیکی و روشنایی با . می رسیم، و سپس پایان جهان است

به اعتماد .  هزار سال به درازا می کشند9 یا 3اهرمن و تاریکی، و باالخره دوران نهایی، پیروزی روشنایی بر تاریکی، هر کدام یک، 
برخی پژوهشگران معتمدند که این دوران ها در پی هم تکرار می شوند .  هزار سال، به آخر می رسد12اساطیری باستان، جهان پس از 

زمان "زروان اما به عنوان . ؛ یعنی یک زمان کرانمند دوازده هزار ساله به پایان می رسد و جهان تازه ای خلك می شود(زمان کرانمند)
نخستین "این دوران ها به یک هزار سال تملیل یافته؛ دوران خلمت از  (شاهنامه)در حماسه ی ایرانی . ، هم چنان پابر جاست"ناکرانمند

، ستیز روشنایی و (هزار سال)، تسلط ضحاک و نیروهای اهریمنی (هزار سال)؛ از کیومرث تا پایان کار جمشید "انسان، نخستین شهریار
، و باالخره دوران تسلط کامل روشنایی بر تاریکی که با کشته شدن افراسیاب به دست (هزاره ی سوم)تاریکی از فریدون تا کیخسرو 

.. کیخسرو آؼاز می شود و

 .عناصر نه خلك می شوند و نه از میان می روند، بلکه از حالتی به حالت دیگر، تؽییر می کنند (8)

برخی از مورخان عرب نوشته اند که زادگاه لرمط، . ، از اهالی کوفه بود و لرامطه یا لرمطیان بدو منسوبند(لداح)حمدان لرمط  (9)
گویند به پارسایی و زهد تظاهر می کرد و گروهی گرد او جمع .  لمری در کوفه شهرتی یافت258حمدان لرمط از سال . خوزستان بوده

تاریخ طبری می نویسد؛ حاکم رحبه او را به فرمان خلیفه ی . (یادداشت های لزوینی) از نظرها پنهان گشت 286لرمط در حدود . شدند
. عباسی کشت
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 هولوکاست

 

به راه  (Holocaust" )هولوکاست"ی اسالمی در مورد بیت الممدس، اسرائیل و لضیه ی جمهور گرد و خاکی که این سال ها پشت
 تا به نتایجی که  بپیچاند این معنا که با بیان بخشی از والعیت و تحریؾ آن بصورتی دلخواه، ذهن خلك هللا رابهانداخته، ؼرضی هست 
ولایع و زیر و بم های تاریخ لوم . هم در حد خودشان می کنند و بمیه کاری که آمریکا و انگلیس و اسرائیل. خود مایل است، برسد
 و لعن، از سوی نفرت به همین دلیل هم بوده شاید که هیچ لومی در طول تاریخ، این همه تحسین توام با است،یهود، شگفت انگیز 

 تاریخ به خاطر نهایت وفاداری، عظمت فداکاری، مهربانی بی طولیهودیان بسیاری در . الوام و ملیت های مختلؾ به خود ندیده است
تحسین شده ... و وسیع در حد کشؾ و ابراز نظریه های تازه در هر زمینه ای از علم و هنر و فلسفه دانشمرز، سخت کوشی بی حد، 

 به دیگران و حتی هم کیشان خود و تخریب زندگی نسبتدر عین حال یهودیانی هم بوده اند که به سبب خیانت های بزرگ، دشمنی . اند
ی نژادی برتراز آنجا که اعتماد به . و علمی و ؼیره، دچار لعن و نفرین تاریخ گشته اند خیانت سیاسی هزاران انسان دیگر از طریك

 کلیمیان را در نحوه ی آموزش و احتمالن تعلیمات دینی و سنتی در" یمیسماکستر"یک امر ؼیر علمی ست، بی تردید باید ریشه ی این 
 شده و از تعلیمات للمداد" نژاد"یک " یهودیت"نمی دانم چرا "! اعتماد"یا " نژاد" که معمول است، به دلیل گونهآنان دانست، و نه آن 

 مخلتؾ سیاسی،  در زمینه هایهمین لدر می دانم که اگر نام های بلند.  هم اطالعات آکادمیک و مستند ندارمآنانمذهبی و تربیتی 
یستم را کنار هم بگذاریم، ؼیر یهودیان چیزی بیش از سی در صد نصیب باجتماعی، علمی، التصادی، هنری و ؼیره، تنها در طول لرن 

 !باشد یکی از علت های تاریخی تنفر الوام و ملیت های دیگر از لوم یهود، ناشی از حسادت همشاید . نمی برند

مسیحیان و  دشمنی میان معتمدند کلیمیان بیت الممدس باعث لو رفتن و لتل عیسی شدند، ریشه ی کاتولیک ی، از آنجا که مسیحیانبار
یخ هم، از جوامع اولیه ی مسیحی سرچشمه می گیرد و همه تارنگرش تحمیرآمیز به یهودیان در . کلیمیان، یک سابمه ی دیرینه دارد

 تاریخی نگاهاز . (1) دوم و تا همین امروز هم، در زندگی روزانه جوامع ؼربی مشاهده می شودجنگجا، حتی در دوران پس از 
به موسی گرویدند و بخشی پیروان عیسی شدند و باالخره بخشی  بخشی  اجداد ساکنان بین النهرین و نواحی اطراؾ اند کهها،"سامی"

 بعد از چهار لرن  مسیحیتاگرچه مرکز.  دیگر یهودیان، عیسویان و مسلمانان اولیه، ریشه ی سامی دارندعبارتبه . هم مسلمان شدند
 اروپا رسید و یهودیان نیز، اؼلب بصورت مهاجر در میان ملیت های بهاز ظهور عیسی، کم کم به امپراطوری روم منتمل شد و از آنجا 

حول و حوش  سرزمین های بازماندگان سامی در.  تنها به علت فتوحات تازه به نواحی دیگر دنیا رفتندمسلماناندیگر پخش شدند، و 
 بامداد جنگ جهانی اول، چون پسرعموهایی با دو اعتماد، در کنار تابیت الممدس، اکثریتشان مسلمان یا یهودی بودند که برای لرن ها 

. یر و تاثر از یکدیگر شدتاث داشتند و بی تردید، سوای آداب و رسوم مشترک، سنت ها و عمایدشان نیز دچار  آمیزیهم زندگی مسالمت
 کنار از کجا و به چه دلیل، بخش مسلمانش ،"ی ستیزیسام" است، به مفهوم معروؾ" آنتی سمیتیزم"نمی دانم اما چرا آنچه به 

 ! می رودبکار" یزیستیهودی "گذاشته شد، بخش مسیحی اش گم و گور شد، و تنها به مفهوم 

 وضعیت ناجور مجموعه های یهودی در کشورهای مختلؾ مسیحی اروپایی، حتی در لرن نوزدهم به شکل ناهنجاری گسترش بهررو،
 از شاهکارهای ادبی و هنری اروپا هم مشاهده  در بسیاریاین پدیده را در ادبیات دوران رنسانس تا اوایل لرن بیستم می توان. یدا کردپ

 پس از چند هزاره از پیدایش کههمین مساله هم سبب شد . یلیام شکسپیر، نمونه ی بارز آن استو"  ونیزیتاجر "در" یلوکشا. "کرد
یافتند و اولین جنبش های ملی گرایی در بین یهودیان ساکن جوامع ؼربی تحت بیهودیت، باالخره عده ای از یهودیان به فکر چاره ای 

 یا ،"صهیونیزم"ی یهودی تحت نام و ایده ی هاجالب آنجاست که ظهور اولین جنبش . (2) لرن نوزدهم شکل گرفتدر" صهیونیزم"نام 
(! 3) به وجود آمدسکوالر ابتدا توسط کلیمیان ،"سرزمین موعود"یی از آوارگی و استمرار در رهاتشویك یهودیان به تالش برای 

 علیه یهودی ستیزی در روسیه، پشتیبانی می شد، باید گفت که ظاهرناگرچه این جنبش ها از سوی دولت های اروپایی ولت و آمریکا، 
، حضور التصادی  دلیلاولین.  دو دلیل عمده می خواستند از شر یهودیان در سرزمین های خود راحت شوندبهدولت های ؼربی هم 

و دوم، که باز هم از عامل اول .  ی سرمایه ی ملی بودمسالهچشمگیر یهودیان در بازار این کشورها و تاثیر گذار بودنشان بر 
 و جوامع شهرهاسرچشمه می گیرد، وجود یهودی ستیزی و مشکالت ناشی از آن در این جوامع، به ویژه وجود کلنی های یهودی در 

 آن که در تمامی این دولت ها، وزرا، وکال و اعضایی جالب. بود، مساله ای که به هیچ روی مورد عالله ی سیاستمداران ؼربی نبود
 ! جایی از ریشه ی خانوادگی و لومی شان به یهودیت وصل می شدنبودند،بودند که اگر خود کلیمی 

 اما ،"سرزمین موعود"یگری از راه رسیدند و اگرچه همه یک هدؾ داشتند؛ استمرار یهودیان در د های صهیونیستی یکی بعد از تشکل
، مد نظر نبود و  سرزمین موعود"ؼصب" این همه هنوز هم با. هر کدام وسایل مختلفی برای رسیدن به این هدؾ را دنبال می کردند

، چه رسد به آن که  می نمودی نداشت چون صرؾ نظریه ی یک کشور یهودی، از نگاه والعیت تاریخی هم بسیار بعیدلصدکسی چنین 
 ضمن این که یهودیان، سرزمین و جایی نداشتند تا سپاه و بپوشاند،کسی بخواهد با توسل به زور، به چنین نظریه ای جامه ی عمل 

تبدیل کرد، عواملی بود که در  شدنی آنچه اما این امر بعید را کم کم و در طول چند دهه به ایده ای مسجل و انجام. ینندببسالحی تدارک 
 .دل اتفالات بعدی به وجود آمد

 از آن افراد، ولایع تاریخی و اجتماعی و ؼیره، پیش می آمدند و سیاستمداران و دولت ها و ابتدا تا پیش از جنگ جهانی اول، اصولن
یا خلك ولایع تاریخی یا اجتماعی بصورت مصنوعی و از " یش آوردنپ"اما .  می کردنددهپیش آمدها استفاده، یا به نفع خود سوء استفا

 که دولت ها به تدریج از استدر طول این لرن . به نتایج حاصله ی مورد نظر، پدیده ای ست مربوط به لرن بیستم رسیدن آن طریك،



 بسیاری پدیده های دیگر دنیای معاصر، ابتدا از ؼرب و با سوء استفاده و سوء ماننداین پدیده هم . شدند تهی "اخالق"چیزی به نام 
 امپریالیست نظیر انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، حالابتدا دولت های دموکرات و در عین .  شدآؼاز" ماکیاول" از ایده ی برداشت

  که برای حفظ منافع خود در جهان زیر سلطه، و حتی در روابط بین خودشان به اصولبودندبلژیک، و همین طور اسپانیا و پرتمال 
 بسیاری از این دولت ها نظیر اسپانیا و اگرچه.  از رنسانس، پشت کردندحاصل" اومانیسم"و اخالق سیاست و بطور کلی انسانی 

، دامن از صحنه ی سیاسی جهان بیرون کشیدند، از صبح پایان جنگ دوم جهانی اما،  داخلیپرتمال، به تدریج و به دلیل مشکالت
به تدریج لانون فساد و .  فساد ارزش ها شددچاربا ورود آمریکا به صحنه ی سیاسی جهان، ماکیاولیزم هم . یکا وارد این بازار شدآمر

شد  تهی  ارزش های سیاسی برتر تبدیل شدند و نهاد دولت به تدریج از ارزش های اومانیستیبهکالهبرداری و تملب به هر وسیله ای، 
 تبدیل شد و رژیم های دیکتاتوری، شیفته وار از آن  بین المللیاین بیماری کم کم به روح اصلی سیاست. و به انسان و تاریخ پشت کرد

 .کردنداستمبال و پیروی 

" بالفور" اعالمیه ی اگرچه در. (4)شد" بالفور"ی صهیونیستی یکی از علل صدور اعالمیه ی های، رشد سریع تشکل ها و گروه بار
در این تاریخ، هنوز !  به یهودیان یادآوری می کندرا" وعده" نوعی آن به به وعده ی موسی در تورات اشاره ای نشده اما مستمیمن

 تازه سه چهار سال بعد، به شکل رسمی کهین و نواحی بین النهرین تا انتهای صحرای حجاز، تحت تسلط امپراطوری عثمانی ست فلسط
(. 5)از این امپراطوری پهناور است که بصورت یک ملت مستمل به ثبت می رسد کوچکی از هم می پاشد و ترکیه ی جوان، تنها بخش

 گرفته نشده بود اگرچه هم گروه نظری دیگر هنوز برای ایجاد یک دولت یهود در دنیا، دست کم بصورت علنی جای مشخصی در سواز 
در عین .  و یمین می دانستند که به کجای جؽرافیایی زمین چشم دارندمشخصهای صهیونیستی و هم دولت های پشتیبان آنها، بطور 

. یسم در این کشور استتزار  یخ اعالمیه بالفور توجه کنیم، تمریبن هم زمان با انمالب بلشویکی روسیه و سموطتارحال اگر به 
یرون کشیدند چرا که با انمالب، با مشکالت داخلی فراوانی دست به ب، روسیه را از جنگ 1917بلشویک ها بالفاصله پس از اکتبر 

 ها پای بند نشان توده برای جلب نظر جهانی باید خود را نسبت به سوسیالیزم دموکراتیک و رهایی بخش  عین حالدر. گریبان بودند
 را سیاستی دگر کشتی بان" بلشویک ها باید نشان می دادند که امااگرچه یهودی ستیزی در روسیه از همه جا بیشتر بود . می دادند

 بلکه طرفدار زحمتکشان از هر ندارندینها نه با استعمار و نه با استثمار و نه با نژاد و مذهب و رنگ پوست و ؼیره کاری ا و" آمده
 آوران جنبش کمونیستی و سوسیالیزم و انترناسیونال کارگری هم، یهودی نامضمن آن که بسیاری از . گروه و مذهب و عمیده اند

 !بودند

 سال ترکتازی در سه لاره، ناگهان از صحنه ی سیاسی محو می شد، رلبای 600 نزدیک به از کنار امپراطوری عثمانی که پس در
 هیات آلمان در" پروس" ی آن که باضافه امپراطوری اتریش و مجارستان، امپراطوری تزارها در روسیه از میان رفتند، بزرگش،

با . نمودبنابراین خالء لدرت پس از جنگ جهانی اول در اروپا، به راستی هول انگیز می . بودبزرگ نیز، شکست خورده ی جنگ اول 
از سوی دیگر اگرچه اروپای ؼربی .  را پر کندخالءاین همه روسیه می رفت که به اتحاد شوروی تبدیل شود و به شکلی بخشی از این 

ی گلوخالص می شد اما میراث این امپراطوری نابود شده، آبی نبود که به سادگی از  (عثمانی)پس از شش لرن، از شر مزاحم بزرگی 
 ؼیاب آلمان و ایتالیای شکست خورده، به تنهایی درمیراث خواران استعمار پایین برود چرا که اروپای ؼربی یعنی انگلستان و فرانسه 

 بین  سیاست همین دلیل در سال انتهایی جنگ اول، و برای اولین بار، آمریکا نیز وارد میدانبه. لادر به پر کردن این خالء نبودند
یی ها آلوده شده بود و نه در سیاست بین المللی اروپاالمللی شد و از آنجا که تا آن زمان نه به ماجراجوئی های استعمارگرانه ی 

 .از وجهه ی مثبتی برخوردار بود (نسبت به انگلیس و فرانسه)حضور داشت، در بین مردم جهان 

 رفتنجهان در صبح پایان جنگ اول، بیشتر به چشم می آید و لابل تامل است، از میان  سیاسی  در این تصویر جؽرافیایآنچه
 و از سوی دیگر خاری بود بالی مانده از لدرت،امپراطوری عثمانی بود که از یکسو مسلمان بود نه مسیحی، مانند دیگر مراکز 

امتیاز درشت بعدی .  هم چنان زنده و درشت، در چشم اروپای مسیحی فرو می رفتکهشکست مسیحیان در پایان جنگ های صلیبی 
 در زیر و زبر زمین رها شده صاحب سرمایه داری ؼرب، ثروتی کالن بود که از اضمحالل امپراطوری عثمانی، ناگهان بی جهانبرای 

 می گشت، دروازه ی ثروت آفریما بی معارض به سوی نیروهای بالی مانده از بازتمامی بالکان و جنوب اروپا به آؼوش مسیحیت . بود
 عمدتن، اینجا و آنجا ساکنانش و مهم تر از همه خاورمیانه و دنیای عرب صاحب نفت بود که هیچ مدعی نداشت و  باز می شدجنگ،

به خون هم تشنه بودند و اؼلب در جنگ و ... ی، لبیله ای و سنتی ونژادلبایل و صاحب نفوذان محلی بودند که به دلیل تفاوت های 
 (!6.) هیچستیز بر سر

ید عما امپراطوری عثمانی، خاورمیانه به دلیل وجود لبایل و گروه های کوچک با مذاهب و چنگ میان سرزمین های آزاد شده از در
یروز در جنگ، به هیچ روی مایل نبودند با کبریت پانبار پنبه ای بود که دولت های  (...کرد، عرب، کلیمی، مسلمان، مسیحی و)مختلؾ 

بودند که نمش تعیین کننده ای در سرنوشت جنگ و پس از  (طالی سیاه) عمدتن صاحب نفت هااین سرزمین . روشن به سراؼش بروند
 چیز را به آن سپرد و از امنیت جریان نفت همههیچ لدرت لابل محاسبه ای در منطمه نبود که بتوان .  در صنایع اروپا و ؼرب داشتآن

 به.  هنوز هم نفت، در انحصار خاورمیانه و یکی دو جای دیگر نظیر منطمه ی لفماز بودزمانآن . به سوی ؼرب نیز، آسوده خاطر ماند
 که ماموریت بزرگش برلراری و حفظ صلح در سازماناین .  دول پیروز بودتوسط"  ی مللجامعه"همین جهت اولین الدام، تشکیل 

 شدند،یان کار امپراطوری عثمانی، شناخت استمالل کشورهای بالکان که به سرعت تاسیس می پاجهان بود، همزمان با تثبیت تاریخی 
 آن هم بصورت مرزها و سرزمین های مشخصی ازکه پیش ... کمک به سر پا ایستادن کشورهای آزاد شده نظیر یونان، لبرس، مصر و

 دیکته می جنگ توسط فاتحان اما"  دنیاملل"دیگر از مسایل بود که زیر پوشش تایید  بسیاری در عرصه ی بین المللی حضور داشتند و
سوریه و لبنان بود که نه تنها سابمه ی حکومت به  نواحی در این میان از جنوب شبه جزیره ی عربستان تا. شد و به عمل در می آمد



 تشکیل شده مختلؾی پتانسیل یک ملت هم نبودند چرا که اؼلب از امیرنشین ها و مناطك نفوذ لبایل داراآن معنا نداشتند بلکه بظاهر 
البته لیمومیت  (7) لیمومیت فرانسه و انگلیس سپرده شدبهاین بود که نواحی آزاد شده ی خاورمیانه از سوی جامعه ی ملل . بودند

 زمانی  جامعه ی ملل با این توجیه همراه بود که این دو کشور متعهد می شدند که در طولتوسطانگلیس و فرانسه بصورت ظاهر 
 .یل سرزمین هایی مستمل تشویك کنندتشکمشخص، مردم منطمه را به شکلی که از جنگ میان طوایؾ و لبایل اجتناب شود، به 

 این دانستند، این همه یکی از نتایج اعالمیه ی بالفور این بود که حتی یهودیان هم که ایجاد یک سرزمین یهودی را امری محال می با
 صهیونیست، از تشکل های مسالمت جو و سکوالر تندروانبه همین دلیل هم برخی از . آرزو را کم کم بصورت یک والعیت ببینند

 ؼیر واز اینجا به بعد گروه های تروریستی معدود یهودی که بصورت سری .  تشکیل دادندتندروترصهیونیستی جدا شدند و گروه های 
 و با گستاخی انجام می دادند و حتی گروه های ترلانونی در امر مهاجرت یهودیان به منطمه فعال بودند، کار خود را بصورتی علنی 

 از که با یاری یهودیان ساکن اروپا و آمریکا، امر مهاجرت یهودیان به منطمه، به ویژه شدتندروتری هم از یهودیان منطمه تشکیل 
یکا، همه بر این اصل استوار بود که ولایع آمرسیاست سال های بعد انگلیس، فرانسه و یار تازه نفسشان . روسیه را تسهیل می کردند

 به و الجرم منابع سرشار نفت منطمه را از دست بدهند، و در عین حال منطمه را یکدست خود،را چنان پیش ببرند که نه دوستان عرب 
 باالخره ایجاد کشور یهود در للب این جهان وناسیونالیست های عرب نسپارند که بر تعهداتشان با دول خارجی چندان اعتمادی نبود 

یؽام پاین نه کاری سهل بود که بشود با پیام و .  سررشته ی کارها از دستشان خارج شودکهناگهان تنها و یتیم مانده، پیش از آن 
 . سرانجامی برسدبهسیاسی و جلسه و مذاکره با لبایلی که این سو و آن سوی این منطمه پراکنده بودند، 

" ؼیر ممکن"دو جنگ جهانی رخ داد، فکر به ایجاد یک سرزمین یهودی نشین را از پدیده ی  میان  در فاصله ی بیست ساله یآنچه
 هزار 160 دو سه تشکل از گروه های صهیونیستی در منطمه، حدود تنها!  تبدیل کرد1938 در" ممکن" به پدیده ای 1914 در

 تدارک را آنها اسکان روسیه، لهستان و اروپای شرلی و آمریکا به منطمه وارد کردند و مدارک الزم برای ازمهاجر یهودی عمدتن 
به عبارتی تا آؼاز جنگ دوم جهانی هر سال هشت هزار یهودی مهاجر در منطمه اسکان داده شدند، به این معنی که خانه و . دیدند

 و وحشت و لتل، آتش تروراز سوی دیگر به دلیل عملیات . دیدند و تا مدتی مخارجشان را تامین می کردند تهیه زمین و شؽل برایشان
 و سرشناسان محلی و فرزندانشان، بسیاری از فلسطینی ها زمین و دارانزدن مزارع و خانه و انبارهای ؼله، لتل کشاورزان، زمین 

شبیه کویت و حجاز و  نفت خیز  و از منطمه ی سکونت آبا و اجدادی خود به جنوب لبنان، ؼرب اردن، مناطكفروختندخانه شان را 
 مسلمان خالی شد و در برخی مناطك هم مسلمانان نسبت به اعراببرخی مناطك بکلی از . حتی سوریه و شمال آفریما مهاجرت کردند

 محلی و اعرابسرزمین های اسرائیل اولیه در حول و حوش رود اردن، به این شکل گسترش یافت و . گرفتندکلیمیان در اللیت لرار 
 تازه و با تاسؾ دریافتند که این محدوده ی زمین ها منطمه،سرزمین های همسایه، با اعالم حضور کشوری تازه به نام اسرائیل در 

 و وحشت ترور و چرا هیچ لبیله یا عرب ثروتمندی به فریاد فلسطینیان نرسیده که در این مدت از شدهچگونه از دست اعراب خارج 
سه رییس جمهور .  بخس بفروشند و تن به مهاجرت بدهندثمنبجان آمده بودند و تنها و بی یاور، ناچار می شدند زمین هایشان را به 

 (.8) و فعاالن این گروه های ترور یهودی بودندسرکردگان از"  رابیناسحاق "و"  مایرگلدا "،" گوریونبن"اولیه ی کشور اسرائیل، 

" ی لورنساتی "کافی ست شرح احوال .  تدارکات آن از سال ها پیش از جنگ اول چیده شده بودکه ولایع دیگری هم در جریان بود اما
اروپا و به ویژه انگلیس که ! (9) شد، با کمی دلت دنبال کنیممعروؾ"  عربستانلورنس" که بعدها به لهرمان آزادی بخش اعراب؛ را

 انداختند چرا که لدرت بکار ذخایر عظیم نفت در منطمه پی برده بودند، تمامی تالش خود را در نابودی عثمانی وجوداز سال ها پیش به 
 لدرت طلبی های استعمارگرانه ی اروپا در شرق بود و چون راه سال، مانع بزرگی سر 500این امپراطوری بدون نفت هم برای 

 (.10) شرق ایستاده بودودیواری بلند میان اروپا 

 ی سلطهی عثمانی به سرکردگی انگلیسی ها، افرادی نظیر لورنس، در تمامی خاک زیر امپراطور نبرد همه جانبه ی اروپا علیه در
 سوئز و مصر و سودان و سواحل شرلی مدیترانه کانالعثمانی، از دماؼه ی مسمط در الیانوس هند تا سرزمین حجاز و دریای سرخ و 

یانه سرگرم مورین و تمامی بین النهرین از عراق و اردن بعدی تا شبه جزیره ی بالکان، چون فلسطچون لبنان و سوریه و منطمه ی 
 جنگ جهانی دوم سر نگرفته بود، شاید تا سالیان دراز اگربا این همه . تخریب و تحریک افراد و لبایل، علیه سلطه ی عثمانی بودند

 های مختلؾ، بهانهدر منطمه به وجود نیامده بودند و انگلیس به دلیل نفت، هم چنان به ...  عربستان ونهبعدی نه عراق و نه کویت و 
 فارس، تا دهه های شصت و هفتاد لرن بیستم، در اشؽال  خلیجلیمومیت منطمه را حفظ می کرد، همان گونه که بحرین و نواحی جنوبی

 به شریکی  نیز نه تنها باعث ضعؾ فرانسه و امپراطوری بریتانیای کبیر شد، بلکه آمریکای فاتح رادومجنگ . نظامی انگلیس ماندند
جهان بود، هنوز در آمریکای التین، آسیا و آفریما و  اساسی آمریکا که صاحب آزادمنشانه ترین لانون. لابل، در منطمه تبدیل کرد

 نشده بود،  سیاه خون فرو نرفته بود، و هیچ کدام از صفحات پرونده اش مانند کهنه استعمارگران اروپاییدرخاورمیانه دستش تا آرنج 
 نازیسم شده بود و حتی هنوز خود آمریکایی ها هم به درستی وبه عنوان کلید فتح دو جنگ، باعث آزادی اروپا و جهان از بند فاشیسم 

در آن . استنمی دانستند که اعالمیه ی پر شکوه استمالل و آزادی روی اجساد بومیان سرخ پوست آن سرزمین نوشته و امضاء شده 
 .ی مردم ستم دیده ی جهان جا داشتهازمان آمریکای منادی آزادی همه جا با آؼوش باز استمبال می شد و بر شانه 

سوابك  برخی  بود که تا اندازه ای دموکراتیک رفتار کرد و لبنان و سوریه را که به دلیلفرانسه میان دول پیروز جنگ اول، تنها در
 خود، تا مدت ها پس از جنگ دوم حمایت کرد، و البته منافعتاریخی کم و بیش به عنوان سرزمین هایی با ملیت های گوناگون، به دلیل 

یبا بودند، هم فمیر، یعنی ز هم ،"بیزانس"ید علتش آن بود که این دو سرزمین تاریخی بالی مانده از شا! با حضور نظامی و فرهنگی
 سرپرستی انگلیسی ها لرار داشت، داستان به شکلی خنده آور در تحتاما در بخش دیگر امپراطوری سابك عثمانی که . نفت نداشتند



بخش !  آن متولد شداز" یسعود عربستان" آل سعود، والیان مکه که مطیع و سر به فرمان بودند، بخشیدند و بهبخش حجاز را . آمد
کشور متولد -  های سرشار نفت، دارای مرزهای مشخص شد، و بصورت شهرچاهکویت را که اصلن کشوری جعلی ست و تنها به دلیل 

و بخش عراق  (هاشم) سعودبخش اردن را به پسرعموی ابن . شد، به لباله ی یکی دیگر از شیوخ سرسپرده ی لبایل حجاز در آوردند
این کشورهای تازه به دنیا آمده بصورت پاداشی میان نوکرهای مطیع و  تمامی (.11)را به برادر یا پسرعمویی دیگر از هاشمیان دادند 

 اردن و لسمت شمالی اش به بهاما بخش فلسطین که از نگاه جؽرافیایی، بایستی لسمت شرلی اش .  تمسیم شد انگلیسی هاسرسپرده ی
 .یگری پیدا کرددلبنان، و بخش ؼزه نصیب مصر می شد، به چند دلیل سرنوشت 

 برخی  در منطمه را به خوبی می شناختند، عملن و با وجود شکایت اعراب منطمه، گاهی صهیونیست که گروه های افراطیانگلیسی ها
 های تروریستی بعدن به ممامات بلند پایه ی گروهبرخی از این فعاالن . از آنها را دستگیر و دوباره بصورت پنهانی آزاد می کردند

 هندوستان، رفتنولتی فردای از دست ... یون، مناخیم بگین، گلدا مایر، موشه دایان، آریل شارون وگوردولتی در اسرائیل رسیدند؛ بن 
 های تندروی صهیونیست با اطالع لبلی، در آمادگی صد در گروهانگلیس ناگهان اعالم کرد که سربازانش را از منطمه بیرون می کشد، 

 و انگلیسی ها به این کردندی اعالم شده، با توافك لبلی، به پایگاه های انگلیسی حمله و آنها را خلع سالح روزهاصد لرار داشتند و در 
  در اختیار گروه های،"اشؽال" و تمامی تسلیحات خود را زیر پوشش بردندنحو، تنها سربازان خود را صحیح و سالم از منطمه بیرون 

شده، منطمه از نظر جؽرافیایی میان  تاسیس با وجودی که طبك برنامه ی شورای امنیت سازمان ملل تازه.  مسلح گذاشتندصهیونیست
 شناخته شد، همان 1947و منطمه ی فلسطین رسمن از سوی سازمان ملل در اسرائیل یهودیان و اعراب مسلمان تمسیم شد، و کشور

 ماهی که از این مساله چندهم از سوی گروه های یهودی افراطی در طول یک شبانه روز، شکسته شد و در فاصله ی  رسمی مرزهای
ینینان منطمه، جنگ اول میان اسرائیل و فلسطینیان درگرفت، که چون فلسطگذشت، با پشتیبانی دولت های مسلمان، به ویژه مصر از 

ینی ها نیروهایی فلسط ملتی منسجم شده بود و از سوی انگلیس و فرانسه و آمریکا و شوروی تمویت می شد، اما واسرائیل، دولت 
ختم شد و مرزهای اسرائیل گسترده تر گشت؛ اورشلیم  اسرائیل پراکنده و دارای عماید و منویات مختلؾ بودند، درگیری به پیروزی

 ،" رود اردنشرق" عنوان به للمداد نمی شود، و هم" اشؽالیسرزمین های " گرفت که امروز حتی جزو لرارکاملن در اختیار اسرائیل 
 ادعای آن چشم پوشید و بخشی از سرزمین های اشؽالی هم که در طول دو جنگ ازپس از پیمان صلح اخیر اردن و اسرائیل، اردن هم 

 .پیوند خورد اسرائیل ی همیشه بهبرا"  شش روزهجنگ" به نام 1967 دهه ی پنجاه و دیگری در دربعدی، یکی 

  نمی  آن که با وجودی که بخش یهودی نشین در ابتدا یک سوم منطمه بود، و یهودیان بومی کلن از یک ملیون هم تجاوزخالصه
 سال بعد، به دلیل امکاناتی که دولت اسرائیل چند، یعنی بیست و 1960تا پایان دهه ی  (در ممابل دو میلیون فلسطینی مسلمان)کردند، 

لائل می شد و مهاجرت یهودیان از اروپا و آمریکا،  (..شوروی، لهستان و)ی شرلی اروپابرای مهاجران به ویژه یهودیان بخش 
 فلسطینی ها به دلیل مهاجرت و بیرون کهاسرائیل به پنج ملیون و مساحتش به نمریبن دو سوم فلسطین سابك رسید در حالی جمعیت 

مهاجران فلسطینی هم که بعدن تشکل یافتند و زیر پوشش سازمان فتح، در .  نرسیدندهمرانده شدن از منطمه، هرگز به مرز دو ملیون 
 ی هفتاد، از جنوب لبنان و ؼرب اردن دههجنوبی لبنان و ؼرب اردن، علیه اسرائیل فعالیت می کردند، در دو کشتار بزرگ در نواحی 

 . خیز و اروپا و آمریکا و سوریه و تونس و لیبی رفتندنفتاخراج شدند و آواره در آوارگی، به کشورهای 

 بوش ازهیتلر بیمارتر .  این ماجرا اما در مصیبتی به درازای شش سال جنگ دوم جهانی رخ داددرو درشت ترین اتفالات بنیادی ترین 
 هیچ کدامشان بوش یا صدام یا احمدی نژاد را خلك کههیچ دولت دموکراتی هیتلر را نزایید، هم چنان . یا صدام یا احمدی نژاد نبود

کار دولت . کنند های بیمار بسیارند، که گاه فرصت می یابند تا گلستانی را به گورستان تبدیل خرزهرهدر باؼستان جهان از این . نکردند
 برگ و بار بیاورند و خلمی را با خود به مصیبت و مزبله تاهای دموکرات، آبیاری این گیاهان هرز در گوشه کنار این باؼستان است 

یانند و کم برگی های بنماحاصل از وجود این سفله گان تاریخ، چمن لکه دار خودشان را سبز و بی عیب  مسمومیت آنگاه در. بکشانند
 .یشتری داشته باشدببیمارگونه ی باؼشان در منظره ی بی برگی باغ جهان، جلوه ی 

 "خیانت" آن را خالؾ و البته گفته های ، می شود، کتاب ها، فیلم ها و سخن رانی ها درشت نمایی تبلیؽات امروز به ضرب و زورآنچه
عظیم اعتمادی و نظامی اش تنها و تنها در خدمت یهودکشی به وجود آمد  ماشین ، تنها به این منظور است که بگویند هیتلر ومی نامند
اما هیچ !  از دامنش پاک کردیمراپس منت ما بر سر جهانی که این لکه ی ننگ .  دوازده سال به حیات خود ادامه دادمنظورو به این 

به هتیلر رای دادند؟  (1933) ویژه نسل جوان در دوران رکود التصادی اروپا بهجا و هرگز نمی خوانی چرا میلیون ها بیکار آلمانی 
 به آن لدرت التصادی و نظامی سال، آیا همه ی آنها در دستگاه نظامی هیتلر استخدام شدند؟ کشوری به وسعت آلمان چگونه پس از ده

 ببلعد و لهستان را چند روزه اشؽال کند؟ تردیدی نیست که یک پایه ی شبهرسید که شهامت داشته باشد اتریش و چکسلواکی را یک 
سوسیالیست آلمان ناسیونال  کالن برای گرداندن آن سرزمین بزرگ، بر روی بحران آفرینی و لهرمان پروری حزب التصاداساسی این 
 معاهدات عدم مداخله کشورهای دموکرات اروپا با نازی ها در آلمان مخوفش،اما پایه های دیگر این لدرت را تا استواری . بنا نهاده شد
 و یاری های مجتمع های هاکمک های بی دریػ بانک . و پیمان های صلح دموکرات ها با هیتلر بر پا نگهداشت صنعتی و مراودات

ی مولتی میلیونر کم نبودند، به دستگاه مخوؾ هیتلر جرات داد تا اروپا هاصنعتی بزرگ آلمان و اروپا که در بین سهامدارانشان کلیمی 
ی و عدم مداخله و سازش التصادبزرگ ترین معاهدات .  آفریما و آسیا را به پرتگاه جهنم جنگ دوم جهانی سوق دهدازو بخش هایی 

 .را فرانسه، انگلیس و روسیه با آلمان هیتلری بستند

 نکنیم که فلسفه ی فراموش( 12) در مورد سوزاندن و نسل کشی یهودیان بکار می رود؟تنها" هولوکاست" امروز واژه ی چرااما 
 اعتماد،بنابر این .  تولید بیشتر این نژاد در آلمان بودو" ی نژاد آریابرتر"هیتلر و نازی ها نه یهودی ستیزی و یهودی کشی، که 



پس کشتن و نابود کردن همه، به .  آریا می دانستندنژادمعلولین، هم جنس بازان، کولی ها، و یهودیان را سبب اختالط نژادی و نابودی 
 پاپبا این همه دول مسیحی و دموکرات اروپا، باضافه ی واتیکان و .  آریا محسوب می شدنژاد" یپاکساز"اندازه ی یهودیان جزو 

می خواستند به وسیله ی هیتلر از شر کمونیست ها  مسیحی واتیکان و دولت های.  شرکای جنایات نازی ها بودند، و هستند،"یوسپ"
 ی این همهدول مسیحی چشم بر .  که اکثرن به احزاب سوسیالیست و کمونیست اروپا پیوسته بودندبودرها شوند و گناه یهودیان این 

 کشتار، از شر بزرگ ترین دشمن التصاد سرمایه همهجنایات بستند و همراه واتیکان دست در دست هیتلر گذاشتند تا مگر کنار این 
 شوروی اتحاد اروپا و ؼرب و حتی آمریکا را در خود بلعیده بود، یعنی احزاب کمونیست و روشنفکرداری که بزرگ ترین گروه های 

!  دوم، با اشؽال بخش عظیمی از اروپای شرلی، وسیع تر هم شدجنگ و در پایان ماند،" یشورو"اما چه عبث، که . (13)خالص شوند
 دهه ی پنجاه در در"  کارتیسممک"تمام شد، و ... ، به نابودی کلیمی های خرده پا، کولی ها و معلولین و کمونیزماما اندیشه ی نابودی

ی، تصفیه دار را از مزاحمت گرایش های چپ ضد سرمایه جهان" یه داریسرما" سرزمین کمآمریکا، دنباله ی همین فکر بود، تا دست 
 .کنند

 در برخی تنها جنایات ضد انسانی هیتلر سهیم و شریک اند، چرا که سکوت کردند، روی گرداندند و دری دول اروپایی، کم یا زیاد، تمام
 شدند به کالمی و یادداشتی تن به یک مجبور" دموکرات"موارد که رسوایی اعمال هیتلر و ارتش نازی ها گوش فلک را کر کرد، دول 

ی آن است که گناه بزرگ براهیتلر و نازی ها  علیه "هولوکاست"تمامی این درشت نمایی در مورد . (14)اعتراض صوری بدهند 
حال آن که سیاست حزب سوسیال ناسیونالیسم .  هیتلر را بپوشانندباخودشان ناشی از سکوت، چشم پوشی و در حمیمت همکاری پنهان 

 اشؽال لهستان و آلمان،آنها اما الحاق اتریش به .  برای دول اروپایی روشن و مشخص بود1933 همان سال ازو هیتلر،  (نازیسم)
در عین حال در .  اشؽال فرانسه به سکوت و اخطار برگزار کردندوچکسلواکی و بسیاری حرکت های دیگر هیتلر را تا آستانه ی جنگ 

امروز خود را منجی . یگرشدی متعدد با هیتلر، نه به یهودی ستیزی هیتلر توجهی داشتند، و نه به جنایات لراردادهاپنهان با بستن 
حال آن که این .  امر مهاجرت یهودیان به مناطك امن، یاری می کرده اندبهیهودیان نشان می دهند و مدعی اند که در تمام این سال ها 

و مدرک، وجود  با سند در طول جنگ و علیرؼم آن که برخی آلمانی ها، حتی افسران اس اس و نازی،. یش نیستبهم تزویری 
ارائه دادند، دموکرات های مسیحی مدعی بودند که سند معتبری  واتیکان بازداشتگاه ها را به انگلیس، فرانسه و آمریکا و حتی دربار

ضد مسیح را از  کمونیست های  در دست ندارند چرا که امیدوار بودند هیتلر هم لاتلین عیسی در اورشلیم و هم هیتلرعلیه جنایت های
 سوی منابع مستمل، یکی بعد از دیگری منتشر شد، دول فاتح مدعی ازتا چند ماهی پس از جنگ که اسناد . روی زمین جاروب می کند

 !بودند کشتار یهودیان، چیزی در حد چند ده یا صد هزار بیشتر نبوده است

 و کشتار یهودیان توسط نازی ها و وجه ضد یهودی در منطمه ی زیر سلطه ی آلمانی کشتی، پس از جنگ، متفمین فاتح، تراژدی بار
به این وسیله بر بسیاری .  بدل شدجنگ بزرگ و بزرگ تر کردند و به ابعاد تراژیک آن شاخ و برگ دادند تا به مساله ی اصلی راها 

والعیت آن است که بدون .  نازیسم و هیتلر داده بودند، سرپوش بگذارندگسترشعوامل اصلی از جمله یاری هایی که خود به رشد و 
 بانک ها و سرمایه داران کمک و آشکار دول اروپایی و کارخانه داران و صاحبان صنایع نظامی و ؼیر نظامی، و پنهانپشتیبانی 

 (15).  که رسید، نمی رسیدآنجاؼربی، که بخشی از آنها یهودی بودند، هیتلر و نازیسم به 

 به اروپا کتاب ها نوشته شده و اسناد و مدارکی بر مال شده است که 1945 تا 1930 های سال در مورد والعیت های پنهان اگرچه
 از جنگ، سبب شد تا تمامی این مدارک علیه بعداما تبلیؽات سیاسی دول پیروز  (16)ادبیات و سینما و تیاتر و هنر هم کشیده شده 

 آلمان، کسی از نسل های بعدی، از لراردادها و معاهده های دول دموکرات با هیتلر و چندانمسببین اصلی فاجعه، در سایه بمانند و 
 صاحبان صنایع بزرگ و بانک ها با هیتلر و تنگاتنگچشم پوشیدن، بی تفاوتی و گاه تشویك پنهان آنها از نازیسم، به ویژه رابطه ی 

 در ؼرب،ی نازی که از اسرار پشت پرده خبر داشتند، به کمک سازمان های جاسوسی آمریکا و هااؼلب ژنرال . نازی ها، پنهان بماند
 . شدند و هرگز به پای میز محاکمات نرسیدندگوربا نام های جعلی، گم و  (حیاط خلوت ایاالت متحده)کشورهای آمریکای جنوبی 

 ولتیه داری و رلابت و درگیری بر سر بازار جهانی بود که عمدتن میان لدرت های بزرگ سرما علت بزرگ جنگ، مساله ی اصولن
 اجازه ی فعالیت زیادی در این بازار نداشتند، اول،اروپا، فرانسه و انگلیس و هلند و سرمایه داران آلمانی که به دلیل شکست در جنگ 

 نازی ها مرگبه همین دلیل هم یهودیان ثروتمند، هرگز و در هیچ کجا سر و کارشان به بازداشتگاه ها و اردوگاه های . جریان داشت
و ادبی و هنری و پزشکی و ؼیره که عمدتن یهودی  علمی یکی دیگر از نتایج جنگ، این که مؽزهای آلمانی در زمینه های. نیانجامید

 .یاالت متحده کوچانده شدندابودند، به کشورهای ؼربی و 

از آنجا که دولت . یت فکر به تاسیس یک کشور یهودی بودتمویکی از آثار بارز بزرگ نمایی کشتار یهودیان نسبت به فجایع دیگر، 
یگاه مردمی نداشتند، و از پامنطمه همه دست نشانده ی اربابان اروپایی به ویژه انگلیس بودند و هیچ  (مسلمانعرب و )های تازه بنیاد 

 هرگز دست به دست هم ندهند، اصولن آنمدر لدرت نداشتند تا به تشکیل تاسوی دیگر از همان آؼاز، بینشان اختالؾ انداخته می شد 
از سوی دیگر مخالفت با تاسیس سرزمین اسرائیل، به مثابه یهودی ستیزی للمداد می شد و . یر گوششان اعتراض کنندزدولت یهود در 

یل شد و شورای امنیت متشکل از لدرت های فاتح جنگ، حك استمالل تشکسازمان ملل . مخالفین، نازیست یا فاشیست نامیده می شدند
یز دیرپای مسیحیان و ستو از این تاریخ، بخش عمده ی . منطمه، از جمله اسرائیل را به رسمیت شناختند تاسیس کشورهای تازه

مسیحیان بعداز لرن . یری میان کلیمیان و مسلمانان تبدیل گشتدرگکلیمیان، از کوچه پس کوچه های اروپا جارو شد و به منطمه، به 
 .که نبض ثروت و التصاد ممالک ؼربی را در اختیار داشتند، بظاهر آسوده شدند اکثریت کلیمی ها، از وجود



  تاسیس سرانجامی خوش برای دربدری و سرگردانی تاریخی لوم یهود، نبوده که از فکربخاطر سردمداران دموکرات ؼرب، بهرحال،
 کشورهای در" دموکراسی "و" یآزاد"ی برای دلسوزبلکه در این امر هم، مثل  (هنوز هم)کشوری به نام اسرائیل پشتیبانی کرده اند 

ی لرن بیستم تشکیل یک دولت یهود در ابتدابا این همه اگر در .  می کنند" کار دیگرآن"می گویند و در خلوت  چیزی دیگر، در ظاهر
ین اکه تا اینجا و با  چنین ملتی  می رسید، در ابتدای لرن بیست و یکم از میان بردنبنظرمنطمه ی خاورمیانه امری محال و ؼیر ممکن 

از اعراب و دولت های مسلمان به  بزرگی همه سرمایه گذاری به وجود آمده و به عنوان یک والعیت تاریخی، حتی از سوی بخش
دمیدن ابلهانه در بوق نابودی اسرائیل، آب در هاون . بنظر می رسد ؼیرممکن رسمیت شناخته شده، مساله ای به مراتب محال و

 (17). خود بردن و زحمت دیگران داشتن استعرضکوبیدن، 

پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یادداشت ها؛

 برتراند راسل بهترین منبع است، یا بهرحال یکی اثر" یخ فلسفهتار"یخ لوم یهود و زیر و بم های آن، تا آنجا که می دانم تاردر مورد - (1)
 .از منابع موثك و جامع

 شاه"ترمی که تاریخش به دوران .  می رودبکار" اورشلیم" مرکزیت به" اسرائیلسرزمین "که عمدتن معادل  ترمی ست صهیون- (2)
ی به همین نام بر فراز او للعه  (Zion" )صهیون" یکی از پیامبران یهود باز می گردد که منطمه ای حول و حوش کوهی به نام ،"داوود

یده اش در بین اسرائیلیان، وعده ی بازگشت و استمرار در این سرزمین را برگزدر تورات هم موسی از لول خدا به لوم . آن را، فتح کرد
نیز کوهی  (ین نمطه ی منطمه ی اورشلیمترشمالی ) زبان عبری تورات، به معنای شمال است و در سوریه در" صهیون "اگرچه. می دهد

 کرده اند که تشکیل دولت اسرائیل در منطمه ی اورشلیم، شکو برخی  (Tsiyyon یا Zephon)به همین نام یا چیزی مشابه هست 
بی صاحب  سرزمین لضیه از نگاه کلی فرلی نمی کند جز این که بگوییم، استمرار کلیمیان در.  توراتدرتحریفی ست از وعده ی خدا 

یشتری داشته و یک تمدن و فرهنگ لدیمی ست، و کمتر کسی فکر بفلسطین، به مراتب ساده تر بوده تا استمرار آنها در سوریه که مدعیان 
 . سر می پرورانده استدربه پاره پاره کردنش را 

یکایی بود که در اوایل لرن نوزدهم برای رهایی روحی کلیمیان، آمریک کلیمی سکوالر  (Louis Brandeis)" یی براندیزلو(- "3)
 ؼربی، دارند کم کم جوامعاین گروه و بسیاری از گروه های مشابه معتمد بودند که کلیمیان در . شد صهیونیستی بنیان گذار یک تشکل

 و لرن نوزده، سر و کله ی صهیونیست های سیاسی و مذهبی هم پیدا شد و اولین نظریه اواخردر . می روند (Assimilating)تحلیل 
تشکل  اولین و. بنیان گذاشت (Theodor Herzl)"  هرتزلتئودور"مجاری - یشیاتر نگارتشکل در این زمینه را روزنامه  
برای  (Nathan Birnbaum" ) بیرنباومناتان"ی اتریشی بنام ناشرتوسط  (Kadimah)" یماکاد"ناسیونالیستی صهیونیست ها بنام 

 (.1890) کلیمی تاسیس شد جوانان

 خارجه ی ولت دولت انگلیس، امور، که هنوز یک سالی مانده بود تا جنگ اول جهانی به پایان برسد، وزیر 1917 نوامبردر دوم - (4)
یه ی تازه اتحادرییس  (Baron Rothschild)"  روتشیلدبارون"در نامه ای به  (Arthur James Balfour)"  جیمز بالفورآرتور"

 دولت( "نمل به مضمون)نوشت؛  (The Zionist Federation of Great Britain and Ireland)تاسیس کلیمیان بریتانیا و ایرلند 
 را در جهت فراهم کردن وسیله برای خودی با عاللمندی به ایجاد یک سرزمین ملی برای ملت یهود می نگرد و بهترین تالش شاهنشاه

ین دریافت روشن که هیچ عملی خالؾ حموق مذهبی و شهروندی ؼیر یهودیان ساکن ابا . رسیدن به چنین خواسته ای انجام خواهد داد
در کابینه ی انگلیس  (اکتبر)ی ماه لبل انتهابه زودی روشن شد که این اعالمیه نتیجه ی بحثی ست که در ...".  نگیرد و صورتفلسطین 

 Nahum)"  سوخولوؾناهوم"و  (Chain Weizmann" )چین وایزمن "پاسخاز آنجا که این اعالمیه در . صورت گرفته
Sokolow) رهبران لدرتمند اتحادیه ی یهودیان در لندن بود که تماضای شناخت فلسطین به مثابه یک سرزمین یهودی را از، دو تن 

 .ید ورزیده استتاککرده بودند، دولت انگلیس بر حموق ؼیر یهودیان در این اعالمیه 

 تا باالترین نمطه ی یوگسالوی و بالکانی عثمانی دست هایش بر بخش هایی از سه لاره دراز شده بود؛ شمال آفریما، امپراطور(- 5)
.  ؼیره، تمامی سرزمین های عرب نشین از حجاز و بین النهرین و سوریه و لبنان و خاورمیانهجنوب اروپا و شرق آسیا، تمریبن تمامی

 های ترک"دولت ترکیه به دست حزب .  می شدتکلیؾ این همه از فردای جنگ اول جهانی و سموط امپراطوری عثمانی بایستی روشن
 ازبا این تفاوت که ترکیه ی آتاتورک، تنها بخش کوچکی . ی امپراطوری عثمانی را گرفتجا رهبری کمال آتاتورک، به" جوان

بخش هایی مانند کشورهای بالکان، یونان، .  می شدتمام" آناتولی"امپراطوری عثمانی بود که مرزهایش در حول و حوش منطمه ی 
 تا جنوبی  خاورمیانهو کشور داشتند، کم کم به همان شکل استمالل یافتند اما بخش بزرگی مانند تمامی ملیت که سابمه ی... لبرس، مصر و

 روی دست فاتحان جنگ اول ماند و باید به شکلی به سر و باشد،ترین نمطه ی حجاز، بصورت انبار باروتی که به حال خود رها شده 
ی معروؾ به ا طبك معاهده 1923 امضاء شد، در 1922 که سند رسمی پایان عمر امپراطوری عثمانی در آنپس از . سامانی می رسید

 مشهور (پدر ترک)" آتاتورک" رهبرشان مصطمی کمال پاشا که بعدن به و" جوان های ترک"کشور ترکیه به رهبری  (سوئیس)" لوزان"
 دولت فرانسه، و فلسطین و مناطمی که بعدن اردن،  لیمومیتو بخش هایی که بعدن سوریه و لبنان شدند، تحت. شد، به رسمیت شناخته شد
 . تحت لیمومیت دولت انگلیس لرار گرفتشدند،... عراق، عربستان، کویت و 

 های بدوی، کلیمی ها، عرب درروزی ها، ارامنه، کردها در هیات لبایل مختلؾ با زبان و فرهنگ های متفاوت، ها،سوری - (6)
 خورده ؼیره گره و" یسعود "،"هاشمی" های خانواده های بزرگی چون ناممسیحیان، شیطان پرستان، لبطی ها، لبایل مختلؾ عرب که با 

بمیه از نژادها و لبیله های دیگری .  عرب بودندنژادتنها ساکنان شبه جزیره ی عربستان و بخش هایی از جنوب عراق فعلی از . بودند
 از این گروه هرکدامباضافه ی این که .  به عربی تبدیل شده بود، آنها را جزو اعراب می دانستندزبانشانبودند که چون پس از اسالم، 

 صحبت می کردند، که برای عرب زبان های دیگر هنوز هم خودهای کوچک به دلیل سابمه ی زبان و نژاد، عربی را با لهجه ی خاص 
 فهم لابل لهجه ی یک عرب زبان درروزی در سوریه، به هیچ وجه برای عرب زبان لبطی در مصر، مثالبه عنوان . ؼیر لابل فهم است
 .نیست، و بالعکس

 و بخش های جنوبی یعنی فلسطین، فرانسه،تحت لیمومیت  (بعدی)یعنی سوریه و لبنان " سرزمین موعود" منطمه ی شمالبخش های - (7)
 . نفت خیز بودند، تحت لیمومیت انگلیس درآمدمناطكکه عمدتن  (بعدی)عراق، کویت، عربستان و اردن 



ید در خرید زمین ها، احداث دهکده های تردبگویم که سرپرست شبکه ای تروریستی بود اما بی  نمی توانم " گوریونبن"در مورد - (8)
  اسرائیل یهودیان مهاجر، نمش داشت به همین دلیل هم از صبح استمالل، به عنوان پدردادنیهودی نشین و ایجاد خانه و مزرع و سامان 

 اندازه ای تردید دارم که خود جزو گروه های تا"  مایرگلدا"در مورد . شناخته شد و از سوی همان سازمان ها به ممام های سیاسی رسید
، به ممام های باال و از جمله  اسرائیل اش بی تردید بودند و او نیز به دلیل فعالیت اولیه و سپس پس از تشکیل دولتخانوادهترور بود اما 

 در همو به همین دلیل  (کورمن کویت؟)هیچ تردید سرپرست گروهی تروریستی بود  بی "اسحاق رابین"اما . نخست وزیری اسرائیل رسید
 .میان اسرائیلیان هنگام انتخاب او به نخست وزیری، مخالفت های شدیدی در گرفت

 ی معمولی هم به کنه ماموریت خواننده، کافی ست تا هر (Thomas Edward Lawrence)از شرح حال لورنس  بخشی تنها- (9)
در مدرسه ی آکسفورد، در لباس افسری به خدمت بریگاد کلیسای سنت آلدیت  تحصیل توماس ادوارد لورنس پس از پایان. او پی ببرد

(Church Lads’s Brigade at St Aldate's Church.) مسیحکالج" تحصیالت خود را در 1907درآمد، در  "( Jesus 
College, Oxford)  به مدت سه ماه با پای پیاده، مسافتی حدود هزار مایل را در در 1909در آکسفورد ادامه داد و در تابستان 

یان نامه ای تحت عنوان پایه طی کرد و از تمامی للعه های دوره ی جنگ های صلیبی دیدار کرد و در بازگشت، با سورکوهستان های 
 The influence of the Crusades on European Military") اروپاییجنگ های صلیبی بر معماری نظامیتاثیر "

Architecture) در همان آکسفورد، به تحمیك در زمینه  تحصیل  برای ادامه ی1910در . به عنوان شاگرد ممتاز، فارغ التحصیل شد
.  شودفرستاده که سبب شد پس از پایان کار، به عنوان کارآموز باستان شناسی به خاورمیانه پرداخت" ی دوره ی لرون وسطیسفالگر"ی 

در شرح حالش نوشته اند که به ).  از طریك دریا به منطمه ی جبال بیروت رسید و شروع به یادگیری زبان عربی کرد1910در دسامبر
 سوریه، شمالسپس برای عملیات حفاری به  (، التین، یونانی، عربی، ترکی و سوریایی تسلط داشت آلمانیزبان های انگلیسی، فرانسه،

 این محل به دست آورد برای نظامیان بریتانیایی بی دراطالعاتی که لورنس . بؽداد، رفت- در منطمه ی در نزدیکی خط آهن استانبول
 زندگی و فعالیت آتی او در خاورمیانه بی درآشنا می شود که  (Gertrude Bell)"  بلگرترود"یام، با ادر همین . اندازه اهمیت داشت

 دربه لندن می کند و در نوامبر همان سال، در راه بازگشت به بیروت، مدت کوتاهی  کوتاهی  سفر1911در انتهای. نهایت موثر است
 به عنوان متخصص حفاری های باستان شناسی تا آؼاز منطمهسفرهای لورنس به . در مصر می ماند (Kafr Ammar)"  عمارکفر"

 به شناساز سوی ارتش بریتانیا تحت پوشش حفار باستان  (پیش از شروع جنگ اول) 1914 ژانویه در. جنگ جهانی اول ادامه دارد
آنجا به تهیه ی نمشه ی نظامی منطمه می . به مصر، فرستاده می شود عثمانی سر راه نظامی (Negev Desert")نگؾ"صحرای 
 شناسی ست که بارها به مناطك تحت باستاندر آؼاز جنگ، لورنس یک فارغ التحصیل .  می کند"پترا"یی به عمبه و سفرهاپردازد و 

آگاهی های او حتی برای وزارت . یه و لبنان سفر کرده و منطمه را به خوبی می شناسدسورسلطه ی عثمانی چون ماوراء اردن، فلسطین، 
عثمانی که مشؽول طراحی و برنامه  آلمانی با جرگه ی مشاوران.  عثمانی و مشاوران آلمانی آن از اهمیت واالیی برخوردار بودکشور

 . همراه آنان در طرح ها و پژوهش هایشان سفر کردوریزی راه آهن سراسری عثمانی بودند، آشنا شد 

دوره ای نیز در اطالعات ارتش .  شدگذاشتههمه چیز به عهده ی او . یتانیا دیگر اصراری نداشت برای لورنس وظیفه تعیین کندبر ارتش
 زیر نظر مستمیم کهبخشی از اداره ی ضد جاسوسی لاهره بود  (The Arab Bureau" )عرب دفتر. "بریتانیا در مصر خدمت کرد

یل اعراب که از عثمانی و سلطه ی چند صد ساله اش متنفر بودند، مسلح لباکار این دفتر اتحاد . افسران و جاسوسان انگلیسی اداره می شد
سر نخ اداره ی این . بود عثمانی  و کنترل فعالیت اعراب مسلح علیه منافع عثمانی در تمام سرزمین های زیر سلطه یتمرکزکردن آنها، 

با وجودی که تمریبن .  در هند وصل بود و از این دو مرکز دستور می گرفت انگلیسدفتر به وزارت خارجه ی بریتانیا و دفتر فرمانداری
 منابع تؽذیه ی مالی و پشتیبانی این اما های محلی اعراب بدوی و لبیله ای و شهری در منطمه، از این دفتر تؽذیه می شدند، جنبشتمامی 

  گروه های نامنظم عرب از لبایل و گروه های مختلؾ بصورت چریکی، سال ها از منابعهادر این سال . دفتر در لاهره هرگز معلوم نشد
حال آن که دولت عثمانی . ی کنندخرابکارنامعلومی تؽذیه و تحریک می شدند تا در راه ها و نماط سوق الجیشی ارتش عثمانی خارجی 

ی مشابه در کار متفمین اروپایی، ناچار بود صدها و چه بسا هزاران برابر به همین هابرای متولؾ کردن این خرابکاری ها و خرابکاری 
 . بپردازد؛ آنها علیه عثمانی بهتر کار می کردند تا برای عثمانیاعراب

 یکی از سران لبایل و لورنس در گروه های نامنظم عرب به سرکردگی امیر فیصل، پسر شریؾ حسین، شریؾ مکه اول، آؼاز جنگ از
 رو در رویی مستمیم اعراب با سپاه عثمانی می شد و آنها را از مانعاو به شدت . معروؾ حجاز، همه جا علیه ارتش عثمانی می جنگید

در ممابل .  در آن منطمه بمانندخود عثمانی در مدینه، دور نگاه می داشت تا عثمانی ها سرگرم ترتیب و تمویت لوای سپاهمنطمه ی تجمع 
 نماط ضعؾ عثمانی ها در طول راه ها و خطوط راه آهن که مورد استفاده بهگروه های کوچک خرابکار عرب تحت فرماندهی لورنس، 

 برای حراست و مرمت راه جالوای عثمانی ناچار بود بخشی از سپاه خود را همه . ی عثمانی بود، حمله می کردندلوای سوق الجیشی 
 کرد، جایی که لوای حمله"  ابوطاییاودا" به لوای عثمانی در نظرش لورنس با گروه های تحت 1917در. آهن پیوسته مشؽول بدارد

 سوی دریا محافظت می شد اما از سوی صحرا ازشهر عمبه به سختی .  دیده بودتدارک" عمبه"ی حفاظت از شهر استراتژیک براعثمانی 
 جوالی به دست لوای نا 6به دنبال حمله ای سخت، شهر عمبه در . ، بسیار ضعیؾ بود ارتشیبه دلیل مشکل بودن عبور و تحرک لوای

 . عرب تحت سرپرستی لورنس، سموط کرد و لورنس به ممام ماژوری رسیدمنظم

مدت زمانی . داشتند و گروه های تحت نظرش در اشؽال دمشك و در آخرین هفته های مماومت شهر، دخالت لورنس، (1918) بعدسال
 تمام تالش لورنس بر این بود تا انگلیس را به تشکیل یک جنگ،در سال پایانی . دراز طول کشید تا دمشك به دست اعراب سموط کرد

 و لورنس عرب (لبایل) اما با پایان جنگ، انگلیسی ها دیگر به لوای.  به ریاست امیر فیصل تشویك کنددمشك،دولت عربی مستمل در 
می " دولت"دولتی که به زعم آنان نه . ، عاللمند نبودند نیزنیازی نداشتند و به ایجاد یک دولت متشکل و مزاحم به دست خود در منطمه



 ناگهان لوای 1920 در کرد،در حالی که لورنس هم چنان در جهت ایجاد یک دولت عرب تالش می ! توانست باشد، و نه لابل اطمینان
لورنس را که حاال از دست اربابانش خشمگین شده بود، . ماند انگلیسی ها عمیم فرانسه به دمشك وارد شد و نمشه ی خام لورنس، از سوی

 به 1921در. فرستادند پاریس صلح خدمت وزارت خارجه ی بریتانیا خواندند و جزو هیات نمایندگان انگلیس، به مذاکرات بهبالفاصله 
مشهور است که لورنس در .  خارجه ی بریتانیای کبیر منصوب شدوزارتمشاور ارشد وینستون چرچیل در دفتر اداره ی مستعمرات 

 فعال داشته شرکت در فعالیت های جاسوسی در منطمه، از مصر تا بین النهرین و در هندوستان 1928 تا 1922فاصله ی سال های 
آنچه مسلم است، پس از سموط دمشك، دول فاتح جنگ، در تدارک جامعه ی ملل و به دست آوردن لیمومیت فرانسه و انگلیس بر . است

 رواز همین .  عربی در منطمه، بسیار دور از خواب و خیال های استعمار اروپایی بودحکومتمنطمه بودند و فکر لورنس برای یک 
 .ماژور لورنس را از منطمه دور نگهداشتند

 شکنجه گر و ماموران ترک، وزندانبان .  سال های جنگ یا پیش از آن، یک بار به دست لوای عثمانی دستگیر می شوددریا لورنس گو
با وجودی که .  رسیدند"خدمتش"یا در تمام مدت بازداشت، بارها گواز چشمان زاغ و صورت چشم گیر و پوست سفید او نگذشتند و 

او در .  روحیه اش را بکل تؽییر دادبودند،تالش انگلیسی ها، از اعدام جان به در برد و آزاد شد اما آنچه بر سرش آورده  دلیل لورنس به
لورنس که تمام عمر به موتور سواری عالله داشت و تمامی .  بازگشت به انگلیس شدبه سالگی بازنشسته و مجبور 46 و در سن 1928
 " )دورست" ی موتورسیکلت در حادثهی خشک منطمه را بارها با موتور طی کرده بود، یک هفته پس از ترک خدمت، در یک صحار

Dorset) هست که این تصادؾ خودخواسته و به نوعی همروایتی . نزدیک کلبه ی محل الامتش در انگلستان، به شدت مصدوم شد 
 .خودکشی لورنس بوده است

 تمامی لاره ی هند، شامل بود، که در آن هنگام، کمپانی انگلیسی شکر، که در اصل پوششی برای استعمار انگلیس  نکنیمفراموش- (10)
از سوی . در اختیار داشت و همسایه ی شرلی ایران لاجار به حساب می آمد فعلی پاکستان و بنگالدش فعلی را با بخش هایی از افؽانستان

 ی تاخت و تاز نیروهای صحنه و بحر عمان و خلیج فارس، به دلیل سرزمین های عربی تحت لیمومیت انگلیس،  الیانوس هنددیگر
ی تزاری نیز در شمال ایران، یکی از لدرت های رلیب انگلیس در  روسیه .انگلیسی بود که اؼلبشان سربازان هندی و بعضن عرب بودند

تمسیم  (برای انگلیسی ها) جنوبو ( برای روس ها)ایران را به دو منطمه ی نفوذ شمال  (1907در ) لرارداد معروفی طبكمنطمه بود که 
 .کرده بودند

ین منطمه نداشتند و برای رسیدن به این ایی به ویژه انگلیسی و فرانسه، به دلیل دیوار بزرگ عثمانی، ارتباط مستمیمی با اروپا های لدرت
یترانه ی مد جنوب آفریما را دور بزنند تا به الیانوس هند برسند چرا که در" امید نیک"نواحی، ناچار بودند از طریك کشتی دماؼه ی 

 ی امید، هم هزینه ی بسیار باالیی داشت و هم برای دماؼهراه آسیا از طریك . شرلی و کانال سوئز و بحر احمر در اختیار عثمانی بود
، تالش  عثمانیو انگلیس، برای رهایی از شر (ناپلئون)در اوایل لرن نوزدهم فرانسه . ی می بردبلندتدارکات نظامی، فرصت و زمان 

 در جبهه ی آسیا با ایران سرگرم کنند تا مگر از این طریك سر،بسیار کردند تا ایران را با خود همراه گردانند و عثمانی را در پشت 
 کنند تا در نواحی کمکبا این همه رلابت روس ها در منطمه سبب شد تا انگلیسی ها به لبایل افؽان .  شوندآنباعث تضعیؾ و نابودی 

 میرزا ولیعهد، برای سرکوبی شورشیان محلی، با عباسمحاصره ی هرات توسط . خود علیه حکومت لاجار، سر به شورش بردارند
 افؽانی  شورشیان و در حالی که کم مانده بود عباس میرزا با لوایش وارد هرات شود و منطمه را از نرسیدکمک انگلیسی ها به نتیجه ای

آنها که از احوال . یل جنوب ایران، تهدید بزرگی برای لاجاریان شدلباپاک کند، لوای انگلیس در بوشهر و جنوب پیاده شد و علیرؼم دفاع 
 تحریک می شدند، پیروز  انگلیسی ها و نمی دانستند که لوای عباس میرزا به زودی بر شورشیان افؽانی که از سویبودندمنطمه بی خبر 

هرات و مناطك شرلی .  به عباس میرزا نوشت که محاصره ی هرات را رها کندشاهخواهد شد، به تهدید انگلیس در جنوب، تسلیم شدند و 
 توسط روس ها تسخیر شد، ایران از  نیزین تاریخ، برای همیشه از ایران جدا ماند و پس از آن که مناطك اران و ماوراء لفمازاایران از 

در منطمه ی عربی، سبب می شد که دول اروپایی با تمام تالش خود در نابودی  انگلیس این همه و منافع. آن هم که بود کوچک تر شد
 .و آسیا از میان بردارند خاورمیانه ی عثمانی فعالیت کنند و این دیوار عظیم را برای دست یافتن به ثروتامپراطور

 هر دو از ده ها کودتا و که حسین در اردن، که پس از مرگ پدر به پادشاهی رسیده بود، و ملک فیصل در عربستان ملکبجز  - (11)
 تمریبن تمامی پادشاهان و امیران دست نشانده ی انگلیسی ها در منطمه، پس مردند،ترور جان سالم به در بردند و باالخره به مرگ طبیعی 

 ی شصت میالدی، یکی بعد از دیگری دهه مصدق با کمپانی های نفتی و امپراطوری انگلیس، در طول دهه ی پنجاه و اوایل مبارزاتاز 
 چپافسران کودتاگر که همه ناسیونالیست بودند و گرایش به .  برکنار و کشته شدندکاربا کودتاهای افسران ناسیونالیست و چپ گرا از 

یل کردند، این لهرمانان مردمی با دسیسه های تبدداشتند، و دیکتاتوری های پادشاهی را یکی بعد از دیگری به جمهوری های مردمی 
 و شدند خود حاضر بودند آزادی را در همه جای جهان سر ببرند، به فساد لدرت گرفتار منافعبعدی دموکرات های ؼرب که برای حفظ 

سرهنگ عبدالناصر به اتماق . ماهیت دادند تؽییر یکی یکی به دیکتاتورهای جمهوری خواه، شبیه همکارانشان در آمریکای جنوبی
 توسط ناصر کنار گذاشته شد و سه سال بعد، ولتی ناصر ، کردند و سپس نجیبسرنگونسرهنگ نجیب، ملک فاروق را در مصر 

 ، واسرائیل را ببندد التصادی و نظامی تدارکاتنفت،  تمامی جهان عرب بود، کانال سوئز را ملی کرد تا به این بهانه راه للوبمحبوب 
 بمبارانی نظامی انگلیس، فرانسه و اسرائیل، سوئز و سینا و منطمه ی ساحل مصر را چند هفته لوا 1956در . دبگیردر اختیار خود 

ناصر افول کرد .  کشتی رانی و عبور و مرور نبودلابلکردند و کشتی ها را در آن ؼرق کردند که تا سال ها بعد، سوئز و دریای سرخ 
 جنگ آتشیکتاتور عرب تبدیل شد و چون خواست اعتبار از دست رفته را، دوباره به دست آورد، دو تحت فشار خارجی به تدریج به 

 شد و از شدت اندوه از دست رفتن ته مانده ی سالطشش روزه ی اعراب علیه اسرائیل را روشن کرد، و خود در آن سوخت و از هستی 
 عراقدر عراق سرهنگ عبدالکریم لاسم، مللک فیصل دیگری را که پادشاه .  سکته کرد و مردبعداعتبار و آبرویش میان اعراب، سالی 



 و کشت،" ی سعیدنور" همراه نخست وزیر مشهورش را" شاه"بود، در اواسط دهه ی پنجاه لرن گذشته با یک کودتا برکنار کرد و 
ی سرنگون کرد و یار و بعدعبدالکریم لاسم را در کودتای  (عارؾ) به جمهوری عراق تبدیل شد اما سرهنگ دیگری عراقپادشاهی 

سرهنگ هوایی حافظ اسد با کودتای دیگری در سوریه بر سر کار ... وهمکار عارؾ، صدام، با کودتای سوم، عارؾ را کنار گذاشت 
...  سودان و یمن ودر نام معمر لذافی با یک کودتا پادشاهی لیبی را جمهوری کرد، و کودتای سرهنگان دیگر بهآمد، سرهنگ دیگری 

، زلزله های پی در پی در (1968) در اروپا شکل بگیرد جواناندهه های پنجاه و شصت میالدی، پیش از آن که جنبش آزادی خواهی 
 صحرا، لیبی، مراکش،الجزایر، . خواران ؼربی را هر روز می لرزاند یبن همه ی جهان اسالم، تن جهانتمرسرتاسر آفریما و آسیا و 

اما کهنه ... یلی پین، مالزی، و باالخره ویتنام، کره، کوبا وؾتونس، سودان، کنگو، حبشه، مصر، عراق، سوریه، ایران، اندونزی، 
 همان سرزمین های لدیمی در" استثمار" نفس، این بار در لباس تازه" ی های دموکراتجمهور" به پشتیبانی تازه،استعمارگران، با ردای 

 !ماندند، و مانده شدند

(12 -)Holocaust یشه ی التینی ر یک از(holos معنای همه به whole)  و(Kaustos معنای به Burnt" )معنی می " سوزیهمه 
 هاحال آن که در فاصله ی شش ساله ی لدرت نازی .  و لتل عام شش میلیون یهودی ستسوزاندنامروز اما هولوکاست به معنای . دهد
 (دلیمن مانند بسیجی های امروز در حکومت اسالمی) که جنگ آؼاز شد، یهودیان آلمانی ابتدا توسط جوانان هیتلری 1939 تا 1933از 

.  کنندمهاجرت و خانه هایشان به آتش کشیده می شد و در نهایت از آنها می خواستند تا از آلمان هادر خیابان ها کتک می خوردند، مؽازه 
 حتی آنها که همسران آلمانی داشتند و سالیان درازی ممیم شدند،" دپورت "(مانند لهستان)یهودیان مهاجر در آلمان ابتدا به کشورهایشان 

 به دست عمال محلی نازیست ها در عمدتناین یهودیان پیش از رسیدن لوای آلمان و برلراری بازداشتگاه های نازی، .  بودندآلمان
اما از فردای به لدرت رسیدن . تمامی یهودکشی آلمان ها از سال دوم جنگ جهانی آؼاز شد. اتریش، لهستان و چکسلواکی نابود شدند

را  (رومانیکشورهای بالکان نظیر  مهاجرانعمدتن )، ابتدا کولی های ساکن آلمان 1933سوسیالیست آلمان و هیتلر در ناسیونال حزب
وجود  (آلمان، اتریش، لهستان و)در تمام سرزمین های اشؽالی  کولی زنده زنده می سوزاندند، به گونه ای که در آستانه ی جنگ، یک

آن هنگام هنوز مخترعین .  کشتندبربرمنشانه شکلی به COو عمب افتادگان بودند که اکثریت آنها را با گاز  معلولین دسته ی دوم. نداشت
گروه گروه کولی .  را که به کشتارهای جمعی سرعت می بخشید، اختراع نکرده بودندکشندهدموکرات، گازهای سیانور و دیگر گازهای 

می  COیزلی از یک روزن، محفظه را از گازد و معلولین را در اتاق های گاراژ مانند بی روزن حبس می کردند و توسط موتورهای ها
 . تمام محفظه را با سی چهل انسان محبوس، آتش می زدندگاهو . انباشتند

 در بازداشتگاه ها در طول و رسمی منتشره از سوی فاتحان جنگ بسنده کنیم، مجموع کشته شدگان در اتاق های گاز آمار تنها به اگر
 بر طبك همین آمار رسمی، بپذیریم که شش میلیون آن یهودی بودند، شش اگرو .  میلیون می زند12دوازده سال لدرت نازی ها، سر به 

یشترین رلم را پس از یهودیان ب کاتولیک ها، اللیت های نژادی در کشورهای اشؽال شده نظیر لهستان، کولی ها که شاملمیلیون دیگر 
 های آخر جنگ که آلمان نه امکان حمل آنها به پشت جبهه را داشت و نه جا سال، تمامی زندانیان روسی در ( میلیون2نزدیک به )دارند 

 و از اواسط دهه ی سی آؼاز شده بود، های نگهداری آنها، معلولین و عمب افتاده ها، هم جنس بازان که ابتدا از خود آلمانی براو خوراک 
 همه و همه... سیاسی و تعدادی از مسلمانان ساکن کشورهای اشؽال شده و زندانیانو گروهی از (گروهی از مسیحیون)شاهدان یهوا 

 Columbia)" یا کلمبیاانسکلوپد "به" هولوکاست"با این حال کافی ست برای معنی واژه ی . بودند" هولوکاست"لربانیان 
Encyclopedia یا دیکشنری انگلیسی آکسفورد  (یکاآمر(Compact Oxford English Dictionary) یا انسکلوپدیا بریتانیکا 

(Encyclopaedia Britannica)  و اگر کسی احتمالن ؼیر یهودیان را جزو ! ینید هولوکاست را چه معنی کرده اندببمراجعه کنید تا
 100 تا 50؛ آنچه آمریکاییان بر سر  می گوید"ستانداردیوید د. "واژه ی هولوکاست بیاورد، آشکار و پنهان مورد اعتراض لرار می گیرد

 افتاد اتفاق" کامبوج "در" ی سرخخمرها"، آنچه توسط (American Holocaust )یکای شمالی آوردند آمرمیلیون بومی سرخ پوست 
(Cambodian Holocaust) داد رخ 1994 در" رواندا"، آنچه در (Holocaust Rwandan) ی و ناکازاک، و حتی آنچه در

 و درون این مفهوم می اند" هولوکاست" معادل های واژه ی همهاینها  (Nuclear Holocaust)هیروشیما در پایان جنگ رخ داد 
 !گنجند

 و پس از آن احزاب بودند سوسیالیست فرانسه، آلمان و ایتالیا بزرگ ترین و با نفوذترین احزاب چپ اروپا واحزاب کمونیست - (13)
یانی جنگ، علیرؼم معاهده ی عدم تجاوز با استالین که سبب شد پادر سال های . سوسیالیست و کمونیست در شرق اروپا لرار داشتند

 واتیکان و ؼرب اروپا و با لهستان توسط هیتلر، سکوت کنند، هیتلر ناچار شد برای رعایت تعهدات پنهانی اش اشؽالروس ها در ممابل 
حاال که با دست های خونین هیتلر به بخش بزرگی .  برای هیتلر کنده بودندکهاین چاهی بود . رهایی از فشار متفمین، به شوروی حمله کند

، می خواستند با بهم انداختن  رسیده بودند...و خود نمی توانستند عمل کنند، از جمله نابودی یهودی ها و کولی ها و آنچه می خواستند از
 دنبالش نتیجه ای که از تشویك پنهان و آشکار صدام به رویارویی با جمهوری اسالمی همان. هیتلر و استالین از شر هر دو راحت شوند

یش، سر از جنگ دوم برآورد، و هم اروپای شرلی را از پاما هیتلر در گودال جبهه ی شرق دفن شد و استالین لدرتمندتر از . می گشتند
 جمهوری سفاکخود را تا اواسط دهه ی پنجاه ادامه داد، همان گونه که صدام نابود شد و رژیم  خونین اروپا جدا کرد و هم تصفیه های

زیر پوشش ) لیمت تلفات سهمگینی که روس ها دادند بهاستالین هم . اسالمی از جنگ هشت ساله، لدرتمندتر و سفاک تر سر بر آورد
کاری که جمهوری .  ای تبدیل شدهسته، پیروز جنگ بود و تنها چند سال پس از آمریکا، به لدرت ("! ممدسدفاع "و"  میهنیجنگ"

 ی تاریخی شگفت انگیز نیستند؟ها" تصادؾ"این ! ، خوابش را می بیند استالیناسالمی سر از جنگ برآورده، به کمک نواده های

ی آشکار جمهوری اسالمی ها کاری که در تمامی این سال ها و برای فریب افکار عمومی جهان در ممابل لصابی هماندلیمن - (14)
 علیه جنایات بشری رژیم اعتراض کردیم، تحریم کردیم، از مردم دفاع ماتنها برای آن که روزی بگویند . انجام داده اند، و می دهند
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و دستگاه مخوؾ نازی ها  هیتلر همان گونه که با!  نخواهند گفت که در پنهان به رختخواب جمهوری اسالمی خزیدنداما. کردیم، و ؼیره
با فرانکو در اسپانیا، با مارکوس .  همین چهره ی دوگانه را داشته اندمعاصر،دموکرات ها در همه جای تاریخ . مؽازله و معاشمه کردند

ین دیم در ویتنام، با شاه در ایران، با پینوشه نگود، با نوریه گا در پاناما، با پاپادوک در هاییتی، با سوهارتو در اندونزی، با  فیلی پیندر
و خیلی  روسیه یصل و خانواده اش در عربستان سعودی، و البته با رهبران چین امروز، با پوتین درؾدر شیلی، با صدام در عراق، با 

 حموق" کوچک ترین منافع التصادی خود تاخت زده اند، باکسان دیگر در بسیاری سرزمین های دیگر، همه جا در پنهان، انسان ها را 
این دیسکورس . کنند می معامله اند و اینک بیش از صد سال است که انسان ها را با لصابان تاریخ، آشکارا فروخته به پشیزی را" بشر

 گربه ها و گوسفندها و گاوها، و در عوض، انباشتن سالخ خانه ها با وسیاست در جهان دموکرات امروز است؛ دفاع از حموق سگ ها 
 لصابی ها، به تظاهر ممابلدموکرات ها البته دستمال های مخصوص عطرآمیزی شده هم دارند تا هنگام عبور از . هاالشه ی انسان 

 انزجار کنند در حالی که کارخانجات عظیم دموکرات ها در خدمت هرچه ابراز لصابان" وحشی گری"جلوی بینی خود بگیرند و از 
 ! اندلصاباناین " کارد" و تیز کردن کردنماشینی تر 

 جنگ تا کنون، نام یکی از دوراناز . وجود یهودیان ثروتمندی که هیتلر را در کشتار بزرگش یاری کردند، ؼلو تاریخی نیست- (15)
آنان که کشته شدند، کاسبکاران .  و اردوگاه های مرگ در آورده باشد، دیده نشدهگازثروتمندان یهودی در هیچ لیستی که سر از اتاق های 

 کارخانه دار؟ حاشا؟ آنها یاران مخفی ثروتمندان پا، معلمان و کارگران یهودی و حتی هنرمندان و روشنفکران یهودی بودند، اما خرده
 از پس.  آلمان پیش از جنگ و دوران جنگ استدر" کروپ" شده، صاحب صنایع عظیم ثبتیک نمونه اش که آشکارا ! هیتلر بودند

 واردات با آلمان، از تسهیالت گمرکی همین وجنگ، ثروتمندانی که پنهانی دست در دست هیتلر داشتند، و برخی شان برای صادرات 
، دولتمداران و روزنامه نگاران بسیاری از کشورهای دموکرات از حضور چنین  سیاستمداراندول دموکرات استفاده می کردند، یعنی

ینان بزرگ ترین تولید کنندگان توپ و تانک و ا.  و لدرتمندان یهودی که پایشان به اردوگاه های مرگ نرسید، خبر داشتندثروتمندان
 از، گازهای سمی سیانور و بسیاری تولیدات دیگر برای ارتش هیتلری بودند، که پس  تسلیحاتهواپیما و بمب و فشنگ و تفنگ و دیگر

ماموران مخفی هر . یی از جهان پنهان شده بودندجاجنگ، اگر نمرده بودند، با میلیون ها پول در بانک های سوئیس یا بصورت نمد، در 
 کشتار جنگ از و سند به سراؼشان می رفتند و مبالػ گزافی از نمدشان را که در اصل، سود حاصل پروندهکدامشان را که می یافتند، با 

 در سال های اولیه به عنوان بودجه ی دولت اسرائیل، کهاین بخشی از بودجه ای ست . بود، از آنها به عنوان حك السکوت می گرفتند
و ؼیره اشؽالی برای مهاجران در مناطك ... ی دیگر به اسرائیل، تهیه ی مسکن و مزرعه و کار وکشورهامخارج مهاجرت یهودیان از 

یعنی نه از .  مصون ماندندآمد،" یشمنآ"، از بالیی که بر سر  اسرائیل دولتبه"  امامسهم"بسیاری شان به پرداختن این . صرؾ می شد
هنوز هم بسیاری از .  با اسم جعلی در ان مخفی شده بودند، دزدیده شدند و نه در اسرائیل به جرم کشتار یهودیان محاکمه شدندکهکشوری 

بخشش می  (کمک به اسرائیل) هنگفت کارخانجات و صنایع و درآمدشان را در این راه درآمدنسل دوم و سوم همان ثروتمندان، بخشی از 
علت ممنوعیت تحمیك و کتمان کشتار یهودیان و هولوکاست در اروپا و آمریکا یکی دوتا .  تا از این طریك، وجدانشان آسوده شودکنند

 !نیست

 چند تن از روزنامه نگاران، که آثار اثری که بخاطرم می آید، یکی دو کتاب از آثار کویستلر است که خود یهودی بود، و چندتنها - (16)
 دار خود آلمان و باالخره همکاری یهودیان سرمایه در" کروپ" بزرگ کارخانجاتعمدتن از یاری دول ؼربی و صنایع بزرگ، از جمله 

 بر مبنای همکاری صنایع که"  گیران آلتوناگوشه "نامژان پل سارتر نمایش نامه ای دارد به . با هیتلر، اسناد بسیاری را افشاء کردند
توپ و تانک می  هیتلر در این نمایش نامه پسر بزرگ صاحب صنایع کروپ که برای.  ارتش نازی ها نوشته شدهوکروپ آلمان با هیتلر 

در خانه ی پدری زندانی می کند و در محکمه ای تصوری  (آلتونادر شهر )پس از بازگشت از جنگ، خود را در اتالی  (فرانتز)سازد، 
 ... داده، شهادت می دهدرخدر برابر آیندگان، بر جنایات 

، و از روی برخی  شدهچاپ از جنگ دوم می گذرد، ده ها رساله و کتاب تاریخی و رمان و خاطرات در این زمینه که شصت سالی در
 که هیچ کدامشان در هیچ جای ؼرب تحسین و تکریم ("دونده ی ماراتن"به عنوان مثال؛ )از این رمان ها و خاطرات، فیلم ساخته شده 

شان پنهانی  بسیاری  اروپایی در طول جنگ، علیه لرارداد واتیکان و پاپ پیوس با هیتلر اعتراض کردند ووده ها کشیش آلمانی . نشده اند
 بر" آزاد"آنها با ده ها مانع که از سوی کشورهای .  بگریزندآزادهزاران یهودی و کولی را یاری کردند تا از مناطك اشؽالی به مناطك 

ین کتاب ها و شرح احوال بسیاری از ااز روی برخی از .  یهودیان و کولی ها به کشورهایشان ایجاد شده بود، روبرو شدندورودسر راه 
 ای از آنها تمجید نشد چرا که کوس رسوایی واتیکان و کشورهای مسیحی جشنوارهاین کشیشان، فیلم هایی ساخته شد که در هیچ 

 با تحریفات تاریخی، بدون اشاره به که" لیست شیندلر"اما فیلم ابلهانه ی آلای استیون اسپیلبرگ؛ .  را بر سر بام می زدندؼربدموکرات 
 ! مورد تحسین و تشویك و تبلیػ لرار گرفتهمهمتهمان اصلی، ساخته شده، این 

و آنها که در بیم و ... و" مان "و" برشت"ین متفکر و نویسنده ی یهودی چه آمد؛ آنها که توانستند از آلمان بگریزند، نظیر مهاجر سر بر
 ... را به انگلیس برساند، خودکشی کرد واو فیلسوفی که در اسپانیا در انتظار لایمی که ،"بنیامین" جان باختند؛ مرزهاامید گریز، بر سر 

 ام و برخی از اشاره ها سبب کرده سالی که از انتشار این یادداشت می گذرد، انتمادات مثبت و منفی بسیاری دریافت چنددر طول - (17)
در . بسیاری از نظرات انتمادی هم نیازی به پاسخ گویی نداشته اند. ین یادداشت بدهمامتن شده که ضمن تشکر از نویسنده، تؽییراتی در 

ی نژاد هم می احمدآلای اعوان جمهوری اسالمی به ویژه ین مدت اما چند نفری به زبان های مختلؾ اشاره کرده اند که این حرؾ ها را ا
 خواهد گفت؛ منظور طرؾ که در ممابل چنین اظهار نظرهایی، بهر دلیل و منطمی متوسل شوی و هرچه بگویی، کردهتجربه ثابت . ندنز

کمتر کسی از اینان یادداشت را بدون . بنا شده است" مچ گیری"، چرا که اصل اظهار نظر بر مبنای یک اصل لدیمی فرهنگی من آن نبود



اگر ... تا اینجا هم اشکالی ندارد، ولی ". من هم می دانم"ؼرض پنهانی اؼلب این هم وطنان این است که بگویند . پیشداوری خوانده است
از جمله این  .خوانده بودند، شاید به چنین ممایسه ای نمی رسیدندبدون پیشداوری  را مطلباز روی مطلب رد نشده بودند، و این عزیزان، 

 ام که اسرائیل را باید از زمین پاک کرد و داشتهشده ام، و نه هرگز اعتماد نمن منکر کشتار جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم که 
 گرفته، تحریؾ کرده و می را" برخی از حمایك"جمهوری اسالمی در این مورد هم مثل موارد دیگر، ... اسرائیلیان را به دریا ریخت و

. را دارد" اسالم"در آن جمهوری نه کسی دلش به حال فلسطینیان سوخته، و نه درد . کندخواهد با خلط مبحث، به نفع خود بهره برداری 
هم در مورد فلسطین  .و در چین و خیلی جاهای دیگر هم، مسلمانان در تنگنا و تحت شکنجه لرار دارند (روسیه)" چچین"چرا که در 

سوال اما این است که آیا در آن جمهوری بهشتی، کسی می تواند رکنی از ارکان .  کم نیست جمهوری اسالمیدروغ و تنالض در کار
اسالم، بخشی ناچیز از تاریخ جعلی تشیع، و اصولن تکه ای از فمه و اصول شرعیات اسالمی را زیر سوال ببرد؟ یا همه ی اینها در 

 فردای جنگ دوم تا امروز، هماناز ایراد گرفت؟ " هولوکاست"است؟ می شود این محرمات را مانند " محرمات"جمهوری اسالمی، جزو 
، و همین  مماله و کتاب و نمایش نامه و ؼیره نوشته اند؛"هولوکاست "مورد در ،"ؼرب"سرزمین های بسیاری، و عمدتن در همین 

آیا در آن جمهوری آخوندی، کسی اجازه دارد در همین حد . یادداشت، سرتاسر بر پایه ی تحمیمات نویسندگان و متفکرین ؼربی نوشته شده
و فتوای آلای خمینی نگاهی " آیات شیطانی"محدود، اساس جعلی آخوندیسم را زیر سوال ببرد؟ به سرنوشت سلمان رشدی و رمان 

و تنها همین یک ! اشاره ای رفته است" تمثیلی"در آن رمان تنها به یکی از جعلیات مسلمانان در مورد لرآن و پیؽمبر، بصورتی ! بیاندازید
مساله . اشاره شود" آؼاجری"نیازی نیست به سرنوشت امثال "! جمهوری"انجامیده، آن هم در خارج از " لتل"اشاره، به فتوای آشکار 

 به اعتبار  به یادداشت حاضر،اگر انتماد.  کنیم از زبان چه کسی بشنویم و در راستای کدام هدؾ از آن استفادهرا" والعیت"آنجاست که 
 که این روزها تنورش ،"ملی "و" مسلمانی" شکمی به باورهایی ست که به ما تحمیل کرده اند، و از روی تعصبات کور اعتمادتعصب و 

 دوست بداریم یا نه، کشوری به نام اسرائیل در منطمه ی ما، بهر دلیل و بهانه ...!ین پاسخ استبهتر" خاموشی"داغ است، در این صورت 
" تمامیت ارضی"و تهدید کننده ی " بیگانه"و " دشمن"به عنوان )این که دولت های اسرائیل، چه بر سر فلسطینیان . ای، تشکیل شده است

خود می " هم وطنان"و " ایرانیان"اسرائیل، می آورند، به گمان من، یک صدم فجایع و جنایت هایی نیست که جمهوری اسالمی بر سر 
یک پیشنهاد کاملن ذهنی و مجرد؛ اگر جمهوری اسالمی به آنچه در مورد اسرائیل می گوید، به راستی ایمان دارد، برای سینه . آورد

چاکان این همه دروغ و ریا، یک تور گردشی در اسرائیل ترتیب دهد، تا ایرانیان خارج از محدوده ی تسلط و سانسور در رسانه های 
و از نیم بیشتر مسلمانان منطمه ! آشنا شوند" رژیم اشؽالگر"جمهوری، از نزدیک و شخصن با اسرائیل و مردمش، و اوضاع داخلی 

والعیت آن است که بخش بزرگی از فلسطینیان، به پیروی از عباس، ... در مورد مساله ی فلسطین سوال کنند و (طرفداران عباس)
معتمدند اگر جمهوری اسالمی ایران به راستی مدافع حك فلسطینیان است، بجای ایجاد دو دستگی بین مسلمانان فلسطین، کمک کند تا ما 

 .  به در آییم" نه جنگ و نه صلح"با آرامش زندگی کنیم و از وحشت  (به زعم جمهوری" رژیم اشؽالگر")در کنار اسرائیل  (فلسطینیان)
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"! دوستی"

 

، کشاورزی جوان و ساده که همسر و یک فرزند داشت، توسط (Sengbe Pieh) "سینگبه پیه"، 1830در سال های اواخر دهه ی 
در ؼرب آفریما ربوده و همراه صدها ربوده ی دیگر به للعه ی  (مستعمره ی انگلیس در آن زمان) "سییرالئون"شکارچیان برده در 

و همراهانش در این سفر دراز، شاهد تجاوز و " سنگبه. "کردند" تکورا"، سوار کشتی "کوبا"آنها را به ممصد . بردگان حمل شدند
با رسیدن به کوبا، سنگبه و چند تن از همراهانش به صاحب . شکنجه و مرگ و کم ؼذایی و انداخته شدن ناتوانان به الیانوس بودند

ال "کشتی . حمل شوند" پورتو پرینس"، فروخته شدند تا از آنجا به ("دوستی"به زبان اسپانیایی؛ )" آمیستاد"کشتی دیگری به نام 
 .در اوایل لرن نوزدهم، در آمریکا ساخته و سپس توسط یک اسپانیایی ممیم کوبا خریداری شده بود" آمیستاد

 خود را از لل و زنجیر رها کرد و بردگان را 1839مشهور شد، در دوم جوالی  (Cinqué) "جوزؾ سینکه"که بعدها به " سنگبه"
سالح آنان در ممابل تفنگ های خدمه و کاپیتان کشتی، تیػ های نیشکر .  رهبری کرد"آمیستاد"در شورشی علیه خدمه و کاپیتان کشتی 

ال "، سرانجام ( کودک4 بزرگسال و 52)  تن دیگر56تعدادی از بردگان در این شورش جان باختند اما سنگبه همراه با . بری بود
و دستیارش را زنده " دون پدرو مونته"آنها می خواستند به کشورشان بازگردند، به همین دلیل کاپیتان . را تصاحب کردند" آمیستاد

آنها را فریب داد و کشتی را به " دون پدرو مونته"اما .  به عهده بگیرد،در بازگشت به سواحل آفریمارا نگه داشتند تا هدایت آمیستاد 
یکی دو روز بعد، آمیستاد توسط گارد ساحلی آمریکا تولیؾ شد و آفریماییان را برای فروش . سوی سواحل شمالی آمریکا هدایت کرد

. بردند (Connecticut) "کانکتی کات"به 

ممنوع شده بود، خبر بازداشت کشتی و سرنشینان  (بردگی)  فروش انسان(1808از  )از آنجا که در ایاالت متحده به موجب لانونی
 ،به کمک افراد با نفوذ محلی (New Haven) "نیو هیون"یک فعال حموق بشر در . آفریمایی اش در سواحل شرلی کشور پخش شد

مخالفان بردگی یک وکیل . کشیده شد" کانکتی کات"مشاجره باال گرفت و کار به دادگاه . در صدد ممانعت از فروش بردگان برآمدند
صاحبان کشتی سعی داشتند ثابت . و یارانش را به عنوان شهروندان آفریمایی، آزاد سازد" سینگبه"جوان محلی را استخدام کردند تا 

و چون صاحب کشتی . کنند که سرنشینان آمیستاد متولد کوبا هستند و اصولن برده به دنیا آمده اند و جزو اموال صاحب کشتی هستند
فتنه و آشوب "در عین حال سینگبه و یارانش را به . اسپانیایی ست، آمیستاد در نهایت به ملکه الیزابت دوم، ملکه ی اسپانیا تعلك دارد

که سینگبه و همراهانش، بر اثبات این مساله پای فشرد وکیل جوان در ممابل . و ربودن کشتی متهم کردند" در ماوراء الیانوس
اما نه سینگبه و نه همراهانش، هیچ . آفریمایی و انسان هایی آزاداند که ربوده شده و به عنوان برده به آمریکای شمالی حمل شده اند

کدام جز زبان مادری، زبان دیگری نمی دانستند و لادر نبودند محل تولد و مشاهدات خود در طی سفر وحشتناک تا آمریکا را، برای 
. مدافعان خود تعریؾ کنند

نگرانی برخی از . از سوی دیگر ایاالت جنوبی آمریکا، لانون لؽو بردگی را نپذیرفته بودند و هم چنان به بردگی سیاهان ادامه می دادند
اشخاص با نفوذ در دولت ولت ایاالت متحده در واشنگتن، و در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این بود که با رای به آزاد کردن 

سرنشینان آمیستاد، رییس جمهور در دور بعدی انتخابات، در ایاالت جنوبی رای نیاورد و کار بحران چنان باال گیرد که میان ایاالت 
 برکنار  رییس مستمل دادگاه را،وزیر دادگستریاعمال نفوذ بر به همین دلیل از طریك . جنوبی و شمالی آمریکا جنگ داخلی درگیر شود

لاضی تازه اما در طول جریان دادگاه، .  تا از نتیجه ی رای، مطمئن شوندندلاضی مطمئن و سرسپرده ای را به ریاست دادگاه گماردو 
 سیاهان را به مثابه برده در آمریکا نگه دارند، موضع گرفت و نه تنها بر آزادی سینگبه و ستندتؽییر رای داد و علیه کسانی که می خوا

.  کننددستگیرداد آنها را در همان دادگاه  همراهش رای داد بلکه صاحب کشتی و کاپیتان را مجرم شناخت و دستور 52

دادگاه عالی پس از . دادستان به امید تؽییر رای دادگاه بدوی، تماضای فرجام کرد و پرونده برای تجدید نظر، به دادگاه عالی آمریکا رفت
در رای نهایی گفته شد که مسافران کشتی آمیستاد، در سرزمینشان . کشمکش های فراوان، باالخره رای دادگاه بدوی را تایید کرد

بنابراین شورش آنان در کشتی آمیستاد و به دست گرفتن . دزدیده شده و بصورت ؼیر لانونی و برای بردگی به آمریکا آورده شده اند
 1842سینگبه و یارانش در . کنترل آن، حك آنها بوده چرا که به عنوان انسان های آزاد، میل داشته اند به سرزمین خود بازگردند

رای نهایی دادگاه عالی، همان گونه که از ابتدا پیش بینی می شد، نه . سرزمین خود باز گردانده شدندبه  ( سال پس از ربوده شدن12)
تنها سبب شد تا رییس جمهور ولت آمریکا در دور بعدی انتخابات، از ایاالت جنوبی رای نیاورد و بازنده شود، بلکه والعه ی کشتی 

در نتیجه ی رای . انجامید" شمال"سبب آؼاز جنگ داخلی میان ایاالت شمالی و جنوبی آمریکا شد که در نهایت به پیروزی " آمیستاد"
 . و به نماد منسوخ شدن بردگی در ایاالت متحده و ؼرب تبدیل شدانجامیدآمریکا یکپارچگی به " آمیستاد"دادگاه، 

و بر اساس " ستیون سپیلبرگ"بود که توسط  (آمیستاد)بهانه ی اصلی، دیدن فیلمی به همین نام نوشته شده، و  1376این یادداشت در 
 به سبک هالیوود، کمی لهرمان پروری شده، برای نوشتن این ،از آنجا که در فیلم.  استتاریخ و گزارشات کتبی دادگاه ساخته شده

آنچه در ویراستاری تازه ی این یادداشت کنار گذاشته ام، برخی شبیه سازی ها و تاسؾ ها . یادداشت به اصل تاریخی والعه مراجعه کردم
 که؛ چرا فرصت های تاریخ سازی این چنینی، در دوران معاصر از ملت ما دریػ شده، و برای رسیدن به این نتیجهو حسرت ها بود، 

چرا پیوسته سفلگان بر این ملت، فرمان رانده اند و بخاطر چند روز حکومت و لدرت، جز نابود کردن فرزندان خبره ی این ملت، کار 
. دیگری نکرده اند



http://www.youtube.com/watch?v=gibuvG4prkQ 

وکیل جوان . تجدید نظر، به راستی به یاد ماندنی اندصحنه ی دفاع وکیل پرونده در دادگاه جمله  از آن ،برخی از صحنه های درخشان فیلم
(  John Quincy Adamsجان کوئینسی آدامز،)پرونده در دادگاه اولیه، از حمولدان و سیاستمدار و رییس جمهور اسبك آمریکا 

که مدتی ست  ("آنتونی هاپکینز"با بازی درخشان )پیر مرد . درخواست می کند تا وکالت پرونده را در دادگاه تجدید نظر، به عهده بگیرد
با سینگبه، از او می شنود که؛ من دعا  (در فیلم) از سیاست کناره گرفته و بیشتر به گلخانه ی خود می پردازد، در ماللات تکان دهنده ای

! حافظان و مرالبان زندگی امروز ما هستند (گذشتگان ما)مردگان ما . می کنم و از اجدادم می طلبم تا مرا در این مشکل یاری کنند
نمل )جایی در دفاعیه ی بلندش می گوید؛ . که سخت تحت تاثیر شخصیت سینگبه لرار گرفته، وکالت پرونده را مجانی می پذیرد" آدامز"

طبیعت اولیه، ابتدایی ترین حك ) در همه حال برای رسیدن به خانه انسان! ست؛ طبیعت انسان"آزادی"بحث اصلی بر سر  (به مضمون
، "جورج واشنگتن"در جای دیگر به تصاویری از ! می ستیزد و در این نبرد تا ماورای پیشداوری های ما می تازد (!حیات؛ آزادی

پس این آلایان  (نمل به مضمون)و دیگران که بر روی دیوارهای سالن دادگاه نصب شده، اشاره می کند و می گوید؛ " آبراهام لینکلن"
برای چه تالش کردند؟ اگر لرار است نتیجه ی تجربیات و تالش هر نسل را فراموش کنیم، و اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، چه نیازی 

، لانونی را که تایید کرده "جنگ داخلی"و بیم از " تفرله"به تدوین لانون و دستگاه لانونگذاری هست؟ آیا منطمی ست که بخاطر هراس از 
ایاالت )ایم، زیر پا بگذاریم؟ اگر بناست بخاطر حفظ دست آوردهای گذشته و احترام به لانون، بین دو گروه از شهروندان این سرزمین 

این لیمتی ست که ما روزی باید بپردازیم تا معلوم شود حك با . جنگی درگیر شود، بگذار این اتفاق هرچه زودتر بیافتد (جنوبی و شمالی
 !کیست
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" کندو"سرگذشت 

 

بیرون " مهرگیاه"ولتی با جمشید از سالن نمایش فیلم .  بود1353اگر اشتباه نکنم در جشنواره ی سینمایی سوم تهران، آذر ماه سال 
هنوز همه ی خبرنگاران این سو و آن سو پراکنده بودند که جوانی باال بلند، با . آمدیم، اصرار کرد به جلسه ی مطبوعاتی برویم

جمشید . چشمانی تیز و نسبتن گود افتاده، موهای فرفری و پریشان و سبیلی کوتاه اما آویخته در دو سوی لب ها، جلد و تیز وارد شد
گفت؛ امشب همه آمده اند تا پنبه . می شد دید که از رو در رویی با خبرنگاران مضطرب است. را دید، دستی تکان داد و به جانب ما آمد

! ی مرا بزنند

رابطه ای عجیب و تکه تکه میان زنی . فیلمی بود نسبتن دراز، با گفتگوهای نیمه عرفانی که چندان راه به جایی نمی برد" مهرگیاه"
سال پیش از آن، فیلم ! که به دالیلی گنگ، کنار هم افتاده بودند و به هم نزدیک می شدند (علی نصیریان)و مردی  (پوری بنایی)

دختری )و دوست دخترش  (مرتضی عمیلی)، لصه ی جوانی سرگردان "زیر پوست شب"دیده بودم؛ " مهرگیاه"متفاوتی از کارگردان 
که تمام شب از این مکان به آن مکان و از این خیابان و کوچه به خیابان و کوچه ای  (فیلیپینی ساکن تهران نمش را بازی می کرد

اگر درست بخاطر داشته باشم . دیگر، در بدر دنبال محلی می گشتند تا بی دؼدؼه ی پاسبان و نگاه ؼریبه، همدیگر را در آؼوش بکشند
ولتی هر دو بی تابانه می . در صحنه ی آخر فیلم، باالخره زیر کامیونی که کنار خیابان ایستاده، از شدت خواستن در هم می شوند

ؼلتند، راننده سر می رسد و در میان اضطراب آن دو، و البته آه و افسوس تماشاگران، سوار کامیون می شود، موتور را روشن می 
! کند، و کامیون به راه می افتد و زن و مرد، نیمه لخت، دراز کشیده بر آسفالت نیمه شب تهران، بی آن که به وصال هم رسیده باشند

در "شاید تنها یک فیلم دیگر با صحنه هایی نظیر این، بعدن ساخته شد؛ . این اولین فیلم فارسی با صحنه های آشکار بوس و کنار بود
"! پرویز صیاد"، ساخته ی "امتداد شب

پیش بینی کرده بود، از طرؾ یکی دو تن مدعیان نمد فیلم، به التهابی مصنوعی و " فریدون گله"جلسه ی آن شب همان گونه که 
دو شبه منتمدی که مثل خیلی آدم های دیگر در مشاؼل دیگر، از موضوع کار خود چندان سررشته نداشتند، طبك . مضحک کشیده شد

! این روال کار بود! معمول با سواالتی کلیشه ای و نمایشی، اظهار فضل می کردند، انگار برای تنبیه کارگردان و دست اندرکاران فیلم
بدا به حال کارگردان یا . چند نفری که در روزنامه های عصر نمد فیلم و تیاتر می نوشتند، بیشتر نان به رفیمان لرض می دادند

یکی از همین تیپ " فریدون گله... "بازیگری که به اینها سالم نمی کرد یا آنها را در خانه یا رستورانی به میهمانی دعوت نمی کرد و
" گله"، مثل چند فیلم لبلی "مهرگیاه"و " زیر پوست شب"از همین رو اگرچه . مردمان بود که به این لبیل موجودات، باج نمی داد

و مگر فیلم های دیگر چه بودند، و . چندان مالی هم نبودند، با این همه مورد بی مهری دست به للمان مطبوعات آن زمان لرار گرفتند
! چه می گفتند

آن شب، هنوز . آن سال ها با وجود فعالیت عاشمانه ای که در زمینه ی تیاتر داشتم، وسوسه ی فیلم و دنیای سینما هم چنان با من بود
نشسته بودیم، به همکاری در فیلم " بار مرمر"نگذشته بود که ولتی سه نفری در " فریدون گله"سه ساعتی بیشتر از آشنایی من با 

به گونه ای )به دلیل تجربه، خواستم تا صحبت در این مورد در روز، و در دفتری و در ساعات کار صورت گیرد . آینده اش دعوتم کرد
لرار را برای هفته ی بعد گذاشتیم اما دو روز بعد گله تلفن کرد که در مورد من از فالن و . ، و نه شب، هنگام نوشیدن در بار(رسمی

حرؾ هایی احتمالن بی بنیاد، احتمالن آن شب بیکار بود و می خواست . بهمان چیزها شنیده و مایل است همان شب دیداری داشته باشیم
در نیمه های همان شب به توافك رسیدیم که بر اساس طرح گنگی که فریدون گله داشت، ! هرچه زودتر بداند چند مرده حالجم، همین

در طول سه چهار . ، تهیه کننده ی فیلم بسته شد"مهدی مصیبی"با " سییرا فیلم"لرارداد، صبح روز بعد در دفتر . فیلم نامه ای بنویسیم
. هفته ی بعد، تمریبن تمامی شب ها یا در خانه ی من یا خانه ی فریدون، گاه تا سپیده ی صبح، بر سر صحنه ها و گفتگوها جدل داشتیم

و اصرار من این بود که داستانی . ترس او همه این بود که فیلم نامه، خمیرمایه ی سیاسی پیدا نکند و این را هر بار تاکید می کرد
در همین شب های به راستی فراموش نشدنی بود که تا اندازه ای با شخصیت عجیب و جالب . تعریؾ کنم که با پایان فیلم، تمام نشود

پوشه ای که ! فریدون گله آشنا شدم، از جمله از زبان خود او داستان حیرت انگیز آن پوشه ی آبی رنگ زیبا و مشهور را شنیدم
همیشه همراه فریدون بود و تمام فیلم نامه هایش را در دفاتر تهیه کنندگان سینما، از روی همان پوشه می خواند، و تعریؾ می کرد، و 

هیچ تهیه کننده ای اما نمی دانست که جز چند برگ کاؼذ، چیزی در آن پوشه وجود ندارد، و ! لرار داد می بست، و فیلم را می ساخت
! چرا که فریدون گله هرگز فیلم نامه ای ننوشته بود. هرگز نداشته است

 یک فندک کاپوت،یک کلید، یک که دستی : صحنه ی اول، یک میز.  زندان آزاد می شوداز (اسماعیل) "اسی" یک روز زمستانی، صبح
 های  خیاباندر" اسی. " اینها را از روی میز بر می داردممابل،دستی دیگر از طرؾ و . و بیست و پنج لایر پول روی میز رها می کند
 . نوشته شده، می گیرد کاؼذیاز هر باجه ی تلفن عمومی، شماره ای را که روی تکه. شهر و محله های آشنای خود پالس می شود

در پارک، روی نمیکتی ! نیستند. رود سابمش می سراغ یکی دو تن از دوستان.  منتظر می ماند اما کسی گوشی را بر نمی داردمدتی
ی سراغ ادر خانه .  می رود"شهرنو"به ! ، کاپوت، فندک و بیست و پنج لایر پول کلیدمحتوای جیبش را وارسی می کند؛. می نشیند

 نیش می کشد، سر راه، چند بهاسی نان و پنیری می خرد و هم چنان که  ! نمی کنهاون دیگه اینجا کار. را می گیرد" سارا"به نام زنی 
 آپارتمان ، وارد می شود،ی پلکان، کلید را در سوراخ دری می چرخاندباال ، وارد ساختمانی می شود،تکه چوب و تخته جمع می کند

می  و میان چوب ها  می کند تکه کاؼذ را با فندک روشن، روی هم می چیند،چوب و تخته را کؾ اتاق می اندازد. ستلخت و خالی 



 کم کم. از باال رفت و امد مردم در خیابان را تماشا می کند.  آتش، کنار پنجره می نشیندبهیک نزدهمین که آتش خانه می کند، . گذارد
پالتوی مندرس نظامی اش را محکم به  اسی .خاموش شده تمریبن آتش. نزدیکی های ؼروب از خواب بیدار می شود. خوابش می برد

یک راست به . چند خیابان آن طرؾ تر، وارد لهوه خانه ای می شود. ی اذان مؽربصدا . خود می پیچد و از آپارتمان خارج می شود
" آلاحسینی"ی را پیش روی او می گذارد، سراغ چا استکان  ولتی لهوه چی. طرؾ تختی در گوشه ی لهوه خانه می رود و می نشیند

 می شوند و یک راست به طرؾ وارد رفیمش و" آلاحسینی"لحظاتی بعد .  امروز این طرؾ ها دیده نشدهشودمعلوم می .  می گیردرا
اسی کوتاه پاسخ . آرام و زیر لبی احوال چند نفر را می پرسد.  می نشیند آلاحسینی.رد و بدل می کننداسی نگاهی با . نیمکت می روند

.  سالم داشتند؛دهدمی 

 پس از سال ها آزاد  کهآلاحسینی یک سیاسی سابك است. بند بوده اند  که این دو هم می شود طی چند جمله ی کوتاه بعدی روشندر
برادرانی که صاحب هفت کافه اند، . کرده و چون اجازه ی کار نداشته، از محل توزیع مشروب در برخی کافه ها، درآمدی کسب می شده

 بندان می آلاحسینی که در زندان به کار و بار هم.  بدهی شان، او را لو می دهندپرداختبرای فرار از . از سابمه ی سیاسی او با خبرند
زمستان و سرما، تنهایی و ! خوشحال نیست اسی از اسی می پرسد؛ خب، حاال می خواهی چکار کنی؟. ، مورد احترام همه بودهرسیده

آلاحسینی عالله .  می پرسدآدرس لو دهندگان آلاحسینی را. هستند" تو" آن هم ولتی همه ی رفما ندارد، خوش را" یرونب... "بیکاری
.  از پیشنهاد چندان خوشش نمی آیدابتداآلاحسینی ! یشنهاد می کند در هر هفت کافه، مشروب مجانی بخوردپ "اسی. "ای به انتمام ندارد

 و بیجایی در سرمای  بیکاری شراز" اسی"چیزی که باعث شود . یی تمریبن بی خطر فکر می کندماجراجواما در سکوت، به یک 
نتیجه به یک شرط بندی .  تا پایان ماجرا ادامه دهد اسی بتواند که نیستاو مطمئن! زمستان رها شود و نزد رفمایش به زندان برگردد

رفیك همراه آلاحسینی مامور . چشم های اسی می درخشد...  اسی تا پایان شب به انتهای مسیر و کافه ی هفتم برسداگر شود؛می ختم 
 منزل برساند، بیرون هر کافه منتظر بماند تا به محضی که اسی خارج شد، او را از هفت اسی را به هر ،می شود یک تاکسی بگیرد

.  دور کندمحل

اسی . ی تخت می گذاردروبمچه را کنار اسی .  باز می گردد نیم ساعت بعد، با یک بمچه، و خانه خارج می شودلهوهیك آلاحسینی از رؾ
 پس از شست و شو، ، به حمام عمومی می رود، صفا می دهد صورتی سر و، به سلمانی می رود، می افتد، راهبمچه را بر می دارد

سر میدان . اول شب است. گذارد لباس های کهنه را در بمچه می بندد و همانجا در نمره می ، بمچه را به تن می کنددرلباس های تازه 
ولتی می .  می اندازدباالیکی دو چتول، ایستاده کنار بار، . وارد یک دکه ی مشروب فروشی می شود" خیابان پهلوی "ابتدایراه آهن، 

در تاکسی، طی یک مشاجره . ارمنی و بیوه، پر آب می شود زنی ست خواهد بدون پرداخت پول، خارج شود، چشم های صاحب کافه که
.  برده اند ی بؽلیکافهاشتباهی به  را معلوم می شود اسی. ، هر دو از این والعه دلخور اند اسی و آلاحسینییانمی لفظی کوتاه 

 !بعد از پایان مسیر، در لهوه خانه: لرار. پیاده می شوداز تاکسی . آلاحسینی دیگر مایل نیست اسی را همراهی کند

در .  بیرون می اندازندبا لگد و اردنگی نمی پردازد، کافه چی و دو تن رفمایش، او را را دومین منزل، ولتی اسی پول مشروبش در
 تر و درگیری ها عمیك تر بزرگ، هرچه اسی مست تر می شود، کافه ها خیابان پهلوی مسیر، منزل به منزل، از جنوب به شمال طول

ی شده، می خواهد کرایه اش را بپردازند و بگذارند به دنبال کار و کاسبی اش بازراننده ی تاکسی که ناخواسته درگیر این . می شوند
راه می بیند ولتی باالخره راننده .  بر می دارد اینجا ببعد، هر بار اسی وارد کافه ای می شود، رفیك آلاحسینی کلید تاکسی رااز. برود

 می از زندگی و روزگار اسی، خود می گویدزندگی در فاصله ی میان هر دو منزل، از . ی می شودبازگریزی نیست، به تمامی وارد 
 چند ، که چی بشود؟ در منزل چهارم؟ می کنیپار به دست این و آن لت و ،انتمام خود را مفتکدام چرا با خود چنین می کنی؟ به . پرسد

صندوق عمب بر می دارد و میان دسته جک را از  ،راننده پیاده می شود. را کتک می زنندنفر تا بیرون کافه در خیابان، هم چنان اسی 
انگار گم کرده ای .  می کندبراندازاز گوشه ی چشم اسی را که مست و لت و پار روی صندلی افتاده،  در طول مسیر، .جماعت می افتد

! خفه شو:  ؟ کوچه مرشد؟ اسی زیر لب می ؼرد...را بازیافته باشد؛ اسم تو اسماعیل نیست؟ پسر آق ابرام خدا بیامرز نیستی؟ محله ی
.  بودکوچهخونه ی آق ابرام اینا ته .  ما سر کوچه می نشستیم؛ادامه می دهدلصه را راننده . یک شدهتحراما کنجکاوی رفیك آلاحسینی 

دختر آق ابرام را تو چادر . سه چار نفر بودن. کوچههمه ریختن تو .  وسط های شب صدای داد و بیداد و تیر اندازی اومد،یک شب
 خفه گفتم"اسی دوباره می ؼرد؛ . جابجا مرده بود. زده بودن تو سرش. به سر و تنشون چوب می کشه آق ابرام. پیچیدند و بردند

 کی بودن اینا، از کجا اومده نشدمعلوم .  را می شناختند آق ابرامدخترخانوم " سارا"، از زیبایی، پاکی، تموم شهر  جواهر بود!"شو
" سارا" ادامه می دهد؛  راننده!اسی دوباره می ؼرد؛ خفه شو.  باالهاباال اون ،می گفتن پشتشون به یه آدم گردن کلفت بوده. بودن
تولؾ می . اسی استفراغ می کند.  کرددقشش ماه نشد، .  مادرش نتونست تو محله سر بلند کنه. آب شد و به زمین فرورفتخانوم

.  کنار پیاده رو می نشانند تا هوایی بخورد،یرون می کشندب او را می افتد، گل و الی جوی  می کشند، تویرا لب جوی خیابانکنند، او 
!  نمی کنه دیگه اینجا کارسارا ؛صدای زنی در گوشش. چهره ی محو دختری زیبا، یکی دو بار در ذهن اسی جان می گیرد

با این که .  یک کاباره در شمال شهر؛ به منزل آخر می رسدشده،اسی، مست و الیعمل، با چشم های ورم کرده و صورتی درهم 
 اسی ،شوند سر میز ب مانع نشستن او بر،صدا و درگیری و اسی، سعی دارند بی سرکتک خورده و خونین یان با دیدن لیافه ی متصد

 چند ،مشروبش را نمی پردازد، در راهروی خروجی ولتی پول اما. لول می دهد بی دردسر یکی دو چتول سر بکشد و به راه خود برود
 ی الشه می گیرند و ، با استفاده از صدای بلند موزیک زنده، آخرین رممش را زیر ضربه های چوبو او را به توالت می کشانند ینفر

 روی در می ایستد، زیپش را رو به، تاکسیاسی پیش از سوار شدن به . مچاله شده اش را مثل تکه گوشتی به بیرون پرتاب می کنند
 اسی. پخش می شود" شیرخدا" خانه است، از رادیوی تاکسی صدای لهوهاسی در تاکسی، در راه  ولتی الشه ی .می شاشدمی کشد، و 

پلیس سر می .  پولی در جیب او بچپاند آلاحسینیهمین لدر فرصت هست تا. تؽییر شکل یافته، وارد لهوه خانه می شودخونین و مالین، 



 همانصحنه ی آخر، دفتر زندان، . یست و چهار ساعت آزادی، او را دوباره به زندان می برندبرسد، اسی را دستبند می زنند و بعد از 
!  روی میز می گذاردشکسته یک کلید، ممداری پول و یک دندان ، دستی خونین وارد کادر می شود،میز لبلی

فیلم برداری . ، تمریبن هر ؼروب از خانه بیرون می آمدیم و مثل شاطرها، سپیده ی صبح به خانه باز می گشتیم53سراسر زمستان 
در انتخاب . شب ها ادامه داشت، در لهوه خانه ای در طبمه ی دوم، سر چهار راه سدعلی، خیابان سعدی شمالی، و جاده ی پهلوی

. فیلمبرداری با عجله آؼاز شد. بازیگران و افراد صحنه، روابط تهیه کننده و بازار، تعیین کننده بود، و نه چندان کارگردان و گروهش
مثلن . در طول کار، ولایع مضحکی رخ می داد. تمریبن تمامی گفتگوها یکی دو روز پیش از فیلمبرداری هر صحنه، حاضر می شد

ابتدایی ترین ترفند برای نشان دادن )نوشته بودیم، " باال"هنگام فیلم برداری صحنه ای که موضع دوربین را نسبت به مولعیت بازیگر، 
یکی از فیلمبرداران خوب سینمای ما در آن " )فریدون ری پور"از . ، دیدم پایه ی دوربین کوتاه است(شخصیت در مولعیتی تحمیر شده

از "به تمسخر گفت؛ . علت را پرسیدم (دوره، مردی معتمد به کار، آگاه و نازنین، اؼلب ساکت اما بجایش کوتاه گو، صریح و تلخ
جلوی دوربین پایه بلند بازی نمی کند، چون مایل " آرتیست اول"آن شب گله توضیح داد که ! مطلب را درنیافتم"! آرتیست اولت بپرس

! شدم" بهروز وثولی"روز بعد متوجه ی پاشنه های بلند کفش های ! نیست در فیلم، کوتاه لد معلوم شود

لرارمان بر این بود که همزمان با چوب خوردن اسی در توالت، خواننده ای روی صحنه ی کاباره )ولتی نوبت موزیک و انتخاب رسید،
آن زمان، میان بهروز وثولی و گوگوش رابطه ی صمیمانه ای برلرار بود و . مایلند گوگوش بخواند" آنها"شبی فریدون گفت؛  (بخواند

سییرا "، فیلم لبلی "همسفر. "بسیاری از دست اندرکاران سینما بخاطر گیشه، مایل بودند این زوج را به نحوی در یک فیلم جا بدهند
آن شب . من اما معتمد بودم این آهنگ باید با یک صدای مردانه و لوی خوانده شود. هم به همین دلیل با بازی این دو شکل گرفت" فیلم

دو شب بعد فریدون ! گفتم بسیار خوب، اما انتخاب گوگوش به معنی خداحافظی من است. ناچار بودم یکجا بایستم. بحث، کمی باال گرفت
یادش بخیر، مرد نازنینی بود، مثل تمام ایرانیان مسیحی که در طول . آشنا شدم" واروژان"مرا به جلسه ای برد که در آن با زنده یاد 

ولتی دوسه هفته بعد با نگرانی، . داستان را یک بار برایش تعریؾ کردم. زندگی شناخته ام، شریؾ، آگاه به کار خود و بسیار فروتن
باالخره در یک موضوع برنده شدم، این که . اولین اتودهای آهنگ ساخته شده توسط واروژان را شنیدم، از شوق سر از پا نمی شناختم

. بخواند" ابی"آهنگ واروژان را 

فیلم صدابرداری سر صحنه نشده بود و اصولن هیچ کدام از بازیگران سینما صدای مناسبی با اندام و . به جلسات مونتاژ دعوت نشدم
و حتی به اولین جلسه ی نمایش . به جلسات دوبله هم دعوت نشدم. به همین دلیل فیلم ها دوبله می شد. حرکات و نمش هایشان نداشتند

. در جشنواره ی فیلم تهران، دو بلیت ورودی دریافت کردم" کندو"تنها چند شب پیش از نمایش فیلم ! فیلم برای دست اندرکاران فیلم هم
چیزی به لریدون نگفتم چون هنوز هم استخوان ! همان شب به حذؾ برخی صحنه ها و تؽییراتی که در گفتگوها داده شده بود، پی بردم

این مرد همیشه مؽرور، آن شب به راستی آدم دیگری . هفته ای بعد، شبی فریدون به سراؼم آمد. بندی و ترکیب فیلم بر جای مانده بود
حکایت ها کرد، از درگیری هایش، و بعد، از این که نگرانند فیلم اجازه ی نمایش نگیرد، نگرانند که فروش نکند، نگرانند که مردم . بود

ویلیام "گفت؛ من . گفت که برای هر گفتگو، هر صحنه و هر مساله ی کوچک، چه درگیری ها داشته، و چه مصیبت ها کشیده... نفهمند
فریدون "برایم روشن شد که ... فردا و ماه دیگر و سال دیگر هم باید در همین سرزمین و با همین آدم ها کار کنم، و! نیستم" وایلر

خواهش کردم از گذاشتن نام من پای چیزی که از من نیست، . برای نمایش عمومی فیلم، تحت فشار است تا باز هم تؽییراتی بدهد" گله
. با این همه دلخوری ام از او کم نشد. بگذرد

نام من نه به . دو ماه بعد، ولتی فیلم روی آکران سینماها رفت، خودم را لانع کردم تا در یک سئانس بعدازظهر، به دیدن فیلم بروم
اما در جایی باریک و . این هر دو را خودم خواسته بودم. عنوان فیلمنامه نویس کنار اسم گله آمده بود و نه به عنوان دستیار کارگردان

روشن ! فکر کنم این عنوان، تنها یک بار در سینمای ایران بکار برده شده باشد؛ فیلم کندو"! فالنی: مشاور فیلم"کوچک نوشته بودند؛ 
اما بیست دلیمه ای از فیلم نرفته ! بود که کار فریدون گله است؛ مردی که ظاهرش به یک ژیگولو شبیه بود، در باطن اما یک لوطی بود

و " ابراهیم"تبدیل شده بود، از داستان " ابی"اسی به . بود که تؽییرات کلی در گفتارها و شخصیت ها از میزان تحمل اندک من گذشت
و همه ی این تؽییرات، هنگام دوبله و مونتاژ ... خبری نبود... و " جاده ی پهلوی"و لربانی، و مسیر " هاجر"و " سارا"و " اسمعیل"

به عاشمی می مانستم که با شوق به خانه ... صحنه هایی را بریده بودند و چند صحنه ی کوتاه اضافه کرده بودند و! صورت گرفته بود
گفتم ... خوشبختانه چنین ؼیرتی در من نبود که چالو بکشم و! ی معشوق رفته و آنجا می فهمد که دختر را به دیگری شوهر داده اند

در راه تا خانه، . در تاریکی آرام از جا برخاستم، دوال دوال از پیش روی تماشاگران گذشتم و از سینما بیرون امدم! خوب، خوش باشید
جای هیچ دلخوری . عیب به تمامی از من بود. یک چیز را بارها با خود تکرار کردم؛ سینمای ایران به شاگرد کودنی مثل من نیاز ندارد

تا سال ها بعد، که شبی . از همان روز، نه دیگر فریدون گله را دیدم و نه پا به هیچ استودیوی فیلم ایرانی گذاشتم. از فریدون گله نماند
نمی دانم هیچ منتمدی . و بی هیچ تعصبی، تا آخر فیلم را تماشا کردم. را روی نوار ویدئو دیدم" کندو"در ؼربت، در خانه ی دوستی 

را عبور می " هفت دکه"هرگز نوشت که چرا این مرد در زندان بوده؟ چرا آزاد شده؟ چرا شرط می بندد؟ چرا خودآزاری می کند؟ چرا 
... کند؟ چرا

گویا . فریدون گله مرد تیز و هوشیاری بود. می چرخیدم" کندو"ولتی خبر فوت فریدون گله را شنیدم، تمام شب حول و حوش لصه ی 
یکی از " سهراب شهید ثالث"این را می دانم اما که . نمی دانم او فیلمساز بزرگی می شد یا نه. دیگر فیلمی نساخت" کندو"بعد از 

به گمان من کیارستمی با تملید ناتمامی از ژانری که )جان داد " ؼربت"سینماگران بزرگ آن دیار بود که فرصت نیافت، و گوشه ی 
یا بهرام بیضایی از آن فرصت های حمیری که به او داده شد تا به هزاران شکنجه چیزی بسازد، . (.شهیدثالث بنیاد گذاشت، نام آور شد



فرهنگی که در آن هیچ کس در . این سرنوشت بزرگمردان آن فرهنگ است... بنویسد یا بگوید، ده ها سر و گردن بلندتر بود، و هست و
از وزیر و وکیلش بگیر تا خبرنگار و منتمدش، همه مان رستم های سنتیم که سهراب ها را . جای خود نیست و هر نخوانده ای مالست

سوم "در آن فرهنگ، از " سفله پروران"این نوبر است اما که همه ی ما . با کمال میل می دریم و تا آخرین تکه استخوان می بلعیم
! می نالیم" شخص

در بحبوحه ی آشخوران مرگ و مسابمات " سرگذشت"میل نداشتم این . مرا می بخشی که این مطلب را یک ماهی دیر برایت می فرستم
نوشتم تا ! نمی خواستم این هم جزو آن مرگنامه های متعفنی باشد که در تمدیس مرده می نویسند. سوگنامه نویسی جایی چاپ شود

این . سرنوشت طفلی بود که به دنیا نیامده، سمط شد" کندو. "آنچنان که خواسته بودی، ماجرا را تا آنجا که درگیرش بودم، شرح دهم
را با ضرباهنگ این ترانه، با " اسی"پس از سال ها دوست داشتم بار دیگر بنشینم و ضربه های چوب بر تن ! آهنگ را هم بشنو

. تداعی کنم" ابی"صدای 
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: متن ترانه

نها تر از انسان در لحظه ی مرگ ت
برگ ی ساده تر از شبنم رو سفره 

 محکوم خویشم ،مطرود هم لبیله
ؼریبه ای طعمه ی این کندوی نیشم 

 
 مؽضوب خاکم ،نفرینی آسمون

هوای پاکم هوا، بیگانه با نور و 
 از شب شمردن ،تن خسته از تمویم

ها بی ولفه مردن  با مرگ ساعت
 

 مرگ چراؼم ،هم ؼربت بؽض شب
 اندوه باؼم ،تو لرق زمستونی

ای دست تو حادثه تو بهت تکرار 
وابسته ی این مردابم بیا سراؼم 

 
تولدم زادن کدوم افوله 

که بودنم حریص مرگ فصوله 
 نفس حبابم ،خسته از بار این بودنم

 بی التهابم ،بی تفاوت مثل برکه
 

 خود کویرم ،ماتشنه ی تشنه ی تشنه 
با من مرگ سنگ و انسان، تاریخ تیرم 

 میراث مهتاب ،من ساله ی نورم
 تو جنگل خواب ،تسلیم تاریکی

 
 ای مرگ ؼمگین ،ای آیه ی عطوفت

برهنه کن منو از این لباس نفرین 
ای اسم تو جواب همه سواال 

 از پشت این کندوی شب منو صدا کن

منو صدا کن 

منو صدا کن 

 ...صدا 

 (با یاد فریدون گله)
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به اسب ها شلیک می کنند، اینطور نیست؟ 

 (مگر نه این که اسب ها را با تیر خالص می کنند؟)

به بهانه ی بیست و پنجمین سالگشت جمهوری 

 

پای اسب به بوته یا سنگی . کودکی شادمانه از پی اسب می دود. اسبی کهر و بسیار زیبا، سرتاسر مرؼزاری را به تاخت، طی می کند
پدر یا پدر بزرگ کودک، . تالش می کند و سر و گردن می کشد تا سر پا بایستد. می پیچد، معلك می شود و دست یا پایش می شکند

! پیش چشم او، با تفنگ به سر اسب شلیک می کند تا حیوان را از درد برهاند

معروؾ " Depression"ست که به "رکود التصادی"آمریکا دچار دوران .  لرن گذشته باز می گردد30 و 20حکایت به دهه های 
لاچالچیان و کالهبرداران از فرصت استفاده می کنند، انواع مسابمات التاری و بخت آزمایی . بیکاری و فمر و اعتیاد، بیداد می کند. است

. رواج دارد... انحرافات فکری و خرافات تمدیری که هنگام فمر بسراغ انسان می آید، و پناه به فال و شانس و... و لمار و فالگیری و
هرکس با زوجی . معمول است" ماراتن رلص"مسابماتی هم به نام . هرکس به هر کاری متوسل می شود تا چند دالری به چنگ آورد

انتخابی ساعت ها در صؾ می ایستند تا به یک ماراتن رلص راه یابند و چند روزی از ؼذای مجانی و جای خواب بهره مند شوند، 
آخرین زوج . پذیرفته شدگان باید شبانه روز برلصند تا از خستگی از پای در آیند. شاید هم با برنده شدن، چند دالری به دست آورند

مخارج از راه فروش بلیت به آنهایی که پولی . ماراتن رلص، گاهی چند هفته طول می کشد. مانده بر کؾ صحنه، برنده ی جایزه است
، عده ای کؾ گود، تا آخرین توان با جان خویش در بازی اند تا "نبرد گالدیاتورها"در بساط دارند، تامین می شود؛ شکلی مدرن از 

 .تماشاگران به هیجان و لذت برسند

هر دو . ما مسوول شکستگی دست و پای شما نیستیم. آسپرین مجانی ست: اداره کننده ی برنامه، ممررات را توضیح می دهد" راکی"
 ثانیه ولت دارید خودتان را به کؾ صحنه برسانید، وگرنه از بازی اخراج 30با صدای آژیر، . ساعت، یک استراحت ده دلیمه ای داریم

.  ساعت فرصت دارید تنها برلصید24اگر همراهتان به دالیلی از بازی خارج شد، . هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود. می شوید
یک پزشک . در مورد ؼذا، هر روز چهار وعده ی اصلی و سه وعده ی فرعی داریم. اگر در این فرصت زوجی نیافتید، از دور خارجید

حاال فورم ها را پر کنید، به صؾ . و دو پرستار همیشه دور و بر صحنه آماده اند تا در صورت لزوم، به شما کمک پزشکی بدهند
. بایستید و نمره تا ن را بگیرید

لانونی . "ولی برای معده است". مجاز نیست. "جوانی برای ناراحتی معده، دارو مصرؾ می کند. همه برای معاینه به صؾ می شوند
، دختر همراهش می گوید؛ "گلوریا"مشکلت چیه؟ . یکی سرفه می کند"! کار خوبی می کنی، نفر بعدی. "من وکیل می گیرم". نیست

اشاره " رابی"گلوریا به زنی حامله به نام . دکتر می گوید؛ ویروس داره، گلوش چرکینه، ممکنه دیگران را آلوده کنه. چیزیش نیست
از کجا؟ راکی، ". یک یار تازه پیدا کن"حاال من چیکار کنم؟ ! حامله گی نشانه ی سالمته! پس اینو چی میگی که حامله ست- می کند؛ 

اشاره می کند؛ ولی این با " رابرت"گلوریا به کفش های "! هی کابوی، بیا اینجا"جوانی را که در گوشه ای تنها ایستاده، صدا می کند؛ 
! باش" شاهزاده ی ولز"این کفشا چطور میتونه برلصه؟ یا انتخابش کن، یا برو بیرون و منتظر 

بجنبین، . مرالب پاهاتون باشین.  دالر نمره جایزه ی آخرین زوجه1500یادتون باشه که ! مسابمه آؼاز می شود؛ خانم ها، الایان
ارکستر می نوازد، همه می رلصند، گاه کسی چند لحظه ای پیش روی صحنه، به . شیشکی ببندین" رکود التصادی"بچرخین و برای 

 زوج لهرمان برای پیروزی مبارزه 62راکی بازار گرمی می کند؛ . تماشاگران چند سکه برایش پرتاب می کنند. نمایش فردی می پردازد
تو . زن حامله اش می پرسد؛ حالت خوبه عزیزم؟ آره، امیدوارم به جایی نرسه که روی تو سنگینی کنم" رابی"از " جیمز! "می کنند

در ده دلیمه استراحت اول، گلوریا از رابی . حسابی خودت را ببند. به هفت نوبت ؼذا فکر کن. هیچ ولت روی من سنگینی نکرده ای
گلوریا . آخه من و جیمی در وانت زندگی می کنیم. از دکتر نپرسیدی؟ دکتر نرفته ام. می پرسد؛ بچه ت لراره کی به دنیا بیاد؟ نمیدونم

الزم بود با این وضعیت بچه دار بشی؟ خوب، برای این که آدم پول نداره که نمیتونه از سر بچه دار ! مبهوت نگاهش می کند؛ خدای من
شدن بگذره، میتونه؟ 

 ساعت پشت سر هم 1253. من و رابی در اوکالهما برنده شدیم. جیمی به رابرت می گوید؛ این هشتمین ماراتون رلص ماست
بهرحال کار دیگه ای ! مشکله. اولین باره در ماراتن شرکت می کنی؟ آره! برای زنده بودن، باید جنگید، نه برای مردن. رلصیدیم

تو . میگه آدم میتونه ایستاده بخوابه.  ساعت برلصیم1200ملوانه میگه ممکنه تا . صدای آژیر، و رلص شروع می شود. نداشتم بکنم
رابرت می پرسد؛ می خوای با پوال چکار کنی؟ گلوریا؛ . مطمئن باش نمیذارم بیفتی. چرا روی شونه ی من نمیخوابی. خسته ای

! شاید باهاش مرگ موش بخرم. نمیدونم

برخی مردان روی شانه ی زنان آویزان اند و برخی زنان خود را میان بازوان .  زوج بالی مانده اند41 ساعت رلص، 434بعد از 
رابرت در فاصله ی ده دلیمه استراحت به پشت استراحتگاه می رود، . دو هفته است زیر این سمؾ زندگی کرده اند. مردان رها کرده اند



نگهبانی او را به سالن باز "! خالؾ ممررات است. "ؼروب خورشید را با شوق تماشا می کند. الی در را باز می کند تا هوایی بخورد
دو زن را متهم می . گم شده، فریاد می زند؛ لباس صورتی ام، دستبندم، خدای من، یکی آنها را دزدیده" آلیس"لباس های . می گرداند

ولی من فمط دو . نگهبان می گوید؛ لباس بپوش و کونت را هم بکش، باید االن کؾ صحنه باشی. کند؛ اینها لباس های مرا دزدیده اند
! دست لباس داشتم

. سه زوجی که آخر از همه به خط پایان برسند، اخراج اند. زوج ها باید ده دلیمه دور صحنه راه بروند. کؾ سالن را خط کشی می کنند
نیازی نیست کسی اول . اگه لباس خراب بشه، باید تاوانش را بدین. همه لباس های متحد الشکل دارند؛ نمره ها را بزنید به پشتتون

. زنها دست هایشان را در کمربند مردها فرو می کنند و مردها دستشان را پشت زنها حلمه می کنند. فمط جزو آخری ها نباشین. بشه
در ؼیر این صورت، . اگه زمین بخورین، ده ثانیه ولت دارین تا سر پا بشین. "موزیک تند. تماشاچیان هورا می کشند، تشویك می کنند

هر دو زمین می خورند و عده ای کؾ صحنه ولو . پای یک نفر به پای دیگری می پیچد"! همه برنده اند، مگر سه زوج آخر! اخراج
 نمش زمین می 87زوج . رلصندگان دوباره سر پا، مثل شتر عصاری گرد صحنه می چرخند. تماشاچیان هورا می کشند. می شوند

. ، مرد لادر به برخاستن نیست7، 8داور ادامه می دهد، . زن فریاد می کشد؛ صبر کن، نشمار. شماره ی معکوس آؼاز می شود. شوند
دست و . ، زن از زدن خسته می شود و می افتد2، 3، 4. االن بلند میشه. زن به سر و روی داور چنگ می زند؛ بس کن حرومزاده

". برای این دو لهرمان که تا اینجا دوام آوردند، دست بزنید. " را می گیرند و مثل گوسفند از صحنه خارج می کنند87پای زوج 
. گلوریا سعی دارد او را بکشد. عضله ی پای رابرت می گیرد. دو دلیمه ی دیگر. تماشاگران دست می زنند و هورا می کشند. موزیک

، در آخرین لحظه، دو 3، 4، 5، رابرت بر می خیزد ولی باز می افتد، 8، 9داور می شمارد، . چند لدم بعد، رابرت نمش زمین می شود
 ثانیه مانده، زوج ها به جان کندن، تن خود را می کشند و مرالب پس و پیش اند تا جزو سه زوج آخری 40. تایی سر پا می شوند

چشم هایشان پر . سه زوج آخر کؾ صحنه می افتند. یکی یکی به آخر خط می رسند. پاهای رابی روی زمین کشیده می شود. نباشند
! اشک است

فمط . هنوز میتونه ادامه بده. را معاینه می کند (حامله)دکتر، رابی !  ساعت گذشته602 روز و 25. ده دلیمه استراحت، و دوباره رلص
از کجا میدونی؟ در فیلم دیده . اگر اینطور بود، دیدش را کم کم از دست میداد! رابرت؛ نه. گلوریا؛ این ممدمه ی مرگه. کمی سر درد دارد

برخی . هنگام استراحت، همه به خواب می روند! مردش برای آخرین بار او را بوسید. ام، کم کم بینایی ش را از دست داد، و کور شد
دور بعدی رلص، رابرت در یک تکه افتاب که از پنجره به سالن می تابد، ایستاده و صورتش را زیر نور . ها را با دارو بیدار می کنند

حتی آنها که بدنی لوی دارند، اعصابشان در هم .  زوج بالی مانده اند25.  ساعت رلصیده اند812 روز، زیر این سمؾ، 33. گرفته
آره، . آن را به دفتر راکی می برد. کند لباس آلیس را تکه پاره، در سطل آشؽال پیدا می رابرت. ریخته، چشم ها گود افتاده است

! " من کردمخودچون "راکی نگاهش می کند؛ از کجا میدونی؟ ! "اونا این کار را نکرده اند"خوب، کاری براش نمی کنی؟ ! "خودشه"
 لطره آفتاب تماشا کنن؟ یا آلیس را در یه لباس شب؟ دوفکر می کنی مردم بلیت میخرن تا رلص تو را در ! " هیجانبرای ایجاد"چرا؟ 

 حس کنن زندگی خودشون یه کم تااونها میخوان رنج و بدبختی تماشا کنن ...  نیس که برنده تویی یا جیمز یا رابی یاهمآنها تخمشون 
. یم، اینا فاجعه نیست؟ چرا هست، فمط کمی نمک میخوادندارولی ماها ؼرق کثافتیم، کنترل پاهامون را رابرت مات می ماند؛ . بهتره

!  کسی که به مجلس رلص کاخ بوکینگهام رفته، لباس بپوشه، کسی مصیبت را باور نمی کنهمثولتی آلیس ! مصیبت

حرؾ .  با من مهربون باش؛ رابرت را می گیرد و به انبار لباس می برددست. آلیس منتظر اوست.  از دفتر راکی خارج می شودرابرت
. ؟ شیکاگو به دنیا آمده ایکجا.  خودتدر مورددر مورد چی؟ . - حرؾ بزن. را در بیار، منو ببوس شورطم . کن، رابرتبؽلمنو . بزن

منو ببوس، . چرا تحریک نمیشی، راستش کن. اون مرده، دارو ساز بود. در مورد پدرت بگو. منو ببوس. من هیچ ولت آنجا نبوده ام
رابرت . یرآژصدای ...  داشتم، مردبرادرمن یه . خواهر و برادرم داری؟ نه. مهم نیست، نگام کن، رابرت. -  سر برسنممکنه. بؽلم کن

در . یا می بیند که آلیس و بعد رابرت از انباری بیرون می آیندگلور. روی زمین نشستهمایوس، آلیس . فورن از جا بر می خیزد
به  می گیرد و به رابرت، در حالی که بیرون می آید، دست جوئل، زوج آلیس راولتی . یا به اتاق راکی می رودگلوراستراحت بعدی، 

! الیس اشاره می کند؛ زوج تازه ات را بردار و برو برلص

نوبت کیست تا .  یکدیگرند، منتظر افتادن گرسنه هایهمه مثل گرگ.  اندمانده زوج بالی ۲۱هنوز .  ساعت رلص۱۰۰۰ روز، ۴۲
چیزی الزم داری، منظورم برای .  نمی تونم.یه کم بخواب. همه به هذیان گویی افتاده اند. ؼلتدبزانویش خم شود، لامتش روی پاها فرو 

 لباس ؛ مثلن داری چیکار می کنی؟ همونی که می بینی؛گلوریا.  چمدانش را می بنددجوئلدر ولت استراحت ! پاهات؟ آره، شاید یک اره
! در یک وسترن بازی  ده روز،برای چی؟ کار پیدا کرده ام. برمعوض کرده ام، وسایلم را جمع کرده ام، چمدونم را می بندم و میخوام 

 گلوریا.  چمدانش از در خارج می شودبا گلوریا را کنار می زند و .راستی؟ پس تماشا کن. ینطوری منو تنها بگذاریاولی تو نمی تونی 
 حرکاتچشمش به پا و صورت و . باید زنی بیافتد تا گلوریا جایش را پر کند.  ساعت تنها برلصد۲۴ بدون زوج، می تواند دوباره

ساعت را .  ساعت ولت داری۱۱هنوز - یدا نکنم چی میشه؟ پولت استراحت به دفتر راکی می رود؛ اگه کسی را . یکایک زنان است
.  باور داشته باشند چیزیمردم باید به! نه.  کنی عوضشولی تو میتونی.  چی؟ ممررات را می دانینکنماگر زوج پیدا . بلدم بخونم

! ، نهممررات  تؽییرهرچیز دیگه ای میتونی بخوای، ولی

 و لؽزدزن می اما  را محکم بؽل کرده،  زنشملوان. همگلوریا .  به اوستهاچشم .  زانوهای زن ملوان کم کم سست می شود؛ بعددور
بعد از استراحتی کوتاه، نوبت ده .  رلص ادامه دارد. را می گیرددست ملوانگلوریا . او را بیرون می برند.  مچاله می شود پایشروی

 راه برو ؛ نمانندعمبدر دلیمه ی هشت، گلوریا ناچار می شود ملوان را روی شانه ی خود بکشد تا . دلیمه راه رفتن دور صحنه است



گلوریا او را . به جان کندن خود را سر پا نگه می دارد.  تیر می کشدشدتچیزی میان سینه ی ملوان به . از باختن خسته شدم. المصب
! ستگلوریا دوباره تنها!  دریانوردخداحافظ. جزو بازنده ها نیستند اما ملوان دیگر نمی تواند ادامه دهد.  خط می کشاندآخربر دوش، به 

وحشت این که . نگاه رابرت و گلوریا با هم تاللی می کند. یرون می برند، تماشا می کندبآلیس ملوان را که روی دست، از صحنه 
با لباس، زیر دوش می ایستد و به پیراهنش . می شکند. به صفر رسیدهتوان روحی اش .  رهایش کند، آلیس را می لرزاندرابرت

 .شدهآلیس از بازی خارج .  به صحنه باز می گردند همه. را از زیر دوش بیرون می آورد، آلیسراکی با آرامش. صابون می کشد
 هم به نفع ،یک فکر عالی دارم" ؛ دفتر خود دعوت می کندبه را آنهادر استراحت بعدی، راکی .  با هم اندگلوریا و رابرت دوباره
 شما با هم  میخوام.نمی کنمشوخی " میخوای بذاریمان تو لفس؟ "...تماشاگران را هم به هیجان می آورد. ماشماست و هم به نفع 

. ی تماشاگران فکر می کنمرومن به اثرش . میتونین بالفاصله بعد از برنامه از هم جدا شین. صحنههمین جا، کؾ . ازدواج کنین
راکی به رابرت؛ همیشه اون جای تو !  میگه نه؛گلوریا! ؟ نمیدونم"خوب، چی میگی رابرت. تماشاگر بیشتر، هیجان و پول بیشتر

رابرت؟ من نه تو موافمی، .  با گلوریا تنها صحبت کنممن راکی به رابرت؛ شاید بهتر باشه ! آره؛یگیره؟ گلوریا فریاد می زندمتصمیم 
؟ من ازدواج نمی کنم، حالیت شد؟ "ازدواج کنی می ترسی مشکل تو چیه؟" ؛راکی و گلوریا تنها. بیرون می رود. نگفتمچنین چیزی 

کنم؟ بباید چکار  هاو با این آشؽال . "..لباس سفید عروسی ...لباس های تازه، هدیه های مجانی ! این یه معامله س، لعنتی"
هم میتونیم برنده . "دست کم میتونی با سکه هایی که براتون می اندازند، بیرون بروی.  درآمددویست، سیصد دالر! بفروششون ابله"

ولی خوب میدونم یه بازنده چه . یل یه برنده چندان یادم نیادشماشاید شکل و . من سال هاست در این شؽلم! گوش کن عزیزم"! بشیم
 صورتحساب و، منهای مخارج آره" ! دالر می گیرن۷۵۰زوج برنده هر کدوم!  ایحرومزاده تو یه گلوریا نگاهش می کند؛. "شکلیه

 ها، تلفن، برق، پزشک، پرستار، مخارجی که برای شما شده، لباسشستن . برنامه خرج داره، عزیزم"کدوم صورتحساب ها؟ . "ها
بازنده ها پولی نمی .  بشینبرندهاگر " ما باید اینها را بپردازیم؟ ؛گلوریا به صورتحساب ها نگاه می کند. " میشهکماز پول اینها 

 و صورتحساب کنددر را باز می ! چه شاهکاری!  دور و بر را نگاه می کند؛ خدای منمات،گلوریا ! "ما کاله سر کسی نمیذاریم. پردازن
. ها را به رابرت می دهد

جوراب های ابریشمی ام  کن کمکبه رابرت که ایستاده و تماشا می کند؛ چرا واسادی زل زدی؟ .  چمدانش را می بنددست کهیاحاال گلور
هنگام . پیدا می کنهرابرت جوراب ها را در چمدان دیگری . آخرین جفتی یه که دارم.  از این سوراخ بیرون نمیرم اونابدون. پیدا کنمرا 

می کند سعی رابرت .  و روی زمین ولو می شودگلوریا لحظه ای می ماند و در هك هك گریه می شکند.  می شوند، پاره کشیدنبیرون
لحظه ای بعد، ! خفه شو-  . سنت دارم۷۲من هنوز ! یفش را در می آورد؛ نگاک. شاید بشه دوختش. دهد؛ والعن متاسفم تسلی باو را

 دور و بر را ،در هوای آزاد. یندآاز سالن بیرون می  هر دو !والعن برای جوراب ها نیستگریه ام ! ؛ فراموش کنکند باال می راسرش 
 نه ،نه کاری هست.  اینجا دیگر از ؼذای مجانی خبری نیست!والعیت زندگیبه .  ماه، به هوای آزاد رسیده انددوبعد از  . تماشا می کنند

 ساکتگلوریا . تکیه می دهد  رابرت به نرده ها. پیرمردی شندره پندره و مست از کنارشان می گذرد... خیابان، ساحل! در آمدی
. ماددمی به موج ها گوش . مدزمی لدم ساحل ساعت ها در . یا بودمدررابرت دریا را تماشا می کند؛ روزگاری عاشك تماشای . هدایستا

این دنیای . دیگه تحملش را ندارم! نه"یشگی کنی؟ هنرپ؟ میخوای دوباره برگردی "دیگه چه فرلی می کنه" می کند؛ نگاهشگلوریا 
. "از این بوگندو خسته شده ام!  پایینبپرممیخوام از چرخ "پس میخوای چکار کنی؟ . " را اننخاب میکنهیش خودش هنرپیشه هاکثافت

دست ! " را هم ببینآخرش. تماشا کن". ؟ دلم میخواد صورتت را تماشا کنم"چرا زل زدی".  می کند رابرت نگاهش"...زندگی"- کدوم؟ 
 هفت مبهوت،رابرت ! خواهش می کنم! به رابرت؛ کمکم کن...  می گیردخودلوله را رو به .  می آورددر هفت تیری ،می کند در کیؾ

. ضامن را آزاد می کند. رابرت لوله ی هفت تیر را روی شمیمه ی گلوریا می گذارد. بگو کی؟ من حاضرم. تیر را از دستش می گیرد
ولتی پلیس به . ی علؾ ها می افتدرو  سر گلوریا مثل سر اسب، به عمب بر می گردد، با تمامی تن. ماشه را می کشد. حاال- حاال؟ 

به "همینو داری بگی؟ رابرت سر تکان می دهد؛ فمط . "خودش خواست"ی بچه؟ کردرابرت دستبند می زند، می پرسد؛ چرا اینکار را 
 "؟تیر خالص می زنند، مگر نهاسب ها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 با چشمانی باز

 

 در هفتهیک " شهر پاریس آؼاز شده باشد که صبح هر دوشنبه مجله ای در لطع جیبی با نام از می کنم این سنت در زمانی دور، فکر
 نام رستوران ها و کافه های مهم و دیدنی، تا   می شد، حاوی تلفن و آدرس پلیس و بیمارستان ها و تاکسی و ؼیرهمنتشر *"پاریس

 و مترو  خطوط نمایش ها، موزه ها و گالری ها و نمایشگاه های هنری، جاهای دیدنی شهر،وبرنامه ی سینماها و تیاترها و سیرک ها 
ین کتابچه را خرید و خبردار شد که در امی شد  (چهار تومان آن مولع خودمان) با حدود سه فرانک فرانسه ۱۹۷۰در دهه ی . ؼیره

 انگار بعد از پاریس، این روش یاری دهنده را دنبال کردند و حاال تمریبن در هر همشهرهای دیگر . آن هفته در پاریس چه می گذرد
..."! ین هفته درا" بزرگ و دیدنی اروپا چنین مجله ای منتشر می شود؛ شهر

 کراهت بایبن نایاب است، و از ؼلظت اسپرسوی یک انگشتانه ای ایتالیایی هم دل خوشی ندارم، پس تمر فرانسه ی خودمان در رم لهوه
کاری .  جرعه سر می کشمجرعه" یکانوآمر" لاب لدح بدمزه ی در یکی از این لهوه خانه های دنگال آمریکایی می نشینم و از کاسه

!  هم باشیدلخوش از روی ناچاری به آن تن می دهی، و باید سابك،"  شرقبلوک"از شهرهای  خیلی که حاال در چین و روسیه و
 چیزها هم در آمریکا، دلیل تشخص باشد، مثل همین بودن" بزرگ"بنظر می رسد . آمریکایی ها از خیلی نظرات، شباهت به ما دارند

 به نام دیر نگاهم" ین هفته در رما "درباری، در میان جرعه های بلند لهوه، ! است" پارچ" که به اندازه ی یک شانلیوان لهوه 
 از دوران است،البد نمایشگاهی از عکس های کوبریک !  آدرس را می توانم بخوانمتنها *"استنلی کوبریک"آشنایی بر می خورد؛ 

. ی داشتههمکار *"لوک"پیش از شهرتش در سینما که با مجله ی 

 روش سه بعدی دیدم و تا به در یکی از اولین جشنواره های فیلم تهران، و در سینمای آتالنتیک را *"، یک اودیسه ی فضایی۲۰۰۱"
یستگاه فضایی در دل کهکشان، کوچک و کوچک تر شد و گرد خود گشت و گشت تا به اهمین که . نبودم"  باغتو"لحظه ی آخر اصلن 

بولتن جشنواره چندان چیزی از این نام . کردمسئانس بعدی با چشمان باز، فیلم را تماشا . درآمد، از خواب ؼفلت بیدار شدم جنینی شکل
 ربطی چهمبهوت مانده بودم که این دو فیلم !  هم آلای کوبریک کارگردانی کردهرا *"اسپارتاکوس"تازه نداشت، جز این که بگوید فیلم 

چند روز بعد، با واسطه .  ندیده ای؟ ندیده بودمرا *" الواسترنج دکتر"گفت؛ مگر . به هم دارند؟ به گمانم همان شب از دوستی پرسیدم
 از یک فیلمساز، آن هم در طول هشت مختلؾ" نوع"حیران سه فیلم در سه .  آرشیو وزارت فرهنگ و هنر دیدمدری دیگری، فیلم را 

را در  (۱۹۵۷ )*"افتخار های جاده"چندی بعد . آن ولت ها چهل ساله بود. شدم" یککوبر"، شیفته ی ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۰ سال؛ از
ی باز کمپانی سازنده ی فیلم تحمیل کرده، با این شرط که نمش اولش را به *"داگالس کرک"کانون فیلم دیدم، و خواندم که فیلم نامه را 

در باره ی آخرین مبارزه ی ) *" مبارزهروز" مانند مستند که پیش از آن چند فیلم است" استنلی کوبریک"این آؼاز شهرت ! کند
، (۱۹۵۳اولین فیلم داستانی کوبریک،) *"تمنا و ترس "و ،*(۱۹۵۲! کشیش پرنده)، پدر پرنده (۱۹۵۱ بوکس جهان، ولتلهرمان 

 رماناسپارتاکوس را که التباسی از . را ساخته و با این همه راه به جایی نبرده بود (۱۹۵۶ )*"کشتن"و  (۱۹۵۵ )*" ی لاتلبوسه"
کننده و  تهیه  عنوان کارگردان آؼاز کرد اما به دلیل اختالؾ با کرک داگالس کهبه *"آنتونی مان" بود، *" فاستهاوارد"مشهور 

.  خواست تا به عنوان کارگرداِن جانشین، فیلم را بسازدرا  داگالس، کوبریک سی و دو ساله. بازیگر اصلی فیلم بود، از کار اخراج شد
 به بهانه های را" یککوبر "اسپارتاکوِس !  نویسنده ی رمان، یکی از نام های ممنوع،" فاستهاوارد" و بود" مک کارتی"اما دوران 

کوبریک گفت؛ دیگر وارد پروژه ای .  به گونه ای سوای خواست کارگردان، تدوین کردندرامختلؾ، کوتاه و کوتاه تر کردند و داستان 
! و نشد.  تمام اختیارات را نداشته باشد، نخواهد شدکه

 ازفیلمی با آن همه هزینه و هزاران سیاهی لشکر، مملو . ین یک سنت شکنی تمام عیار بودا این همه در کار کمپانی های هالیوودی با
 ،*" گاونجان "،*"ین سیمونزج "،*"یتر یوستینؾپ "،*" الفتونچارلز "،*" اولیویهالرنس"بازیگران ؼول تیاتر و سینما هم چون 

پایان .  در کارنامه اش هیچ فیلم بزرگی نبودکهبه دست های جوانی سپرده شد ... و *"ی استرادوود "و *" لومهربرت"
 چندین التباساین کار آنمدر اعتماد به نفس به کوبریک داد تا بتواند آرزوهایش را با . یک بودکوبر آؼاز درخشش ،"اسپارتاکوس"

کوبریک یک بار گفت؛ فاصله ی بلند بین فیلم های من، تنها صرؾ . رمان پر فروش، یکی بعد از دیگری روی نوار سلولوئید ضبط کند
 با بازی درخشان را *"یمیر نباکؾوالد" شاهکار ،*"لولیتا"دو سال پس از اسپارتاکوس، . شودجستجوی یک لصه برای تعریؾ می 

 در"  براندومارلون"ی اش با همکار نیمه تمام گذاشت؛ همدر این فاصله یک پروژه را . ساخت *"شلی وینترز "و *"جیمز میسون"
 خطر" نام با *"یتر جورجپ"، از روی رمان پر فروش ۱۹۶۴سالدر .  پس از چند ماه، رها کردرا *"ی یک چشمسربازها"فیلم 
انسان هایی که بظاهر دیوانه و ؼیر معمول بنظر می  طلبی  ساخت؛ نمایش لدرترا *" استرنج الودکتر" فیلم پر سر و صدای ،"سرخ

 تولؾحتی ستوان مامور پرتاب بمب که فرمان . ی فیلم، خشم و نفرت شما را بر نمی انگیزندکجارسند اما هیچ کدامشان در هیچ 
 را چون اسبی به للب سرزمین دشمن می راند، کودک آن بمب سوار می شود و بر" یکابو"ماموریت را نادیده می گیرد، با کاله 

 نمش وزیر دفاع آمریکا، در *" سی اسکاتجورج" سه نمش و بازی پر لدرت در *"یتر سلرزپ"بازی درخشان . بزرگسالی بیش نیست
 لدرتمندان نظامی و.  از ساخت فیلم می گذرد، هیچ صحنه ای اضافی بنظر نمی رسدکههنوز هم پس از بیش از چهل سال . ستودنی ست

آنها عاشك و .  دوست داشتنی اندو  در نهایت دشمنی، مهربان و ساده دل (شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد)دو طرؾ سیاسی 
دست رفته، دکتر استرنج الو وارد می شود و رییس جمهور را تسلی می دهد  همه چیز از ولتی تمریبن. شیفته ی سالح نابود کننده اند

ی کامل جهان، جان به در می نابود  از ، به احتمال زیاد چند نفری که در زیر زمین های عمیك بسر می برند، نگرانی نیستکه جای
ی، بسیار بشر جهان امروز، پیشرفت فرهنگ در" می کند که؛ اشاره"  راسلبرتراند"منتمدی به درستی به این گفته ی مشهور ! برند



 عام عمومی می دهند، با راحتی وجدان دست و پا می برند، لتلتمامی آنها که فرمان به "! کندتر از پیشرفت تکنولوژی صورت می گیرد
 مردانی سالح، زندگی را بر ابنای بشر سیاه کرده اند، موجوداتی ساده، کم دانش، عاشك لدرت و وشکنجه می کنند و روزگار 

! ی عظیم نابود کننده در دست مؽزهای کوچولو ابزارها!اندکودکسال، دیوانگانی بظاهر معصوم و گاه بحد نفرت انگیزی دوست داشتنی 

را  (۱۹۷۱ )*"پرتمال کوکی"یلم ؾ *"آنتونی برجس" ساخت و سپس بر اساس رمان بزرگ ۱۹۶۸در یک اودیسه ی فضایی را کوبر
یلیام مک و" بر اساس رمان پر فروش را *"ی لیندونبار "۱۹۷۵در.  سینماستاین یکی نیز از شاهکارهای کوبریک و تاریخ. ساخت

 با بازی و *" کینگاستفن" بر پایه ی رمان پر فروش را *"درخشش "۱۹۸۰در.  ساخت،*"رایان او نیل" با بازی و *"پیس تاکری
 برای فیلم را *" هاسفوردگوستاو" درخشش، هفت سال طول کشید تا کوبریک رمانی از ازپس . ی دوربین بردجلو *" نیکلسونجک"

 والعی  با الهام از داستان۱۹۷۹ دررا *" تایمرزشورت"یکا بود، رمان آمرهاسفورد که خود خبرنگار جنگی نیروی دریایی . آماده کند
. حمله ای که آؼاز پایان کار آمریکا در ویت نام بود.  بود، نوشتداده رخ ۱۹۶۸، که در (سال نو ویت نام) *" تتروز"حمله ی 

یع جنگ فجادر سینما، کوبریک پیشگام بیان .  ساخت۱۹۸۷ از روی همین رمان، دررا *"تمام فلزی (پوشش) ؼالؾ"کوبریک فیلم 
 شد، و با بازی نوشته *" شنیتسلرآرتور" که بر اساس لصه ای از ست *" کاملن بستهچشمان"آخرین فیلمش، . آمریکا در ویتنام است

یک مرد، انگاری که ماموریتش در این کوبرو پس از آن، ...  ساخته شد۱۹۹۹در *"نیکول کیدمن "و *" کروزتام"، یزوج هالیوود
. جهان به پایان رسیده باشد

 لطار و پای پیاده، باصبح فردا . یده بودم، نمایشگاه عکس های او نبودد" ین هفته در رما" در رانمایشگاهی که اطالعیه اش !  نهاما
یخی و بزرگ لرار تار  نمایشگاه استانلی کوبریک در طبمه ی دوم یک ساختمان. می رسانم *"خیابان ملی"پرسان پرسان خود را به 

 با عکس ها  همراهو چگونگی ساخت فیلم های استانلی کوبریک، زندگی دارد؛ در ده ها اتاق و راهرو و سالن مختلؾ این طبمه، تاریخ
مسیر از !  ممکن نیستتراز این عظیم ! به نمایش عموم گذاشته شده است...  ولابع پشت دوربین، مصاحبه ها وازو ویدئوهای مختلؾ 

 با مصاحبه با همکاران کوبریک در فیلم، و توضیحات در مورد فیلم نامه، همراهتکه هایی از فیلم را .  می شودآؼاز"  مبارزهروز"
یترین شیشه ای لفل شده، فیلم وعکس ها و شرح احواالت فیلم روی دیوارها نصب شده و در یک .  نمایش می دهند مونیتورروی یک

هرچه پیش تر می روی و به فیلم های بعدی و بعدی او می رسی، اتاق . شودنامه ی کوبریک همراه با یادداشت های خطی او دیده می 
 فیلم بعدی کوبریک روی پرده ۹ ازاز اسپارتاکوس به بعد، تکه هایی از هر کدام . یشگاه عظیم تر و گسترده تر می شودنماها و وسعت 

 فیلم نامه و یادداشت های کوبریک و طرح ها و صحنه ها و عکس ها و البته اتالی جداگانه نمایش داده می شود، و دری بزرگ، 
 دست برخی از دیدار در  .با جزئیات بر در و دیوار نصب شده اند...  های پشت دوربین، کوبریک با بازیگرانصحنهتوضیحات و 

 و نیم صبح وارد ۹ساعت . را به زبانی که مایلند، بشنوند توضیحات کنندگان، گوشی هایی هست که همراه تهیه بلیت خریده اند تا
 عیار با کوبریک، تمامیک دیدار ...  دو و نیم بعداز ظهر، گرسنه و نفس بریده، از ساختمان بیرون می آیمساعتنمایشگاه می شوم و 

 ...باضافه ی دیدن صحنه های سانسور شده و بریده ی فیلم هایش

 و یک  می نشینم از کوبریک، گرد بخش لدیمی رم می چرخم و اینجا و آنجا در لهوه خانه ایسرشارروز را تا پاسی از شب، بمیه ی 
، مردی که در دهه ی سوم لرن بیستم به دنیا  زندگی کردیک روایت های او را مرور می کنم؛ نیویورک زاده ای که بیشتر در انگلستان

دیدار از نمایشگاه کوبریک و شهرگردی بعد . ، و در کمتر از ده فیلم، روند لرن بیستم را روایت کردیا رفتدنآمد و در انتهای لرن، از 
 یکجا و های فکرهایی را که از دیدن هر فیلمش در من رسوب کرده بود، یک بار و بصورتی کلی تکهاز آن این حسن را داشت که تکه 

از منتمدین به آن اشاره کرده اند و از عشك او بسیاری روشن تر از همه، موسیمی انتخابی فیلم هاست، مساله ای که . کنار هم بگذارم
 که او اؼلب استمهم اما این ! ین نمل لول خود اوست که اگر سینماگر نمی شدم، رهبر ارکستر شده بودماگویا . به موسیمی نوشته اند

دومین . یمی انتخاب شده با تصاویر فیلم هایش، معرکه استموس همخوانی از موسیمی های آماده استفاده می کرد و در بسیاری جاها
 باید به تجربه حساب آن فکر کرده اند، و البد نوشته اند، تصویر در فیلم های کوبریک است که از روی بهمساله که احتمالن بسیاری 

و از .  عکس های جاری پی در پی، داشتتا"  فریمتک "مثابهاو وسواس عجیبی در انتخاب تصاویر به . اش در عکاسی باز گردد
یک به هندسه و کوبر شدید  همین جا به مساله ی دیگری فکر می کنم که از همان دیدار اودیسه در ذهن من شکل گرفت؛ و آن تمایل

یره ها و بیضی ها از فضا و کرات که در رحم زن و شکل داآن همه دایره و اشکال دیگر هندسی در اودیسه، . معماری هندسی ست
 هندسی در باغ اطراؾ اشکال و" درخشش"در  (اورلوک؟)تو در توهای آن هتل جدا افتاده از جهان ... شونداولیه ی جنین ادؼام می 
. شگفت انگیزاند.. و"  بستهکاملن چشمان "و" لولیتا"هتل، و صحنه آرایی در 

فیلم های او، از ! یشگی کوبریک در مورد پریشانی بشر در لرن بیستم به روشنی پیداستهم خط لصه و روایت نیز، دؼدؼه ی در
 در جهانی که لدرتمداران کودک ماست،یسه به بعد، همه از روی لصه هایی ساخته شده که حاوی روایت اضطراب بشر روزگار اود

یت آسایش خاطری که دیوانگان لدرت با بازیچه های نابود کننده شان، از بشر حکاذهن، در دست های بی اعتبار خود گرفته اند، و 
حکایت این پریشانی  سیر مداوم اودیسه، دکتر استرنج الو، پرتمال کوکی، درخشش و باالخره چشمان کاملن بسته، همه. انددزدیده 

 حاصل جمع دؼدؼه های کوبریک که"  کاملن بستهچشمان"در .  دنیا رفتست، در لرنی که کوبریک در آن به دنیا آمد، زیست و از
تا کجای روایتی که زن از . یشانی ستپراین شاید حرؾ نهایی کوبریک در بیان این . ی خیال و والعیت در هم می شوندمرزهااست، 

تبدیل می شود؟ و مرد، خود بر اساس این والعیت بی بنیاد که از تخیل همسرش  والعیت تخیل خود بیان می کند، در ذهن مردش، به
و والعیت در ذهن این زن و مرد،  مرز میان تخیل در او رشد کرده، با تخیل خود تا کجا می رود و اصولن (آلیس در سرزمین عجایب؟)

 به فاجعه می انجامد؟  نیست کههمین درهمی مرزهای خیال و والعیت! کجاست



 در مکان های مختلؾ،می چرخم و در مرور خاطرات دیدار فیلم های کوبریک، در سال های  (میدان گالدیاتورها)" کلوسئوم" اطراؾ در
 در هفتهین ا" نه در و" ین هفته در رما"نه در ! شوراند" رم" علیه مختلؾ، به اسپارتاکوس فکر می کنم که از همین جا برده ها را

 بسر آمده ها"اسپارتاکوس"انگار روزگار !  نیست"بشریشانی پر" و نه هیچ دفترچه ی دیگری نشانی از این اضطراب و ،"پاریس
یچ در پیچ نا مشخص دو پما در . در زمانه ی ما تشخیص مزرهای والعیت و تخیل، کار محالی بنظر می رسد! یککوبراست، آلای 

. دنیای خیالی و والعی، پریشان تر از همیشه سرگردانیم

 *

un semaine a Paris / Stanly Kubrick / Look / 2001, a space odyssey / Spartacus / Dr. Strangelove 
or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb / Paths of Glory / Kirk Douglas / Day of 
Fight / Flying Padre / Fear and Desire / Killers Kiss / The Killing / Howard Fast / Anthony Mann / 

Laurence Olivier / Charles Laughton / Peter Ustinov / Jean Simmons / John Gavin / Herbert Lom / 
Woody Strode / Lolita / Vladimir Nabokov / James Mason / Shelley Winters / One Eyed Jacks / 

Peter George / Peter Sellers / George C. Scott / Anthony Burgess / A Clockwork Orange / Barry 
Lyndon / William Makepeace Thackeray / Ryan O’Neal / The Shining / Stephen King / Jack 

Nicholson / Gustav Hasford / Short Timers / Tet Day / Full Metal Jacket / Eyes Wide Shut / Arthur 
Schnitzler / Tom Cruise / Nicole Kidman / Via Nazionale 
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 (Ettore Scola) اسکوال اتوره

 

از آثارش  برخی  به پاس فرصت های دیدار،" اسکوالاتوره"ینی به یکی از معلمان زندگی ام؛ دین یادداشتی ست شخصی، برای ادای ا)
چشم دوربین اتوره سکوال فیلم نامه های او، و از  ی زندگی که از ساده بوده اند، و درس های من"  های ساده ی خوشبختیبهانه"که از 

 .(آموخته ام

 و" خوب"یلم سینمایی، بجز چند فیلم متوسط، مجموعه ی آثارش به تایید منتمدان و تماشاگران، ؾ 39، با 1931ین ایتالیایی متولد ا
 سال کار در 4 به طراحی های طنزآمیز برای مجالت پرداخت، و پس از ابتدااسکوال در دانشگاه رم حموق خوانده اما . ست" عالی"

 1964 در" راجع به زنها صحبت کنیمبیا " فیلم نامه، اولین فیلمش را با نام 50پس از تمریبن . یتالیا، وارد صنعت فیلم شدارادیو 
 به راستی همدیگر را ما" و با فیلم 1974اسکوال اما در .  فیلم دیگر سکوال بازی کرد8 در که" گاسمنیتوریو و"ساخت، با بازی 

 در" استفانیا ساندرلی" و ،"نینو مانفردی" یکی از کمدین های بزرگ آن زمان، ،"گاسمن" شد، که ؼیر از مشهور" دوست می داشتیم
 1977در . یافت کرددر"  کثیؾ و بدزشت،"جشنواره ی کن را بخاطر فیلم  کارگردانی ، جایزه ی بهترین1976در . آن بازی دارند

، (1982)"  شب در وارنزآن"، 1980در  (تراس)" مهتابی" نامزد بهترین اسکار فیلم خارجی شد، و سپس اش"یک روز بخصوص"
، (1989")چنده ساعت"، (دومین اسکار برای بهترین فیلم خارجی)، (1987")خانواده"، (1985" )ماکارونی "،(*1983")رلص"
" یا لورنسوؾ" با بازی شناختم؛"  روز بخصوصآن"اتوره اسکوال را با . را ساخت... و( 2001)"  ناعادالنهرلابت"، (1998")شام"
 را"  رلصمجلس"با وجودی که سال ها انتظار دیدن !  و مبهوت روایت شاعرانه ی یک لصه ی ساده، ماندم،" ماسترویانیمارچلو "و

 سال از ساختنش می گذشت، دلایمی 26 ازپس از پایان تماشای فیلمی که بیش .  در تابستان گذشته موفك به دیدار فیلم شدمداشتم،
 ! استشده" اسکوال"یتی در یک سالن بسته، نشان می دهد چرا اسکوال حکابیان چنین ! طوالنی روی صندلی، نشسته ماندم

، یک کارگر ساختمانی، لرار (مارچلو ماسترویانی)" اورسته"، گلفروشی ست که با (مونیکا ویتی)ید آدال ؛"یتزای سه گوشپ "در
" نلو "و" اورسته! "ی شودم" سه گوش"ید خوشش می آید، این رابطه ی دوگانه، آدال پیتزاپزی که از ،"نلو"و با . ماللات می گذارد

 زندگی کنند اما آدالید همسه نفری تصمیم می گیرند با . ، در بیمارستان بستری می شود زخمی"یدآدال" به مشاجره می کشد، و کارشان
ی "امبلتو" دو را ترک کند و در رابطه ی عاشمانه ی تازه ای با آنسر در گم می شود و پس از الدام به خودکشی، تصمیم می گیرد 

 که" اورسته"کند اما  زندگی "نلو" می گردد تا با بازآدالید . ی پیتزاپز الدام به خودکشی می کند"نلو"این بار . یر می شوددرگلصاب، 
.  می انجامد"نلو "و" اورسته"یری دوباره ی درگ، و به  می شود" گوشسه" به جمع آنها می پیوندد، و رابطه، بار دیگر شده،بیکار 

 به ،"اسکوال"ین دورب  لصه ی ساده ی دیگری که با! و با مرگ او، یک گوش از سه گوش، لنگ می شود می راند آدالید هر دو را
 .معرکه ای وصؾ ناشدنی تبدیل شده است

یك حزبی رؾ به عمیده ی برخی شاهکار اسکوالست، سه روایت ساده از زندگی سه که"  می داشتیم به راستی همدیگر را دوستما"
 های بزرگ؛ مبارزه در راه آزادی و عدالت، و آرمانست که از دوران جنگ جهانی دوم همدیگر را می شناسند؛ پارتیزان های چپ، با 

 یکی از صاحب نامان ،"یکادسیتوریو و" ستایش سینمای ایتالیا، که به در" یا دل ایتالیکمد" نوع ازفیلمی . رهایی از فاشیسم و نازیسم
 جنگ،در بخش اول، سه دوست پس از پایان . یلم در دو بخش سیاه و سفید، و رنگی تنظیم شدهؾ. یتالیا تمدیم شده استا" یسمنئورئال"

 (مانفردی) و آنتونیو،"یاپاو" دنبال وکالت به به (گاسمن)به جنوب، جیانی  (ساتا فلورس)هر کدام به شهری و راهی می روند؛ نیکوال 
 بازیگر سینما یا تیاتر شود، را می تا، دختری که به رم آمده (استفانیا ساندرلی)" لوچانا"اینجا .  می شودپرستاردر بیمارستانی در رم، 

لوچانا و جیانی شیفته ی .  برای کاری به رم آمده، برخورد می کنندکه" جیانی "باروزی در رستورانی . بیند و شیفته ی هم می شوند
لوچانا که حیران . شل، پخش خیابان می کند  و  ولتی آنتونیو به رابطه ی آنها پی می برد، جیانی را میان گل... یکدیگر می شوند و

 عشك،لوچانا و جیانی دورانی با . و آنتونیو می گوید؛ از شریؾ بودن خسته شده ام.  شریفی هستیمانده، می گوید؛ خیال می کردم آدم
 و با دیدن دختر کارفرمایش، کم کم لوچانا را شود،از یکدیگر لذت می برند، تا آن که جیانی بعنوان وکیل مرد ثروتمندی استخدام می 

 .فراموش می کند

شبی در . استیلم، همسر و فرزندش را به دنبال ایده آل ها رها کرده و نزد آنتونیو به رم آمده ؾ، روزنامه نگار چپ و منتمد نیکوال
ی شبانه، لوچیانا شیفته ی اطالعات سینمایی نیکوال می شهرگرددر . رستورانی لوچانا را می بینند و معلوم می شود از جیانی جدا شده

ولتی از رابطه ی . شتابدلوچانا دست به خودکشی می زند، و آنتونیو صادلانه به نجات او می . نمی رسد سرانجامی رابطه به... شود و
 زندگی را رها کرده و از بدبختی یک دختر تنها سوء استفاده وآن دو باخبر می شود، دوست روشنفکرش را سرزنش می کند که زن 

هرسه، . می کند مخفی  خودکشی لوچانا باخبر شده، و در میدانی همان نزدیکی ها خود را از آن دو دوست،ازجیانی هم که ! کرده است
دوربین به او نزدیک می شود، روی . ، مادونا نماشی می کند میداننماشی با گچ روی آسفالت وسط. بی آن که بدانند، به راهی می روند

 ! اینجا فیلم، رنگی می شودازنماشی اش می ماند و 

 کاره کار ثروتمند سابمن فاشیستش، ازدواج می کند، صاحب دو فرزند می شود؛ وکیل و همه صاحبسال می گذرد؛ جیانی با دختر سی 
 متوجه می شود که آن آرمان ها همه داشته،همسرش با همه ی عشمی که به او و آرمان هایش .  و ؼوطه ور در ثروتشرکت،ی 

زن خودکشی می .  به عشك و نه به زندگی، بلکه تنها به ثروت پدر زنش فکر می کندنهحرؾ بود، او نه به سوسیالیسم وفادار است، 



یکاتور یک روشنفکر چپ می ماند که در کارنیکوال تالش می کند مجله ی خودش را راه بیاندازد، اما موفك نمی شود، و اینک به . کند
لوچانا که موفك .  هم چنان در بیمارستان کار می کند و به سوسیالیسم وفادار استاماجدل های پوچ و بی حاصل ؼرق شده، آنتونیو 

اتفالی با آنتونیو ...  ازدواجی ناموفكاز به سینما و تیاتر راه پیدا کند، کنترلچی سینماست، و صاحب کودکی پنج شش ساله نشده
 . سر گرفته می شودبرخورد می کنند، و روابطشان از

سر .  بخورندشام   بهم بر می خورند، و آنتونیو می خواهد شبی مثل سال ها پیش، سه نفری با هم ناگهانی روزی که آنتونیو و جیانیتا
 ما باخت؛ همین نیکوال، خانواده را بخاطر ایده آل ها رها نسلجیانی می گوید . میز شام، هرسه از گذشته و ایده آل هایشان می گویند

نیکوال می .  که ما بفهمیمآنما به آینده ی بهتر فکر می کردیم، آینده آمد و رفت، بی .  نمد فیلم می نویسدمستعار،کرد و حاال با اسم 
آنتونیو؛ شما روشنفکرها فاسد شده !  را عوض کنیم، دنیا ما را عوض کرد دنیاگوید؛ امیدها، سراب ها، سرخوردگی ها؛ ما می خواستیم

مرد عابری که شاهد این جنگ و . کشدو کارشان به زد و خورد می . ؛ روشنفکر فاسد بهتر از پرولتر بورژوایی مثل توست نیکوال.اید
 انتهای شب، به میدانی می رسند که لوچانا، همسر فعلی آنتونیو، همراه با مردم در. جدل است، می گوید؛ دنیا بدون شما بهتر می چرخد

نیکوال و جیانی با .  را نام نویسی کنندفرزندانشان به انتظار صبح نشسته اند تا در اولین فرصتی که مدرسه ی محل باز می شود، محله
 که هنگام اشجیانی آهسته از جمع جدا می شود، در حالی که گواهی نامه . ، متعجب می مانند آنتونیودیدن لوچانا در هیات همسر

 و لوچانا با فیات لراضه ی نیکوال به آدرس گواهی  نیکوالروز بعد، آنتونیو،. مشاجره از کتش افتاده، در جیب نیکوال جا مانده است
ید اینجا باؼبان یا شاناباورانه می پندارند گواهی نامه تملبی ست؛ .  حیاط و استخری عظیم روبرو می شوندوآنجا با ویال . نامه می روند

با حوله ی شنا از ساختمان به محوطه ی چمن می آید، از تخته  جیانی دربانی، چیزی ست؟ بعد هر سه، از روی پرچین ویال شاهدند که
روایتی از دگرگونی انسان ها و ایده ! سه تایی از راهی که آمده اند، باز می گردند. ه می رودج استخر شنا شیردرپرش باال می رود و 

آل هایشان، فرونشستن شر و شور جوانی و درگیری با زندگی و والعیت هایش، سپس آرامش در تنهایی و جداافتادگی، در یک شعر 
 !بلند تراژی کمیک تصویری

یتالیایی اسه فرزند یک زن .  است؛ هیتلر برای دیدار موسولینی به رم می آید1938 ماه می هشتم روز ،"یک روز بخصوص"
 تهیه دیده، با عجله می خورند، لباس مرتب می مادرهمراه شوهر فاشیستش از خواب بر می خیزند، صبحانه ای را که  (سوفیالورن)

یدار تاریخی د همراه با تمامی در و همسایه، همراه با تمامی شهر، به خیابان می روند تا این شعار،پوشند و پرچم به دست، با شور و 
زن که به فاشیسم، .  آرامشی مرگبار فرو می روددرساختمان با ده ها آپارتمان مسکونی، . را هرچه با شکوه تر جشن بگیرند

 است، در تنهایی نفسی می کشد، لهوه اش را سر می کشد، و مشؽول کارهای روزمره تفاوتموسولینی، هیتلر، سیاست و زندگی بی 
در ...  که روی ساختمان پهن شده وکندآفتاب را از پنجره تماشا می ... ی شود؛ مرتب کردن رختخواب ها، رختشویی، اطوکشی وم

در آپارتمان  (مارچلو ماسترویانی)مردی .  یک نفر دیگر هم در خانه ماندهساختمان،بلندی طبمه ی چندم، روبروی پنجره اش، آنسوی 
 !یی تنهاستروبرو

ی م  مرغ مینازن به دنبال. یزد و آن سوی ساختمان، روی رؾ، کنار پنجره ی مرد می نشیندگر مینای زن از پنجره ی باز می مرغ
دلایمی بعد، مرد که مجری رادیو بوده، و از . شوندهمین بهانه ای می شود تا دو تنهای دور از هیاهو، آشنا می ... رود، در می زند و

 به یک دعوت.  است، به بهانه ی لرض دادن کتابی که زن در آپارتمان او دیده، در می زند تبعید شده"ینیاسارد"کار اخراج شده و به 
ولتی همه ی شهر به شوق دیدار رهبر .  بیدار می شودلهوه، و بحث و گفتگو در مورد همه چیز، و حسی سال ها خفته، در زن

دور از هیابانگ سیاست و شعار و دروغ، شولی بیدار می شود که از هیچ  ساختمانی فاشیسم و رهبر نازیسم، پای می کوبند، در
ید شسته، مرد و زن بهم نزدیک تر می سؾروی بام، البالی لباس ها و مالفه های ! یویی، مستمیم یا ؼیر مستمیم پخش نمی شودراد

گفتگو گسترده تر می شود و ! شاید همین علت اخراجش از رادیوست!  باز استجنسشوند، شوق بوسه در زن می شکفد، مرد اما هم 
و شهر از مراسم .  می گرددبازمرد از حس عجیبی که به زن پیدا کرده، حیرت زده به آپارتمانش .  هم آؼوشی می کشدبهیک بوسه، 

در انتهای . روزمره گی به خانه و ساختمان و محله و شهر بازگشته...  وشامباز بچه ها، شوهر، میز . استمبال بزرگ به خانه می آید
 پنجره، سایه ی مرد را پشت از زن را به رختخواب می خواند، زن به بهانه ای گم، گرد آشپزخانه می پلکد و گاه، شوهر،شب، ولتی 

انگاری مرد همسایه دیگر تنها .  دست می گیرد، کنار پنجره می نشینددرکتاب را . پنجره ای در آن سوی ساختمان، تعمیب می کند
یین می آید، و زن دو مرد پا چمدان کوچکی با خود بر می دارد، چراغ آپارتمانش خاموش می شود، از پله ها پوشد،لباس می ! نیست

مرد را با نگاه، تا پایین ! آشنای یک روزه، عازم ساردینیا، تبعیدگاه خویش است. دیگر را مشاهده می کند که مرد را همراهی می کنند
روایتی از تنهایی انسان در میان جمع، زشتی  ،"یک روز بخصوص. "، و تا دروازه ی خروجی ساختمان تعمیب می کند حیاطپلکان،

 !سیاست و پلشتی مرگ، در یک شعر سینمایی دیگر از اسکوال

ی سالن پیش می آید، انتهاصاحبخانه از . خانه ای نسبتن لدیمی، مستخدمین در تدارک میز ؼذا در سالن اند حیاط ، از(مهتابی)"تراس"
! ؼذا آماده است! ین می ایستد، دست به دست می کوبد؛ بفرماییددوربچراغ ها را یکی یکی روشن می کند، و رو به حیاط، رو به 

 سراغ پسری را می گیرد آن  در میان میهمانانی که همه از چهل سال به باال هستند، دختر جوانی از این و.  می روندمیهمانان به سالن
 میان جماعت می چرخد، و یکی از شخصیت ها را دنبال می کند، در سرگرداندوربین، مانند دختر، . که او را به میهمانی دعوت کرده

یافریند، و ب" یکمد" مانند گذشته تواند می شویم، فیلم نامه نویسی که دیگر نمی آشنا" یکوانر"ی زندگی فرازهایک اپیزود، با 
 نوصحنه ی آؼازین از . انریکو دیگر از شور نوشتن خالی شده است.  اما بی نتیجه استکند،همسرش که صمیمانه با او همیاری می 

مهمان ها به سالن می روند، دختر !  استحاضرشام ! تکرار می شود، زن صاحبخانه دست ها را بهم می کوبد و رو به دوربین؛ پرونتو
 هاست فیلم مدت دنبال می کنیم؛ تهیه کننده ای که معتمد است مردم به خنده نیاز دارند، را" ئوس آماده"سرگردان است، و ما این بار 



آمادئوس به دوستش می گوید؛ .  شده، سرخورده استاعتمادلابل توجهی تهیه نکرده و، انزا همسرش به کارها و عماید شوهر بی 
... ید عزیزم، تو پیر شده ای، به یک مادر نیاز داریگودر خانه نیز، تفاهمی بالی نمانده، انزا می ... زنهای ما دارند عوض می شوند

یمی لدهنرپیشه ای !  صاحبخانه دست ها را بهم می کوبد و به دوربین؛ پرونتو، شام حاضر استزنصحنه ی آؼازین تکرار می شود، 
 به او گفته اند که سینمای ایتالیا شکوفا شده آنجاو مشهور که دیگر مورد توجه هیچ فیلمسازی نیست، مدت هاست به ونزوئال رفته، 

 کارالو . لوئیجی، سرمماله نویس مشهور سابك، که مدتی ست مطالب تکرار می نویسد! پرونتوصحنه ی آؼازین، زن صاحبخانه؛ ...! و
لوئیجی مدعی ست علت موفمیت . کنندهمسرش، یک مجری موفك برنامه ی سیاسی تله ویزیون، مدتی ست از هم جدا زندگی می 

گارسون .  را به رستورانی که محل اولین ماللاتشان است، دعوت می کندکارالیک شب . همسرش چیزهایی ست که او به کارال آموخته
 ی ؼذا، ؼژ و ؼژ می کهنهچرخ های واگن . یر شده، پارکینسون دارد، ظروؾ در دست های لرزانش سر و صدا می کنندپسابك که 

 را" سرجیو"این بار ! صحنه ی آؼازین، زن صاحبخانه، شام حاضر است"... دارد چیزی صدای خودش را هر"لوئیجی می گوید؛ . کنند
یتالیا نویسنده ی موفمی بوده، و حاال مسوول بخش پذیرش نوشته اتعمیب می کنیم، سال ها در بزرگ ترین شبکه ی تله ویزیونی 

به استودیو . ی شودبردار فیلم نامه ای را که رد کرده، از سوی رییس شبکه پذیرفته شده و لرار است فیلم شودخبردار می ... هاست،
 سرجیو کناری درختی می ایستد، و زیر برؾ های مصنوعی دفن بکارند،در طبمه ی زیرین می رود، ماشین های تولید برؾ، مشؽول 

 !می شود

یو که مارسر شام، با . همه او را زنی لوی و با اعتماد به نفس می دانند. اداره می کندبه خوبی  بعدی جوواناست، که مردش را نفر
نیستم، خسته .  خیال می کنید من لوی هستمشماروز بعد به ماریو زنگ می زند؛ همه ی . عضو لدیمی حزب است، مشاجره می کند

در کنگره ی بزرگ حزب، .  حزب، احساس بطالت می کند، با جووانا درگیر عاطفی می شونددرماریو که . هر شب گریه می کنم. شده ام
! (جووانا) همسر دارد، با زنی شوهردار که به او نشان می دهد؛ ماریو شده،یمی عکس های ماریو و جووانا را که در مجله ای چاپ رؾ

. چیزی که می خواهم درباره اش حرؾ بزنم، زندگی ست، نه مرگ! می دهد؛ رفما تؽییر ماریو در خیال، سخن رانی اش در کنگره را
 ساله ها؟ من عاشك 18 مثل بشود؟یک رفیك لدیمی، حك دارد عاشك . از شما می پرسم. انسان رسیدن به خوشبختی ست اصلی هدؾ

 سال، همسرم را ترک کنم؟ همسری که مرا هرگز تنها نگذاشته؟ حتی ولتی 35این درست است که بعداز . شده ام، عاشك زنی شوهردار
یگری جستجو کنیم؟ ماریو اما دهمسرم درک می کند که ما هر دو آزادیم، و می توانیم خوشبختی را در آؼوش ... گذاشتهحزب مرا تنها 

جووانا می پرسد؛ تو ده صفحه .  که این رابطه به جایی نمی رسد می نویسددر نامه ای بلند، مانند نطك های حزبی اش، به جووانا
جووانا؛ یعنی تمام؟ ماریو؛ ! است توضیح داده ام که آینده ی ما کوتاه 9یی به میالن می روی؟ ماریو؛ در صفحه ی بگونوشته ای که 

آنها اختالط کنان، پشت به دوربین، دور می شوند، از هم جدا می شوند، و ... دارمولی در آخرین پاراگراؾ، نوشته ام که تو را دوست 
 می شوند، رعد و برق و باران تندی جمعتکرار صحنه ی اول؛ ؼذا آماده است، همه در حیاط، دور میز ...  به سمتی می روندهرکدام

زن ها نشسته اند و .  دور پیانو جمع می شوند و ترانه های لدیمی می خوانندمردها. به سالن ؼذاخوری پناه می برند. شروع می شود
باران می . گرم صحبت می شوند.  می نشیندپسری جوان، با بشمابی ؼذا، کنار دختر جوان روی کاناپه. یشان را تماشا می کنندمردها

هواپیمای من .  هایش را بهم می کوبد؛ رفما، هیچ کدامتان تخم من هم نیستیددستهنرپیشه ای که دیگر هیچ کس را نمی خنداند، . بارد
ست که گذر انی "مرد"یت حکا" تراس...  "یددمرا دیگر نخواهید ! به خانه ام بر می گردم، به ونزوئال.  دیگر پرواز می کندساعتدو 

یگر آؼاز می کند، دو نسل تازه ای که ؼافل از آنها، زندگی را از جایی . یشان باخته اندها"زن"زمان را در نیافته اند، و زندگی را به 
 !بی آن که از زندگی نسل پیشین ارثی برده باشد

. یت یک دههحکا سال اروپا در یک سالن رلص است، بی هیچ کالم، در پنج سکانس، هر سکانس، 50 اجتماعی  تاریختورق"  باللو"
یی که مطابك آن دهه دگرگون شده، به سالن رلص می هاهر بار، همان زنان و مردان با لباس و آرایش معمول یک دهه، و شخصیت 

 می آیند؛ معمولن رلص تنها به سالن ،"جفت"هر بار، همان زنان و مردان، برای یافتن .  می رلصندبا موزیک معمول همان دهه،. آیند
کجا می روند؟ نمی دانیم، نمی .  تنها، سالن را ترک می کنندهمهو در انتهای شب، . مردها انتخاب می کنند، و زنها انتخاب می شوند

ی از مردان و زنانی تنها یتروا.  از رلص، جدا می شوند، و از همان راهی که آمده اند، از سالن خارج می شوندبعدتنها می دانیم . بینیم
 !، در ظاهر و رفتاری متفاوت(1950تا ...  و1920، 1910) در روند تاریخ نیم لرن

او . ، می آید جهانی، یک مدیر آمریکایی به سفری شؽلی به ناپل، محل خدمتش در جنگ دوم(جک لمون) تراون ربرت ،"ماکارونی "در
.  ، و از نظر مالی موفك که حس لذت از زندگی را از دست داده میانسالحاال مردی ست. هم در این سال ها، مانند ناپل تؽییر بسیار کرده

 لرص هایش را باال می اندازد، خسته و تلخ، عینک آفتابی اش را بچشم می زند کشد،یمش پر از لرار ماللات است، پرده ها را می تمو
ی ربرت، حاال در ناپل، منشی یک بانک سرباز، دوست دوران (مارچلو ماسترویانی)آنتونیو جاسیلو ...  را از جهان پنهان کند وخودتا 

 درربرت !  خانواده ای پر جمعیت زندگی می کند؛ گاه می میرد و دوباره به دنیا می آیدگرمدر محیط ... است، و هنرپیشه ای نیمه ولت
حاال آنتونیو با .  کرده و به آمریکا بازگشتهرهادوران جنگ، عاشك ماریا، خواهر دوستش آنتونیو شده، اما بعد از جنگ، همه چیز را 

؛  آنتونیوربرت با سردی از او استمبال می کند؛ چه کاری می توانم برایتان انجام دهم؟.  می رودشوق به دیدار دوست دوران جوانی اش
به تدریج، در او ...  با ماریا، در ناپل دیدن می کند،خاطراتشروز بعد، ربرت از محل های ! شاید بتوانی برای خودت کاری انجام بدهی

در کمال .  بزرگ شدهمادریر یک طالق پر دردسر است، حسی بیدار می شود، عالله به دیدار ماریا را که حاال درگکه حاال در آمریکا 
زنی جوان سالم می کند، به گرمی ربرت را می بوسد؛ من !  ماریا باشدنامزدحیرت می بیند همسایه ها او را بخاطر می آورند؛ این باید 

یی که آنتونیو از جانب ربرت، هاو نامه ... در میان تزئینات خانه، عکس جوانی ربرت هم دیده می شود،!  ماریا هستمدخترویرجینیا، 
در جمع . ربرت دست ماریا را می بوسد.  ی سبا از پله ها پایین می آیدملکهزنی با موهای خاکستری، هم چون ! برای ماریا نوشته

 ؼم انگیز، و در عین حال شدتفضایی گاه به . ایتالیایی، یخ های ربرت به سرعت آب می شوند و مولعیت شؽلی اش را از یاد می برد



ی خواهرش نامه می نوشته تا ماریا، عاشك آمریکایی را که رهایش براربرت حیران است که آنتونیو، چهل سال از جانب او . کمیک
 در آینه ی آنتونیو، راربرت خود . دو دوست لدیمی در کنار هم، عصری زیبا سپری می کنند! یبایی فراموش کندزکرده، به شکل 

سادگی و دوستی بی شائبه ی آنتونیو، .  می داشت، به زندگی برسددوستشاید در بازگشت به زمانی که ماریا را . دوباره کشؾ می کند
 کرده؛ دو موجود ممکنفرازهای والعه، ؼیر ممکن بنظر می رسند اما اسکوال همه ی ناممکن ها را .  می آوردربرت را به خود

در صحنه ی پایانی ربرت و خانواده ی آنتونیو سر میز شام . مرگمتفاوت، یکی با شور زندگی، و دیگری در خلسه ی نزدیک شدن به 
 . می شود، و دو دوست، انگار که زمان جنگ، دوباره همدیگر را یافته اندسرونشسته اند، ماکارونی 

 لصه ی هشتاد سال یک خانواده، در یک باشد؛"  رلصمجلس"یلم های اسکوال، بنظر می رسد ادامه ی ؾ از زیباترین ،"خانواده"
فیلم با ! شرح زندگی پنج نسل، در فاصله ی میان دو عکس. شودآپارتمان بزرگ، بی آن که دوربین از چهار دیواری آپارتمان خارج 

 و کودک را نشسته،پدر بزرگ در جمع خانواده .  یک سالگی آخرین فرزند خانواده، آؼاز می شودسالروزیک عکس خانوادگی در 
ک ساله بود، اینک هشتاد  ابتدای فیلم، یکه در عکس کودکی در صحنه ی پایانی، عکسی مشابه است؛. روی زانوی خود نشانده است

به لدرت  موسولینی بیرون دیوارها، جنگ جهانی اول تمام می شود،! را در بؽل گرفته است ساله، در سالرزو تولد نواده ی یکساله اش
یگر می افتد، ما اما در راهروهای این آپارتمان بزرگ می دمی رسد، جنگ دوم آؼاز می شود، و به پایان می رسد، و ده ها اتفاق 

 چین و در همان اتاق ها و همان راهروها زاده می شوند، بزرگ می شوند و می میرند، و اتفالات درمانیم، همه چیز و همه کس 
یتالیا در آینه ی زندگی چند نسل یک خانواده ورق می اهشتاد سال . چروک و ؼم و اندوه و رفتار و گفتار افراد، منعکس می شود

 سه نهجایی در مورد فیلم هایش گفته؛ .  یک دوربین سینمایی به راحتی یک متن، سخن می گویدباسکوال جامعه شناسی ست که . خورد
 داشته باشند، عوالب زندگی را تحمل کرده اند و هزینه اش شرکت" انتخاب"زار و نه موسولینی، بلکه میلیون ها انسان، بی آن که در 

للب داستان، راهروی ... گذارند از چهره هایی ست که گاه یکدیگر را نمی شناسند، اما به لواعد احترام می پرخانه ! را پرداخته اند
 ی راه ها به آن ختم می شوند، جایی که همه یکدیگر را ماللات می کنند، و همهخانه است، همه ی اتاق ها به آن راه دارند؛ میدانی که 

 . ای مکث، هر کدام به راه خود، به گوشه ی خود، به اتاق خود می روندلحظهپس از 

ی کلیمی، کنار هم در یک "لئونه"ی کاتولیک و "اومبرتو"، 1938سال . یت دیگری ست از دوران فاشیسمحکا ،" ناعادالنهرلابت"
ی ها اومبرتو اؼلب بازنده است چرا که لئونه جوان تر، خوش برخوردتر و دارای ایده کسب،در رلابت . خیابان، پارچه فروشی دارند

زنان خانواده اما نسبت به این .  استتنگاین دو پیوسته با هم درگیر اند و خلك اومبرتو از رلیب کلیمی اش، . امروزی تری ست
یهودی ستیزی از آلمان . هر دو خانواده نیز، در ارتباط با یکدیگرند (نسل بعدی) پسراندرگیری ها چندان اعتنایی ندارند و دختران و 

یک روز ویترین مؽازه ی لئونه را می شکنند و ... و ایتالیا، و به این خیابان هم کشیده می شود، و لانون نژادپرستانه ی موسولینی به
 ی شؽلی روزانهکار فشار بر لئونه و خانواده اش باال می گیرد، و مشاجره های . را ماستمالی کند ماجرا پلیس، با بی اعتنایی سعی دارد
ولتی به لئونه اخطار می دهند که از این .  به دیدارش می روداومبرتوتا این که لئونه بیمار می شود و . با اومبرتو نیز، فروکش می کند

روز کوچ لئونه ...  وکند کند، اومبرتو به پلیس و ممامات محلی رجوع می کند و به اخراج همکارش اعتراض می کوچمحله و از میالن 
 اندوهگین و افسرده در پیاده رو ایستاده اند، و کوچ رلیب و همسایه ی آنها،و خانواده، اومبرتو و خانواده اش تنها مشایعت کنندگان 

 ! می کنند؛ ایتالیا از دست رفته استتماشاسابك را 

را عوض  زندگی  می خواستیمما" تکیه کالم روشنفکران دهه ی شصت به بعد تبدیل شد؛ ه باسکوال، فیلم نامه های خطوطاز بسیاری 
بهای آن را . ین کار، گذران زندگی ستبهتر "،"یم، آینده آمد و رفتبودما در فکر آینده ی بهتر ولتی  "،"کنیم، زندگی ما را عوض کرد

 ...!و"  بهتر می چرخدروشنفکرانه،بدون وراجی های دنیا  "،"که اصلن وجود ندارد، می پردازیم؛ خوشبختی چیزی با

*** 
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