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میترا پایهگذار شهریگری (تمدن)
ارمنیها از نژادهترین تیرههای آسیایی ،ایرانی هستند!
پسر ُبد مر او را خردمند ،چار
که بودند از او ،در جهان یادگار
نخستین؛ چو «کاوس» با آفرین
کى «آرش» دوم بد ،سوم کى «پشین»
چهارم کى «ارمین» کجا بود نام
سپردند گیتى به آرام و کام
«پیروز پارسی=فردوسى توسى»
چکامهس��راى بزرگ خراس��ان« ،پیروز پارسى» ،آنگاه که از ریش��ه «اَرمن»ها میسراید،
آنان را از تبار پاک و تیرههاى نخستین ایرانى آریایى میداند.
اس��تاد «فریدون جنی��دى» نیز ،که از فرهیخت��گان بزرگ دوران ماس��ت و تاکنون جدا
از پرورش ش��اگردانى فرهیخته و خردمند ،دس��ت مایههای ُپ��ر ارزش و گرانبهایى را از
خود و دیگر پژوهشگران پرورش یافته در پیشگاهش در «سازمان انتشاراتى و آموزشى
بنی��اد نیش��اپور» چاپ و پخش نموده اس��ت ،در پیش درآمدى که ب��راى کتاب فرهنگ
واژههاى همانند ارمنى ،اوس��تایى ،پهلوى ،و پارسى از «هراچیا آجاریان» و بازگردان و
گزارش دکتر «ادیک آرین» نوش��ته اس��ت ،بر این نکته پافشاری دارد که« ،ارمنی»ها از
نژادهترین تیرههاى آریایى هس��تند .بر پایه نوشته شاهنامه ،نخستین جایگاه رویش و
زایش «ارمنیان» ،دریاى مازندران و آمو دریا و دریاچه آرال بوده اس��ت ،و بنا بر نوش��ته
دفتر (کتاب) «اوس��تا» ،همین س��رزمین ،ج��ای گاه زایش و روی��ش آریاییان جهان نیز
بوده است.
زبانشناس��ان ،در پ��ى پژوهشهاى خ��ود ،جدا از این که واژههای بس��یارى را در زبان
ارمنى با اوس��تایى ،پهلوى ،و پارس��ى همریشه و یکى دانس��تهاند ،گویش آنها را نیز از
یک ریشه میدانند.
برای نمونه؛ در زبانهاى آریایى «از» همواره پیش از نام میآید :از خانه ،از مدرس��ه ،از
خیابان .در زبان ارمنى نیز همینسان است .دون اینس = از خانه...
اس��تاد فریدون جنیدى مینویس��د که خراس��انیها به «کفش»« ،ک��وش» میگویند و
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ارمنیها نیز« ،کوش» و «کوشیک» میگویند.
ـ در خراسان به کشمش« ،می میز» میگویند .و ارمنیها نیز« ،مامیچ» میگویند.
در پارسى ،شماره چار و یا چهار و در ارمنى چورس.
پنج :هینگ.
هشت :اوت (هوت).
ده :دس.
پدر:هایر.
مادر :مایر.
سرد :تسرت.
پنیر :پانیر.
کره :کراک.
آلبالو :بال.
پزشک :بژیشک.
کاروان :کاراوان.
در پارس��ى میگوییم« :مدادم» و «مدادت» ،واج (حرف) واپس��ین پیوند در زبان ارمنى
نیز ،همسان و هم آوا است:
مدادم :ماتیدم.
مدادت :ماتیدد.
گاهشمار و سالنامه ارمنیها (در دوران باستان و زمانهای کهن پیش از مسیحیگری)
نیز برابر و یکس��ان با گاهشمارى اوستایى اس��ت .دوازده ماه سى روزه ،و هر روز ،بسان
روزه��اى ایران��ى نامى داش��ته ،و پنج روز پایانى س��ال هر ی��ک با نام ویژهاى ش��ناخته
میشده است.
اس��تاد فری��دون جنیدى به ما میآموزد که جش��نهاى ارمنیها نیز ،با جش��نهاى ما
برابر است:
«دیارن داراج» که ده روز پس از جشن سده برگزار میشد .در این آیین ،آتش افروخته
میشود و کشیشان به جاى موبدان باستان باشنده اند (حضور دارند).
جش��ن نوروز آریایى اوس��تایى را جش��ن بزرگ «بارى گندان» مینامند ک��ه با بهار آغاز
میش��ود که پوش��اک نو و دید و بازدید و ش��یرینى خوردن و پیش��کش گرفتن و سیزده
بدر را در خود دارد!
بارى گندان ،در چم (یعنى) نیک ش��دن زندگى ،ک��ه با بهار همه چیز در گیتی نو و به
و نیک میشود...
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ب��ه روزه��اى که��ن و تمدنهاى برب��اد رفت��ه بازگردی��م و روزگاران��ى را به ی��اد آوریم که
ایرانیان؛ «آناهیتا» ،و ارمنیها «آناهیت» ،ما «بهرام» و یا «واهرام» ،و آنها «واهاگن» ،و ما
«ارمزد» ،و آنها« ،میهرو» و «آرمازد» را ستایش میکردند.
«مهروات» و ُ
و به گفته آن جوان خراس��انى ،آنگاه که ریش��هیى به آواهاى ارمن ،اَرین و ایرن (ایران)
میاندیش��یم ،پى میبری��م که خود واژه «ارمن» نیز ،از آرین و ایرن (ایران) آمده اس��ت
و تنه��ا در جابجا ش��دن گیتای��ی (جغرافیایى) خود رن��گ و رو و آواى خود را دیگر کرده
است؟!
همین هفته پیش ،در یکى از سخنرانىهایم براى فرهخیتگان فرانسوى میگفتم؛ که
رهنوردى نامها و واژهها از ش��هرى به ش��هرى دیگر ،و از س��رزمینى به س��رزمین دیگر،
چه آس��ان و بى آوا و بىجنجال ،رنگ و رو و آوای نو میگیرند .زرتش��تى را ،و عیس��ى و
(موس��ی) موس��یاى را ،که پدران و مادران شان ،س��ى و یا چهل سال این گونه خوانده
«ژزو» و موایز ،میخوانن��د ،و «جهان» (جان)را که
اند .در فرانس��ه« ،زراتوس��ترا» و جیزو ّ
یکى از یاران عیسى و از ریشه ایرانى بوده است؛ «ژان» و «ژوآن» میخوانند.
چه زیبا و پر مهر و پر دانش است رهپیمایى در سرزمین واژهها و آواها؟
دانش شهریگرى را ،از کهن روزگاران ،ما براى دیگران بگذاشتیم!!

سالهاس��ت که نم��ای ایران کهن ،و س��رافزراهایی را ک��ه براى مردمان جه��ان آفریده
اس��ت ،در باختر فراموش کردهاند و از «مصر» ،در جایگاه نخس��تین کش��ور سرچش��مه
شهریگری آدمیان (تمدن بشرى) نام میبرند.
پایه گیری و اس��تواری «جمهورى اس�لامى» و اندیش��هها و رفتار خشن آنها در سراسر
جه��ان و ای��ران ،در درازای  33س��ال گذش��ته ،مهندتری��ن انگیزه این کار بوده اس��ت.
اندیش��مندان و سیاس��تمداران باخت��ر ،بس��ان جوان��ان ای��ن س��رزمینها نیس��تند که
راس��تینگی (حقانیت) تاریخى ایران را فراموش کرده باشند ،اما رویدادهاى سالهاى
گذشته آنها را وادار ساخته است که چنین برخوردى داشته باشند.
در س��ال ن��و ترس��ایی (میالدى) امس��ال ،بس��یارى از هم میهن��ان ما ،کت��اب Year of
 Civilization 7000 Persiaرا ب��ه زبانه��اى فرانس��وى و انگلیس��ى به دوس��تان خود
َرمهان (رییس جمهور) فرانس��ه،
پیش��کش کرده ان��د .خود من نی��ز چنین کرده و ب��ه ف َ
نخس��ت وزیر و چند وزیر و «رییس پارلمان» فرانس��ه ،تاریخ پر ش��کوه هفت هزار س��اله
ایران را پیشکش کردم.
هم��ه ،ب��راى من پیامه��اى ُپر مه��ر و س��پاسآفرینى را فرس��تادند و کوش��شهای این
نویسنده را پیرامون فرهنگ و شهریگری (تمدن) کهن ایران ،ستایش نموده اند.
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با دوست مهربان ما« ،هومر آبرامیان» و یاران دیگرى در سراسر جهان بر آن شدهایم تا
این س��ال را س��ال «کوروش بزرگ» نامیده و تندیس او را در پایتختهاى سرزمینهای
باختر برپا نماییم.
در اکتبر امسال ،که یاد روز «کوروش بزرگ» است ،این کار را در پاریس انجام خواهیم
داد ،بهمراه جشن بزرگ و با شکوهی ،که درخور ایران و ایرانى باشد.
در اس��ترالیا و دیگر کش��ورهای جهان نیز این بزرگداش��ت دنبال خواهد شد .براى این
که مهربان یاران در سراس��ر جهان بتوانند دس��تمایه و پش��توانه اندیش��ه ی��ی نیرومند
و خردمندان��هاى داش��ته باش��ند ،فرازهای��ی را ی��ادآورى میکنی��م ،و آن ای��ن که خود
اندیش��مندان آگاه باخت��ر ،بر ای��ن باورند که آرمان و اندیش��ه ایرانى؛ مادر ش��هریگری
(تمدن) آدمیان در جهان بوده اس��ت« .میترا» را همه میشناسند و با گسترش آیین او
در باختر آشنا هستند.
ه��رگاه در نشس��تها و انجمنه��ای باختریان ،من در باره میترا و زرتش��ت س��خنرانى
میکنم ،این گونه در مییابم که شنوندگان و باشندگان در گردهماییها ،که بیشترین
ش��ان ،از فرهیخته گان باختری هستند ،جدا از آن که از سخنرانى شادمان میشوند،
خود آنها نیز در همسویی گفتهها ،لب به سخن میگشایند.
در پیون��د با دیرینگی ش��هریگری ایران در س��نجش (مقایس��ه) با س��رزمین «موداری»
(مصر) ،ما سنگ نبشته یی را که ریشه آن در گنج خانه (موزه) واتیکان است ،در پشت
پوش��ینه (جلد) کتاب «آیین اوس��تا» آوردهای��م؛ که کوروش ب��زرگ در هنگامهاى که بر
 127کشور جهان از میان شان« ،مصر» و «عربستان» فرمانروابى میکردند ،براى مردم
آنجا ،نه تنها چندین پزش��ک بهمراه دارو فرس��تادند تا بیمارانشان را درمان کنند ،ونکه
(بلکه) گروهى را روانه آن دبار ساختند تا دانشکده پزشکى را در «مصر» بنیان نهند ،و
«آدرین» ،که این سنگ نبشته را نوشته است ،گواهى میدهد که شاه شاهان ،کوروش
بزرگ ،گروهى را به «مصر» روان ساخته تا با پی ریزی دانشکده پزشکى ،دانش پزشکی
را به مردم آن سرزمین آموزش دهند تا آنها نیز ،بتوانند بیماران خود را درمان کنند.
این خود یک بن مایه (س��ند) کوچک ،بیانگر دیرینگی فرهنگ و ش��هریگری ایرانى در
سنجش با سرزمینهای دیگر ،از میان شان مصر و دیگر سرزمینهاست.
شهریگرى و پلنگینه پوشى آریایى

سخنگوى دهقان چه گوید نخست
که نام بزرگى به گیتى که جست؟
که بود آن که دیهیم بر سر نهاد؟
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ندارد کس از روزگاران بیاد؟
مگر کز پدر یاد دارد پسر
بگوید ترا یک به یک از پدر
که نام بزرگى که آورد پیش
کرا بود زان بر تران پایه پیش
پژوهنده نامه باستان
که از پهلوانى زند داستان
چنین گفت کایین تخت و کاله
«گیومرت» آورد کو بود شاه!
استاد بزرگ ،فردوسى ،در این سروده ،آگاهیهاى ژرف و ُپر ارزشى را به ما میدهد.
ـ نخس��ت این که تاریخ گذش��تگان ما ،در هنگامههابى به فرنود (دلیل) یورش و تازش
بیگان��گان ،و پی��ش از آن ب��ه فرنود نبود ش��یوه نگارش آس��ان ،به گونه س��ینه به س��ینه
(ش��فاهی) ،از پدر به پس��ر میرس��یده اس��ت ،و خانوادههاى بزرگان و اندیش��مندان،
آگاهیه��ا و دانشه��ا و تاریخ گذش��ته را ،به همین روش و ش��یوه ،به آین��دگان پس از
خود ،میسپردند.
ـ نکت��ه دوم ای��ن ک��ه ،نخس��تین ش��هریار ایران ک��ه بر تخت ش��اهى مینش��یند و تاگ
(تاج) کیانى بر س��ر مینهد ،و نخستین زندگى ش��هریگرى را در جهان پایه میگذارد،
«گیومرت��ن»« ،کیوم��رس» ،و ی��ا «گیومرس» (کیومرث)اس��ت که در چ��م «فناناپذیر» و
«همیشه جاودان» است.
دو نام و واژه «گیو» و «مارتن» که از ریش��ه سانسکریت و اوستایى و پهلوى است ،از آنها
در بیشتر زبانهاى جهان ،با چرخش و دگرگونی اندک بهره بر داری میشود.
«مارتن»« ،مرتن»« ،مترا»« ،میترا» همه از یک جایگاه برخاس��ته و در زبانها و گویشها
گوناگون ،کالب (شکل) و نمایه دیگرى گرفته است.
چنانچه اس��تاد فردوسى سروده است؛ بینش اوس��تایى در پیوند با پیدایش هستی بر
روى زمین ،با نور و خورش��ید و آفتاب و روش��نایى پیوندى بزرگ داش��ته است ،که همه
اندیشهها و دینهای جهان نیز ،این را از ایران کهن برداشت نمودهاند.
چو آمد به «برج حمل» آفتاب
جهان گشت با فر و آیین و تاب
بتابید زانسان ز برج بره
که گیتى روان گشت ازو یکسره
و یا:
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که گیتى دوان گشت ازو یکسره
چ��ه «دوان» را بگیری��م و چه «روان» ،هس��تى ما ب��ر روى زمین ،بر پایه فرمایش اس��تاد
فردوس��ى ،از آفتاب و خورش��ید است ،و این دانش یادگار اندیش��ه کهن و هزاران ساله
ایرانیان بوده است.
«گیومرت��ن» و فنا ناپذیر ،که نخس��تین ش��هریار ش��هریگى ایرانش��هر اس��ت ،زندگى در
آشیانه و سر پناه را نیز براى آدمی به ارمغان آورده و او را از کو چها بازداشته است:
گیومرس شد بر جهان کدخداى
نخستین به کوه ،اندر آن ساخت جاى
سر تخت و بختش برآمد زکوه
پلنگنیه پوشید خود با گروه
ن��ه تنها «میترا» و یا «گیومرس» زندگى و آش��یانه س��ازی در کوه را رایج میس��ازد ،ونکه
پوشاک و پوشش را نیز ،براى آدمیان میآورد.
دینه��ای دیگر( ،س��امیان) همین داس��تان ایران کهن را ،به گونهه��اى دیگر از نمونه
پوش��ش از برگ درختان و آش��یانه گرفتن در «باغ عدن» براى «آدم» ،در کتابهایش��ان
آوردهاند...
روی هم رفته ،بیش��ترین نشانههاى شهریگرى را استاد فردوسى به «گیومرس» نسبت
داده ،ت��ا جایی که رام نمودن جانوران و بنیان اندیش��ه نبرد همیش��گى نیکى با بدى،
اهریمن با اهورامزدا را نیز از آن زمان میداند:
دد و دام و ،هر جانورَ ،کش بدید
ز گیتى به نزدیک او ،آرمید
دو تا میشدندىَ ،ب ِر تخت اوى
از آن بر فروزان شده ،بخت اوى
به رسم نماز ،آمدندیش پیش
از آنجا ،یگه بر گرفتند کیش
به گیتى نبودش ،کسى دشمنا
جز اندر نهان ریمن اهریمنا
به رشک اندر اهریمن بدسگال
همى راى زد تا بیاگند یال
ـ از این رو« ،رش��ک» (حس��د) را میتوان نخس��تین پایه کینه ،در نبرد و پیدایش بدى
دانست.
بدین گونه آنچه را که به گفته ش��اهنامه ،نخس��تین انس��ان و ش��هریار ش��هریگر ایرانى
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«گیومرتن» براى جهان میآورد ،همانى است که «میترا» آورده است:
ش��هریگرى ،آشیانهنش��ینى ،پوش��اک ،پرس��تارى آفت��اب و خورش��ید ،کی��شدارى ،و
بهرهوری از اشا (نظم) و آیین بودن و زیستن.
از زندگی َدد واری (وحشیگرى) به شهریگرى و جنگهاى پیامد آن

اس��تاد فردوس��ى ،یافتن آهن و ش��ناخت آتش را ،از فرزند «س��یامک» ،پور «گیومرتن»
میداند.
پس از رویاندن و دامدارى ،دوران آتش و آهن پدید میآید
به فرمان شاه جهان ُبد همه
سپاهى و وحشى و مرغ و رمه
سپاهى دد و دام و مرغ و پرى
سپهدار با کبر کنداورى
پس پشت لشکر گیومرس شاه
نبیره به پیش ،اندرون با سپاه
هوش��نگ پیش از ش��ناخت آهن و آتش ،با بدى و اهریمن میجنگد و پیروز میشود و
نیکى را پایه مینهد:
بهم در فتادند ،هر دو گروه
شدند از دد و دام ،دیوان ستوه
بیازید هوشنگ ،چون شیر جنگ
جهان کرد بر دیو نستوه ،تنگ
کشیدش سر و پاى ،یکسر دوال
سپهبد ُبرید آن سر بى همال
چو آمد مر آن کینه را ،خواستار
سرآمد گیومرس را ،روزگار
جهاندار هوشنگ با راى و داد
به جاى نیا ،تاج بر سر نهاد
ش��ماره «هفت» که در اندیش��ه ش��هریگرى «میترا» و یا «گیومرت» جایگاه ویژهاى دارد،
در هنگامه پادش��اهى «هوشنگ ش��اه»ِ (هوش و هنگ) نیز جایگاه ویژهاى داشته ،و او
نخستین شاه آریایی است که بر «هفت» کشور فرمانروایی میکند:
چو بنشست بر جایگاه مهى
چنین گفت :بر تخت شاهنشهى
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که بر هفت کشور ،منم پادشاه
به هر جاى پیروز و فرمانروا!
به فرمان یزدان پیروزگر
به داد و دهش تنگ بسته کمر
و زان پس جهان یکسر آباد کرد
همى روى گیتى ،پر از داد کرد
هوش��نگ به پیروى از کیش میترا ،تنها یزدان را میشناس��د و ب��س ،هیچ پیوند و پیام
آورى می��ان او و خدا نیس��ت ،و بدین س��ان اس��ت که ب��ا پدید آوردن آهن ،ش��هریگرى
آریای��ى ،با شمش��یر و تبر و اره و تیش��ه ،ش��اهراه نوینى را بس��وی س��اختن ش��هرگانی
شهرنشینى به جاى غارنشینى «گیومرس» میگشاید:
نخستین ،یکى گوهر آمد به چنگ
به دانش ،زآهن جدا کرد سنگ
سر مایه کرد ،آهن آب گون
کزان سنگ خارا ،کشیدش برون
چو بشناخت ،آهنگرى پیشه کرد
کجا ،زو ،تبر اره و تیشه کرد
چون این کرده شد ،چاره آب ساخت
ز دریا بر آورد وهامون نواخت
بسنجید پس هر کسى نان خویش
بورزید و بشناخت سامان خویش
از آن پیش ،کاین کارها شد بسیج
ببد خوردنیها ،به جز میوه هیچ
ُ
همه کار مردم نبودى به برگ
که پوشیدنی شان همه بود برگ
پرستیدن ایزدى بود پیش
نیارا همین بود ،آیین و کیش
اس��تاد فردوس��ى ،راه دگرگون��ی و فراگش��ت زندگى انس��ان آریای��ى را ،از غارنش��ینى و
شهریارى کشورها و آشیانهسازى و بفرمان درآوردن و رام نمودن جانداران را چنان زیبا
و پ��ر مای��ه و چکیده و اهورایى میس��راید و به نگارش در میآورد ،که ت��ا به امروز ،هیچ
اندیش��مند و س��راینده ای نتوانسته اس��ت آنچنان زیبا و پر مایه ،آنچه را که او ،در هزار
سال پیش با بهره وری از بن مایههای تاریخی و «اوستاى نخستین» و راستین برای ما
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به یادگار گذاشته است ،به نگارش درآورد.
پیدایش آتش ،که یکى از پایه یی ترین نیازهاى زندگى آدم ش��هریگر اس��ت ،از س��وی
اس��تاد فردوسى ،به «هوشنگ شاه» شناختگری میشود و هم او میفرماید که «جشن
آتش و س��ده» نیز ،از یادگارهای دوران «هوش��نگ شاه» اس��ت و او را پایه گزار این آیین
میداند:
برآمد به سنگ گران ،سنگ خورد
هم آن و هم این سنگ ،بشکست خورد
فروغى پدید آمد ،از هر دو سنگ
دل سنگ گشت ،از فروغ آذرنگ
 ...پدید آمد آتش از آن سنگ باز
.................
شب آمد ،برافروخت آتش چو کوه
همان شاه ،در گرد او با گروه
یکى جشن کرد آن شب و ،باده َخورد
«سده» ،نام آن جشن فرخنده َکرد
زهوشنگ ماند ،این «سده» یادگار
بسى باد چون او ،دگر شهریار
پلنگینه پوش��ى ،که پوشاک ش��اه و نزدیکان او بود ،به سپاهیان و مردم شهرها آموخته
و واگذار میشود:
ز پویندگان ،هر که مویش نکوست
ب ُکشت وز ایشان برآهیخت پوست
چو سنجاب و گاگم (قاقم) ،چه روباه نرم
چهارم سمور است کش موی گرم
بدین گونه از چرم پویندگان
بپوشید باالی گویندگان!
هنگامه ش��اه «هوش و هنگ» فراز نوین و تازهای از ش��هریگری انسان آریایی است ،که
پوشش برگ ،جای خود را به پوشش پوست جانداران میدهد ،و روز بروز با شناختگری
و س��ر رشته داریهای تازه ،ش��هرگانی تازه ،گستره سرزمینهای «میترا» « -گیومرس»،
گستردهتر میشود.
و چنان چه اس��تاد فردوس��ی میس��راید؛ با پیش��روی ش��هریگری و پادش��اهی ،جنگ
و درگی��ری ب��ا دیوها ،که گویا س��پاهیان بومی س��رزمینهای همس��ایه بودهاند دنبال
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میش��ود ،و آگاهیم که همواره در نبرد میان دیوان (بومیان سیاهپوس��ت) و ش��اهان و
سپاهیانی که در این نبردها درگیر بوده اند ،بفرنود شناساندن و آشنا ساختن مردمان
به شهریگری و دور ساختن آنان از زندگی تیره یی و بدوی ،گروهی گربانی (قربانی)
شده و خواهند شد.
چگونه میترا ،شهریگری را پایهگذاری کرد؟

بیش و کم ،هفت هزار س��ال پی��ش ،از کوههای «پامیر» تاژیکس��تان ،میترا فرود آمد تا
ی��ک س��ازماندهی بزرگ و جهان��ی را پایه گذارد .او ی��ک گروه هفت نف��ره را در جایگاه
پیماندارترین یاران خود ،آموزش و پرورش داده بود.
ش��ماره هفت ،شمار اخترانی بود که بر گرد خورشید میگشتند .هر چند این شمارش
امروزه فزون ش��ده اس��ت ،اما آن زمان در نگاه میترا ،اختران خورش��ید هفت تا بش��مار
میآمدند.
بدین رو ،او هفته را نیز با هفت روزه کردن آفرید ،و سال را به  52هفته ،و  12ماه ،و هر
ماه را ،به  29و  30و  31روز بخش کرد ،و چهار موس��م (فصل) بهار ،تابس��تان ،پاییز و
زمستان را نیز ،بدان افزود.
در آن دوران ،هر سال که  12ماه باشد چهار سال خورشیدی بشمار میآمد و آغاز هر
موسم ،آغاز سالی نو و جشنی نو بود ...واپس ترها هر شش ماه و پس از آن هر دوازده
ماه یکس��ال به بش��مارش درآمد .پایه تالش میترا که بر مهر پایدار بر خورش��ید اس��توار
بود ،کاری سازمان یافته بود که هموندگیری برای آن ،با ریزبینی بسیار انجام میشد.
میت��را ،نه خ��ود را «پیامبر» میخواند ،و نه س��خنگوی خدا ،و نه دفت��ری آورد ،و نه پایه
گزار خش��ک اندیشی و دین داری است ،ونکه دانش میتراییان ،با دانش و تجربه زمان
پیش میرفت و ستارهشناسی ،پزشکی ،داروسازی ،فرزان(فلسفه) ،آموزشهای رزمی
و آیین ش��هریاری از نمونهه��ای پایه یی و بنیادین درسهای میت��را بود ،که در غارها و
دل کوهها ،به دور از چشم تودهها ،به پیوستگان آموزش داده میشد .غارها ،از سوی
گروهی پیماور (مهندس) که بس��یجیده به پرگال و گونیا و ش��اغول و ابزار سنگتراشی
بودند ،ساخته و زیور میشد.
کس��انی میتوانس��تند به اندرون غارها راه یابند ،که در ش��مار «پیوستگان ویژه» و یا از
رده دوم به باال بوده باشند .هفت زینه (درجه) در میان پیوستگان رایج بود.
 1ـ کالغ( ،ام��روز میگویی��م ره��رو) :در چم آدمی که خ��ودش را «عقل کل» میداند و
هم��واره «ق��ار قار» میکند ،و هزار و ی��ک برهان بی جا دارد .برای پیوس��تن به گروه ،با
چشم بسته از کوه باال میرفتند و آنگاه به اندرون غار میرسیدند .در آنجا ،میبایست
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به پرس��شهای بس��یار ،پاس��خ میگفتند ،و آزمون پیمانداری ش��ان ،ک��ه مهرورزی به
همسایگان و هموندان گروه بود ،به نمایش گذاشته میشد ،و آن گاه،وی میتوانست
به پایههای باالتر راه یابد .اینها همه ،بخش��ی از خویش��کاریها و دانستههایی بود که
همچون ش��اگرد دانش��پایه (کالس) یکم بش��مار میآمد ،و تنها با پش��ت سر گذاشتن
سرفرازانه آزمونها ،بخت این را مییافت تا پس از زمانی ،به پایه دوم باال برود.
 2ـ پیوس��ته (ام��روز میگویی��م هم��راه) :و یا پیش��تیبانی ش��ده .در این پای��ه ،جدا از
آموزشه��ای پای��ه یی و دانش��ی ن��ام برده ش��ده در ب��اال ،و فراگیری سنگتراش��ی برای
ساختن «مهرابه»(معبد) میترا در غارها ،فراگیری آموزشهای رزمی نیز دنبال میشده
است ،تا این که گزینشگر ،نامزد «سربازی» شود.
 3ـ نامزد (امروز میگوییم یاور مهربان) :به کس��ی میگفتهاند که پایههای نخس��تین
آموزش را گذرانده و آماده است تا جان را در راه آرمان و اندیشه میترا و رهایی آدمیان از
بدیها،و آگاه سازی آنان در روند فرمانفرمایی بر هستی به بازی بگذارد و سرباز شود.
 4ـ س��رباز (امروز هم میگوییم س��رباز) :گاهه س��ربازی بس��ان همین دوره آموزش��ی
س��ربازی اس��ت ک��ه در سراس��ر جه��ان ب��کار گرفته میش��ود .آدم��ی زیر س��ختگیری
«رستم» شدن گردد.
آموزشهای رزمی جای میگیرد تا تکاور و دلیر شود و آماده ُ
 5ـ ش��یر شدن و رس��تم و یا «ژنرال» شدن ( امروز میگوییم س��ردار) :که هر هموند
میتراگرا نیز ،آموزشهای بایس��ته در دانش ستارهشناسی ،پزشکی ،داروسازی و دیگر
دانشه��ا را ف��را میگرفته اس��ت ،و هم ،بر هم��ه راهکارهای رزمی و جنگی آش��نایی و
شناخت مییافت به گونهای که میتوانست دهها گروه هفت نفره دیگر را رهبری کند.
��رور) :در هنگام��ه پیدایش میترا (هفت هزار س��ال
 6ـ «پارس��ی» (ام��روز میگوییم َس َ
پیش) هنوز تیره و دوده یی به نام «پارس»« ،پارس��یان» و یا «پارسی» نبوده است .ونکه
«پارس��ی» در جایگاه کس��ی ک��ه آگاه و آزاده فرهیخته ،و آماده خویش��کاری به دیگران
بود ،گفته میش��ده است ،و آنگاه که کسی را «پارس��ی» مینامیدهاند ،در چم این بود
که آن کس ،به ش��هریاری و پدری و اس��تادی نزدیک میش��ده اس��ت ،تا بتواند جهان
خویش و گس��تره زیر فرمانروایی خویش را ،به س��وی بهی و نیکی و خوبی ،روشنگری و
رهبری کند.
 7ـ پدر (امروز میگوییم پیر مغان) :پایگاه هفتم در نیایشگاهها و غارهای میترا« ،پدر»
ش��دن و یا اس��تاد و شهریار شدن بوده است .آدم وارسته یی که میتواند بیهیچ پیش
داوری ،ب��ر م��ردم فرمانروایی کن��د و آنان را ش��هریار و رهبر باش��د ،و از توانایی آگاهی
سازی مردم به دانشهای هفت گانه میترایی برخوردار باشد.
میت��را در هنگامهی��ی از زیس��ت خود ،با خشکس��الی «پامی��ر» روبرو میش��ود ،از اینرو
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دس��تور میدهد تا روس��تاییان ،گاوان نر را گربان��ی (قربانی) کنند تا خ��ون آنها زمین
را ب��ارور کن��د .هر چن��د از آن پس ،از پهن گاوان برای کود کش��اورزی به��ره میبردند،
ام��ا مردم ناآگاه که از راز کش��تن گاو نر آگاه نبوده ان��د ،گمان میکرده اند که خدایان
از ریختن خون جانداران ش��ادمان میش��وند ،اما گربانی از سوی ناآگاهان (جاهالن)
پایهگذاری میشود.
وانگه��ی (میترا) پس از س��اختن گروههای هفت نفره ،آرام آرام ،راس��تای خود را ش��هر
پامی��ر س��اخته و برای��ش پاس��بان (پلی��س) میگ��ذارد و پ��س از آن ش��هرهای دیگ��ر و
گروههای دیگر ،که شهربان خواهند بود را سازمان میدهد تا این که به سپاهیگری و
پاسبانی از کشورها میرسد و شهرگانیهایی با سمبلهای میترا ،خورشید ،ستارگان،
گاو ن��ر ،شمش��یر ،در خ��اور و باختر (ش��رق و غ��رب) و مهرابهها و نیایش��گاهها (معابد)
ساخته میشوند و در همین پیشرفت و گسترش شهریگریاست که جنگهای یارایی
(قدرت) میان تیرهها و دودهها نیز ،هویدا میشود.
تندیس آزادی پاریس و نیویورک ،از روی چهره «میترا» ،خداوند خورشید
ساخته شده است

تندیس آزادی اثر فردریک برتولومی ()1886

در سال  1985هنگامی که دفتر (کتاب) «از میترا تا محمد» را میشناساندم (معرفی
میک��ردم) ،در ی��ک گردهمایی رس��انه ی��ی) (کنفران��س مطیوعاتی) و با نش��ان دادن
اس�لایدهابی به همه باوراندیم (ثابت کردیم) که تندیس آزادی بر چهره میترا س��اخته
شده است.
در س��ال  ، 1886فرانس��ه بفراخور (بمناسبت) س��دمین (صدمین) سال خودگردانی
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(اس��تقالل) آمری��کا ،تندیس آزادی نیوی��ورک را ،به آمریکا پیش��کش مینماید و نمونه
کوچکت��ر ای��ن تندی��س ،در کرانه رود «س��ن» در پاری��س  15و کنار پ��ل «گرونل» دیده
میشود.
س��ازنده این تندیس« ،فردریک اگوست برتولومی» ،از پیروان اوستا و میترا بوده است،
از این رو ،چهره تندیس را بر پایه نمایی از میترا ،که در گنجخانه (موزه) لندن میباشد
میس��ازد ،که از س��رش هفت پرتو (ش��عاع) ن��وری بیرون کش��یده میش��ود .میترا ،در
جایگاه خداوند خورشید و نور و پیمان ،جهان را از پرتو نورش درخشان میکند ،و این
نشان ،آرنگ (شعار) این تندیس میشود که آزادی جهان را نورانی سازد.
در پیوند با «کاله خورش��یدی» بر س��ر «میترا» که کدبان «بارتلومی» آنرا بر سر «تندیس
آزادی» نیز کرده است« ،رند شیراز حافظ» ،پیرو میترا ،از خورشید و کاله ،سروده و ترانه
دارد.
زان روی که از شعاع نور رخ تو
خورشید منیر و ماه تابنده شدهست
ای خونبهای نافه چین خاک راه تو
خورشید سایه پرور طرف کاله تو
این آیین کهن ایرانی ،تا س��دهها پس از مس��یحیگری در سراسر اروپا باشکوه و واالیی
برگزار میشد.
پیش از این گفتیم و نوش��تیم؛ که چند ماه پیش ،در شهر «آنژه» فرانسه ،نیاشگاه میترا
پیدا ش��د و فرتورهای (عکسهای) نیایش��گاه میترا بر دامنه کوههای «زارلند زاربوروکن»
آلم��ان را نیز چاپپخش (منتش��ر) کردیم و با دیدن برنام��ه تلویزیونی این هفته ما ،آگاه
میشوید که هنوز نیز «میترا گرایی» به گونه پنهان ،در باختر رایگ (رایج) است.
پیوند حضرت آدم با میترا

کدبان (آقای) «رمان گریش��من» که سالها را در ایران و افغانستان به باستانشناسی
و گ��ودال کن��ی (حف��اری) س��ر و کار داش��ته ،مینویس��د که« :پیش��ینه ش��هریگری و
شهرنشینی و هنر ایران به هفت هزار سال پیش میرسد».
این درهالی (حالی) اس��ت که «هانری کایاوه» س��ناتور و اندیشمند برجسته فرانسوی
نیز بر این باور اس��ت که« :اروپا ،فرزندان تاریخ و ش��هرگانی بزرگ هفتهزار ساله ایران
هستند».
گاهنامه باستانشناس��ی فرانس��ه در س��ال  2003در یک گزارش ُپر دامنه نوشت که:
«همه حس��اب و کتابهای دنیا در رابطه با ریش��ه تمدن با کش��فیات تمدن هفت هزار
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س��اله ایران در جیرفت دیگرگون میش��ود» .کدبان «پاتریک تروش��موت» اسقف بزرگ
فرانسه نیز ،در چند نشست همگانی ،گفته و نوشته بود:
«این که مغان ایران ،بش��ارت نبوت عیس��ی را داده بودند و هدای��ای گرانقدری به مادر
مریم دادهاند ،نشانگر آن بوده و هست که پیش و پس از جنبش عدالتخواهی عیسی
مس��یح ،او و ی��اران و خان��وادهاش با مغ��ان ایران که اندیش��مندان آیین میت��را بودهاند
آشنایی داشتهاند».
این��ک ،با در نگر (نظر) داش��تن ای��ن نکتهها در راه گس��ترش آیین میت��را در جهان ،با
پژوه��ش تاری��خ فرا میگیریم که میتراگرایان ،از پامیر تاجیکس��تان و س��یبری روس��یه
کنونی آغاز کرده و با سازمان دادن مردم ،شهرگانیهای بزرگ جهان را آفریدهاند.
ام��روزه ،بدون دو دلی ،دو ش��هرگانی و اندیش��ه ،ریش��ههای بنیادی��ن همه چیز جهان
اس��ت؛ که یکی از پهندش��ت (فالت) ایران میآید ،و دیگری از بادیه «س��ینا» ،که ریشه
هر دو آیین ،میترا میباشد.
چن��ان که در دفتر «آیین اوس��تا» نوش��تهییم و نش��ان دادهییم که یهودی��ان نیز ،از نژاد
آریایی و کوچنده گان دریای مازندران بودهاند.
امروز به این نکته میپردازیم که چگونه «ژنرال» و «ش��یر بزرگ» اندیش��ه آیین میترا ،که
به درجه پدری و رهبری و پیری رسیده بود ،برای گسترش آیین مهر و میترا ،از «دجله»
و «فرات» گذشته و شهرگانیسازی نوینی را با اندیشه مهر ،از بادیه سینا آغاز کرد ،و او
کسی جز آدم نبود[ .در  5700سال پیش ،نزدیک به  1300سال پس از میترا ،کسی
بنام «آدم» ،که نامی اوس��تابی و پارس��ی و پهلوی است ].چنان که در سال  1989در
دفتر «قرآن سرودهای به سبک پارسی» نوشتیم« :آدم» ،از «او» پارسی در جم «نخستین
و تنها» ،و «دمنه» در چم «آفریده» که در زبان پهلوی «اودم» و یا «آدم» است ،میآید.
آدم؛ نخس��تین انسان ش��هریگر بادیه سینا بوده اس��ت که برای شهرنشین سازی مردم
بومی آن دیار در آنجا جای میگیرد و بر همین پایه است که بیشتر اندیشمندان بزرگ
یهودی و دیگران ،پیوند نزدیک و بهم پیوسته را میان افسانههای اوستایی یا شاهنامه
فردوسی ،و داستانهای «تورات» مییابند.
آدم ،کیومرس ،ایوب ،داوود ،صالح ،جمشید ،نوح و کشتی او و دیگر داستانها.
«آدم» ،در نخس��تین گام از شهرگانس��ازی خ��ود ،پ��س از آن که برای همس��رگزینی با
ُدخت س��پید و دخت س��یاه ،میان فرزندانش «هابیل» و «قابیل» درگیری پیش میآید،
به گونهیی در انجام آرمان خود ،ناپیروز میش��ود .اما در میان فرزندانش ،این اندیش��ه
دنبال میشود.
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برداشتهاى «تورات» از افسانههاى اوستایى

پیدایش هستى ،آن گونه که استاد فردوسى بر پایه افسانههاى اوستایى سروده چنین
بوده است:
از او ،مایه گوهر آمد چهار
یکى آتشى بر شده تابناک
میان باد و آب از بر تیره خاک
نخستین؛ که آتش زجنبش دمید
زگرمیش ،پس خشکى آمد پدید
وز آن پس ،ز آرام ،سردى نمود
زسردى ،همان بازترى فزود
و «تورات» این گونه آغاز میش��ود« :خدا آس��مانها و زمین را آفرید .زمین تهى و بایر و
تاریک بود .خدا گفت روشنایى بشود و روشنایى شد»...
تاری��خ ن��گارش «تورات» را ،اندیش��مندان جه��ان ،از  500تا  230س��ال پیش از زایش
مس��یح دانس��تهاند .چیزی نزدیک به پنج هزار س��ال پ��س از پیدایش میت��را ،و هزاران
سال پس از نخستین زرتشت و نگارش «اوستا» ،که روی هم رفته  120پوشینه دفتر از
دانشهاى جهان بوده است.
«ت��ورات» ،در ریش��ه ،ن��ام پنج دفت��ر نخس��تین یهودیان بوده اس��ت ،که پ��س از آن به
«مجموع��ه قوانی��ن» ن��گارش یافت��ه آنها وی��ژه کاری یافته اس��ت .در س��ال  538پیش
از زای��ش ،کوروش ب��زرگ ،یهودیان را از باب��ل آزاد میکند ،و «تورات» ،س��الها پس از
کوروش ،نگارش مییابد.
همه دادهها و اندیش��ههاى تاریخى اوس��تا را ،نویسندگان با خود داش��تهاند ،و بر پایه
تاریخ و اندیش��ه «اوس��تا»« ،تورات» نگارش یافته اس��ت ،با دگرگونیها و فراگشتهایی
که شایسته دریافت (درک) و برداشت (فهم) و بینش (شعور) نویسندگان و خوانندگان
آن بوده اس��ت .این گونه برداشت از تاریخ اوستا ،ویژه «سیاوش اوستا» نیست ،ونکه از
دیروز تا امروز ،اندیش��مندان یهودى نیز ،در درازای تاریخ ،به گونههاى ناهمگون ُمهر
راستی بر آن نهادهاند.
پروفس��ور «رافائ��ل» ،ی��ک اندیش��مند یهودى-فرانس��وى اس��ت ک��ه سالهاس��ت در
برنامههاى رادیویى فرانس��وى زبان من ،به بازگویی دیدگاههای خود میپردازد ،همو،
بارها و بارها ،در جایگاه یک تاریخ نویس ،آس��تید (تائید) و پافش��اری کرده اس��ت؛ که
اندیشههاى اوستایى ،مادر بینش و اندیشه «تورات» است.
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پروفس��ور «یعقوب کوپی تز» ،اس��تاد دانشگاه عبرى اورش��لیم نیز ،نوشتههاى بسیارى
پیرامون هنایش (تأثیر)اندیش��ههاى یونانى در تورات ،و رونوش��تی (انطباق) برخى از
افسانههاى تورات با افسانههاى یونانى دارد.
م��ا ،پی��ش از این ،بارها نوش��تهایم ک��ه در پى تازش اس��کندر مگدونی 120 ،پوش��ینه
از گنجین��ه «اوس��تا» به یونان برده ش��د ،و چون «ت��ورات» پس از این داد و س��تانهای
فرهنگى نوشته شده ،بس��یارى ،هنایش فرهنگ و اندیشه «اوستا» بر یونان را فراموش
ک��رده و زنجی��ره پیوند را ،ب��ه جاى «اوس��تا» ،از تاریخ یونان انگاش��تهاند ...بخشهاى
بس��یارى از «تورات» ،به افسانه پادشاهان ایرانى چون کوروش بزرگ ،داریوش بزرگ و
«خشایارش��اه» میپردازد ،با آن که ما میدانیم؛ این شاهان ،سدها سال پس از موسى
بودهاند.
پس از دادگاهی کردن اندیشمند یهودى «باروخ اسپینوزا» در پیوند با نوپردازیهایش
و پافش��اری ب��ر دیدگاه ن��گارش «تورات» هزاران س��ال پس از پیدایش میترا و زرتش��ت،
«ریچارد س��یمون» ،یهودى دیگرى اس��ت که برن��ام (لقب) «پدر انتقاد ب��ه تورات» را به
خ��ود ویژه کاری داده اس��ت (اختصاص داده)« .فردریش چلهایى ارماچر» اندیش��مند
دیگرى اس��ت؛ که در پیوند با رونویس��یها ،وارونگیها و دوباره و چند باره نویس��یها
در «ت��ورات» ،نوش��تههای بس��یارى نوش��ته و این گفتمانه��ا تا س��ال  1970در میان
اندیشمندان یهودى بسیار رایگ (رایج) بود.
هفت��ه نامه «اکس��پرس» در پانزده دس��امبر  2008نوش��تاری داش��ت با دس��تینه «کلر
شارتیه» با نام این که:
«آیا تورات را «موسى» نوشته است؟»
در این نوش��تار آمده بود که موس��ى  1300س��ال پیش از زایش میزیس��ته اس��ت و با
دان��ش ب��ه این که اس��راییلیها تا پیش از گش��ایش (فت��ح) «بابل» ،بش��وند (به خاطر)
زندگى س��خت و بردهدارى که داشتهاند ،از دانش خواندن و نوشتن بی بهره بودهاند و
تنها پس از گش��ایش «بابل» بدست کوروش بزرگ ،آزاد ش��ده ،و توانستند نیایشگاهها
(معابد) خود را بازس��ازى نموده و تاریخ خود را بنویس��ند ( 500س��ال پیش از زایش).
بدین رو ،افسانههاى رایگ (متداول) در شهریگری «میان رودان» (تمدن بینالنهرین)
و به ویژه اس��توره (اسطوره)هاى «گیل گمش» را که در میان مردم رایگ بوده است ،در
تورات آوردهاند( .پیش از این نوشتیم که شهریگری «میان رودان» با درآیش (تأثی) راز
اندیش��ه و دانش ش��هریگرى «میترا» و «اوستا» پایهگذارى ش��ده بود)« .کلر شارتیه» در
نوش��تار خود پافشاری میکند که رهبران یهودى ،از  220تا  200سال پیش از زایش
ب��ه گونه پش��تکارداری (جدى) ن��گارش تاریخ خود را آغاز میکنند ،و به گونه آش��کار و
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همگانی از س��ده  17ترس��ایی (میالدی) یارایی (جرأت) آن را یافتن��د تا بگونه بنیادی
(رسماً) بیان (اعالم) کنند که «تورات» بدست (توسط) «موسى» نوشته نشده است.
ـ ک��وچ (مهاج��رت) نخس��تین فرزندان اس��راییل از دریاى مازندران به س��وى «دجله» و
«فرات» ،و همانندیهای (تش��ابهات) فراوان افس��انههاى اوس��تایى که در «شاهنامه»
اس��تاد فردوسى س��روده شده است ،با افس��انههاى «تورات» و زایش فرزند «سام» (پدر
س��امیان)« ،زال» با رنگ مویى ویژه (استثنایى) ....همه ،گواهها و دیدنیها (شواهد)
ب��ر این نکته ُمهر راس��تی میزنند که «س��امیان» از نژاد و تبار آریایى ب��وده ،و اگر زبان
«عب��رى» امروزه تش��ابهى ب��ا زب��ان «عرب��ى» دارد ،تنها بدین رو اس��ت ک��ه کوچندگان
(مهاج��ران) اس��راییلى در هنگامه نگارش تاریخ و اندیش��ه (تفکر) خ��ود ،با «آرامیها»
و «س��ریانیها» و تازیان (اعراب) نزدیکى بیش��ترى داش��تهاند ،تا ریش��ههاى راس��تین
(اصلى) زبانهاى اوستایى ،پهلوى و...
پس آنگاه« ،سام» از پى پور خویش
هنرهاى شاهان بیاورد پیش
جهاندیدگان را ،ز کشور بخواند
سخنهاى بایسته ،چندى براند
چنین گفت :با نامور بخردان
که اى پاک و هوشیار دل ،موبدان
سوى گرگساران و مازندران
همى راند خواهم ،سپاهى گران
بمانَد به نزد شما ،این پسر
که همتاى جانست و ،خون و جگر
سوى «زال» کرد؛ آنگهى «سام» روى
که داد و دهش گیر و ،آرام جوى
چنان دان که «زابلستان» خان تست
جهان سر به سر ،زیر فرمان تست
ترا ،خانمان باد ،آبادتر
دل دوستانت ،به تو ،شادتر
کلید در گنجها ،پیش تست
کینخواهى سهراب در تازش به ایران!

افس��انه رس��تم و سهراب در «ش��اهنامه» فردوسى تاکنون بسیار اندیش��ه برانگیز (مورد
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توج��ه) و ش��ایان بررس��ى بوده اس��ت ،ام��ا روى دو نکته (مس��ئله) مهند (مه��م) کمتر
گفتمان (بحث) شده است:
ـ نخست چگونگى زایش سهراب
ـ و دوم چرایى و چگونگى گردآورى سپاه و یورش به ایران از سوی «سهراب»« .افراسیاب»
فرمان��ده س��پاه تورانیان ،از رزمگاه (جبهه) نبرد میگریزد« .رس��تم» براى ش��کار کردن
به نزدیکی «س��منگان» میرود و هنگامى که درهال (حال) آس��ودن است؛ «رخش» او
ناپدید میشود ،رد پاى «رخش» را گرفته و به شهر سمنگان میرسد .شاه شهر ،از او به
گرمى پیش��واز (استقبال) میکند و نشست (مجلس) بزم (عیش) و نوش و سرگرمى را
فراهم میآورد ،و شبانه دختر خویش را نیز به رختخواب «رستم» میفرستد:
چو یک بهره زان تیره شب ،درگذشت
شب آهنگ ،بر چرخ گردان بگشت
یکى بنده ،شمعى معنبر به دست
خرامان بیامد ،به بالین مست
پس بنده اندر ،یکى ماهروى
چو خورشید تابان ،پر از رنگ و بوى
ازو« ،رستم» شیر دل ،خیره ماند
بر او ،بر جهان آفرین را بخواند
بپرسید :ازو ،گفت نام تو چیست؟
چه جویى ،شب تیره ،کام تو چیست؟
چنین داد پاسخ :که «تهمینه»ام
تو گویى دل از غم ،به دو نیمهام
یکى؛ دخت شاه «سمنگان» منم
ز ُپشت «هژیر» و پلنگان منم
ترا اَم کنون ،گر بخواهى مرا
نبیند همى مرغ و ماهى ،مرا
و دیگر ،که از تو مگر کردگار
نشاند یکى کودکم ،در کنار
چنانچه در افسانههاى کهن بوده است و فردوسى آن را سر داده است؛ «تهمینه» تنها
براى گذراندن شبى با «رستم» ،به رختخواب او رفته است ،و اینکه از او فرزندى داشته
باش��د ،زیرا همه آگاه بودند که «رس��تم» را آشیانهاى و کاش��انه و کانونى است در ایران
و در جای��گاه فرمانده س��پاه ای��ران ،هرگز براى «تهمینه» در «س��منگان» نخواهد ماند و
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«تهمینه» نیز نخواهد توانس��ت با «رس��تمى» که داراى کاش��انه و کانون خانواده است،
به ایران برود.
استاد فردوسى که همواره تالش نموده است پاره (عنصر) ایرانى را ،فردى آزاده و پاک
و خردمند نشان بدهد؛ هتا (حتى) کسانى که کارهاى نادرست انجام دادهاند را ،او با
سرودههاى زیبایش ،تنها به فرنود این که ریشه ایرانى داشتهاند ،گرامى داشته است،
و تنشآفرینى در میان ایرانیان را روا (جایز) ندانسته است .زیرا همین فرزند «تهمینه»
که از نژاد رس��تم اس��ت ،تا به پانزده س��الگى میرس��د و پى میبرد که پدرش «رس��تم»
اس��ت ،و او تنها او فرآیند (ثمره) یکش��ب همخوابگى «رس��تم» با مادرش بوده است؛ به
خش��م میآید و با ِگردآورى س��پاه ،به ایران میتازد و دژ «س��پید» را میگیرد و در آنجا،
با «گُرد آفرید» میجنگد ...اما اس��تاد بزرگ س��خن« ،فردوس��ى» آنچنان کش��ته شدن
س��هراب به دست «رس��تم» را زیبا میس��راید ،که تراژدى بزرگ تاریخ میشود؛ تا جایى
ک��ه کینخواهى «س��هراب» را در تازش به ایران ،همگی از ی��اد میبریم .پس از این که
«تهمینه» راز مهند را به «سهراب» باز میگوید:
تو ِ
پور گُو پیلتن ،رستمى
ز دستان سامى و ،از نیرمى
«سهراب» از ایران و ایرانى به خشم میآید و خواهش (هوس) تازش به ایران را در خود
میپروراند (چیزى همانند داستان «اسکندر مگدونی»).
«سهراب» میگوید:
کنون؛ من ز ُترکان و جنگ آوران
فراز آورم ،لشکرى بی کران
برانم به ایران زمین ،کینه خواه
همى گَرد کینه ،بر آرم به ماه
برانگیزم از گاه« ،کاووس» را
بب َرم از ایران ،پى «توس» را
ُ
نه «گودرز» مانم ،نه نیکو سران
نه گردان جنگى و ،نامآوران
با چنین دش��منى و کینهاى «س��هراب» س��پاه بزرگى فراهم میآورد و «افراس��یاب» نیز
راهبردی (اس��تراتژیک) و
س��پاه خود را ب��ه وی میس��پارد ،و او ،به ای��ران و پایگاههاى ُ
آرتش��ی (نظامى) ایران میتازد .اس��تاد فردوسى ،براى این که از کینه تاریخى ایرانیان
به «س��هراب» جلو گیرد ،میافزاید که «س��هراب» به مادرش میگوید که آرمان (هدف)
او از تازش به ایران ،ش��یوه براندازی (نوعى کودتا) اس��ت؛ تا زمام را به پدرش «رس��تم»
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بدهد ،و او را شاه ایران کند:
به «رستم» دهم ،گُرز و تخت و کاله
و بعد به مادرش نیز ،مژده (وعده) شهبانویی میدهد:
ترا ،بانوى شهر ایران کنم
نادانس��ته (غافل) از آن که «رس��تم» سرس��پرده «ش��اه ایران» است ،و همیش��ه در برابر
ت��ازش بیگانگان ،جانباز (فدایى) و جان بر کف در راه رهایی میهن اس��ت ،و در جنگ
و رزم با «س��هراب» نیز چنین میش��ود و «رس��تم» براى س��رکوب س��پاه بیگانگان که به
ایران تاختهاند گماردگی (مأموریت) میگیرد و «س��هراب» را که فرمانده س��پاه تازشگز
(مهاجم) به ایران اس��ت ،می ُک َش��د .اما این افس��انه را ،آنچنان زیبا و دلانگیز ،اس��تاد
توس« ،فردوس��ى» بزرگ پرورانده اس��ت؛ که ُپرس��مان (مس��ئله) تازش به ایران در برابر
ایرانی نژاد بودن «س��هراب» گم ش��ده اس��ت ،و گویى «فردوس��ى» خود خواس��ته است
تا اِش��گ (عش��ق) و همخوابگى زودگ��ذر (موقت) و فرزند را بی پدر ره��ا کردن ،و دهها
ُپرس��مان دیگ��ر را در درازای تاری��خ ،به یک برگ و یک ُبنچاک (س��ند) بفروش��د ،و آن،
ریشه ایرانى داشتن است که به باور فردوسى« ،عنصر میهنى» هر جا و از هر مادرى که
زاده شده باشد ،ایرانى است ،و باید با او ،بسان دیگر شهروندان برخورد شود.
اسکندر مگدونی ،فرآورد همخوابى شاه ایران با دختر فیلیپ!

پیروز پارس��ى ،استاد سخن« ،فردوسى» نوسى که در بیش از هزار سال پیش شاهنامه
را سروده است ،جدا از زیبایى در سرودن و هزار و یک هنر دیگر ،تالش نموده است که
پاره یی از رویدادهاى مهند تاریخى را نیز ،با «پرستیژ» و ادب بیان کند.
از برای نمونه میتوان از همخوابگیهاى ش��اهان و س��رداران و «رس��تمهاى» ایرانى با
دختران و بانوان رهبران شکست خورده ،برشمرد:
بشد «فیلقوس» و سپاه
گریزان ُ
یکى را نَ ُبد َترک و رومى کاله
ببردند اسیر
زن و کودکانشُ ،
ب ُکشتند چندى ،به باران تیر...
در هنگامه شکس��ت س��پاهیان «فیلیپ» که فردوس��ى ،با گویش یونان��ى «فیلقوس» از
او ی��اد مىکند ،ش��اه ایران ،ب��ه «قیصر روم» پیش��نهاد میکند که اگ��ر او دختر زیباروى
خودش را به «داراب» شاه ایران بسپارد ،خواهد توانست بر سرزمین خود شاهى کند:
پس پرده تو ،یکى ،دختر است
که بر تارک بانوان ،افسر است
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نگارى ،که ناهید خوانى ِورا
بر او ،رنگ زرین نشانى ورا
ِ
بر من فرستیش ،با باژ روم
چو خواهى ،که بى رنج مانى به بوم
«فیلیپ» ،قیصر روم ،پیشنهاد و یا درخواست شاه ایران را میپذیرد و به همراه باژ روم،
دختر خود را نیز ،پیشکش شاهنشاه میکند:
برفتند با دختر شهریار
گرانمایگان ،هر یکى با نثار
دالرام رومى ،به مهداندرون
سکوبا و راهبَ ،و را رهنمون
دخت « فیلیپ» به س��راپرده (حجله) ش��اه رفته و از ش��اه ایران ،باردار میشود .پیش از
این که شاه را از باردار شدن خود آگاه سازد ،از درد دوری انواده  ،هم زبانان و سرزمین
خویش مینالد و خود را به بیمارى میزند.
پادش��اه ،ک��ه «ناهی��د روم��ى » را غم��زده و دردمند مییاب��د ،وى را به س��وى «فیلیپ»
بازمىگرداند:
دل پادشاه ،سرد گشت از اروس (عروس)
فرستاد بازش ،پس « فیلقوس»
غمى دختر و ،کودکى در نهان
نگفت آن سخن ،با کسى در جهان
چو نُه ماه بگذشت ،از آن خوب چهر
یکى کودک آمد ،چو تابنده ِمهر
زباال و ،رنگ و ،ز بو یا َب َرش
«سکندر» ،همى خواندى ،مادرش
نیاورد کس ،نام «داراب» بر
«سکندر» پسر بود و« ،قیصر» پدر
در نزد رومیان و یونانیان نیز چنین نوش��تهاند که مادر «اس��کندر » همواره به فرزندش
میگفت��ه اس��ت که او ،فرزن��د «خداوند آب روان» اس��ت و همو« ،اس��کندر» را تش��ویق
میکند تا هر چه زودتر بر جاى پدر بنشیند ،و به ایران بتازد.
ب��دون گم��ان ،م��ادر «اس��کندر » در هنگام��ه زیس��تن در درب��ار ای��ران ،ه��ر چن��د از
مهرورزیه��اى «داراب» ش��اه برخ��وردار بوده اس��ت ،وانگهی ،ندانس��تن زب��ان ایرانى،
زندگى او را در میان درباریان که به زیبایى او رشک میبردند ،دشوار نموده ،و بدون دو
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دلی (ش��ک) با کینهاى به ایران و با مهر و اِش��گی (عش��قى) به شاه« ،اسکندر » را برای
تازش به ایران بر میانگیخت.
نکته دیگر که در خور نگرش (قابل توجه) اس��ت این که ،دختران و بانوانى که همپاى
باژ و دهش (خراج) با شاهان و سرداران ایرانى همخوابه میشدند ،هرگز جایگاه همسر
و زن و بانوى ش��اه را نداش��ته ،و بیشتر آن همخوابگیها ،زودگذر ،گاهانه (موسمى) و
دوره یی بوده است...
ماجرای «تهمینه» و «رس��تم» نیز به دور از این گونه رویدادها و راس��تیها نیست ،که به
آن جداگانه خواهیم پرداخت.
پنه��ان ک��ردن ب��اردار ش��دن دخت «فیلی��پ» از «داراب» ش��اه ،و خ��ود را ب��ه بیمارى و
افس��ردگى زدن ،تا این که ش��اه گریزی نداش��ته و وى را به س��وى پدرش روان کند ،از
س��وى آن بانو ،با برنامه و س��نجیده ش��ده انجام گرفته بود .تا جایى که مردم س��رزمین
«قیص��ر» را گم��ان ب��ر آن میش��ود که «اس��کندر» فرزند «فیلی��پ » ب��وده ،و «فیلیپ» با
دختر خود ،همخوابه ش��ده است .این اقدام دختر نیز ،شالوده (طرحى) تالفىجویانه
روی��اروی (علیه) پدرش بوده اس��ت .پدرى ،که دختر نازنین خ��ود را ،همراه باژ روم ،به
شاه ایران داده است ،تا شاهى خود را نگهداری کند.
بدین رو« ،اسکندرى » که در میان زرتشتیان ایران ،از او بنام «گ َُجس َتگ » یاد میشود،
فرزند ناروا(نامشروع) ،شاه ایران بوده است.
تشت زرین و پیامبر ِخ َرد!

پ��س از س��دها س��ال از پیدایش ایزدمه��ر« ،میترا» ،که در هنر «ش��یوا» ش��ده بود ،یک
آریایی پارس��ی ش��ده که به رده (درجه) هفتم و پدری و شهریاری رسیده بود ،بر آن شد
تا هموندگیری ایس��تاری (عضوگیری سنتی) «میترا» را مردمیتر نموده و به جای بهره
روی از ردهه��ای هفتگان��ه ،باوری را می��ان تودههای مردمی بیافریند و نیایش��گاههای
پنهان «میترا» را به «مزگتهایی» (مس��اجد) دگرگون نماید ت��ا همه از توانایی راهیابی
(ورود) و گردهم آمدن در دانشپایههای (کالسهای) درس را داشته باشند.
با چنین آرمانی ،نیایشگاهها و مهرابههای «میترا» ،با پیدایش نخستین «تشت زرین» (=
زرتش��ت) ،مزگت نامیده شد .مزگتها ،تاالرهای) (سالنهای درس و آموزش همگانی
بود ،که دانشهای هفتگانه را با استواری ریشه دار بر ِخ َرد ،به مردم میآموختند.
{مهرابههای میترایی ،و مزگتهای زرتش��تی ،در اس�لام به «محراب» و «مسجد» دگرنام
(تبدیل) ش��دند ،و بگونه دو جایگاه س��پنتا (مقدس) نیایش ،تا ب��ه امروز واال (محترم)
مانده است}.
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«میت��را» ک��ه ایزدمهر و فرزند خورش��ید بود« ،زرتش��ت» نی��ز ،با گُزیدن این نام« ،تش��ت
زرین» که همان ِگرده (قرص) و دایره درخش��ان و زرین خور کش��یده است ،به گونهیی
در پیوستگی همه جانبه با اندیشه نخستین« ،میترا» و مهر ،در جایگاه خداوندی برتر،
همراه با «اهورامزدا» ،خرد توانای چیره (مستولی) بر هستی ،شناخته شد.
«میترا» ،پیام ناجی و «مهدی» (سوش��یانت) را،از نخستین هنگامههای پیدایش خود،
برای مردمش گذاشته بود ،که هرگاه نیاز باشد ،برای رهایی مردم خواهد آمد.
وانگهی «تش��ت زرین» و یا «زرتش��ت» نخس��تین ،که به گفته «افالتون» و برپایه اندیشه
«فیثاغ��ورث» ،میان  5تا  6هزار س��ال پیش پدید آمده بود ،ب��ر این باور بود که از تخمه
(نطف��ه) پاک او ،هر یکس��د س��ال و یا هر یکهزار س��ال ،ی��ک بانوی پوپ��ک (باکره) و یا
نازا (یائس��ه) ،هنگام آبتنی در رودخانه ،باردار خواهد ش��د تا پرورش دهنده رهاننده
(ناجی) باشد.
رهایی مردم از زور و س��تم خودکامگی (اس��تبداد) جز گذر از کان��ال نیروهای فرمانروا
کارس��از (ممک��ن) نب��وده اس��ت ،بدی��ن روی ،از «زرتش��ت» نخس��تین گرفت��ه ت��ا دیگر
«تشتهای زرین» ،تا «مانی» و «مزدک» ،همگی در رده نخستین به دربار شاهان ایران
نزدی��ک ش��ده و با نگ��رورزی (توجه دادن) خرد ش��اهان چیره گر (حاک��م) ،دیگرگونی
اندیش��ه یی در میان مردم و فرمانرواییها پدید آوردهاند .چنانچه «دقیقی» میسراید،
تشت زرین ،زرتشت بزرگ به شاه میگوید؛ که من نمیخواهم تو به شاه چین باژ =باج
بدهی:
به شاه جهان گفت :زرتشت پیر
که در دین ما ،این نباشد هژیر
که تو باژ دهی به ساالر چین
نه اندر خور آید به آیین و دین
بپذرفت گشتاسب ،گفتا که نیز
ُ
ِ
نفرمایش دادن از باژ چیز
بدون دودلی ،همه رهبران و پادشاهانی که پیامبران خرد ،به دربار آنها رفتهاند ،و پیام
آزادی و آگاهی پخش دادهاند ،دادگستر و همگی مردمی نبودهاند.
«انوش��یروان» ،که ب��رای نابودی مزدکیان به ش��اهی میرس��د ،در پای��ان کار خود ،که
سالها از کشتار گروهی (قتلعام) هزاران ایرانی فرهیخته گذشته است ،برنام (لقب)
«دادگر» میگیرد .چگونگی فرمانفرمایی او در آغاز با س��رانجام دیگرگونه بوده اس��ت،
و همین «گشتاس��بی» که «زرتش��ت» به دربار او میرود را« ،دقیقی» پیش از فراخوانی
«تشت زرین» در کنار او ،وی را خودکامه مینامد:
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یکی مجمر آتش ،یکی نامه را
نموده بر آن شاه خودکامه را
بگوید که این زند و استا بود
بدین آتش نیز وستا بود
و «ش��اپور» ،ک��ه در هنگام��ه ب��ودن «مان��ی» در درب��ار ،ب��ا گفتم��ان (بحثها) و س��تیز
(مناقش��ات) و جدالهای بس��یاری با موبدان روبرو میش��ود ،و موبدان به س��رکردگی
«کارتر» بر «مانی» پیروز ش��ده و فرمان کش��تن او را گرفت��ه ،و پیامبر میتراگرای از چین
آمده را ،می ُکش��ند ،بهانه از میان برداشتن او را در چگونگی باور او به یزدان و اهریمن
جستجو میکنند:
بدو گفت :کای مرد سیما پرست
به یزدان چرا آفتی چیرهدست؟
اگر اهرمن ،جفت یزدان ُبدی
شب تیره ،چون روز رخشان بدی!
همین «شاپور» ،که فرمان ُکشتن یک پیامبر خرد را دستینه میکند ،در پایان زندگانی
اش که به هفتاد و اندی رس��یده بود ،فرمانروایی را به بردارش میس��پارد تا فرزندش به
رس��ایی برسد (بالغ ش��ود) ،و این گونه سرگذش��ت از فرمانروایان و امیران و شاهان در
تاریخ جهان کم پیشینه است:
من ،این تاج شاهی ،سپارم به تو
همه ،گنج و لشگر ،گذارم به تو
پذیرفت از او ،این سخن «اردشیر»
ِ
بزرگان دانش پذیر
به پیش
اندیشه رهاننده (ناجی) از« میترا» تا «عیسی»

میت��را گفت��ه بود که روزى از کوه ف��رود خواهد آمد تا مردمش را ،ک��ه از راه ،به گمراهى
رفته اند ،رهایی بخشد.
«زرتشت» و یا تشت زرین ،که پس از او آمده بود تا آیین میترا را رنگ و رویى نو بدهد ،و
به گفته «مهدى اخوان ثالث» ،در جنگى رویاروی (علیه) بیگانگان کش��ته شده بود ،و
چنانچه نوش��تیم به مردمش گفته بود که از تخمه (نطفه) او ،بانوانى در هنگام شنا در
رودخانهها ،باردار خواهند ش��د و هر یکس��د سال و یا هر یکهزار سال ،زرتشتى خواهد
آمد تا مردم را از ستم و جور و ستمکاری و گمراهى رهبران رهایی (نجات) دهد.
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ز پوچ جهان ،هیچ اگر دوست دارم
ترا!اى کهن بوم و بر ،دوست دارم
هم اورمزد و ،هم ایزدانت پرستم
هم آن فره و فروهر ،دوست دارم
به جان پاک ،پیغمبر باستانت
که پیرى است روشن نگر ،دوست دارم
گرانمایه زرتشت را ،من فزونتر
زهر پیرو پیغامبر ،دوست دارم
بشر ،بهتر از او ندید و نبیند
من آن بهترین از بشر ،دوست دارم
سه نیکش؛ بهین رهنماى جهان است
مفیدى چنین مختصر ،دوست دارم
مهدی اخوان ثالث
از مزداى زرتش��ت ،زنان پوپک (باکره) و یا «نازا» بس��یارى هستند که باردار میشوند و
فرزندان آنها ،رهاننده (ناجى) خود و مردم خود میشوند.
همه اندیش��مندان «کلیمى» جهان ،بر این باور استوار هستند که «تورات» چکیده یی
(عص��اره یی) از فرهنگ اندیش��ه کهن آریایى ایران��ى ،برپایه اندیش��هها و راهکردهای
«میترا» و «زرتش��ت» اس��ت .نخس��تین گفتار «تورات» در آفرینش هستى ،از نور است و
روشنایى ،و تا پایان سرگذشت بسیارى از شاهان ایران از «کوروش» بزرگ و «داریوش»
بزرگ و «خشایارش��اه» تا این که باروی (قلعه) اس��توار (مستحکم) «جمشید» ،و کشتى
«نوح» میشود و...
جریان زایش ناجى از بانوان پوپک و یا نازا نیز ،در «تورات» به چشم میخورد.
«سامس��ون» ک��ه ب��ه گونهیى ب��راى «کلیمیان» یک ناج��ى و رهاننده اس��ت ،که در دام
«دلیله» فلستینى میافتد ،از مادرى پوپک (باکره) زایش یافته است.
«اس��حق» هنگامى از دامان «سارا» چشم به جهان میگشاید که «ابراهیم» ،از داشتن
فرزند ناامید شده است .به گونهاى که ،هنگامی از باردار شدن همسر نازا (یائسه)اش
آگاه میشود ،بسیار شگفت زده میشود.
«ج��ان» فرزن��د «الیزابت» ،و «زکریا» کاهن نیایش��گاه «اورش��لیم» نیز ،آن��گاه تخمه اش
نمایان میشود که هم پدرش ،و هم مادرش ،از داشتن فرزند ناامید شدهاند.
آنگاه که «الیزابت» باردار میش��ود ،میگوید :نام فرزندم را« ،جان» میگذارم (-ش��اید
با این اندیش��ه ،که جهان را آزاد خواهد س��اخت) .-خویش��اوندان از وی میپرس��ند که
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این چه نامى اس��ت که ما با آن آشنایى نداریم ،و نام دیگرى برگزین .وانگهی براساس
نوشته «انجیل»« ،الیزابت» در گزینش نام «جان» براى فرزندش ،پافشاری میکند.
نام و واژه «جان» و یا «جهان» در س��فرهایى که به فرهنگهای س��رزمینهای گوناگون
کرده  ،به «یوحنا»« ،یحیى» »John« ،و  »Jeanدگردیس شده است ،اما ریشه آن ،همان
«جهان پارسى» است.
«جه��ان» ک��ه با ن��ام «یوحنا» و ی��ا «یحیى» و ...سرش��ناس س��ت ،یکى از زمینهس��ازان
ذگرگونی (تحول) بنیادین در زندگى یهودیانى اس��ت ،که زیر بهره ِکش��ی (اس��تعمار)
«رم» زندگى میکردند.
ُ
او ،روش و ش��یوه تازهی��ى را ب��راى همون��د گی��ری س��ازمان رهاییبخ��ش خ��ود بنی��ان
میگذارد .با «غس��ل تعمید» به مردم میگوید که هر کس که بدست من شسته شود،
پاک میش��ود و این پاک��ى ،زمینه را براى پیوس��تن به رهاننده که در راه اس��ت ،فراهم
میآورد.
ه��ر آن کس که بدس��ت «جهان» (یحی��ى) فرزند «زکریا»« ،الیزابت» شس��ته میش��ود،
ی��ک هموند پر کار س��ازماندهی میش��ود ک��ه براى پی��روزى آرمانهای س��ازمان ،آماده
جانفشانى است.
از «جه��ان» میپرس��ند که آیا تو خودت ناجى هس��تى؟! پاس��خ میده��د :نه ،وانگهی
ناجى در راه اس��ت ،و به زودى خواهد آمد .من ،ش��ما را «غسل تعمید» میدهم تا پاک
و آزاد شوید و پذیراى ناجى و رهاننده باشید.
مجوسى و اوستایى بودن ،دارای یک چم(معنا) است و از یک ریشه است

«س��ازمان گفتگ��وى دینه��ا» در ته��ران ،براى نخس��تین بار ،همایش��ى را برپا داش��ته
ب��ود ت��ا اندیش��مندان در ب��اره دی��ن «صائبین» به گفتگو بنش��ینند .اس�لام ،در س��وره
ح��ج آیه  17چهار دین را بس��ان اس�لام« ،دی��ن اله��ى» و داراى «کتاب» ش��ناخته و به
آن��ان در فرمانروای��ی و همبودگاه گون (جامعه) اس�لامى ،امان م��ى دهد .یهودیگری،
مسیحیگری« ،صائبین» و «مجوس» .هر چند این دینها به آیینمند(رسمیت) شناخته
ش��دهاند و بارها این آیینمندی با میانجیگری پیامبر اس�لام« ،ام��ام على» و فرزندانش
ُمهر راستی زده شده است ،وانگهی پیروان این دینها دادباخته (محکوم) به پرداخت
باژی (مالیاتى) بیشتر از مسلمانان با برنام «جزیه» بودهاند.
آنچه با برگزارى این همایش در ایران راه را براى نفس کشیدن آسوده  70هزار «صائبى»
عراقى و  30هزار «صائبى» ایرانى هموار مىکند ،مىتواند برای بهرهورى «مجوس��ان»
کاربرد داشته باشد.
نیزُ ،
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ه��ر چند از ای��ن پیش آمد زرگون (فرص��ت طالیى) «مجوس بودن» تنها زرتش��تىهاى
ایران بهره بردهاند ،اما با باز کردن چم راس��تین «مجوس» و «مجوسى» پى خواهیم برد
که دینهای بیش��ترى در بر گیرنده این برنام ش��ده ،و همه آنها مى توانند با بهره بردن
از «آیه  17س��وره حج» در کش��ورهاى اسالمى ،و به ویژه ایران ،آزادانه دین خود را پاس
دارند.
همه دینها و آیینهای اوستایى و میتراگرایى ،زرتشتى ،بودایى و مانوى در چهارچوب
«مجوس��یگری» جای مىگیرن��د ،و میتوان آنها را «اوس��تایى» نامی��د« .مجوس» که از
«مگو-مگ» (مقو) زبان اوس��تایى مى آید ،در زبان آرامى و یونانى «مگوش» و «مگوس»
( )Magosخوانده مى شود.
در فرهنگ واژههاى تازى ،در چم (معناى) «مجوس» آمده است:
{مج��وس مع��رب من کلمه مگوس و منها کلمه مغاس -مغان و بغ و بغداد و بگ و بیک.
مگ��وس أى ش��خص الذى یفس��ر الرویا و الن��وم و یخبراخبار الغی��ب و تنجیم و مجوس
(مغ) ایضا هو اسم رب عندالفرس القدیم و هو رب القدره}.
ـ برگردان{ :مجوس عربی ش��ده کلمه مگوس اس��ت که وارژهه��ای مغاس ،مغان ،بغ و
بغداد و بگ و بیک نیز از آن آمده اس��ت .مگوس کس��ى است که رویا و خواب را تفسیر
کرده و از رویدادهاى پنهان خبر داده و س��تاره ش��ناس باشد و مجوس نیز نام خداوند
نزد ایرانیان کهن است ،خداوند توانایى!}
آنچ��ه از دید گذش��ت؛ درس��تترین چم ب��راى واژه «مجوس» اس��ت و چنانچ��ه پیش از
این در همین س��تون نوش��تیم ،در آیین میترا نگرش (توجه) ویژهاى به ستارهشناس��ى
و دیگر دانشهای جهان ش��ده بود .کس��انى ک��ه بانو مریم را نیز به پیامبری «عیس��ى
ناصرى» مژده داده و تواناییهای دارایی (مالى) در دس��ترس او مىگذارند تا فرزندش
را برداش��ته و به سوى س��رزمین موداری (مصر) برود نیز از «مجوس» و «مغان» ایران ،و
از ُپشته میتراگرایان و اوستاجویان جهان بزرگ آن زمان بودهاند .در ایران کنونى ،یک
موج بس��یار بزرگ و گسترده یى در س��وی بازشناسى بهتر تاریخ و اندیشه و شهریگری
که��ن دیر زمانی اس��ت که به راه افتاده و هتا اندیش��مندان و اس��تادان دانش��گاهى و
نویسندگان ،دفترها و نوشتارهای بسیارى را پیرامون بازگشت به خویش نوشتهاند.
یک اس��تاد دانشگاه در ش��یراز ،که از دیدگاه (نظریه) یکسان بودن «مجوسى بودن» و
«اوس��تایى بودن» در ای��ران پدافند (دفاع) کرده و هر دو را یکى دانس��ته و گفته بود ما
مى توانیم از واژه سددرس��د پارس��ى «اوستایى» به جاى واژه عرب شده «مجوسى» بهره
ببریم و همه دینهای گنوس��ى (میترایى ،زرتشتى ،بودایى ،مانوى و مزدکى) را آزادانه
در ایران فرنافت (تبلیغ) نموده و به آنها رفتار کنیم .در پى دادخواهی (شکایت) ،چند
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دانشجو به دادگاه کشانده شده بودند ،و دادگاه دادخواهی را نپذیرفته و دیدگاه استاد،
که «مجوس��ى بودن» با اوس��تایى بودن یکى اس��ت را پذیرفته بود .استاد ،در پدافند از
دی��دگاه خ��ود گفته بود؛ چگونه «زرتش��تى» را برگرفته از «مجوس» م��ى دانید ،وانگهی
«اوس��تایى» که نام گنجینه (کتاب) «زرتشت» مى باش��د را ،همسان با «مگوسى» نمى
دانید .پس از یک نشس��ت چهار س��اعته ،دادگاه درس��تی را به ایرانى اوستایى داده ،و
وى را آزاد کردند.
امروزه ،نیروهاى جوان بس��یارى در درون و بیرون از کش��ور در تالش اند تا زیر درفش
(تح��ت لواى) نیک��ى در پندار و گفتار و کردار ،س��امانه (س��قف) جهان را بش��کافند و
شالوده یی (طرحى) از مهرورزى و همراهى و همیارى و اشگ (عشق) و دوستى را ،نه
تنها در میان ایرانیان ،که در جهان خشن کنونى پراکنده کنند.
«رضا بى شتاب» سروده زیبایى دارد:
مجوسم من ،به ُزنارم نگه کن
به سرخى انارم نگه کن
انار دل ،چو کردى ،دانه دانه
به کیهان خفته! بیدارم نگه کن
دلى دردانه و دیوانه دارم
همین همدم به دیدارم نگه کن
اهورا ،روشنى بخش دیارم
به زیر ظلمتم ،بارم نگه کن
گرفتارم به چنگ گرگ و دجال
جهانا ،دام خونخوارم نگه کن
تواى زرتشت ،آتش نوش جاوید
چنین رقصى برین «دارم» نگه کن
..................
چنین گفت با نامور بخردان
که اى پاک و هوشیار دل موبدان
سوى گرگساران و مازندران
همى راند خواهم سپاهى گران
بماند به نزد شما این پسر
که همتاى جانست و خون و جگر
سوى زال کرد آنگهى سام روى
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که داد و دهش گیر و آرام جوى
چنان دان که زابلستان خان تست
جهان سر به سر زیر فرمان تست
ترا خانمان باد آبادتر
دل دوستانت به تو شادتر
کلید در گنجها پیش تست
آئین میترا نخستین باور و آیین جهانگیر ایرانی

از می��ان مردمان��ی ک��ه از دیرباز میزیس��ته ان��د؛ ایرانیان ،بی��ش از مردم��ان دیگر ،در
س��ازندگی ش��هریگری جهانی و بویژه در س��اختار ش��هریگری عربی -اس�لامی هنایش
داش��تهاند .ایرانیان ،سراس��ر آس��یای باختری تا دریای «مدیتران��ه» را زیر چیرگی خود
داشتند ،هتا دامنه فرمانروایی خود را تا موداری (مصر) نیز گسترش داده بودند.
فرمانروای��ی مگدونی ،که در برابر ایران برافراش��ته ش��د (قَد َعلَم ک��رد) ،پس از چیرگی
«اس��کندر» نتوانس��ت ش��هریگری و فرهنگ یونانی را چنان که میخواست بر ایرانیان
بپذیران��د (تحمیل کند) .در ایران باس��تان ،کیشهای گوناگون��ی (مذاهب متعددی)
پدی��د آم��ده ،ک��ه کهنترین آنها ،پرس��تش پاره ی��ی از نیروهای گیت��ی (طبیعت) بوده
اس��ت .دینهای کهن ،که هر یک را ریش��ه و بنیاد دیگری بود ،در آیین مزدایی که در
سرتاس��ر ایران گس��ترده بود،در هم آمیخته ش��دند« .مزدا» ،در چم «دانا» اس��ت .مزدا،
خدای فرزانه و خردمند (حکیم) و اندیش��مند (عاقل) ،از دیگر خدایان ممتاز ش��د و بر
آنان چیرگی یافت .همچنین ،خدای دیگر ،نشان یافته (موسوم) به «اهورا» نیرو یافت.
«اه��ورا» ،نم��اد (مظهر) نیرو بود ،و این نیرو با دانایی در پیوس��ت ش��د ،و هر دو خدای
توانا ،جهان را س��اختند که به «اهورا مزدا» یا «اورمزد» ش��ناختگری ش��د .هنگامی که
«پارس��یان» به س��رزمین ایران درآمدند« ،اورمزد» را برگزیدند و او را خدای بزرگ جهان
خود جای دادند ،و در برابر او ،خدای دیگری ساختند که نماد (مظهر) «شر» در جهان
بود ،زیرا اورمزد ،خدای دانا و فرزانه ،تنها س��ر آغاز و ش��الوده نیکی (خیر) بود ،و بدین
روش از روزگار کهن ،دوتایی (ثنویت) پدید آمد.
«میتراییسم» ریشهی ریشهها
آیین مهر یا تردستی (شعبدهبازی)؟

سال  1982که دفتر از «میترا تا محمد» را چاپپخش کردم و زیر برنام (عنوان) «تز» و یا
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به گفته تازیان «اطروحه» این نویس��نده میبایست در کشوری عربی از آن پدافند کنم
و اگر یک فرنشین (رییس) دانشگاه «علوی» به دادم نمیرسید ،با سر و روی خونآلود
از دانش��کده و س��راچه انجم��ن (ات��اق ش��ورای) داوری بی��رون میآمدم .زی��را انگیزش
(حساسیت) ویژه تازیان به ایران و فرهنگ و آیین کهن آن ،هرگز شوخی نبوده است.
«مجوس نجس» ،ستارهپرس��ت و آتشپرس��ت و جادوگر خواندن ایرانیها ،افسانههای
فراوان��ی دارد ،تا آنجا که هتا «علی ش��ریعتی» نیز آیین مه��ر و میترا را ،نه کیش و آیین،
ونکه «شعبدهبازی و جادوگری» میداند.
گسترش میتراشناسی

آن زم��ان ک��ه م��ن دفت��ر «از میت��را ت��ا محم��د» را چاپپخش میک��ردم ،بس��یاری از من
میپرس��یدند؛ که آیا «میترا خانم» خواهر من و «محمد» فرزند من میباش��ند؟ و من از
آنه��ا فراخوان (دعوت) میکردم تا ه��ر آینه (حتماً) دفتر  99روی��ه یی (صفحهیی) مرا
بخوانند.
چون آن اندازه در باره «میترا» کم کار ش��ده بود ،که تنها میتوانس��تیم به نوش��تههای
«اقبال الهوری پاکس��تانی» در باره میترا تکیه کنیم ،و همو چراغهای بسیاری را فرا راه
ما میگشود.
ب��اری ام��روز ،آن ان��دازه کارهای پژوهش��ی در باره میترا زیاد ش��ده اس��ت ک��ه ایرانی و
ناایرانی (غیرایرانی) نیز به شکوه و واالیی این آیین کهن پی بردهاند.
چندی پیش ،در یکی از اروس��یها (عروس��یها) ،جوانی را دیدم که از دانش��جویی و
زندگی در فرانس��ه به استادی دانش��گاه در انگلستان رس��یده بود و با دیدن من ،زمان
بس��یاری ،از کارهای پر مهرش در رابطه با میترا و آیین کهن به زبان «انگلیس��ی» گفت
و هتا س��یمابرهای (تلویزیونهای) انگلیس نیز بارها با یک «میتراش��ناس» در راستای
پژوهشهایش در باره میترا و گسترش آن ،به ویژه در باختر ،گفتگوها کردهاند.
جدا از آن که بس��یاری از ادبها (آداب) و اندیشهها و سنتها(سنن) «عیسی مسیح»
و مس��یحیگری برگرفته از آیین میتراس��ت ،تا س��ده سوم ترس��ایی (میالدی) نیز ،آیین
میترا تنها اندیش��ه فراگیر در اروپا بوده اس��ت که امروزه همچنان دیدارگر بازش��ناخت
نیایشگاهها(شاهد کشف معابد) و پایگاههای میترا در شهرهای گوناگون اروپا هستیم.
در دفتری به زبان فرانسه که به تازگی زیر برنام «ریشههای اوستایی» چاپپخش کردهام
بروشنی نمایاندم که تا سدهها پس از مسیحیگری ،سال نو در اروپا با بهار و  21مارس
آغاز میشده است.
چند هفته پیش ،کاوش��گران فرانسوی که بر آن شده بودند تا هر سال هزاران کیلومتر
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از این سرزمین را خاکبرداری کنند تا ونکه باماندههای شهریگری (آثار تمدن) گذشته
را بیابند ـ در شهر «آنژه» پرستشگاه بزرگی از میترا را از زیر خاک بیرون آوردند .وانگهی
پژوهش��گران توانس��تند بازماندههای��ی را از زیر خاک بی��رون آورند ک��ه نمایان میکرد
زیس��تگران (ساکنان) آن پرستش��گاه و ش��هر ،به گونه ناجوانمردانهیی ُکشتار گروهی
(قتلعام) شده و نیایشگاه آنها نابود شده است.
«رم» دریافتند چگونه روزبروز بر
سیس��د س��ال پس از «عیس��ی مس��یح» که فرمانروایان ُ
نیروه��ای «انقالبی مس��یحی» ک��ه زیرزمینی ت�لاش میکردند افزوده میش��ود ،بر آن
ش��دند تا برای جلوگیری از یک واگش��ت (انقالب) ویرانگر ،مس��یحیگری را در جایگاه
«رم» بپذیرند ،و ب��ا پذیرش دین جدید ،به جنگ آیین کهنی
«دین رس��می» فرمانروایی ُ
بروند که بدست سربازان ارمنی ،رومی و ...از ایران به سوی آنها آمده بود .بدین روش،
کشتار گروهی میتراگرایان ،و ویرانگری نیایشگاههای میترا آغاز شد.
بدین رو ،از دهههای پیش تا به امروز ،هرگاه که در یکی از شهرهای اروپا از انگلیس و
اوکراین و ایتالیا گرفته تا فرانسه و آلمان و اسپانیا خاکبرداری شده است ،بازماندههای
ُپرشکوهی از پرستشگاههای میترا بدست آمده است.
همین هفته گذش��ته ،من برای دیدن یک نیایش��گاه بسیار بزرگ «میترا» به آلمان رفتم
و در دامنه کوه سرس��بز «زارلند» جای گرفته در ش��هر «زاربروکن» از خرابههای برجای
مانده یکی دیگر از پرستشگاههای میترا دیدن کردم ،هر چند کل نیایشگاه ویران شده
اس��ت و هتا تندیسهای میترا و «امشاس��پندان» دوازدهگانه که در سمت چپ و راست
مهرابه میترا بوده است ،نیز همگی از جا کنده شده بودند ،وانگهی دولت آلمان تالش
کرده است بخشهایی از این نیایشگاه پرشکوه را زیر نام «غار میترا» پاسداری کند.
در ب��االی بلندیهای کوههای زیبای «زارلند» که آنتن و دس��تگاههای دورگیر (تلفن)
و دورنگر (تلویزیون) اس��تان جا گرفته است ،یک نگاره (تابلوی) بسیار کوچک ما را به
سوی «غار میترا» راهنمایی میکند.
نکته بس��یار در خور نگ��رش (جالب) این که هن��گام دیدن از بازمانده این پرستش��گاه
که��ن ،پی ب��ردم که هن��وز کس��انی در «زاربروکن» زندگ��ی میکنند که بر ب��اور دیرین
ن جایگاه تندیسهای میترا و فرتورهای «امشاس��پندان»
خوی��ش ماندهاند .زیرا در پایی 
ویران ش��ده ،دیدم که کسانی بسان همیشگی (طور مرتب) به آنجا آمده و پنج و هفت
و دوازده و چهارده سپندار (شمع) روشن میکنند.
بلندی یک شب

«یل��دا» ب��ه معنای «زای��ش (تولد)» برگرفت��ه از زبان «س��ریانی» که از ش��اخههای رایگ

 / 46ارتیم نییآ

زبان «آرامی» اس��ت ،گرفته شده است .زبان «آرامی» یکی از زبانهای رایگ در گستره
خاورمیان��ه بودهاس��ت .برخی بر ای��ن باوراند که این واژه در زمان ساس��انیان که دبیره
زبانی (خطوط الفبایی) از راست به چپ نوشته میشده ،به زبان پارسی راه یافتهاست.
مردم دوران باس��تان ،و از میانش��ان نیرههای آریایی ،از هند و ایرانی ،و هند و اروپایی،
بوی��ژه از هن��گام پدید آمدن و فرود میترا ،از کوههای «پامیر» تاجیکس��تان که به هفت
هزار سال پیش میرسد ،دریافتند که کوتاهترین روزها ،آخرین روز پاییز و شب نخست
زمس��تان اس��ت ،و ب��ی درنگ پ��س از آن ،روزها اندک ان��دک بلندتر و ش��بها کوتاهتر
میشوند ،از همین رو آنرا شب «زایش خورشید» نامیده و آنرا آغاز سال قرار دادند
بدینس��ان ،در دوران کهن فرهنگ اوس��تایی ،س��ال با هر موس��م آغاز میشد و چهار
موس��م س��ال ،چهار س��ال بش��مار میآمد و از همین رو اس��ت که در تاریخ میگویند؛
«جمش��ید» و ی��ا بهمان کس برای نمونه چهارس��د س��ال زیس��ت (عمر ک��رد) که آرمان
چهارسد موسم ،که همان یکسد سال چهار موسمه بوده است.
وانگهی از هنگامه «جمش��ید» نخستین ،روز بهار و فروردین ،آغاز سال بشمار میآمد،
و جدا از جش��ن «نوروز» ،جشن «آب پاشونک» در سر موسم تابستان ،جشن «مهرگان»
در پاییز ،و جشن زایش (یلدا) در زمستان ،گرامی داشته میشد.
برای ایرانیان؛ «تاریکی» نماینده «اهریمن» بود و چون در درازترین شب سال ،تاریکی
اهریمنی بیشتر میپاید ،این شب برای ایرانیان ناگوار (نحس) بود و چون فرا میرسید،
آت��ش میافروختند ت��ا تاریکی و کارگزاران (عامالن) اهریمنی و ابلیس��ی (ش��یطانی)
نابود ش��ده و بگریزند ،مردم گرد هم انباز (جمع) ش��ده و ش��ب را با خوردن ،نوش��یدن،
شادی و پایکوبی و گفتگو به سر میآوردند و «خوانی» (سفره یی) ویژه میگستردند.
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از میترا تا محمد
ز گفت��ار و ک��ردار و پن��دار نی��ک
ش��د
فرهمن��د
ف��رخ
فری��دون
خ��رد پیش��گان نی��ز از راه او ،برفتن��د
ش��د
بن��د
در
دی��و
ت��ا
از ای��ن س��ه بج��و راه جن��ات ع��دن
ره��ی ک��ز ع��دن ت��ا خداون��د ش��د
(سیاوش اوستا)
سخن آغازین
بنام خداوند آگاهی ،آزادی و خردگرایی
ب��ا نگاهی ژرف به همه فرهنگها و ش��هریگریهایی که به دس��ت آدمی بر روی زمین
آفریده ش��ده است ،آنچه بیش از همه چیز پژوهشگر را به خویش میکشاند ،یکسویی
و یکنواختی بنیادی اس��تورههای تاریخی اس��ت؛ که این یکس��ویی و یکنواختی ،همه
فرهنگه��ا و ش��هریگریها را بگون��ه رازداری (مرموزی) به هم پیون��د میدهد ،و گویی
همه ،شاخسارها و گلهای روییده از یک درخت ،و برخاسته از یک ریشهاند.
«ایران»« ،مصر» و «یونان» از کهنترین کشورهایی هستند که نخش (نقش) بسزایی در
ساختن شهریگری جهانی ،فرهنگها و اندیشههای جهان داشتهاند و تاریخ جهانی،
نخست با «شاهنشاهی (امپراتوری) پارسیان» تحقق پیدا میکند.1
هت��ا «ریاضی��ات فیثاغ��ورث» و ف��رزان (فلس��فه) یونان��ی ب��ی پیدای��ی (بینش��ات) از
«پارس��یان» نیست« .اردمن» در زمینه گس��ترش فرزان و اندیشه پارسی در فرزان یونان
باس��تان میگوید«{ :هراک لیتوس» این نیرو را تخ��م همه رویدادها و میزان نظام عالم
میخواند ،این امر که آن «نیرو شعله» شمرده شده است زاده نفوذ مغان ایران است}.
از س��وی دیگ��ر «ه��راک لیتوس»« ،آپول��ون» و «دیونوس��وس» را در کن��ار «زئوس» جای
میدهد و آن دو را ،جنبههای دوگانه «زئوس» که همان آتش واالست میشمارد .البته
 1ـ هگل
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این کار او مستلزم تصرفی در اساطیر بوده است.2
و «الس��ال» « LASSALEزردشت» را پیش��اهنگ «هگل» میخواند و از سویی اندیشه
پارس��ی بی هنایش در «فیثاغورس» نبوده اس��ت« .فیثاغورس» شمارههای یگانه (فرد)
را برتر از ش��مارههای دوگانه (زوج) بش��مارش میگرف��ت و گالدیش  GLADICSHدر
سنجش کیش «فیثاغورسی» با باورهای چینی ،بر این نکته پای فشرده است.
از ای��ن گذش��ته «فیثاغورس» در بیان دوگانگیها (تضاده��ا ،از دوگانگی نور و نتریکی
(ظلمت) و دوگانگی نیکی و بدی (خیر و ش��ر) نیز نام برده اس��ت ،و این نکته بسیاری
از پژوهشگران پیشین و کنونی را برانگیخته است که آن شناختها را وامدار (مرهون)
آیین زردشت بدانند.3
فیساغورس (فیثاغورث) شاگرد زردشت

«س ِ
��هروردی» نیز ،فیس��اغورس را شاگرد «زردش��ت» دانسته اس��ت ،و اگر چه این نکته
ُ
که فیس��اغورس فرزانه و خردمند یونانی به ایران گش��ت و گذار (مسافرت) کرده باشد،
و ب��ا اندیش��ه و ف��رزان ایرانی آش��نایی یافته باش��د ،بدگمان و دو دل اس��ت ،ب��ا این رو،
فرنودهایی هم یافت میش��وند که از ریش��ه بدور از راس��تی (عاری از حقیقت) باشد ،و
شاید از همین رو باشد که «اخوانالصفاء» به فرزان «فیساغورسیان» نگرش همه جانبه
(توجه کامل) کردهاند و آنرا بنای کار خود بش��مار آوردهاند! در گش��تنامه (س��فرنامه)
«فیس��اغورس» گوی��ا در ب��اره گفتگوهایش با «زردش��ت» یادداش��تهایی آم��ده و وی،
ارزش��مندی (اهمیتی) بس��زا ب��رای گزینهها (آراء) و اندیش��ه (افکار) «زردش��ت» نهاده
اس��ت .دی��دگاه وی در باره آتش و س��زاواری و مهندی که برای «آت��ش مرکزی» باورمند
است چندان دور از خرد نیست که از همین راه گرفته شده باشد...
گویند «افالتون»« ،زردش��ت» را ستایش کرده و از فرزان او آگاهی داشته است« ،ارباب
4
انواع» افالتون با خدایان و «ارباب انواع» ایران کهن سخت نزدیکی دارد.
در پی اس�لام نیز ،پارس��یان در پاس��داری از اندیش��ه اسالمی (که آمیزش��ی از اندیشه
کهن ایرانی با پوشش��ی اس�لامی بود) جای ویژه و در خور ستایش��ی داشته اند و همه
کنشهای واگش��تی (حرکتهای انقالبی) پارسیان که رویاروی بهره کشی (استعمار)
و س��تمروانانان (اس��تبدادگران) عرب بوده است ،ریش��ه گرفته از فرهنگ و شهریگری
کهن ایران در کالب (قالب) اندیش��ه واگشتی نوین (انقالبی جدید) بنام «اسالم» بوده
History of Philosophy - 2
History of Philosophy - 3
 4ـ سیری در فلسفه اشراق ،صفحه 49
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اس��ت ،که با نوپردازی اندیش��ه (اجتهاد) هر زمان توانستهاند نبرد پهلوانی (حماسی)
تاریخی خویش را سازمان بخشیده و دنبال کنند ،و بیگمان «امام علی» و فرزندانش،
بهتری��ن پناه��گاه برای پایداری پارس��یان بودهاند که در این س��تیز واگش��تی «علمای
اجتهادگر» که پیش��تازان نبرده��ای آزادی و آگاهیبخش بودهاند ،توانس��تهاند در هر
زمان به فراخور روزگار مردم ،آتش واگشت (انقالب) را فروزانتر (شعلهورتر) کنند .بدین
رو ،ن��ام «ام��ام علی» همواره پایه ییترین پش��توانه و بهانه آنها بوده اس��ت و هتا ش��اید
بسیاری از زمانها «پارسیان» اسالمی« ،علویتر» از «امام علی» نیز بودهاند.
«امام علی» هوادار سه خلیفه؟

«ام��ام علی» در پی رس��یدن به توامن��دی «ابوبکر» و پس از او « ُع َم��ر» و آنگاه «عثمان»
ه��ر چند خود را ش��ایان فرمانروایی (حاکمیت) از دیگران میشناس��د؛ اما هرگز وارون
(برخ�لاف) رای م��ردم ،ک��رداری انج��ام نمیده��د و هتا بهترین مش��اور کش��ورداری-
باورمن��دی (سیاس��ی –عقیدتی) «خلفا» اس��ت ،و دو بار جان « َُع َم��ر» را نجات میدهد
و هن��گام ش��ورش مردم رودر روی «عثمان» ،با خرس��ندی همه جانب��ه (صمیمانه) از او
پشتیبانی میکند.5
«امام علی» هتا سه تن از فرزندانش را به نامهای «خلفا» مینامد :وی پس از «فاطمه»،
«امالبنی��ن» دختر «حزام» را به زن��ی گرفت« .عباس» و «جعف��ر»« ،عبدالله» و «عثمان»
را برای وی آورد که با «امام حس��ین» در کربال کش��ته ش��د و «لیلی» دختر «مس��عود بن
خال��د» را ب��ه زنی گرفت« .عبیدالله» و «ابوبکر» را برای وی آورد ،که به گفته «هش��ام بن
محمد» در گروه یاران و همرزمان «حسین» ،کشته شدند.
و ه��م «امام عل��ی» از «صهبا امحبی��ب» دخت��ر «بجیربنعبد» که از میان گرفتار ش��ده
گان (اس��یران) «خالدبنولید» در گرماگرم (اثنای) یورش به «عینالتمر» بودُ « ،ع َمر» و
«رقیه» را آوردُ « .ع َمر» چندان بزیست که به سن هشتاد و پنج سالگی رسید و یک نیمه
میراث امام علی از آن وی شد و به ینبع در گذشت.6
هم��ان گون��ه که دریافتی��م؛ «امام علی» هت��ا فرزندانی بن��ام «خلف��ا» دارد ! اگر چه در
میان «ش��یعیان پارس��ی» نه این که نام فرزند را از س��ه «خلیفه» گزینش نموده اس��ت!
ونکه همواره «خلفا» به او ناس��زا نیز میگویند بویژه « ُع َمر» کسی که دو بار با یاری امام
علی ،از مرگ جس��ته اس��ت و امام علی در بارهاش میگوید که« :او ( ُع َمر) مردی امین
 5ـ سر نوشتار «ارشاد» (شماره  )4را از نگر بگذرانید.
 6ـ تاریخ طبری جلد ششم ،صفحه 2696
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و نیرومند است.»7
وانگهی در ایران ،آنگونه با او برخورد میش��ود و پارس��یان در ش��ب کش��ته ش��دن اش،
« ُع َمر» سوزان و جشن و سرور برپا میکنند.
ِ
پارسیان اسیر تازیان ُکشته میشود« .ابومنصور»
« ُع َمر» به دست ایرانی و با برنامهریزی
گوید{ :ش��نیدم ک��ه قماذیان (فرزن��د هرمزان ایرانیزاده) در باره کش��ته ش��دن پدرش
میگف��ت :عجمان (پارس��یان) مدینه با همدیگر انس داش��تند ،فی��روز (قاتل عمر) بر
پدرم گذش��ت و خنجری همراه داش��ت که دو س��ر داش��ت و پدرم آن را بدست گرفت و
گفت :در این دیار با این چه میکنی؟ گفت :کس��ان را میرانم و یکی او را بدید و چون
عمر ضربت خورد گفت :این را بدست هرمزان دیدم که بدست فیروز داد.}8
در تاریخ ،با نگرش��ی ریش��ه یی و دانش پژوهانه ،اس��توار بر شالوده راستی درمییابیم
که کینه پارسیان به «خلفیهها» بویژه « ُع َمر» از ِمهر (حب) امام علی نیست ،ونلکه تنها
بدی��ن رو اس��ت ،که مس��لمانان در زمان « ُع َمر» به ایران میتازن��د ،و در آن زمان بود که
بس��یاری از پارس��یان به بردگی (اس��ارت) عربهادرآمدند و بدین سان روشن اندیشان
مس��لمان ایرانی که چارهای میجستهاند تا ستیز مردمگرایی (ناسیونالیستی) خویش
را روی��اروی بیگان��گان ،و آزادی و خودگردان��ی ای��ران «اس�لامی» ،ه��ر چ��ه میتوانن��د
مردمیت��ر کنند ،فرهنگس��از و براگیزاننده (محرک) مردم بودهان��د و همه اینها در پناه
«تشیع علوی» بوده است.
ب��اری ،ما در این نوش��ته دوباره نگری (مروری) بر اندیش��ه و فرهنگ پارس��یان ،از آغاز
پیدای��ش آریایی��ان به پهندش��ت ایران خواهیم داش��ت ،تا واگش��ت (انق�لاب) «پیامبر
اسالم» ،و پژوهشی نوین ارایه خواهیم نمود ،از پیدایش اسالم و شخصیت پیامبر آن و
در پی آن (در دفتری دیگر) همه جنبشها (نهضتهای) آزادیبخش ایرانی (علوی)
را که ستیز بیامان پارسیان برای آزادی و استقالل بوده است را بیان خواهیم کرد.
این رنجیره از نوشتارها (مطالب) پشتوانه سگالش (فکری) ما را در جایگاه پیامبرسانان
اندیشه استادانه (اجتهادی) خردگرای میهنی ایران در تاریخ نیز خواهد شناساند ،و به
ما یاری خواهد نمود تا شیوههای دستیابی به همبودگاه (جامعه) خردگرای «اسالمی»
را نیز بهتر بررسی کنیم ،زیرا که «اسالم ایرانی» ،نه اسالم امویان و عباسیان است ،و نه
اس�لام بهزادانها (ابومسلمها) و «خواجه نظام الملکها» است ،و نه اسالم نهاد گرای
شاهنشاهی دین شناسانه (سنتگرای سلطنتی فقاهتی) ،ونکه اسالم ایرانی اندیشه
خردگرای اس��تادانه اس��ت که همانند کهکش��انی رها ش��ده در تاریخ است ،که سمیره
 7ـ تاریخ طبری جلد پنجم
 8ـ تاریخ طبری جلد پنجم
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(خطوط) س��رخ و سپیدش از ایران و اندیش��ه آدمی و خردگرایی واگشتی و نوار سیاه و
چرکین او ،از اسالم شاهنشاهی و روحانیان سخن میگوید!
و در نوش��تههای آینده خواهیم یافت که چگونه «تش��یع علوی» ایرانی ،پایگاه پایداری
پارسیان در برابر تازش سگالشی کشورداری (فکری سیاسی) تازیان بوده است.
پیش از اینکه به ریش��ه س��خن بپردازیم ،در این هنگامه که چاپ پنجم این نوش��ته به
بازار میآید ،شایان یادآوری است که از تاریخ و شهریگری هفت هزار ساله ایران کوتاه
س��خنی به میان آوریم ،بویژه اینکه از مهرگان امس��ال ،بیش��تر ایرانیان بر آن ش��دهاند
تا گاهش��مار  7027آریایی میترایی را جایگزین گاهش��مار خورش��یدی  1384گُریزی
(هجری) خورشیدی نمایند.
درخشش ایران در هزارهها
و
تاریخ هفت هزار ساله ایران
سالنامههای جهان

بزرگتری��ن و نیرومندتری��ن دینهایی که امروز مردم جهان را بخود س��رگرم (مش��غول)
نموده اس��ت ،دینهای ابراهیمی و بگفتهیی پیامبران از نسل «آدم» میباشند .اسالم
و مس��یحیگری و یهودیگری دینهایی هس��تند که از یک جایگاه ،یک آبش��خور و یک
پایگاه (مرکز) برخاستهاند و هرکدام از اینها تاریخی برای خود دارند.
تاریخ اس�لام که به همانند سازی (تقلید) از تاریخگذاری پارسیان در زمان فرمانروایی
«عمر» آگاش��ته ش��ده است (به ثبت رس��یده است) اکنون س��ال  1426میباشد .این
تاری��خ از هنگامه گریز (هجرت) پیامبر اس�لام از «مکه» بس��وی «مدین��ه» در نگر گرفته
ش��ده است ،که بر پایه چرخش «ماه» اس��توار گردیده و بنام سالنمای «هجری قمری»
شناخته میشود.
سالنامه «هجری قمری» بشوند (بدلیل)جابجا (متغیر) بودن ماهها ،تنها یک سالنمای
نمادین (س��مبلیک) برای مس��لمانان اس��ت ،و هیچ کش��ور اس�لامی ،تاریخ سیاسی-
اداری خود را بر پایه آن اس��توار نس��اخته و نمیکند ،مگر ایران که سالنامه خویش را با
گریز پیامبر اسالم برابر کرده است و بجای چرخش «ماه» بر پایه «خورشید» آنرا استوار
نموده است که با «نوروز» و بهار آغاز میشود.
بخش گس��ترده دیگری از باش��ندگان (س��اکنان) گویال (کره) زمین ،از تاریخ ترسایی
(میالدی) بهره برداری میکنند که از هنگامه زایش «عیس��ی مس��یح» تا به امروز سال
 2011میشود.
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س��النامه یهودیان از هنگامه زندگی و یا زایش آدم اس��توار گشته است .این سالنامه از
سپتامبر امسال سال  5766شده است.
تاری��خ «فراماس��ونری» نیز ک��ه برگرفته از س��النامه یهودیان اس��ت ،با چهار هزار س��ال
نایکسانی (اختالف) پیش از زایش «مسیح» سال  6005میباشد.
آدم و فرزندانش

از س��ویی باید در نگر داش��ت که دینهای یاد ش��ده ،پیدایش زیس��ت خ��ود را از آغاز
زندگ��ی «آدم» میدانن��د نه زندگی ش��هرگانی ،و یا زندگی نخس��تین آدمی��ان که بگونه
ددواری (در حالت توحش) میزیسته است.
ام��ا چرا زندگی ددواری (وحش��ی)؟ به این فرنود که نش��انههایی در «قرآن»« ،تورات» و
«انجیل» در باره زندگی «آدم» و «حوا» به چش��م میخورد ،که بیانگر ددواری (توحش)
آدم نخستین است .این انسان که «آدم» نام دارد:
ـ برهنه زندگی میکند.
ـ از گیاهان و میوههای درختی بهره وری میکند.
ـ هنوز آتش را نمیشناسد.
ـ همخوابگی زن و مرد و زادآوری (تولید مثل) را نمیشناسد.
ـ پس از شناخت همخوابگی زن و مرد و شناخت توانایی فرزند دار شدن ،فرزندانشان
با هم همخوابه میشوند و...
نش��انه ددواری (توحش) آدم هتا س��دهها پس از او نیز در بیابان (صحرای) «س��ینا» و
دشت میانرودان (بینالنهرین) دنباله دارد.
فرزن��دان آدم ب��رای ه��ر دوده یی (نس��لی) فرمدار تیره ی��ی (رئیس قبیلهای) داش��تند
ک��ه او را «پیامب��ر» برگزی��ده از س��وی خ��دا میخواندهاند .ای��ن فرمداران هر اش��تباه و
ب��زه یی (خالفی) که بانجام میرس��اندند (مرتکب میش��دهاند) به «حس��اب خداوند»
میگذاشتهاند.
ب��دون هیچ گون��ه جداخواهی (اس��تثنایی) ،هر ی��ک از این فرمداران تبارها (روس��ای
قبیله) بزههای بزرگی دس��ت یازی��ده اند که این بزهها در «ق��رآن»« ،انجیل» و «تورات»
آمده است.
چنانچ��ه در دفتره��ای (کتب) دین��ی آمده اس��ت بزرگترین بزه (خ�لافکاری) «آدم»
ناپیروی (عدم اطاعت) او از «خدا» بوده است و بهره وری از میوه «درخت ممنوعه»! ،یا
بر پایه برخی دیدگاههای دیگر ،همخوابگی با «حوا»!
پس از همخوابگی «آدم» و «حوا» ،این دو ،دارای فرزندانی میش��وند که پسرانشان در
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همچش��می (رقابت)گزینش همخوابه از میان خواهرانشان بجان هم افتاده و «قابیل»
برای چنگ آوری (تصاحب) خواهر زیباتر ،برادرش «هابیل» را می ُک َشد.
نوح

فرمدار تبار دیگری اس��ت که بش��وند گرفتاریهای جنسی با فرزندش ،ناگزیر به ترک او
شده بود( .تورات ـ تکوین ـ اصحاح  16و قرآن سورههای  25و )26
لوط

ب��ا دو دختر خود همخوابه ش��ده ب��ود و مردم او «همجنسگرا» بودند که هتا دوس��تدار
دستاندازی به دو میهمان زیبا و جوان او بودند ( .تورات ـ تکوین ـ اصحاح  19و قرآن)
برگردانن��ده گان (مترجمان) و گزارندگان (مفس��ران) دفترهای (کت��ب) دینی داومند
(مدعی) ش��دهاند که دو جوان زیبایی که مهمان «لوط» بودند ،فرش��تگانی از آس��مان
آمده بودند! ما نادرس��تی این سخن را در نوشتهها و نوشتارهای پیشین درواخ (ثابت)
نم��وده و بی��ان کردیم ک��ه خداوند برای س��خن گفت��ن با انس��ان ،نیازی به فرس��تادن
فرشتگان (مالئکه) در کالب (جسم) انسانهای دیگر ندارد ،و از سویی اگر بخواهد دو
جوان زیبا برای «لوط» و یا شخص دیگری بفرستد ،میتواند اینکار را رازگونه (محرمانه)
انجام بدهد تا بهانهای به دست مردم همجنسگرای «لوط» ندهد!؟
وانگهی ،در واژاک توده گانه(اصطالح عامیانه) میدانیم که مردم به هر دختر و پس��ر
زیبایی ،فروزه (صفت) فرش��ته میدهند و در یک س��خن ،همه خوش��رویان و زیبایان را
فرشتگان (مالئکه) مینامند.
ابراهیم

همسرش «سارا» را برای گاو ،گوسفند ،شتر و برده به «فرعون» موداری (مصر) فروخت
(تورات ـ تکوین ـ اصحاب .)12
ابراهیم نیز هر چه کرده ،بنام دس��تورهای «الهی» گذاش��ته و آنرا دس��تور خدا نامیده
است.
ابراهیم ،در پی بروز خشکس��الی (قحطی) و تنگدس��تی در میان خانوادهاش ،بسوی
موداری (مصر) راه میافتد ،زیرا ش��نیده اس��ت ک��ه فرمانروای موداری ،زن��ان زیبا را از
پ��دران و ب��رادران در برابر پرداخته��ای خوبی خریداری میکن��د ...ابراهیم این داد و
ستد (معامله) را بمارش (بحساب) فرمان خدا میگذارد.
ابراهیم باهاجر که هدیه فرمانروای مصر به سارا بوده است همخوابه گشته و اسماعیل
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(نیای بزرگ قریش و پیامبر اسالم) را آورده است( .گفته است فرمان خدا)
«س��ارا» که بچهدار نمیشده است ،در پی سفارش��ش ،چند جوان زیبا بخانه «ابراهیم»
میآیند و باردار شدن سارا را به او خبر میدهند« ...ابراهیم» داومند (مدعی) میشود
ک��ه این جوانان زیبا ،نه فرش��ته گان ،ونکه خ��ود «خدا» بودهاند ک��ه در چهره جوان به
خانه و بارگاه (حریم) او آمده و مژده بارداری همسرش را دادهاند!!
پس از اینکه «س��ارا» هم دارای فرزند میش��ود ،تنشی س��خت میان «سارا» و «هاجر» و
فرزندان این دو پدید میآید« .ابراهیم» برای پایان بخش��یدن به درگیری همس��رانش،
ب��ر آن میش��ود تا یکی از فرزندان خ��ود را نابود کند ،اگر چه بن��ام گربانی (قربانی) به
دستور «خدا»!!
«ابراهیم» پس از این که خود را برای سر بریدن فرزند بزرگش ناتوان مییابد ،از کشتن
او دوری ورزیده و چنین وانمود مینماید که «خداوند» خواسته است او را آزمون کند!!
درگی��ری زنان «ابراهیم» پایان نمیپذیرد بدین رو بر آن میش��ود ت��ا «هاجر» و فرزند او
«اسماعیل» را در بیابان خشک و سوزان عربی رها سازد( .گفته است فرمان خدا)
داود

ب��ه همس��ر یکی از فرماندهان س��پاهش دس��ت درازی نمود و پس از آن ک��ه آن زن از
«داود» باردار ش��د ،ش��وهر او را به جنگ فرستاد و دس��تور داد تا او را از پشت بکشند و
پ��س از م��رگ ش��وهر ،داود زن را به درگاه خود آورد( .تورات  3ـ س��اموئل اول ـ اصحاح
)11
سلیمان

با اینکه زن و فرزند بسیار داشت ،به عشق «بلقیس» شهبانو (ملکه) «صبا» به آن کشور
لشکرکشی نمود و «بلقیس» را ربود( .تورات ـ پادشاهان اول ـ اصحاح )11
خدای ایرانی ،دانا و توانا

خدای تازی ،نادان و ناتوان

وانگهی در برابر همه این دش��واریها و در همه این هنگامهها ،ش��هرگانی و مردم ایران
بس��یار انس��انیتر و آگاهانهتر میزیس��تهاند و همجنسگرایی و پیمان زناشویی میان
خواهر و برادر ،و پدر و دختر ،هرگز در ایران هس��تی نداش��ته است ،و از سویی چنانچه
در دفتر «دینداری و خردگرایی» نوش��تیم؛ هتا خدای آریایی ،خدایی است دانا و توانا،
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در برابر خداوند فرزندان «آدم» که خدایشان ،خدایی نادان و ناآگاه است!!
زیرا ،خدای آدمیان ،ش��هریگری را نمیشناسد و از زندگانی انسانها در آنسوی آبها
را نمیدان��د ،و ه��ر چ��ه هس��ت در «آدم» و از «آدم» میدان��د ،و بگونه ریش��ه یی ،همه
داس��تانهایی که از «آدم» تا «خاتم» س��رایش میش��ود ،افس��انههایی است که سخن از
ناآگاهی و نادانی خدای آنها میگوید.
برای نمونه ،خدای آنها نمیداند که چهار گام باالتر از دشتی که «آدم» و «حوا» در آن
سرگردانند ،شهرگانیهای بزرگ موداری (مصر) و سیاهان آفریقا ،و یا ایران میباشند،
که فرزندانشان میتوانند با آنها پیوند زناشویی ببندند ،بجای این که با خواهران خود
همخوابه شوند ،و برای گزینش خواهر زیباتر خون و خونریزی راه بیندازند!!
و نگرش ریشه یی به داستان «درخت ممنوعه» و ترفند اهریمن (ابلیس) و دیگران نیز،
از ف��روزه خ��دای آدمیان ،که خدای نادانی اس��ت ،پ��رده بر میدارد ،خدای��ی؛ که توانا
و دان��ا به آینده نیس��ت تا بدان��د «آدم» فریب میخورد و اهریمن ترفن��د میزند (توطئه
میکند)!!
هت��ا در موش��کافیهای فرزانی (توجیهات فلس��فی) نیز که پس از ش��دهها ،فرزانگان
(فالس��فه) دینی ،با خوشرویی به سر هم کردن آن برآمده اند؛ چالش اهریمن با «آدم»
را از فروزههای نادانی او ،که گوهر (جوهر) و ریشه و سرشت نمودهاند ،ناآگاه از آن که
اهریمن ،خود فرش��تهایست بدون گُزینش که دربس��ت در فرمان خداوند است ،و این
آدم است که توانایی اراده و نافرمانی (عصیان) دارد نه هیچ فرشته دیگری!!
و با این همه ،این که خدای آدمیان ِ،نادان به آینده و آنچه خواهد گذش��ت ،ونکه برده
و پیش��کاران و آفریدههای او (اهریمن و آدم) به هماوردان (رقبا)و هم زوران حریفان)و
همرزمان او میشوند!!
در برخی برداش��تهای فرزانی (توجیههای فلس��فی) دینیُ ،پرسمان اهریمن و «آدم»
و ِکشتی «نوح» و گُربانی (قربانی) کردن فرزند «ابراهیم» و دیگر داستانها را ،آزمودن
هر کدام از این چهرهها از س��وی «خدا» خوانده و دانس��تهاند ،و فرزانگان دینی چنین
وانمود میکنند که برای نمونه« ،خدا» خواسته «آدم» را آزمون نماید تا ببیند از دستور
و گفت��ه اش پی��روی میکند یا خی��ر؟ و یا «ابراهیم» را میخواس��ته آزم��ون بکند که آیا
فرزندش را در راه خدا (چه راهی و چه خدایی؟) گربانی خواهد نمود و یا نه؟
این س��خن و روایش (توجیه) هم نش��ان از نادانی و ناآگاهی همان «خدا» میش��ود!!
زیرا «خداوند» که خود آفریننده «آدم» و «اهریمن» و «ابراهیم» اس��ت ،و از س��ویی دانا و
توانای بی همتا نیز میباشد ،پس دیگر چه نیازی دارد که با جان و زندگی مردم چون
اروسکان (عروسکان) بازی کند ،و از آنها آزمون بگیرد؟!
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یک استاد و آموزگار ،آنگاه از شاگردش آزمون میگیرد که به توانایی و دانش او آگاه و
دانا نباشد!! اگر بداند که شاگرد پذیرفته (قبول) یا ناپذیرفته (رفوزه) خواهد شد ،دیگر
جای آزمون ندارد! از سویی« ،خدا» که یک آموزگار ساده نیست؛ «خدا» آفریننده زمین
و زمان و آدمی و هس��تی اس��ت! «خدا» ،توانا و دانا به همه چیز و همه کس میباش��د،
پس نیازی ندارد که ،کس��ی همانند یک گوس��پند فرزند دلبند خود را سر ببرد ،و یا در
پوشاک (لباس) دو جوان زیبا و ورزشکار به کسی مژده پدر شدن بدهد ،و یا با دیگری
چنان و چنین کند!؟
«زردش��ت» از همین روس��ت که نخس��ت؛ گربانی را ناش��ایا (ممن��وع) مینماند و دوم؛
خدای��ش را «اهورامزدا» در چم «دانای توان��ا» مینامد .و گربانی «گاو نر» که از هنگامه
«میت��را» رایگ بوده اس��ت ،نیز از میان ب��ر میدارد؛ زیرا در هنگام��ه «میترا» چون زمین
گستره (منطقه) «پامیر» (جای گرفته در تاجیکستان کنونی) نیازمند کود بوده است،
«میت��را» برای ُپربارتر ش��دن (حاصلخیزتر) زمین ،از م��ردم «پامیر» میخواهد که گاوان
را س��ر بریده و خ��ون آنها را بر روی زمین پخش کنند ،مردم چن��ان میکنند و زمین در
پ��ی این کوددهی ُپربار میش��ود و مردم از آن پس چون از بنیان و ریش��ه و خردمندی
(فلس��فه) درس��ت دس��تور «میترا» آگاه نبودهاند؛ گمان میکنند که َد ِمش (نفس) سر
بریدن جاندار ،نیکو و ِ
بارده میباشد.
وانگه��ی فرام��وش نکنیم که «خدای ای��ران» از همان هنگامه «میت��را» و یا «کیومرس»،
خدای��ی آگاه ،دان��ا و توان��ا ب��وده اس��ت که م��ردم را ب��ه راس��تی ،درس��تی و نیکوکاری
میخوانده است ،و وارون (برخالف) این خدای درستکار ایران ،خدای «آدم»  .فرزندان
او ،خدایی بوده اس��ت کارگشای (حالل) دش��واریهای رهبران نیرههای سامی! که هر
آین��ه (البت��ه) نام «پیامبر» هم بر خود مینهادهاند! این خدای گش��اینده دش��واریها،
هرگاه که فرمدار تیره یی (رئیس قبیله یی) {پیامبر} دشواری داشته ،برای یاری به وی،
«فرش��تهیی» میفرستاده ،و همه نادانی و ناآگاهی این فرمداران تیرهها {پیامبران} نیز
به حساب «خدا» گذاشته میشده ،و رهبران تیره بنام «پیامبر خدا» از سوی او ،بنام او
و اراده او سخن میگفتهاند.
«موس��ا» ک��ه آدم دان��ش داش��ته و فرهیخت��ه (تحصی��ل ک��رده) و دنیادی��ده و رهاننده
«بنیاس��رائیل» (یهودی��ان)از س��رزمین م��وداری میباش��د ،پیامب��ر راس��ت ک��ردار و
شهرگانیس��از ای��ن تیره اس��ت؛ زی��را ک��ه وی ب��ا «ده فرمانی» که م��یآورد بس��یاری از
نشانههای بیشهرگانی دیروز مردمش را ،ریشه کن (منحل) میکند.
وانگه��ی ،از «رب» و پیامبران��ش چ��ون «آدم»« ،ن��وح»« ،لوت»« ،ابراهیم»« ،س��لیمان»،
«داود» و دیگران باید پرس��ید که اگر در هنگامه آدم ،همخوابگی برادر و خواهر بش��وند
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(بعلت)نب��ود انس��ان دیگر ،بی ارادگی (جبری) بوده اس��ت؛ پس چ��را در هنگامههای
پ��س از او ،همجنسگرای��ی و پیوند پدر با دخت��ر ،و خواهر و برادر ،ریش��ه کن (ملغی)
نشده است؟!
از سویی دیگر ،اگر همه آنها «پیامبر» بودهاند و با «خدا» در تماس روراست (مستقیم)
بودهان��د؛ چگون��ه خداون��د در س��دهها و هزارههایی که میگذش��ت ب��ه پیامبران خود
نمیگفت که همجنسگرایی و همخوابگی با دختر و خواهر نادرست است؟
هر چند «موس��ا» با «ده فرمان» میتوانس��ت فراگش��تی (تحولی) در اندیش��ه تیره خود
پدی��د آورده ،و آن��ان را ب��ه س��وی ش��هرگانی جهان��ی نزدیک کن��د ،اما فرزن��دان دیگر
«ابراهیم» که در بیابان «عربس��تان» و «مکه» میزیس��تهاند ،همچنان س��دها سال پس
از «موس��ا» و «عیس��ا» ب��ر آیینهای بدوی پیش از «موس��ا» میزیس��تند که س��ر بریدن
فرزندانش��ان ،همجنسگرایی و همخوابگیهای همیش��گی (بیرویه) دنبال میشده
اس��ت ،به گونهای ک��ه کمتر بزرگم��ردی را از «قریش��یان» میتوان س��راغ گرفت که در
دامان پدر و مادر خود بزرگ شده باشد ،و پایه زندگی تیره یی آنها بر زندگی خانوادگی
برتری داش��ته ،و هتا «عبدالله» (پدر پیامبر اس�لام) رهانیده ش��ده از گربانی شدن در
پای ُبتهاست .زیرا پدرش نیازه (نذر) کرده بود اگر ده فرزند بیاورد ،یکی از آنان را در
برابر ُبتها َسر خواهد برید.
دیگ��ر نش��انه بدویگری تازی��ان ،زنده بگور کردن دختران اس��ت ،ک��ه آن نیز بخوبی در
«قرآن» آورده شده است.
شهرگانی ایران در هنگامه «آدم» برهنه و بدوی (عریان و وحشی)

ب��اری اینه��ا روخوانی (مروری) ش��تاب زده بر ناش��هرگانی (بیتمدن��ی) تاریخ آدمیان
(مردم و دینهایی که پیدایش انسان را از هنگامه «آدم» میدانند) بود.
حال ببینیم در شش ،هفت ،هشت و نه هزار سال پیش که هنوز نَه «آدم» وجود داشته
اس��ت و نه آدمی��ان ،بر مردمانی که آنس��وی «دریای پارس» (خلیج ف��ارس)« ،کرخه» و
«کارون» و بگفت��های در آن س��وی میان��رودان (بینالنهرین) زندگ��ی میکردهاند ،چه
میگذشته است؟ و آیین و شهرگانی شان چگونه بوده است؟
ش��نیدنی اس��ت که در ای��ران ،از نُ��ه هزار س��ال پیش ،نش��انههای زندگی ش��هرگانی،
همزیستی و دهداری به چشم میخورد!
بگفت��ه ی��ی ،هزاران س��ال پی��ش از «آدم» و آدمی��ان ،در ای��ران ،مردمانی با ش��هرگانی
بینشمند (با شعور) و دانشمند میزیستهاند.
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ن ُه هزار سال شهریگری ،دهداری و کشاورزی در ایران

این سخنان ،راستیها و درستیهای (حقایق و واقعیات) یافت شده تاریخ ایران است
که آن هم شوربختانه (متاسفانه) و شاید خوشبختانه ،بدست نا ایرانیان (غیر ایرانیان)
یافت شده است.
کاوشهایی که چند س��ال پیش در اس��تان «کرمانش��اه» انجام شد؛ نشان میدهد که
دیرینگی کش��اورزی و زیس��ت و دهزیستی در ایران ،به هزارههای هشتم و نُهم پیش از
زایش (میالد) میرسد .کاوشهای انجام شده در دهکدههای «آسیاب»« ،تپهسرا» (در
نزدیکی کرمانش��اه) یکی از کهنترین مانداکها (آثار) زندگی کشاورزی ایران و جهان
را ،نویافته (مکش��وف) س��اخته اس��ت و کهنترین خانههایی را که انس��ان ایرانی برای
زیستگاه (سکونت) خود ساخته است ،آشکار میکند.
دانههای گندمی که در این خانههای کهن یافته شده همراه با ابزارهای تیزی از سنگ
که بر روی تیغههای آن ،نش��انه ُب ِرش از س��اگههای (س��اقههای) روییدنیها (نباتات)
نمودار اس��ت ،و همچنین آس��یابهای نخس��تین که با یاری آن گندم ،آرد میش��ده،
نویافت گردیده است...
انس��ان ایران��ی ،نُه هزار س��ال پی��ش از زایش ،ب��ا ابزارهایی که باس��تان شناس��یهای
«شوش» بدست آمده ،از تاریخ برخوردار است.
این بخش (منطقه) از چند س��و به رودهای «کارون»« ،کرخه» و ش��اخههای (ش��عبات)
آن ،س��رزمین سرس��بز و ُپر باری (حاصلخیزی) را میس��ازند ،که به «باغ فردوس= باغ
پردیس» یا «جنات عدن» ُپر آوازه ش��ده اس��ت (مشهور بوده است) و دور از ِخرد نیست
تا بپنداریم «جنات تجری من تحتها االنهار» که در «قرآن» به مس��لمانان ُمژده (وعده)
داده شده است ،از همین جا بوده باشد.
«جن��ات» در چم جاهای پوش��یده از س��بزه و درخت و رودخانهه��ای روان (جاری) هم
چ��ون رودخانههای «کارون»« ،کرخه» و «آمو دریا» (جیحون) را در بر میگرفته اس��ت،
ک��ه تازی��ان چکه ی��ی (قطرهیی) و ش��اخهیی از آن��را ،در بیابان خش��ک و س��وزان خود
نداشتهاند.
برخ��ی نی��ز« ،باغ ف��ردوس» و «جنات عدن» را س��رزمینهای «فلس��تین» و «اس��راییل»
کنونی دانس��تهاند ،و ب��ر پایه کاوشهای کنونی و واپس��ین مانداکه��ای (آخرین آثار)
بدست آمده که در شهریور و مهرماه سال  7016از شهریگری کهن ایرانی در اسراییل
نویافت (کشف) شده است ،بیانگر گستردگی شهریگری دیرزمان ایرانی است.
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بشنو از افسانه نوین «آدم»

از س��ویی؛ «هب��وط» را در ب��اره «آدم» میت��وان «آواره گ��ی ناگزی��ری» (تبعی��د) ماناک
(معن��ی) کرد ،و با ش��ناخت تاریخ ،اندریاب تر (مفهومتر) میش��ود که «آدم» ،یک پاره
(عنصر) بزه کاری (خطاکاری) بوده اس��ت؛ که از شهرهای شهریگر (متمدن) گرداگرد
بیاب��ان (اطراف صحرا) رها ش��ده باش��د .زیرا ،چنانچ��ه میتوان از تاریخ بیرون کش��ید
(اس��تخراج کرد) بی گمان «آدم» ،انسانی بوده است که در گستره (نجد) ایران زندگی
میکرده اس��ت ،و بفرنود کجروی و بزههای جنسی بسیاری که از او سر زده بود؛ «رب»
که همان فرمانده و رهبر بزرگ ش��هر «شوش» بوده اس��ت ،فرمان به آواره گی ناگزیری
(حکم تبعید) «آدم» به بیابان برهوت «س��ینا» و یا ...داده باشد ،و چون فرمانده شوش
(رب) نمیخواس��ته که آدم بتواند زادآوری (تولید مثل) کن��د تا فرزندان نابابی از خود
پدید آورد؛ وی را بگونهای بی فرزند (مقطو عالنسل) نموده و به همراه همسرش «حوا»
در بیابان آنسوی میانرودان (بینالنهرین) رها میکند.
ام��ا گویا «آدم» و «حوا» تنها باش��ندگان (س��اکنان) ببابان «س��ینا» نبودن��د ،و چنانچه
مردم��ان نخس��تین در «اس��ترالیا» ،چه��ل ه��زار س��ال پیش��ینه ش��هریگری دارن��د ،و
سرخپوس��تان «آمریکا» پنجاه هزار س��ال پیش��ینه زندگی دارند ،و بومیان سیاهپوست
«آفریقا» و بیابان «س��ینا» نیز که از دهها هزار س��ال پیش وجود داش��تهاند؛ در هنگامه
آواره گی ناگزیری «آدم»،بی گمان َکس یا کس��انی از سیاهان «آفریقا» با او آشنا شده،
و با پزش��کی و س��پارش (توصیه) یکی از همین سیاهان غولپیکر با دارویی که از یکی
از درختان بومی تهیه ش��ده بود ،درمان مییابد ،که واپس��ین تر ،آن غول س��یاه پیکر،
«اهریمن» (ابلیس) نام گرفته است.
«آدم» از آن پس ،دیگر بار میتواند چون انس��انهای دیگر ،زادوری (تولید مثل) کند.
چگونگی درمان «آدم» وارون (برخالف) دستور فرمانده شوش (رب) بود ،که خوشرویی
به زادوری او نبوده است!
هر آینه (البته) پیش بینی فرمانده ش��وش (رب) درس��ت از آب درمیآید ،و چنانچه در
تاریخ دیدارگریم (ش��اهدیم)؛ فرزندان «آدم» نه تنها همه گونه بزه فراخویی (اخالقی)
و دیگر ناراس��تیها را بانجام میرس��انند ،ونکه همه آن کارها را بمارش (بحساب) خدا
گذاش��ته و خودشان را نیز پیامبران خدا شناس��ایی نموده و تاریخ شهرگانی آدمیان را
ه��م از میان ُب��رده و تاریخ بیابانگردی بادیه نش��ینان را ،بجای تاریخ کهن و ش��هرگانی
موداری (مصر) ،ایران و آفریقا به جهانیان بشناسانند ،و پیدایش آدمی را که میلیونها
س��ال پیشینه زیس��تی دارد ،به «آدم» و «حوا» که کمتر از شش هزار سال زیوش ( ُعمر)
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دارند نسبت میدهند...
باری ،بدینسان است که در یک سوی جهان شهرگانی با هفت هزار و یا نه هزار سال
پیشینه شهرنشینی ،خانهس��ازی ،ابزارسازی ،تشکیل خانواده و دیگر پامیگیرد ،و در
آنس��وی آبها ،زاده یی (نس��لی) از یک انس��ان آواره ناگزیری چشم بجهان میگشاید
ک��ه س��دهها در بیش��هرگانی و نادانی بس��رمیبرد ،و تاریخ خود را تاری��خ همه آدمیان
میسازد!!
ش��نیدنی اس��ت بدانیم که همه نامهای بهره ور (استفاده) ش��ده در هنگامه آدم ،همه
نامهای ایرانی است چون:
ـ «آدم» = بشر ،انسان
ـ «رب» = سرور ،آقا
ـ «ابلیس» = نیرنگ باز ،خشن ،بد بو
پادش��اه و فرمانده بزرگ شوش ،که در میان مردم از گرامیداشت (احترام) و توانمندی
(ق��درت) اهورای��ی ویژه برخوردار بوده اس��ت ،نمودگاه (مظهر) توانای��ی ،دانایی و نماد
(سمبل) انسان نمونه دوران خود بوده است؛ با نام «رب» از او یاد میشده است.
«آدم» حدا از (به جز) پادش��اه «شوش» که فرماندهی توانمند و توانا بوده است؛ نیروی
برتر دیگری را نمیشناخته است ،و نیروی برتر شاه «شوش» جایگاه «خداوند» را داشته
است ،وارون دستور پادشاه شوش (رب) به پزشگی اهریمن (سیاه غول پیکر آفریقایی)
گوش داده و پس از مداوا شدن ،با «حوا» همخوابه میشود و افسانه «درخت ممنوعه»
و اهریمن و ...از همان دوران ،در میان فرزندان «آدم» بر جای میماند و دیسه (شکل)
افسانههای آیینی (مذهبی) میگیرد.
درست در همان زمان آواره گی ناگزیری و بادیه نشینی «آدم» ،در بخش باختری ایران
کنونی ،شهرگانی دبیره یی (تمدن خطی) پدید میآید.
بن مایههای (اس��ناد) بدس��ت آمده از پنج تا ششهزار س��ال پیش (هنگامه تبعید آدم)
نش��ان میدهن��د که در رش��ته کوههای (سلس��له جب��ال) «کوهپایه باخت��ری زاگرس»
تیرههای؛ «هوریان»« ،لولوبیان»« ،گوتیان»« ،کاس��یان» و نیز برخی پش��تههای دیگر،
که گویا با نیرههای «ایالمی» خویشاوند بودند ،زندگی میکردند.
دیگر مانداکهای بدس��ت آمده نش��ان از زیس��ت نیرههای «هوریان» در پنجهزارس��ال
پی��ش در کران��ه دره رودخان��ه «دیال��ه» و «گوتیان» در جای��گاه خاوریت��ر از «لولوبیان»
زندگی میکردند.
در چهار هزار س��ال پیش ،نیرههای «کاش��ی» در بخش ونس��اری (مرکزی) کوهس��تان
«زاگرس» در سرزمینی که امروز «لرستان» خوانده میشود میزیستهاند .این شهرگانی
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تا مرز «کردستان» و رود «دیاله» راستا (امتداد) داشته است.
از س��ویی ،همس��انی (ش��باهت) و همس��انی ش��هریگریهای نویافت��ه (تمدنه��ای
مکش��وفه) در سرزمین ایران ،و شهرگانیهایی که در خاک میانرودان ،آسیای کوچک
(صغیر)« ،افغانس��تان»« ،ترکمنستان» و دیگران در زمانهایی بیش و کم نزدیک پدید
آم��ده ،نکت��ه خویش��اوندی و بنیادگاه (منش��اء) یگانه ای��ن رهدادها (تح��والت) را ،نزد
باستانشناسان و خاورشناسان زمینه ساز ساخته است.
در ایران ،که بیش از همه جا زیر کاوش بوده است ،شهرگانی و شهرنشینی و کشاورزی
را میت��وان از هفته��زار س��ال پی��ش یا پنجهزارس��ال پی��ش از زایش نگاش��ت ،که در
هنگامه شهرگانیهای «حس��ونه» جای گرفته در نیمروز (جنوب) «موصل» ،شهرگانی
«تلحل��ف» جای گرفته در دش��ت «دجله علیا» ،و ش��هرگانی «اری��دو» در نیمروز خاک
میانرودان در کنار هم بگونه همزیست (مسالمتآمیز) میزیستهاند.
بدی��ن رو ،امروز با نویافتهه��ای تاریخی ،ما در جایگاه پارههای ایرانی ،میتوانیم تاریخ
شهرگانی میهنمان را به هزاره هفتم پیوند بدهیم ،زیرا که نخستین نشانههای نو یافت
ش��ده از شهریگری در پهندشت ایران ،دس��ت کم به هفت هزار سال پیش میرسد .ما
در جایگاه پارههای ایرانی ،چرا باید در بند اندیشههای «آدم» آواره ناگزیری و فرزندان
بیشهرگانی او جای گیریم ،و تاریخ راستین و کهن خویش را زنده نکنیم؟!
امروز ،بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که تاریخ پیدایش انسان نخس��تین به هزاران هزاران
(میلیونها) س��ال پیش میرس��د ،و س��رخ پوس��تان آمریکا و س��یاهان آفریقا و بومیان
اس��ترالیا ،دهه��ا هزار س��ال پیش��ینه ش��هریگری دارن��د و ایران م��ا ،بر پای��ه یافتههای
باستانشناسان دست کم هفت هزار سال پیشینه دارد.
از س��ویی ،ی��ادآوری این نکته بایس��ته (ضروری)اس��ت؛ که م��ا ،همه ج��ا از ماندگاران
پهندشت (س��اکنین نجد)ایران در جایگاه ایرانی یاد کردیم .هرچند در روزگاران کهن
در س��رزمین «ش��وش» و فرمانروای��ی «ایالمیان» و «ماده��ا» و «پارتها» و «پارس��یان» و
دیگران ،نام «ایران» کنونی هنوز رایگ نبوده است.
بدی��ن رو ،ب��ا این بیان و پژوهش نوی��ن و کوتاه از هزارههای ایران اس��ت؛ که میتوانیم
س��النامه و گاهش��مار ایران را با درخشش پرش��کوه هفت هزار ساله سرزمین خود پیوند
داده و از تاری��خ هفت هزار س��اله آریای��ی میترایی ،در همه جا نام ب��رده ،و از این تاریخ
بجای  1384تازی بهره بریم.
سال آریایی میترایی  7027برابر با سال  1384تازی

اگر دیروز را بیاد آوریم و خوبیهای گذش��ته را آرنگ خویش س��ازیم (ش��عار کنیم) تا به
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بینشی (شعوری) نوین دست یابیم و بتوانیم سپهر (فلک) را آسمانه (سقف) بشکافیم
و پیرنگی (طرحی) نو دراندازیم ،کاری نیکوست.
اگ��ر ت��وده ی��ی (ملت��ی) از پیش��ینه و دس��تآوردهای کهن خوی��ش س��خن بگوید ،تا
کارآزماییهای (تجربیات) گذشته چراغ راه امروز و فردا باشد ،آن هم کاری نیکوست.
ی��ک توده (ملت) چون خانوادهیی میماند که میبایس��ت به ریش��ه و ش��الوده خویش
سرفراز باشد و هتا بدیها را در جهت خوبی و نیکویی نوسازی (ترمیم) کند.
میه��ن گرایی (مل��ی گرای��ی) در درازای تاریخ ،برترین جایگاه پیوس��تن و همبس��تگی
مردم بوده اس��ت ،هر چند در هنگامههایی ،اندیش��هها و دینها و کیشهایی ،بر این
بنیان پیش��ی گرفتهان��د ،اما رهآوردهای نو در هر س��رزمینی ،بیهنای��ش (بی تاثیر)از
داشتههای کهن هر نوده یی (ملتی) نبوده است.
بهمین رو؛ میبینیم که سوسیالیس��م «چین» با «روس��یه» ،و «روسیه» با «کوبا» ،و همه
اینها با سوسیالیس��م باختر زمین،از ریش��ه با هم دگرگون اند ،و یا اس�لام «عربس��تان»
با اس�لام «لبنان»« ،س��وریه»« ،مصر» ،آپاختر (ش��مال) «آفریقا» و همه اینها ،با اسالم
«ترکیه» و «ایران» دگرگونه است...
بدی��ن رو ،در گاه��واره امروز جهان ،که باختر ،فرمانروایی «کلیس��ای مس��یحی» ،و ما،
فرمانروای��ی «فقاه��ت اس�لامی» را (با بهای س��نگین و گ��ران) آزموده ییم ،هر انس��ان
خردمن��دی را ب��ر آن م��یدارد تا با نادان��ی و ژاژ (خرافه) و نیرنگ و دو روی��ی (ریا) با هر
نام و به هر نمایی (ش��کلی) که بوده و هست ،پیکار کند هر چند این نبرد بر تودههای
باورمند(مومن) که سپنتاهایش��ان (مقدساتش��ان) هر چند پوش��الی ،اما پیوسته ،با
عصبیتهائی ژرف میباشد گران آید و سختپذیر باشد اما وظیفه هر عنصر خردگرائی
که در جهت روشنگری جامعه گام برمیدارد آنست که افشاگر و آگاهیبخش باشد.
بدین روست که ما از این پس از تاریخ هفت هزار ساله آریایی ـ میترایی سخن میگوییم
و چنانچه گفتیم با سنجش��ی که از نخس��تین نشانههای زندگی و شهریگری آریایی در
پهندشت (فالت) ایران {و آن هنگامی است که تاریخ آنرا میتوان پیرامون (در حدود)
هزاره پنجم پیش از زایش جای داد و میتوانیم پیش��رفتی را که در ش��هریگری گیتایی
(مادی) باش��ندگان پهندشت (ساکنان نجد) ایران رخ داده ،کم و بیش (تقریباً) بدون
گُسس��ت (انقطاع) دنبال کنی��م} و پیدایش «میترا» ،نخس��تین آیی��ن و خداوند ایرانی
بدس��ت آوردهایم که تا واژگونی شاهنشاهی در ایران ،و فرمانروایی مالیان که میشود
 7000س��ال {پن��ج هزار س��ال پیش از زای��ش ،بافزایش (باضافه)دو هزار س��ال پس از
آن} و از آن تاری��خ 22 ،بهمن ،تا به امروز را که  27س��ال میگذرد بر آن افزودهایم ،که
میشود سال  7027آریایی میترایی.
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از این پس ،خویش��کاری (وظیفه) هر ایرانی بزرگمنش��ی (با شرف) و میهندوستی که
از هر نیره و تبار و آیین ایرانی آریایی اس��ت میباش��د تا از ای��ن تاریخ بهره وری نموده،
و آن را به دیگران بشناس��اند ،و هر جا که س��خن از گاهشمار (تقویم) و تاریخ ایرانزمین
میآید؛ میبایس��ت که ایرانی ،از تاریخ هفت هزار س��اله سر بلند خویش سخن گوید و
بس!
آیین «میترا» ،نخستین باور و آیین جهانگیر ایرانی

از می��ان تودهه��ای کهن (ملل قدی��م) ،ایرانیان ،بیش از تودههای دیگر در ش��هرگانی
جهان��ی ،و بوی��ژه (بخص��وص) در ش��هریگری «عربی-اس�لامی» هنای��ش داش��تهاند.
ایرانیان ،سراس��ر آس��یای باختری تا «دریای مدیترانه» را زیر فرمانروایی داشتند ،و هتا
دامنه چنگاوری (تصرفات) خود را تا «مصر» نیز گسترش دادند.
امپرات��وری مگدونی ،که رویاروی ایران س��ر برافراش��ته بود(قد علم ک��رده بود) ،پس از
چنگ آوری «اس��کندر» نتوانست شهرگانی و فرهنگ یونانی را ،آنچنان که میخواست
ب��ر ایرانیان بپذیراند (تحمیل کند) .در ایران باس��تان ،کبشهای گونه گونی (مذاهب
متعددی) پدید آمده که کهنترین آنها ،پرستش پاره یی از نیروهای کیاناد (طبیعت)
بوده اس��ت .دینهای کهن ،که هر یک آبشخور آن دیگری بود ،در آیین مزدایی که در
(حل) ش��دند« .مزدا» در چم دانا است« .مزدا» ،خدای
سرتاس��ر ایران پخش ش��د ،آب َ
فرزانه و خردمند از دیگر خدایان گُزیده (ممتاز) شد ،و بر آنان چیرگی یافت .همچنین
خدای دیگر ،ش��ناخته ش��ده (موس��وم) به «اهورا» نیرو یاف��ت« .اهورا» ،نم��اد نیرو بود
و ای��ن نی��رو به دانایی درپیوس��ت ،و هر دو خ��دای توانایی برای جهان س��اختند که به
«اهورا مزدا» یا «اورمزد» .،هنگامی که «پارس��یان» به س��رزمین ایران درآمدند« ،اورمزد»
ِ
جهان خود جای دادن��د ،وانگهی رویاروی او ،خدای
را برگزیدن��د ،و او را خ��دای بزرگ
دیگری ساختند که نماد بدی (شر) در جهان بود؛ زیرا «اورمزد» خدای دانا و خردمند،
تنه��ا خاس��تگاه (مب��داء) نیکی (خی��ر) ب��ود ،و بدین گون��ه ،از روزگار که��ن ،دوگانگی
(ثنویت) پدید آمد)9(.9
به گفته «علی ش��ریعتی» ،در میان باورهای «هند» و «ایران» باس��تان ،همس��انیهایی
بچشم میخورد:
{آریاییهای ایران ،با س��رزمینی روبرو میش��وند که جدا از (سوای) سرزمینی است که
آریاییان «هند» مییابند ،اما کم آبی و خشکس��الی و س��ختی پوس��ته خاک ،همچنان
 9ـ تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،جلد اول ،صفحه 18
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نیس��ت که در برابر کار و اندیش��ه و فن آوری (تکنیک) نیز فرو نشکند و به بار ننشیند.
ای��ن اس��ت که آریایی��ان ،چون به س��رزمین ایران رس��یدند؛ به تندی از گون��ه تیرههای
دامدار و چادرنش��ین گذر کرده ،و به دوران کش��اورزی میش��وند و اس��کان مییابند و
روستانشینی و شهرنشینی را در تاریخ ایران بوجود میآورند}.
اگ��ر می��ان آریایی��ان نخس��تین هن��د و ای��ران در آغاز آمدنش��ان ب��ه این دو س��رزمین؛
همس��انهایی بیابیم ،ش��گفت نیس��ت زیرا ه��ر دو از یک ریش��هاند و از یکج��ا آمده اند!
وانگهی به سرزمینهایی دگرگون رشیده اند .توانامندیهای دیگرگون زمین ،واپسین
تر دیگرگونش��ان میکند و هنر و فلسفهشان را نمایی جداگانه میبخشد .تاریخ نشان
میده��د که انبوه��ه (مجموعه) دس��تگاه «الهه هن��د» در کیش «ودا» ب��ا انبوهه «الهه
میتراییس��م» همسان اس��ت .در هند« ،میترا» (شیوا) خداست ،و در ایران مهر ،در آنجا
«دی��و» خداس��ت و در اینجا« ،دی��و» ،و در آنجا و اینجا (هر دو) «وارونا» خداس��ت .همه
خدایان دو کیش ودایی در «هند» و مهرپرستی در ایران پیش از زردشت ،یکی هستند.
وانگهی مهرپرس��تی یا میتراییس��م بر این باور اس��ت؛ که «مهر» خدای بزرگ اس��ت ،و
خدایان دیگر کوچکتر از او.
میتراییس��م ،بر پایه پرس��تش آتش و پرس��تش نیروه��ای گیتایی همچون ب��اد و توفان،
خرمی و بهار ،آسمان و کوه ،جنگل و شب و ...بنیاد شده است.10
«میت��را» در فرهن��گ واژهه��ا؛ در چم «پیم��ان» و «میثاق» اس��ت .از اینرو ،ب��ه اندریافت
(مفه��وم) واژه در جنب��ه داوری (قضای��ی) و ارزش نیروی��ی او در همب��ودگاه (جامع��ه)
انسانی میتوان پیبرد.
وی ،ن��زد «هندوان» خدای س��امان همبودی��ن (نظام اجتماعی) ،گوهر دادگس��تری و
دادپروری و نماد داد اهورایی (عدالت الهی) است.
{«میترا» ،خدای نگهبان زمین و آس��مان یا کارگزار (موکل) «آب» میباشد و با «میترا»،
خدای ایرانیان باستان ،ریش��ه نزدیک دارد« .میترا» بسیاری از فروزههایی (صفاتی) را
که پیش��تر به «وایو» و «اندرا»هاریفته (نسبت) داده میشد ،رفته رفته از ِ
آن خود نمود،
و بدی��ن گون��ه ،خ��دای جنگ و پی��روزی و سرنوش��ت ،و همچنین خ��دای روزیدهنده
ش��ناخته شد .او ،بر ارابهیی که با دو اسب س��پید کشیده میشود سوار است ،گربانی
«گاو نر» در دیدگاه پیروانش ،از بایس��تگیهای (فرایض) دینی اس��ت و همراه نوشیدن
ش��هدآبه مس��تی آور(شربت س��کرآور) و «قرص هوم» در «سنس��کریت» سوم ،آیینهای
(مراسم) ستایش او بر پا میگشت}.11
 10ـ تاریخ و شناخت ادیان ،جلد دوم ،صفحه 197
 11ـ حاشیه توضیح الملل :جاللی نائینی ،صفحه 382
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گربان��ی گاو از س��وی «میترا» که برای ُپرب��ار نمودن زمین ،برای نخس��تین بار در تاریخ
آدمیان رایگ شد ،واپس تر ،به دیگر دینهاو بویژه دین نیرههای «حجاز» کشیده شد.
چنانچه گفته ش��د؛ «ابراهیم» پدر دینهای یهودیگری ،مس��یحیگری و اسالم ،گربانی
را از زیس��تار (حیوان) به آدم کش��اند (منتقل نموده) و در پی دش��منیهایی که میان
دو همس��رش «س��ارا» و «هاج��ر» (و فرزن��دان آن دو که یکی «اس��حاق» پ��در یهودیان و
مس��یحیان ،و دیگری «اس��ماعیل» پدر پیش��ینیان پیامبر اس�لام که از س��وی مادرش
«هاجر» ،بردهزاده بود) پیش آمده بود ،بر آن ش��د تا فرزند خود را با بریدن سر ،گربانی
کند.
«ابراهیم» بر آن شد تا به گفته یهودیان« ،اسحاق» را ،و به گفته مسلمانان« ،اسماعیل»
را گربانی کند تا درگیری و دش��منی وی با دو همس��رش پایان پذیرد ،اما «ابراهیم» در
برابر پایداری فرزندش نتوانس��ت وی را س��ر ببرد ،و گوس��پندی را بجای فرزندش س��ر
برید ،و «اسماعیل» و «هاجر» را به «حجاز» آواره گزیر نمود ،و در آنجا «کعبه» را ساخت
تا وندساری (مرکزی) برای سوداگری (تجارت) فرزند و فرزندانش باشد.
اندیش��ه گربانی (تفک��ر قربانی) هر چند از هنگامه «زردش��ت» در ای��ران ،از میان رفت
وانگه��ی در می��ان تازیان همچنان تا به ام��روز بر جای مانده ،و هتا تا پیش از اس�لام،
تازیان ،فرزندانشان را بجای چانداران (حیوانها) گربانی خدایان میکردند.
من ،همواره بر این اندیشه بودم که برهان خردمندی و ریشه یی گربانی نمودن گاو از
سوی «میترا» چه بوده است؟
دریافت��ن (فه��م) ای��ن نکته برایم دش��وار بود زیرا که اندیش��ه گربانی هر چند از س��وی
«زردش��ت» به کناری نهاده شده بود ،وانگهی در دینهای ابراهیمی این نکته پذیرفته
ش��ده بود ،بویژه این که گربانی فرزند «ابراهیم» هرگز برای من پذیرفتنی (قابل هضم)
نب��وده اس��ت و نیس��ت؛ ک��ه چگونه م��ردی چنین از س��هش (احس��اس) و دلبس��تگی
(عاطفه) به دور باش��د که آماده (حاضر) ش��ود فرزند خود را برای خوش��ایند همسرش،
چون گوسپندی َسر ببرد (ذبح کند)؟
پرس��مان (مس��ئله) کش��تار و ُکش��تن فرزندان خانها ،پادش��اهان و فرم��داران تیرهها
(روس��ای قبایل) در تاریخ ،بسیار رایگ بوده اس��ت که برای درنگرفتن جنگ نیرو میان
فرزندان فرمانروا ،بارها ،پدران ،فرزندان و خویش��اوندان خود را کش��تهاند ،یا وارون آن
(بالعکس)!
«ابراهی��م» نیز ،چون به انگیزش (تحریک) همس��رانش که هر یک فرزندی پس��ر دارند
س��روری به پس��ر بزرگتر (ارش��د) خواهد رس��ید بر آن
و پس از «ابراهیم» ،فرمانروایی و
َ
میش��ود تا یکی را برای ماندگاری (بقاء) و فرمانفرمایی دیگری بکش��د ،و این ُکشتن را
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بهانه فرمان خدا کرده و وانمود س��ازد که «خداوند» از او خواس��ته است و آماج (هدف)
آزمون کردن وی بوده است!.
ِ
ناآگاه (غافل) از این که هیچ اندیشه و خ َردی هر چند ناآگاه و نادان نمیتواند بپذیرد
که «خداوند» (دانا و توانا) در باره اراده و رفتار و اندیشه انسانها ،ناآگاه و نادان باشد
تا این که نیازمند آزمون گرفتن از مردم باشد!؟
اگر خدا دانا و آگاه است ،پس بخوبی میداند که ابراهیم ،نمرهاش در بنده گی بیست
اس��ت و یا زفز ِ
(صفر)! دیگر چه نیازی دارد که او را آزمون کند؟ آزمون کردن برخاس��ته
از نادانی و ناآگاهی آموزگار و استاداست در باره دانش و اندیشه شاگرد و دانش آموز.
ام��ا «خداوند» ،که به همه چیز دانا و آگاه اس��ت ،نیازی ن��دارد که آفریده خود را آزمون
کن��د و ش��وربختانه ،این اندیش��ه ن��اروا (باطل) گربانی ،س��دهها س��ت همچنان میان
مردمان پا بر جا مانده است!
چرا «میترا» گاو نر را گربانی میکند؟

گربان��ی گاو نر از س��وی «میت��را» برای ُپربار نم��ودن زمین بوده اس��ت« ،میترا» از خون
گاوان ،به جای «کود» بهره میبرد تا به زمین توان ِکشت و برداشت بدهد.
در آن هنگام��ی که «میت��را» از خون گاوان بجای «کود» برای ُپرتوان س��ازی زمین بهره
میبرد ،هنوز کس��ی از فراوانی (برکت) و س��ود «کود» آگاهی نداش��ته است ،و «میترا»
هم چون مردم را در اندازه بایس��ته از آگاهی و خردمندی نمییابد ،به آنها رمز و برهان
(دلیل) کار را نمیگوید ،و بعدها نهش��ته (موضوع)گربانی ،یک آیین همیشگی دینی
میش��ود ،و جای��گاه بنیادی��ن خود را از دس��ت داده و همچون یک فراداد (س��نت) بی
سود دینی میشود ،تا این که بدست «زردشت» از میان میرود ،اما گربانی به اندیشه
نادانی (جاهلی) تازیان ترابرده (منتقل) شده و پابرجا میماند.
َآشکار شدن «میترا» از غار و فرود او از کوه

در «اوس��تا»؛ «میترا» ایزدی با توانمندی و جنگاور شناخته شده ،و به «اهورامزدا» برای
پیروزی بر «اهریمن» یاری مینماید.
بنا بر باور پیروان «میترا» ،ایزدمهر (خورشید) روزی ،بگونه «آدمی» در غار کوهی آشکار
ش��د و ش��بانانی که در آن کرانه به چرانیدن گلههای خود میپرداختند ،وی را دیدند و
به او گرویدند .او پایه گذار (منشاء) فراجودها (معجزات) و دهشها (کراماتی) شد .از
آن میان ،گاو نری را ُکش��ت و خونش را بر روی زمین پاش��ید ،و به هر جایی که چکیده
یی (قطرهای) از آن خون فش��انده ش��د ،زمین سرس��بز و بارآور گش��ت .پس از سالیان
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دراز ،که «میترا» در زمین ،پایه گذار مانداکهای (آثار) بزرگی شد ،به آسمان باال رفت،
و در ش��مار جانداران جاویدان در آسمانها جای گرفت ،وانگهی روانش پیوسته آماده
یاری و دستگیری پرستشکنندگان خود در زمین است.
آز آنجا که ،در آغاز (بنا بر اس��تورههای مهرپرس��تان) «میترا» در غار کوهی آشکار شد،
از اینرو پیروانش ،نیایشگاهها (معابد) خود را در َکندههای (مغارههای) کوه ساختند و
درون دخمهها به پرس��تش او پرداختند .در نیایشگاههای مهرپرستان که هنوز در پاره
یی از خجکها(نقاط) باختر ایران (مانند کنگاور) و هم چنین در بس��یاری از کرانهها
(نواح��ی) «اروپا» مانداکهایی بر جای مانده اس��ت ،همه ج��ا ،تندیسها و پیکرهای
(هیاکل) دگرگون از «میترا» س��اخته شده است ،و هر یک از تگارههای (صور) او رمزی
است از استورههای آیین مهرپرستی.
«میترا» ،چه بس��ا (غالباً) در پیکر جوانی با کاله سرو گونه (مخروطی) موهای پریشان
درهال��ی (حالی)که خنجری در پهلوی گاوی ن��ر فرو میبردَ ،کژ ُدمی (عقربی) به تخم
او آویخت��ه ،او را میگَ�� َزد ،م��اری به بدنش چس��بیده ،و خونش را می َم َکد ،نش��ان داده
شده است.
در ایران ،گویا (ظاهراً) در زمان هخامنشیان« ،میترا» در جایگاه «همراه و یاور اهورمزدا»
ش��ناختگری شده و گروهی لو را میپرستیدند ،اما واپس��ین تر ،بگونه خدایی جداسر
(مستقل) بنام «مهر» (الهه آفتاب) درآمد .در «اوستا» ،سرود و سروادهایی (ابیاتی) در
س��تایش و آقرین (مدح) «میترا» آمده اس��ت .در «ریگودا»« ،میترا» همراه «وارونا» زیاد
آمده ،وانگهی تنها یک سرود به ستایش او ویژه داده شده است.
آیین «میترا» در سراسر اروپا

پ��س از هخامنش��یان در زم��ان «س��لوکیه» ،و س��پس در دودم��ان «اش��کانیان» ،آیین
مهرپرس��تی از راه آسیای کوچک و «ارمنستان» به کشور «روم» باستان گسترش یافت،
و در سراسر اروپا گسترده و همهگیر شد.
آیین «میترا» از س��وی س��ربازانی که از «ارمنستان» بسوی باختر سرازیر شده بودند ،در
همه اروپا گسترانده شد.
آیین «میترا» در سال  4842میترایی به «دانوب» و در سال  4872به «استراسبورگ» و
در سال  4892به «اتریش» رسیده و پس از آن در سراسر اروپا فراگیر شد.
پرس��تش «میترا» ،نه تنها در ش��هر «روم» که هنوز نیایش��گاهی از او مانده اس��ت رواگ
یافت ،ونکه آیین مهرپرستی در سرزمینهای (ممالک) اروپا از خاور تا باختر گسترش
یاف��ت .به گفته دیگر؛ از کرانههای دریای «س��یاه» تا آبخس��تهای (جزایر) «بریتانیا»
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پیروان بیشماری پیدا کرد.
چنان چه در س��ال  4842میترایی« ،لیس��ینیوس» در کنار رود «دانوب» ،نیایشگاهی
بنام «میترا» بنا کرد.
در س��ال  ،1954ی��ک تندی��س نیمتن��ه از «میترا» در وندس��ار (مرکز) ش��هر «لندن» از
زی��ر خاک بیرون آم��د ،که اکن��ون در گنجخانه (موزه) ش��هرداری «لن��دن» نگاهداری
میش��ود .در روی دی��وار «رومیه��ا» در آپاخت��ر (ش��مال) «انگلن��د» نی��ز ،نخشه��ای
(نقشهای)«میترا» دیده میشود.12
و نیز در بیش��تر ش��هرهای «آلمان» نش��انهها و «مهرابههایی» (محرابهایی) از «میترا»
نویافت (کش��ف) شده است .روی هم رفته ،تا س��ده سوم ترسایی در بیشتر کشورهای
اروپایی چون «آلمان»« ،ایتالیا»« ،فرانس��ه»« ،سوییس»« ،انگلیس» و کشورهای اروپای
خاوری؛ آیین «میترا» از دینهای باارزش و فراگیر مردم این سرزمینها بوده است.
«جورج الکس��اندر» از پایهگذاران «کاتولیک مسیحی» ،بزرگترین دشمن میتراگرایی
بوده و آسیبهای (ضربات) سنگینی با جنگهایش به این آیین زد.
محراب اسالمی = مهرابه پارسی

یادآوری این نکته بایس��ته است (ضروریس��ت) که پرستشگاههای کوچک و خانوادگی
«میترا» را «مهرابه» میگویند؛ و «محراب» مزگتهای (مس��اجد) اسالمی نیز ،برداشتی
(اقتباس��ی) از مهرابههای میترا بوده اس��ت .وارون (برخالف) آنچه به نادرس��ت (غلط)
در تاریخ آمده اس��ت که« :محراب» اسالمی از «حرب» میآید و «حرب» در چم «جنگ»
میباش��د ،و هیچگاه ،انس��ان در هنگامه پرستش خدا و یا خدایان ،به جنگ نمیرود!
ونکه به راز و نیاز و ربودگی (خلسه) و ستایش (عبادت) میرود.
«میت��را» ،امروز همچنان در فرهنگ و ترادادهای (س��نن) باختر ب��ا نام «بابا نوئل» برجا
(باقی) مانده است.
پس از آن که ،مس��یحیگری جایگزین آیین «میترا» شد؛ بیشتر (اکثر) ادبها و رسمها
(رس��وم) و تراداده��ا (س��نن) میتراییگرایی زیر پوش��ش مس��یحیگری در همبودگاهها
(جوامع) اروپایی بر جا ماند ،از آن جمله:
ـ جشن کریسمس = جشن یلدا ـ زایش «میترا»
ـ پیدایی (حضور) «میترا» با نام «بابا نوئل»
ـ جشن سیزدهمین روز از بهار (سیزده بدر) با نام «عید پاک»
 12ـ همانجا ،صفحه 389
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«کریس��مس» که بیس��ت و پنج دس��امبر اس��ت؛ با چند روز جابجایی (اختالف) همان
جش��ن زای��ش (یلدای) که��ن میتراییگرایی اس��ت؛ که بن��ام زادروز «میترا» در بیش��تر
گوشهها (نقاط) جهان جشن گرفته میشده است.
هر چند «زایش» (یلدا) در چم (به معنی) «ش��ب بلند» آمده است؛ اما در ریشه (اصل)
و زب��ان «آش��وری» در چم «تولد» (زایش)اس��ت که «ولد» و «می�لاد» در زبان تازی نیز از
همین «یلدا» که در چم «میالد میترا» است گرفته شده است.
چهره «بابا نوئل» با کاله َس��روی (مخروطی) همان کاله «میترا» اس��ت ،و ریش س��پید،
نش��انه پیری «میترا» و ردای (قبای) ُس��رخ نیز ،لباس کهن ایرانی است؛ که سرخی آن
بیانگر مژده و ش��ادی و ش��ور میباشد ،و گفتنی است که تا پیش از «زردشت»« ،میترا»
(یا مهر) پیشکشهایی (هدایایی) در شب بلند «یلدا» برای کودکان میآورده است.
ش��ب «قدر» که در «قرآن» آمده اس��ت و در اس�لام از ارج و س��نایش (احترام) ویژه یی
(خاصی) برخوردار است نیز برداشتی (اقتباسی) از شب «یلدای» ایران کهن میباشد.
مهدویگری در میتراگرایی

ب��اور (عقی��ده) به رهاگر (نجات دهنده) و «ناجی» (مه��دی) از روزگاران کهن در ایران
باستان رایگ بود .میتراپرستان ،بر این باور بودند که «میترا» به آسمان باال رفته است،
و همواره چشم براه (در انتظار) بازگشت دوبارهاش به زمین برای آراستن آدمی (اصالح
بش��ر) و نابودی دش��منیها (ش��رارتها) و ناپاکیها بودن��د .بر باور ایرانیان باس��تان،
«میترا» س��امانگر (نظامدهنده) س��پهر و رهاگر آن که زیر فرمان زمان است ،چیزی جز
خدای «اوستای» ایران باستان نیست؛ که رنگ « ُزروانی» به خود گرفته است.
«میت��را» روزی خواهد آمد و آتش��ی را که هم��ه جهان را فرومی ب��رد (میبلعد) ،خواهد
افروخت .همچنان که «شیوا» خدای «هند» چنان خواهد کرد« .میترا» نیز ،جهان را از
آلودگیها (لوث کثافات) پاک کند ،و تاریکی و اهریمن را از میان براندازد».13
اندیش��ه «مهدویگ��ری» ک��ه از میتراییس��م آغاز ش��ده بود؛ واپ��س تر بنام «سوش��یانت»
همچنان رهاگر انسان در دینهای دیگر پارسی باقی ماند.
برخی چون «علی ش��ریعتی» ،میتراییس��م را آیین «س��حر و آیین جادو» دانستهاند ،که
ب��ر پایه نبود آگاهی و ش��ناخت بس��نده (کافی) برداش��تی اش��تباه از بنی��ان این آیین
داشتهاند.
وانگه��ی آنچه آش��کار اس��ت؛ میتراپرس��تی ،همچون هم��ه دینها ،واپس تر از س��وی
 13ـ تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،جلد اول ،صفحه 19
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کاتوزی��ان (روحانی��ون) ،ب��ه ناب��ودی (انحط��اط) و ک��ژ َروی (انح��راف) و نیرن��گ بازی
(حیلهگری) کش��یده ش��ده اس��ت؛ که این ک��ژ روی واپس ت��ر ،هیچ پیون��دی (ربطی)
ب��ه اندیش��ه نخس��تین (اولیه) «میترا» نداش��ته اس��ت .همانند همه دینه��ای به خواه
(اصالحطل��ب) و رهاگ��ر (نجاتبخ��ش) دیگ��ر ،ک��ه در پ��ی م��رگ پیامآورش از س��وی
کاتوزیان (روحانیون) به بی ارجی (ابتذال) و کژ روی کش��یده ش��ده است .میتراییسم
نی��ز ،جدا از این بنی��ان (قاعده) فراگیر نبوده ،با این همه اگ��ر گمان کنیم این آیین از
نخس��ت بر افسون (سحر) و تردس��تی (جادو) بنیان یافته اس��ت؛ اندیشه یی نادرست
اس��ت .بویژه چنین سخنی از «دکتر ش��ریعتی» که جدا از (علیرغم) باورش به «جدایی
دین از کشورداری» (الییسیته) و «اگزیستانسیالیزم» و «اومانیسم» و دیگران ،پاسخ ده
دینی نمودن جامعه ایران بود ،جای اندیشه و شگفتی است.
آیین «گیومرس»

«شهرس��تانی» ،در «الملل و النحل» پیش از بر ش��مردن « ُزروانیه» از «گیومرس��یه» یاد
کرده اس��ت؛ که بی گمان همه اندیش��ههای کهن پارس��ی (میتراییس��م ،گیومرس��یه،
زروانی��ه) واپس تر در آیین «زردش��ت» ب��ه گونه یی جای گرفت ،و بگفتهیی «زردش��ت»
توانس��ت ب��ا به��ره وری از همه گذش��تگان ،با اس��تادی (اجتهادی) نوین ،اندیش��هیی
فراخور زمان خویش پدید آورد.
«گ��ی مارت��ن» ( )Gaya Maretanک��ه هم��ان «فناناپذی��ر» اس��ت و ب��ه پارس��ی امروز،
«گیوم��رس» و به عرب��ی؛ «کیومرث» یا «جیومرث» واگفت (تلفظ) میش��ود ،نخس��تین
انسان (آدم اندیش��ه پارسیان) بوده است .او ،نخستین کسی است که منش و آموزش
«اهورام��زدا» را دریاف��ت ،و «اه��ورا مزدا» ،نژاد «آری��ا» را پدید آورد ،و در روز «رس��تاخیز»
استخوانهای او ،از همه زودتر بپا خواهد خاست.
«شهرستانی» در باره آیین «گیومرسیه» مینویسد:
{یزدان در نفس خویش فکر کرد که اگر مرا منازعی بودی چگونه توانس��تی بود؟ و این
فکر ردی بود ...مناسب طبیعت نور نبود از این فکر تاریکی حاصل گشت و آنرا اهرمن
ن��ام کردن��د و او مطبوع بود :بر ش��ر فتنه ،فس��اد ،ض��رر ،اضرار و اهریمن ک��ه عبارت از
ظلمت اس��ت ،بر نور خروج کرد و عاصی ش��د و تمرد ورزید و میان لش��کر نور و ظلمت
کارزار قائم ش��د و فرش��تگان در میان آمدند و صلح کردند بر آنکه عالم سفلی (دنیا) را
اهرمن باش��د هفت هزار س��ال و بعد هفت هزار س��ال عالم به نور تعلق داش��ته باشد و
طایفهای که در دنیا بودند پیشتر از زمان صلح ایشان را هالک ساختند .بعد از مردی
آغ��از کردند ک��ه او را کیومرث گفتند و حیوانی که آنرا ثور گفتند پس کش��ت آنها را و از
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جائیکه سر آن مرد افتاد ریباسی برآمد و از اصل ریباس مردی متولد شد که او را میشه
و زنی که آنرا میشانه گفتندی و اصل پیدایش و تناسل آدمیان او بود و از جای آن گاو
چهارپایان و دیگر حیوانات پدید آمد و زعم ایشان آن است که نور آدمی را اختیار داد}.
در اینج��ا ه��م نزدیک��ی به افس��انه قرآن��ی مییابیم :اهریمن ک��ه از آتش اس��ت ،آدم را
میانگیزان��د (تش��ویق میکن��د) که از می��وه «درخت ممنوعه» که جاودانس��از اس��ت
تناول کند! که در اینجا گزینش (اختیار) اس��ت از نور برای گیومرس��یه و گیومرس��یان
برگزیدند .پوش��یدن جوش��ن و جنگ با اهریمن ،به این س��امه (ش��رط) که مر ایشان را
پیروزی باشد از سوی نور و پیروزی بر اهریمن و نابودی لشکریانش ،رستاخیز (قیامت)
برپا میشود .پس آن ،مایه سبب آمیختن (امتزاج) است ،و این سیب رهایی (خالص).
آیین ُزروان

زروانگرایی؛ از آیینهای بس کهن است ...زروانیان میگویند؛ زمان آویژه (مطلق) (یا
ن��ا محدود) دو فرزند هم��زاد (توامان) آورد :یکی «اورمزد» و دیگری «اهریمن» .به گفته
دیگر؛ آغازگاه بدی و آغازگاه نیکی (مبداء خیر و مبداء شر).
«اورم��زد» و «اهریم��ن» ،یک یگانگی یکس��ان (وحدت متس��اوی) در نی��رو و توانمندی
هس��تند و هم��واره در کش��اکش (جدال) و درگی��ری (نزاع) و دو نیروی همس��ان (قوه
متعادل) هس��تند؛ که یکی بدون دیگری بر پای نمیباشد ،و این خود نمونه کوششی
اس��ت که ُزروانیان ،برای یگانگی بخش��یدن آن دو آغازگر ،در یک آغازگاه یگانه (مبداء
واحد) بکار بردند .این یگانگی بخش��یدن؛ نکته یی فراخور نس��بی) اس��ت؛ بگفته یی
دیگر ،در سرش��ت (جوهریت) بگونه دوتایی (مزدوج) نیست .در باورهای ُزروانی؛ پایه
دی��دگاه «زمان» و یا «کرونوس» را ،که واپس تر در اندیش��ه یونانی��ان جایگاه ارجمندی
یافت ،میبینیم.
از ای��ن که بگذری��م؛ پارهیی از اندیش��مندان (متفکران) «یونان» ،از ُزروانیان برداش��ت
کردند؛ همچنان که از پارهیی از گروههای (ف َُرق) اسالمی نیز ،باورمندی به جهانهای
رو به بازگش��ت (عقیده عوالم متعاقبه) یا باورمندی (عقیده) به بازگش��ت (رجعت) را از
آنها فراگرفتند.14
افس��انه آفرینش ،و هنگامه پدید آمدن آفریده و آفریدگار ،در آیین زروانیان ،با افس��انه
آفرین��ش انس��ان و ِ
سرکش��ی اهریم��ن (عصیان ابلی��س) و داس��تان «هابی��ل و قابیل»
نزدیکی بسیار دارد.
 14ـ همانجا
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زروانیان گویند:
آنگاه که «هیچ» چیز یافت نمی شد؛ نه آسمان ،و نه زمین ،و نه هیچ یک از آفریدههایی
(مخلوقاتی) که در آسمان و روی زمین اند ،تنها جانداری بنام « ُزروان» زیست داشت.
هزار س��ال ،زروان ،پیش��مرگها داد تا از او ،پسری بجهان آید تا او را «اورمزد» بنامد ،تا
او آس��مان و زمین و آنچه را که در آنها س��ت ،بیافریند .پس از هزار س��ال ،در س��نجش
کوش��شهای خ��ود به دو دلی (ش��ک) افتاد و چنین اندیش��ید که آیا پ��س از این همه
پیش��مرگ دادنها (فدیهها) پسری بنام «اورمزد» خواهم داشت ،یا آن که رنجهای من
بیسود خواهد ماند؟ در آنهال (حال) که سرگرم این پندار بود؛ «اورمزد» و «اهریمن»
در شکم او پیدا شدند.
«اورمزد» ،برای پیش��مرگهایی که ک��رده بود؛ و «اهریمن» ،ب��رای دو دلی و گمانه زنی
(تردیدی) که به او دست داده بود.
چون «زروان» از این رخداد آگهی یافت ،گفت :از دو پس��ر ،که در ش��کم من است ،هر
کدام زودتر خود را به من نمایاند ،پادشاه جهان خواهد بود.
چون «اورمزد» از اندیش��ه پدر آگهی یافت ،برادر خ��ود« ،اهریمن» را از این رخداد آگاه
س��اخت و بدو گفت« :پدر ما (زروان) چنین اندیش��یده اس��ت که هر یک از ما دو تن،
زودتر خود را به او بنمایاند ،پادشاه خواهد بود»....
«اهریمن» ،چون این ش��نید ،شکم «زروان» را ش��کافت و برای شناساندن (معرفی) نزد
پدر رفت« .زروان» او را بدید ،وانگهی ندانست که کیست .از او پرسید :کیستی؟
«اهریمن» در پاسخ گفت :من پسر تو هستم!
«زروان» ب��ه او گف��ت :پس��ر م��ن ،بویی دلپذیر دارد و درخش��نده اس��ت ،اما ت��و بد بو و
تاریکی!
در آنه��ال که آن دو با یکدیگر س��خن میگفتند؛ «اورمزد» که در زمان بایس��ته (وقت
مقرر) با بویی خوش و درخشندگی به دنیا آمده بود؛ نزد «زروان» آمد و همین که چشم
«زروان» بر او افتاد دانست که او ،پسر وی است ،زیرا برای وی پیشمرگها و گربانیها
داده ب��ود .پس ،دس��ته چوبی را که در دس��ت داش��ت و در س��تایشها ب��کار میبرد به
اورمزد داد و گفت:
تاکن��ون پیش��مرگها و گربانیهای��ی (فدیههای��ی) ب��ه ت��و دادهام ،و از ای��ن هنگام تو
بای��د برای من پیش��مرگ دهی ،و آنگاه که دس��ته چوب را بدو م��یداد وی را فرنامیش
(تقدیس) کرد .در این هنگام« ،اهریمن» نزد «زروان» رفت و بدو گفت:
مگر تو پیمان نبسته بودی (عهد نکرده بودی) که هر یک از دو فرزندم که نخستین بار
نزد من آید ،او را به پادشاهی برمیگزینم؟
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«زروان» برای آنکه از پیمان (عهد) خود بازنگردد به «اهریمن» گفت:
ای جان��دار زش��ت رو و ب��دکار! نُه هزار س��ال پادش��اهی ت��و را خواهد ب��ود .و پس از آن
«اورم��زد» و «اهریم��ن» ،هر یک ،آغ��از به آفرین��ش آفریدههای (خل��ق مخلوقات) خود
کردن��د؛ هر چه «اورمزد» پدید آورد ،خوب و راس��ت بود ،و هر چ��ه «اهریمن» میآفرید؛
شوم و سرکش.15
چنان چه آگاه شدیم؛ در آیین «زروانی» که آغازگاه یگانه (مبداء واحد) است( .زروان=
زم��ان مطلق ی��ا بی نهایت) و افس��انه آفرین��ش اهریمن (آفریده ش��ده پی��ش از آدم) و
انسان ،هتا «هابیل و قابیل»! در یک داستان آمده است!
و در اسالم نیز ،در پی درخواست اهریمن از خداوند برای توان داشتن بر زمین در پی
نپذیرفتن خاک س��ایی (سجده) بر آدم ،این زنهار (مهلت) از سوی خداوند به اهریمن
داده میشود که «الی یوم الوقت المعلوم».16
نخستین بار ،نام «زروان» در سنگنوشتههایی که در میانرودان (بینالنهرین) (بخشی
از کشور کنونی عراق) در بخش «نودی» آپاختری (شمالی) بدست آمده است.
ای��زد «زروان» ب��ه باور «ه .د .رینگرن» و «اس��ترم» ،نزد ایرانیان باختری ،گرامی داش��ته
میش��د .در بن مایههای (مآخذ) یونانی نیز ،از «زروان» ،بارها نام به میان آمده است؛
که توان «زروان» با گردش آسمانی پیوستگی دارد« ...زروان» ،گردش آسمان را سامان
(مق َدم) بر همه چیز ،ایزد سرنوش��ت است.
میدهد و اندازهگیری میکند .او ،پیش��تاز ُ
بنابر یکی از اس��تورههای که��ن؛ «زروان» دارای نمودگاه (مظهریت) چهارگانه اس��ت.
پ��اره یی از دانش��مندان ،به این پش��توانه (اعتب��ار) او را جلوه گاه (مظه��ر) و اندریافت
(مفه��وم) «بارداری»« ،زایش»« ،پیری» ،و «فرس��ودگی» (کهولت) جهان ،و برگش��ت آن
ب��ه «س��پهر جاوی��دان» میدانند .برخی دیگ��ر ،این نم��ودگاه را چهار زین��ه (مرحله) از
«کودک��ی»« ،نوجوانی»« ،جوانی» و «پیری» ش��ناختهاند .گروهی دیگر؛ «زروان» را ایزد
زمان ،مکان ،خرد (عقل) و نیرو میدانند.17
واپس تر ،اندیشه «زروانی» در پی آمیزش با «زرتشتیگری» دگرگونیهایی (تحوالتی) را
در پی داشت ،زیرا بنا بر نوشته «شهرستانی»« ،زروانیه» گفتند:
{نور ،ابداع کرد اشخاصی رااز نور ،که همه آنها روحانی و ربانی بودند ،و لیکن شخص
اعظم که نام زروان اس��ت ش��ک کرد در چیزی از چیزها ،و بدین ترتیب زروان نخستین
1
منشاء وجود عالم نیست}.....
 15ـ نقض مذاهب نوشته ازیک دوکوتب
 16ـ سوره  15از آیه  26به بعد
 17ـ توضیح الملل جاللی نائینی ،صفحه 374
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آیین «زردشت»

«زردش��ت» پور «وشس��ب» ،در زمان «گشتاس��ب» پسر «لهراس��ب» ،یکی از پادشاهان
ایران��ی ،خ��ود را شناس��اند .پ��درش ،از آذربایجان (آتورپ��ات) و م��ادرش از «ری»؛ و نام
مادرش «دغدو» بود.
بر پایه نوش��ته ش��اهنامه ،نخس��تین پادش��اه« ،گیومرس» (گیومرتن) بود ،و پس از او،
«اوش��هنگ» (هوشنگ) پسر «فراوک» ،که در «هند» بود و آنجا به فراخولنی هواداران و
مزدا پرس��تان میپرداخت ،و پس از وی« ،تهم��ورس» (تخمواروپ) بود؛ که در زمان او،
«صابیه» رخ نمودند .در سال یکم پادشاهی او ،و پس از برادرش «جم» ،و پس از «جم»
پادش��اهان دیگر بودند و از میانشان« :منوچهر» (منوش چیتهره) بود که در بابل فرود
آمد ،و دانش پادشاهی برافراشت.
علی ش��ریعتی ب��ر پایه پژوهشه��ای خ��ود مینویسد«{:موس��ی» در زم��ان «منوچهر»
پدیدار گش��ت« .اهورا مزدا» (خدای عز و وجل) بهنگام آفرینش نخستین ،کتاب اعلی
از ملکوت خویش خلقی روحانی آفرید...س��ه هزار س��ال از این آفرینش گذش��ت اراده
خداوند بر آن رفت که در صورت نور درخشنده ترکیب صورت انسان را پدید آورد ،و ماه
و ستارهها و زمین را بیافرید و بنیه آدم سه هزار سال بیحرکت بود......پس از آن ،روح
زردش��ت را در درختی که در اعلی علیین آفریده بود قرار داد و نش��و و نمو یافت تا آنکه
به سی سال رسید .پس اهورا ،او را به پیامبری بسوی مردم فرستاد و او را دعوت نمود.
گشتاسب را به دین خود ،و او اجابت نمود و دین او عبادت خدا بود و نافرمانی اهریمن
و ستودن کارهای نیک و مزمت کارهای بد و دور بودن از پلیدی .او گفت:
ن��ور و ظلم��ت دو اصل ضد یکدیگرن��د و همچنین یزدان و اهریمن و ای��ن هر دو مبداء
موجودات عالمند ...و حق تعالی خالق نور و ظلمت اس��ت و مبداء آنها و او یکی است
«ال ش��ریک له» (او را ش��ریک نیس��ت) بی ضد و مثل اس��ت و روا نمیدارد که ظلمت را
بسوی او نسبت کنند چنانچه زروانیه گفتند...
و زردش��ت را کتابی اس��ت که آنرا زند اوستا گویند و بعضی گویند آن کتاب بر وی فرود
آمده است و بعد از آن در موارد تکلیف که حرکات انسان است سخن گزار شد و به سه
قسم تقسیم نمود:
ـ گویش (گفتار نیک)
ـ منش (کردار نیک)
ـ کنش (پندار نیک)1
«زردش��ت» که در پی ه��زاره امیدبخش ،در جایگاه رهاگر (ناجی) در اندیش��ه پارس��ی
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پدی��د آمده بود ،میبایس��ت ب��ا در نگر (نظ��ر) گرفتن نیازه��ای همب��ودگاه (جامعه) و
زم��ان در آیینه��ای کهن ،نو پردازی (اجتهاد) کند .به گفت��ه دیگر؛ با باور به بنیادها و
پایههای راستین آنها در شیوه منش و پیامرسانی ،نوپردازی و واگشت (انقالب) کند.
«زردشت» که در سال  3400آریایی میترایی برابر با  660پیش از زایش برخاست (قیام
میکند) بفرنودهایی (به دالیلی) پیدار شدنش پیش بینی میشد (انتظار میرفت).
{....یکی به این دلیل که نام تمدن و مالکیت ،دردها و نیازهای تازهای به جان بشریت
میریزد و بعد مصلحینی را به درمان کردن میانگیزد .اینکه کنفوس��یوس ،الئوتس��ه،
بودا ،زردشت ،حکمای سبعه و فالسفه یونان همه در یک عصرند به همین دلیل است
و زردشت در آن دوره پاسخی بود به دردها و نیازهای تازه ایرانی}.18
{....آیین «زردش��ت» ،مذهب واقعگرایی اس��ت ،برخالف مذهب بودا ،که جهان را رنج
میدان��د و زندگی را از یک عنصر آنهم رن��ج مییابد ،و هر پیوند و نیازی را عامل ذلت و
بدبختی و رنج و انحطاط میشناس��د و جهان و طبیعت و انس��ان را با نگاهی بدبینانه
میبیند ،آیین زردشت ،مذهب خوشبینی و واقعگرایی است....
....کار و تولی��د و کش��اورزی را بش��دت تش��ویق میکن��د و برای��ش ثوابه��ای ف��راوان
میشمارد .زندگی و ازدواج و پرداختن به همسایگان را ارج میگذارد و اساساً اخالقش
بر اس��اس روابط علمی کش��اورزی اس��ت ،بر خالف اخالق بودایی که بر اس��اس نفی
زندگ��ی م��ادی و پرداختن به درونگرایی و نقب زدن از درون به ماوراء الطبیعه اس��توار
است ،به روح مذهب زردشت رئالیستی شدید حاکم است.19
بهشت و جهنم

{.....آیین زردش��ت ،اولین مذهبی است که قیامت را بصورتی مشخص تصویر میکند
که بعد از مرگ ،انس��ان و جه��ان قیامت بزرگ پدید میآید .م��ردگان برمیخیزند و در
برابر ش��مار (روز حس��اب) قرار میگیرند و ترازوی عدالت برافراش��ته میشود و شخص
اهورام��زدا ش��اهین ت��رازو را بدس��ت میگی��رد و گناه��ان را میس��نجد ،آنک��ه گناهان
س��نگینتر دارد دوزخ نصی��ب میب��رد و آنکه س��بکتر یا هیچ ،بهش��ت .بهش��ت یعنی
(بهس��ت) جایی که «بِه» است ،خوب است و «دوزخ» یعنی جایی که «دژ بد» است ،دژ
جای (بد جای) جای بد است ،جهنم است}....20
واژه «جهنم» که در اسالم بکار رفته؛ واژهیی برگرفته از ایران کهن است ،زیرا «جهنم» در
 18ـ تاریخ و شناخت ادیان جلد دوم ،علی شریعتی
 19ـ همانجا
 20ـ اوستا جلیل دوستخواه
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اصل «گهنم» بوده است که در زبان تازی (گ) جای خود را به «ج» داده است.
و نیز «مس��جد» در ایران کهن« ،مزگت» بوده اس��ت که در اس�لام (گ) جای خود را به
«ج» داده است (مزجت و آنگاه مسجد)!
مهدویگری ـ «پل صراط» و جبراییل در آیین «زردشت»

در آیین «زردش��ت» باور به رهاگر (ناجی) و «سوش��یانت» (مهدی)و فرشتهیی میانجی
(راب��ط) می��ان خدا و پیامبر« ،جبراییل» و «پل صراط» وج��ود دارد (این نگرش ،برگرفته
از اندیش��ههای کهن ایران اس��ت) ک��ه این باورها در بس��یاری از آیینها و دس��تههای
اسالمی (یهودیگری و مسیحیگری) نیز پدیدار شده و همچنان مانده است:
«مهدی» و «ناجی» در آیین «زردش��ت» با نام «سوش��یانت» آمده است« .سوشیانت» در
چم رهاننده و نام س��ه تن از واپس��ین :یکم ـ دوم ـ س��وم ـ پس از «زردشت» از ُپشته وی
به جهان خواهند بخشید.21
و ش��گفتی در اینجاس��ت که در آیین زردش��ت ،همچ��ون دینه��ای ابراهیمی که همه
پیامبران (موس��ی ،عیسی ،محمد) از ُپشته «ابراهیم» بشمار میآیند ،و «مهدی» نیز از
نژاده (نسل) «محمد» پیامبر اسالم خواهد بود ،سوشیانتها (پیامآوران و مهدیان پس
از زردشت) نیز ،از پشته او خواهند بود!
جبراییل (= فرستاده خدا ،رسول خدا)

«جبراییل» که واژه یی «عبری» اس��ت؛ در چم فرس��تاده و رس��ول خداس��ت که در زبان
پارسی «سروش» گفته میشود.
{...اگ��ر مرد نیرنگ باز بد کنش پیش آید مهر دارنده دش��تهای ف��راخ با گامهای تند
گردونه تندرو خویش را شتابان سازد و سروش پاک و توانا و نریوسنگ چست و چاالک
22
نیز همگام وی شوند}...
در این نوش��تار از «اوس��تا»« ،نریوس��نگ» و «سروش» همان فرش��تهیی ست که پیک و
پیامآور «اهورامزدا» بش��مار میآید ،همانند« :جبراییل» در اس�لام .نام «نرس��ی» از نام
همین فرشته گرفته است .23و «سروش» نیز پیام آور خداوندگار است.

 21ـ همانجا
 22ـ همانجا
 23ـ همانجا
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پل صراط

ی که به نیایش تو برگمارم؛ از پل «چینوت»
در «اوستا» آمده است :من با همه آن کسان 
خواهم گذشت.
«چین��وت» در واژه پ��ردازی ،در چم «آزمانی��ده» و «بازشناس��نده» و در زبانزد(اصطالح)
آیین «زردشت» ،نام ُپلی است که روان گذشتگان پس از مرگ از روی آن میگذرد و به
بهشت یا دوزخ میرسد.24
زردشت ،دشمن دین داران!

تازش (هجوم) و یورش ریش��ه یی «زردشت» رو به دین مداران (روحانیان) است که وی
از آنها در جایگاه «دیو» یاد میکند ،و در بیشتر نیایشها و پیامهایش؛ ترفند بازی آنان
را رسوا میکند.
«دیو» در ریش��ه ،در چم «خداوند» و «پروردگار» اس��ت ،اما «زردش��ت» گروه خداوندان
آریایی پیش از خود را که آیین شان با آیین وی ناسازگار بود؛ «دیو» خواند ،و از پیروان
اهریمن بشمار آورد.25
«زردشت» بگمان زیاد از «امامان» و «مراجع تقلید» دینهای پیش از خویش در جایگاه
«دیوان» یا «پیامبران دروغ پرستان» یاد میکند که از میانشان «گیرهم» است:
{...ای اه��ورا هر چند گیرهم از بس��یاری گناه بلند آوازه گردی��د تو پاداش و پادافره هر
کس را به یاد داری و با بهترین منش از آن آگاهی.
ای دیوان ،روحانیان ش��ما با اندیشه و گفتار و کردار زشت و تباه کنندهای که اهریمن
ب��ه ش��ما و پی��روان دروغ آموخت م��ردم را از زندگی خوب و جاودانی گم��راه میکنید و
فریب میدهید}....
برخی از «گاتاهای اوس��تا» مانس��تگی (شباهت) و همسانی ش��گفن آوری به آیههای
«قرآن» دارد ،هم در مانی (معنی) و هم در درونمایه (محتوا)! همانند آیهیی که در باره
آفرینش انسان و دمیدن روان (روح) خداوندی در کالبد انسان آورده شده اند(آیه 29
از سوره .)15
در «گاتاها» آمده اس��ت :آنگاه که تو در آغاز جهان روان ما را آفریدی و از منش خویش
به ما خرد بخش��یدی؛ آنگاه که جان در کالبد م��ا دمیدی ،آنگاه که پیام ایزدی و کردار
نیک به ما نمودی تا هر کس آزادانه آیین پذیرد.
 24ـ همانجا
 25ـ همانجا
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و ی��ا آن��گاه که قرآن میگوید :روحانی��ان و آخوندها (احبار و رهب��ان) را به پروردگاری و
امامی برگزیدند و یا آن روحانیونی که داراییهای مردم را به ناحق میخورند و ...که در
بخش گاتاهای اوستا نیز آمده است:
ای مزدا ! از تو میپرس��م س��زای آنکس که درو غپرست و ناپاک را به شهریاری و امامت
برساند چیست؟
ای اه��ورا از ت��و میپرس��م پاداف��ره آن بدکنش��ی ک��ه مایه زندگ��ی خویش را ج��ز به آزار
کشاورزان درست کردار و چارپایان بدست نیاورد چیست؟....
«زردش��ت» در س��رآغاز پیامب��ریاش ،رو به همه رس��تههای همبودگاه (اقش��ار جامعه)
نموده و آنانرا به منش ،کنش ،و گویش نیک فرامیخواند:
...ای آزادگان! ای برزیگ��ران! ای پیش��وایان (امام��ان مراج��ع تقلی��د) ای دی��وان
(روحانی��ون) برای خوش��نودی مزدا اهورا باید به گفتار و آم��وزش من گوش فرا دهید و
فرمانبر باشید....
چنانچه «قرآن» هم بارها پافش��اری (تاکید) کرده است که همواره پیامبران در تیر رس
رش��ک فریبکاران و زورمندان و زر داران (ثروتمندان) جای میگیرند و آنان ،نخس��تین
کس��انی هس��تند که پیامبران را بس��تاو (تکذیب) میکنند« .زردش��ت» از دس��ت کینه
اینان ،به خدا پناه میبرد:
....ای بهمن! مرا از بهترین پاداشی که از دین راستین به من خواهید داد آگاه ساز تا
دریابم و به یاد سپارم که چرا به من رشک میبرند!
زردشت؛ پشتوان (حامی) زحمت کشان

خانواده «زردش��ت» در نزدیکی «س��غد» ،به زمین داری و پرورش اسپان (اسبان) و دام
داری میپردازن��د  ،وانگهی «زردش��ت» از کودکی بیش��تر به خواندن و نوش��تن دفترها
(کتابها) و واچس تر ،به اندیشیدن و اندیشمندی گرایش داشته است .از همین رو،
پدرش« ،پورشسب» و مادرش «دغدو» او را به استادی به نام «برزین گورش» میسپارند
که از او خواندن و نوشتن بیاموزد.
از ش��انزده سالگی« ،زردشت» در باره سران نیرههای «گرپانها» و فرمانروایان آن کرانه
بنام «گوی» (کی) که به کش��اورزان س��تم میکردند و گاوان بسیاری را به رسم شاباش
(نثار) گربانی میکش��تند؛ بد و نکوهیده میش��مرد و گاوان و اس��بان را آفریدگان دانا
(اهورامزدا) میخواند و کش��تار کنندگان آنها و س��تمگران به کش��اورزان و دامداران را
دستیاران بد منش و پلید (انگرامیئن یو ـ اهریمن) مینامد.
«زردش��ت» در بیست س��الگی خانواده خود را رها کرده و برای اندیشدن در کوهساران
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گوش��ه گیر (منزوی) ش��ده و از همه آنچه که پدرش خواست به او ببخشد ،تنها ُکشتی
«دوال» کمر آریایی را پذیرفت.26
ُکش��تی؛ از واژه پهلوی « ُکس��ت» در چم پهلو ،س��و و کرانه «دوالی» است که زردشتیان
به نش��انه پندار ،گفتار ،و کردار نیک از س��ن رسایی (بلوغ) تا پایان زندگی ،سه بار دور
کمر میپیچند.
آیین «زردشت»؛ دریایی از مینویی (معنویت) ،انسانیگری ،آیین به زیستی ،نیکوکاری
و دوست داشتن است.
چنانچ��ه در س��خن آغازی��ن گفته ش��د؛ ای��ن آیین ج��دا از (به ج��ز) در ایران ،از س��وی
اندیش��مندان و فرزان��گان (فالس��فه) ب��زرگ جهان نیز بررس��ی و کنکاش ش��د و فرزان
زبانزدهای افالتونی (فلسفه مثلهای افالطونی) از نخستین پدیدههای آن میباشد.
آیی��ن «زردش��ت» که «دین به��ی» نیز ب��دان گفتهاند؛ از س��وی «گشتاس��ب» در «بلخ»
پذیرفت��ه ش��د و ای��ن آیین ن��و توانس��ت س��امان و دگرگونی (نظ��م و تح��ول) نوینی در
همب��ودگاه آن زمان پدید آورد ،و از س��ویی ،به جداس��ری (اس��تقالل) ای��ران نیز زاوری
(خدمت) بزرگی کرد ،زیرا «گشتاسب» که پیمان وند (متعهد) بود تا هر سال به پادشاه
«توران» باژ هنگفتی بپردازد؛ به سپارش (توصیه) «زردشت» از این کار خودداری کرد،
و این خود زمینه س��از (موجب) جنگ بین دو س��رزمین ش��د .و به گفتهیی؛ «زردشت»
که خود نیز دل به گس��تراندن (نش��ر) «آیین بهی» در سراسر گیتی داشت ،از جنگ با
تورانیان پیش��واز (اس��تقبال) نمود و خود او ،در همه جنگها انبازگر (شرکت) داشت
و در پای��ان« ،زردش��ت» پیامبر بزرگ ایرانی در یورش (هج��وم) تورانیان به «بلخ» در پی
ایستادگی (مقاومتی) دلیرانه کشته میشود.
«قرآن» نیز ،آیین بهی را پذیرفته (به رسمیت شناخته) و آن را در شمار (جزو) دینهای
آسمانی ،و پیروانش را؛ «اهل کتاب» دانسته است( .سوره  22آیه )17
از میان کارهای ناشایس��ت دینهای پیش��ین ،گربانی نمودن جانداران به ویژه گاوان
بود که «زردش��ت» این کار را نیز نادرست دانس��ته و آن را ناشایا (ممنوع) کرد .وانگهی
چنانچ��ه گفته ش��د؛ گربانی ،که از آیین میترا در ایران آغاز ش��ده ب��ود و به «ابراهیم» و
دینهای پس از او ترابرده (منتقل) ش��ده بود ،همچنان در دینهای ابراهیمی و بویژه
«اسالم» پا برجا (باقی) ماند.
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آیین مانی

مانوی گری؛ یکی از مهندترین نمونههای اندیش��ههای ایرانی است« .مانی» بسیاری
از اندیش��ههای یهودیگ��ری و «نصرانیگ��ری» و نیز آیین «گنوس��ی» را پذیرفت .با آن که
«مانوی گری» خود را از کیش میترایی دور میدارد؛ وانگهی از آن ،نوش��تههای زیادی
را برداشت کرده است .مانوی گری ،در گستراندن اندیشههای ایرانی در خاور و باختر
نخش (سهم) شایسته یی (بسزایی) داشته است.27
ِ
«بابل» به دنیا آمد« .محمد بن اس��حق
«مان��ی» در ده��ی بنام «به مردین��و» در نزدیکی ُ
الندیم» صاحب دفتر «الفهرست» ،نام پدر او را «فتق بابک بن ابی برزام» نوشته است،
و نام مادر «مانی»« ،نوش��یت» و به گفته دیگر؛ «یوس��یت» و در «الفهرس��ت» «رامیس و
بنا» ،به در جایی دیگر «مریم» آورده شده است.
رومیه��ا؛ ن��ام «مانی» را «مانیک��وس» و بن مایههای (بمنابع) مس��یحی و التینی ،او را
«قوربیقوس» ،و بن مایههای یونانی ،وی را «کوپریکوس» نوشتهاند.
چن��ان مینمایاند که «مانی» در کم  .بیش (حدود) س��ال  5238آریایی میترایی برابر
با  216ترس��ایی (میالدی) در «مردینو» نزدیکی بابل چشم بحهان گشود (بدنیا آمد).
پدر و مادر او «پارتی» (اشکانی) بودند.
«بابل» در آن هنگام ،زیر چیرگی (تحت استیال) و بخشی از گستره (قلمرو) «ساسانیان»
ُ
ب��ود« .مان��ی» در س��ال  5252میترایی براب��ر با  23ترس��ایی (در چهارده س��الگی) به
فرنافت��ن (تبلی��غ) کیش خود پرداخت و پس از بازگش��ت از نَ َورد (س��فر) «خراس��ان» و
«س��ند» بهنگام تاگ گداری (تاجگذاری) «شاپور یکم (کم و بیش سال  242ترسایی)
ب��ه میانجیگری «پیروز» (فیروز) برادر «ش��اپور» به دربار آن ش��اه بار یاف��ت و با دو نفر از
یاران خویش باورهای (عقاید) دینی خود را در «تیسپون» (تیسفون) به او بازشناساند
(اظهار داش��ت) و گویا «شاپور» از آن خوشش آمد« .مانی» برای گستراندن آیین خود،
به نوردهای دور و نزدیک رفت .در دفتر «قبطی مانوی» (کفاالیا) یادآور ش��ده است که
در واپسین سال شاهی «اردشیر»« ،مانی» به اراده (عزم) و انگیزه (قصد) گستراندن راه
افتاد و با ِکشتی به هند رفت ،شوربختانه در آن سال« ،اردشیر» ُمرد ،و پسرش «شاپور»
به تخت نشس��ت« .مانی» با ِکشتی از سرزمین هندیان (س��ند) به خاک پارسیان ،و از
بابل و «میسان» و «خوزستان» رفت و نزد «شاپور» آمد.
آنجا به ُ
«بابل» به س��ر میبرد ،از هنگامه یی که «بهرام»
در زمان پادش��اهی «هرمز»« ،مانی» در ُ
ب��ه جای او نشس��ت ،به انگی��زش (تحری��ک) موب��دان( ،روحانیون) روی خ��وش (نظر
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مس��اعدی) به او نداش��ت ،از همین رو ،در پایان پادش��اهی «بهرام»« ،مانی» به س��وی
نیمروز (جنوب) در راستای (امتداد) کرانه «تیگرا» (دجله) راه افتاد تا به «اهواز» رسید.
آن گاه از «اهواز» روانه «خراس��ان» و «اوش��ان» ش��د .هنگام بازگش��ت (عزیمت) او را از
حرکت بازداش��تند و فرمان رس��ید که به «شوش» برود و از «بامیان» به «اهواز» رفت و از
آنجا با کش��تی روی تیگرا (دجله) به سوی «تیس��پون» (تیسفون) روان شد و از آنجا به
دربار خوانده (احضار) ش��د ،و از تیس��پون به «پرگلیا» جای گرفت��ه (واقع) در کنار رود
«دیاله» رفت .چون به کوهی رسید؛ فرمان آمد که به درگاه (حضور) شاه بار یابد .آنچه
آشکار است چگونگی این گشت و گذار (مسافرت) را یکی از یارانش به نام «نوح زادگ»
که همراه «مانی» بود نوشته است.
«ن��وح زادگ» ،یک��ی از یاران (اصحاب) «مانی» اس��ت که با یاری او «مانی» توانس��ت با
پادش��اه گفتگ��و ک��رده و او ،همچنین رخداد دی��دار «مانی» و «بهرام» را در یک نوش��ته
«پارتی :چنین بیان نموده است:
{....بهرام از غذا فارغ ش��د و از س��ر سفره برخاس��ت در حالی که یک بازویش به گردن
ملکه س��کاء و بازوی دیگرش به دور گردن کرتر پس��ر اردوان (زن و ش��یخ) بود بس��وی
مانی آمد و اولین س��خنش این بود خوش نیآمدی! مانی به او پاس��خ داد من به ش��ما
چه کردهام؟
به��رام گفت  :من س��وگند خوردهام که تو را نگذارم به این کش��ور بیای��ی و با پرخاش به
مان��ی گفت  :تو برای چه کاری خوب هس��تی؟ زیرا نه به جنگ میروی و نه به ش��کار،
شاید تو برای طبابت و درمان هستی که آنرا هم نمیکنی؟
مانی پاس��خ داد :من به تو هیچ بدی نکردهام؛ بسیاری از خدام شما را من از شیاطین
و جادو نجات دادم و بس��یاری را نیز از بیماری بلند کردم و عده کثیری را از انواع تب و
لرز رهانیدم و بسیاری را که دم مرگ بودند دوباره (مداوا ) و زنده کردم ...در پایان این
گفتگو فرمان حبس مانی داده شد}.....
برانگیزانن��ده (محرک) مهادین (اصلی) «به��رام» در گرفتار کردن «مانی»؛ «کرتر» موبد
بزرگ (روحانی و مرجع تقلید) درباری بود که رهیافت (نفوذ) زیادی بر شاه داشت.
در دفت��ر (کتاب) «مواعظ مانی»« ،قبطی» نیز چگونگی آمدن «مانی» به بارگاه «بهرام»
را با گس��تردگی (تفصیل) بسیار ،آورده است و بنا بر نوشتههای وی؛ «کرتر» دست آویز
(سبب) فراخوانی (احضار) «مانی» شده است.
«مانی» بیست و شش روز ،درهالی که دست و پایش با زنجیر بسته شده بود ،در زندان
گذرانید ،و سرانجامُ ،زرفین (حلقه) زنجیر را چنان تنگ کردند تا او ُمرد.
«مانی» ،کم و بیش ،سال  5252میترایی برابر با  277ترسایی درگذشت ،برخی برآنند
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که او را با چلیپا کشتند (مصلوب کردند).
ت��ا چندی پیش ،از دفترهای «مانی» آگاهی در دس��ت نب��ود و هر چه در این باره گفته
میشد؛ از گفت (قول) تاریخ نویسان (مورخان) مسیحی بود ،و پیوندش به گفتمانها
(مباحثات) و کش��مکشهایی (مشاجراتی) بود که میان ترسایان و مانویان پیش آمده
بود .نیاز به یادآوری اس��ت؛ که تاریخ نویس��ان ایرانی و عرب مانن��د« :مفصلبن عمر»،
«جابربنحی��ان»« ،طب��ری» و «محمدب��ن اس��حقالندیم»« ،مس��عودی» و «یعقوب��ی»،
آگاهیهای بسیار گرانبهایی فراهم کردهاند.
در نیم س��ده کنونی ،مانداکه��ای (آثار) فراوانی از مانویان در «ترفن» کش��ور «چین»
و به زبان «س��غدی» بدس��ت آمد که دایره گس��ترش این آیین و دین را هتا تا به «مصر»
نشان میدهد.
«مان��ی» در بی��ان آموزشه��ای (تعالی��م) دین��ی خ��ود ،هف��ت کت��اب نوش��ته ،که چیز
ارزشمندی (مهمی) از آنها بر جای نمانده است.
ب��ا تجربه و پژوهش در اندیش��ه و باورهای «مانویان» آش��کار میش��ود که وی اندیش��ه
یی از آیینهای بومی ایران مانند « ُزروانی»« ،زردش��تی» ،اس��تورههای بابلی ،باورهای
عیسایی ،روش گنوسی (بویژه از میان آنان باورهای «رواقیون») و «صابئه» گرفته شده
است ،که بنا بر آنچه او داوی (ادعا) میکرده جنبه دانشی دارد.28
اندیشمند بزرگ خاور؛ «محمد اقبال الهوری» در این باب مینویسد{ :مانی یا به قول
اردمان این گنوس��تیک ش��رکآفرین به ما میآموزد که همه چیزه��ا از آمیزش دو اصل
جاویدان نور و ظلمت از یکدیگر جدا و مستقل هستند.
اصل نور متضمن ده مفهوم است:
حلم ،معرفت ،فهم ،علم خفی ،بینش ،عشق ،ایقان ،ایمان ،نیکخواهی ،خرد.
بر همین شیوه اصل ظلمت پنج مفهوم جاویدان را دربرمیگیرد:
میغ ،دود ،حریق ،سموم ،تیرگی.
مان��ی ع�لاوه بر این دو اصل آغازین آس��مان و زمین را جاودانی میشناس��د و معرفت،
فهم ،علم خفی ،بینش ،نسیم ،آب ،هوا ،آتش و روشنی را به آن دو نسبت میدهد.
ظلمت که بمنزله اصل مادینه هستی است پناهگاه شر است .این عناصر به مرور زمان
تمرکز مییابند و موجد یک شیطان زشتپیکر میشوند.
اهریمن زش��تپیکر نخس��تین پرورده زهدان آتش��ین ظلمت است منش��ا فعالیت عالم
بش��مار م��یرود و از آن لحظهای ک��ه پدید میآید به خطه پادش��اه نور ی��ورش میبرد.
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پادش��اه نور به قصد آنکه بالگردانی بیابد انس��ان نخستین را میآفریند .پس ستیزهای
وخیم میان ش��یطان و انسان نخستین درمیگیرد و به شکس��ت انسان میانجامد .بر
اثر آن شیطان (اهریمن) پنج عنصر ظلمت را با پنج عنصر نور میآمیزد.
آن��گاه پادش��اه نور بدین امی��د که عناصر ن��ور را از بند و زندان ظلم��ت برهاند برخی از
فرشتگان خود را میفرماید که با آن عناصر آمیخته این جهان را بسازند.
چ��ون یورش ظلمت عناصر ن��ور را با عناصر ظلمانی درهم آمیخته و آلوده کرده اس��ت
خط��ه نور نیازمن��د رهایش یا فالح اس��ت و در اینجا اس��ت که جهانشناس��ی مانی به
مفهوم فالح مسیحی میگراید .چنانکه جهانشناسی هگل از مفهوم تثلیث مسیحی
مایه میگیرد.
اما فالح مانوی وابسته به دنیای جسمانی و مستلزم قتل و قطع نسل است .تولید مثل
دوره اسارت نور را استمرار میبخشد و این به زیان نور است.
در پرتو فالحی اینگونه ذرات محسوس نور نرم نرمک از ژرفنای پیرامون زمین که خانه
ظلمت اس��ت میرهند و به فراس��وی خورش��ید و ماه میش��تابند و س��پس به پایمردی
فرش��تگان به خطه نور به جاودان خانه یا بهشت به آستانه پیدوزرگی (پدر عظمت) فرا
میرسند}...
«مانی» ،برای بازگفت (تبیین) هستی ،از پنداشت «زردشت» که نیازمند (متضمن) دو
روان س��ازنده(روح خالق) اس��ت؛ روی برگردانید و با دیدگاهی گیتایی (نظری مادی)
به این چالش نگریست .او ،باور داشت؛ که جهان ،زاده آمیزش دو گوهر جداسر (اصل
مستقل) و جاودان است ،و یکی از این دو گوهر ،یعنی گوهر تاریکی و گمراهی(اصل
ظلمت) نه تنها بخش��ی از مایه جهان (عالم) اس��ت؛ ونکه س��رآغاز (منشاء) کوشندگی
(فعالی��ت) نیز هس��ت .کوش��ندگی افس��رده (خم��ود) که چون زم��ان فراخ��ور (لحظه
مناسب) فرارسد ،باز شور و شر بر میانگیزد.
از ای��ن رو؛ میان جهانشناس��ی «مانی» و جهانشناس��ی «کاپی�لا» ،آن فرزانه (حکیم)
بزرگ هندی ،نزدیکی بسیاری (شباهتی غریب) هست.
«کاپیال» ،آفرینش جهان را به س��ه کنشگر (عامل) پیوند (نسبت) میدهد« .1 :ساتوا»
(نیکی) « .2تاماس» (تاریکی) « .3راجاس» (شور و جنبش).
از دی��دگاه او ،هنگام��ی که ترازمن��دی (تعادل) یا «پراکریتی» زدوده ش��د؛ این س��ه ،با
یکدیگر آمیختند و کیاناد (طبیعت) را زادند.
فرزان��ه گان دیگ��ر ه��م ،در بازگف��ت (تبیین) چالش (مس��ئله) «تش��تت هس��تی» نگر
(نظ��ر) دادهاند .ب��رای نمون��ه؛ «وران تاگرای��ان» هندی ،ب��ا اندریافت رازگون��ه (مفهوم
مرم��وز) «مایا» ،افزونی هس��تی (تکثر وج��ود) را بازگفت کردند ،و س��دهها پس از وی،
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«الیبنیتس» آلمانی ،دیدگاه «اتح��اد تمییزناپذیر آحاد» را کلید این چالش جای داد.
بازگف��ت «مان��ی» از افزون��ی (تکثر) با ای��ن که کودکان��ه مینمای��د؛ در درازای تاریخی
«انکارهای فلسفی» برای خود جایگاهی دارد.
وانگهی ،یک نکته روشن و آشکار است و آن این است که «مانی» ،نخستین فرزانه یی
است که جهان را ،زاییده (معلول) جنبش و کوشش اهریمن (فعالیت شیطان) و بهتر
است بگوییم؛ «بد» دانست.29
همی گفت هر کو توانگر بود
تهی دست با او برابر بـــــود

مزدک :پیامبر برابری

30

چنانچ��ه اندیش��ه «میت��را» و «زردش��ت» باور ب��ه مهدویگری و رس��یدن رهاگ��ر (ناجی)
داشت ،و پارسیان ،که زیر چیرگی (سلطه) زورمندانه (جابرانه) ساسانیان ،توانایی سر
برافراش��تن نداشتند؛ چش��م براه پیدایی (ظهور) «سوش��یانت» (مهدی) لَخت شماری
(لحظهشماری) میکردند.
س��امان الیه یی (نظ��ام طبقاتی) ساس��انیان؛ فرمانروایی مایه داران (اش��راف) دربار و
کاتوزی��ان (روحانیون-موب��دان) را ب��ر م��ردم چیره(تحمیل) کرده ،و ش��کافهای ژرف
ت��رازداری (اقتصادی) بروز کرده بود ،و تهی دس��تان (مس��تمندان) ن��ادار برای گذران
زندگی (امرار معاش) خویش ،برده شاهزادهها و بازرگانان و کاتوزیان بودند.
زنهارداری همبودین(امنیت اجتماعی) نیز بر س��رزمین فرمانروا نبود ،و انباش��تههای
میهنی (ثروتهای ملی) و دسترنج تودهها و دهگانان ،برای خوشگذرانیهای دربار و
هرزه گی و مفتخوریهای کاتوزیان میش��د ،و از سویی هیچ بانو و دوشیزه پارسی نیز
زنهار (امنیت) نداش��ت؛ زیرا با اندرونیهایی (حرمسراهایی) که درباریان برای خویش
ساخته بودند ،جدا از دارایی ،زن و بازوی توانای همبودین یاور و همسر مرد را نیز ،در
گزینش رس��ته (طبقه) خویش درآورده بودند ،چنانچه دوازده هزار ،و به گفته یی؛ س��ه
هزار ،تنها زنان اندرونی (حرمسرا) و ویژه «خسرو» بودند که هر شاهزاده و بزرگزادهای
نیز کمتر از این را در اختیار نداشت.
«خس��رو» (کس��را) س��ه هزار زن در اندرونی داش��ت ،و هر کجا دوش��یزگان و بیوهزنان
 29ـ سیر فلسفه در ایران ترجمه آریان پور
 30ـ شاهنامه فردوسی
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صاحب اوالد نشان میدادند به تصرف خود درمیآورد.31
ابن بلخی نیز مینویسد:
کس��ری به درجتی رس��ید در بزرگواری ،جباری و فرماندهی که ملک��ی را مانند او نبود
و از جمله اس��باب تجمل او دوازده هزار کنیزک در س��راهای او بودند .از س��ریه (کنیز
همخوابه شاه) تا مطربه و خدمتکار....
ش��اهان ساس��انی ،تنه��ا دخت��رکان رس��ته خوی��ش را گرفتار(اس��یر) و کنی��زک درب��ار
نمیکردند؛ ونکه هتا اگر تهیدست و دهگان ناتوان و یا کارگر خستهدلی را هم دختی
ب��ود ،به چنگ آوری (تصرف) خویش درمیآوردند .چنانچه فرزانه «فردوس��ی توس��ی»
میس��راید ،جناب «بهرام گور» تا چشمش به چهار دختر روستایی آسیابان میافتد هر
چهار را از پدر میخواهد:
ز ه��ر چ��ار پرس��ید :به��رام گ��ور
ک��ز ایش��ان ،دل��ش ان��در افت��اد ش��ور
ک��ه ای گلرخ��ان دخت��ران ک��ه آی��د
وزی��ن آت��ش افروخت��ن ب��ر چ��ه آی��د؟
یک��ی گف��ت :ای س��رو ب��اال س��وار
ب��ه ه��ر چی��ز مانن��ده ای ش��هریار
پی��ر
آس��یابان
یک��ی
پدرم��ان،
نخجیرگی��ر
ُکهس��ار
دام
دری��ن
ه��م ان��در زم��ان ،آس��یابان ز ک��وه
بیآم��د ز نخجی��ر خ��ود ،ب��ا گ��روه
ب��دو گف��ت :به��رام ،کای��ن ه��ر چه��ار
ب��ه م��ن ده ،وزی��ن بی��ش دخت��ر م��دار
س��پاه
خادم��ان
ت��ا
بفرم��ود:
32
َب َرن��د آن ُبت��ان را ب��ه مش��کوی ش��اه
در چنین زمان و س��امههایی (ش��رایطی) که نیروی سیاسی و انباش��تههای میهنی ،و
بان��وان و دوش��یزگان ایرانی در پیش��کاری (خدمت) دربار ساس��انی و موبدان کاتوزی
بودند« ،سوشیانتی» دیگر در پی «زردشت» و «مانی» ُر خ نمود؛ تا پیام آور و شورشانگیز
«پارسیان» گرفتار ستم شاه و دربار شود.
 31ـ ایران در زمان ساسانیان ،آرتور کریستنسن ،ترجمه یاسمی
 32ـ شاهنامه فردوسی
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(امید است؛ که گرامی یاران ملی ایران ،پیرامون این نکته تاریخی ،و این قلم ،بویژه در
این باره ،دلگیر از اشگ (عشق) شاهان کهن به بانوان میهن نشوند)!!.
«زردشت» دوم ،پسر «خرگان» از واالگهرهای (نجبای)پارس ،که در شهر «پسا» (فسا)
زای��ش یافته بود؛ پی��ام برابری را در هوای ایران درافکن��د ،و بهترین ،پیمان دارترین ،از
جان گذش��ته ترین ش��اگردان و یاران او« ،مزدک» پس��ر «بامداد» که خویی (روحیهای)
واگش��تی و پرتوان داش��ت؛ توانس��ت با ریختار (فرموله) کردن اندیشه «زردشت» دوم،
پیشوای رهایی «پارسیان» از بندهای (قیود) کاستیهای رسته یی (طبقاتی) شود.
بس��یاری از تاریخ نویس��ان ،به ناروا« ،زردش��ت» دوم پس��ر «خرگان» را با «مزدک» یکی
دانس��تهاند ،ام��ا چنانچ��ه «طبری» میآورد{و درس��تترین ان��گاره (نظریه) میباش��د}
«مزدک» در پی «زردشت» دوم ،خیزش (قیام) مردم را رهبری کرده است ،و این دو نام،
هرگ��ز یکی نبودهاند و میتوان گفت؛ که «زردش��ت» دومف پیام آور و اس��تاد واگش��ت
(معلم انقالب) و «مزدک بامدادان» ،رهبر واگشت بوده است.
نکت��ه دیگر ک��ه در خیزش «مزدک» از س��وی روانه��ای نات��وان در درازای تاریخ خوب
س��نجیده نش��ده اس��ت؛ آرنگه��ا (ش��عارها) و آرمانه��ا ،و دیدگاههای واگش��تی وی
میباش��د .زی��را تنه��ا بر بر پای��ه این که او آواگ��ر (منادی) برابری انس��انها ب��وده ،و بر
این باور بوده اس��ت؛ که همه انس��انها باید در انباش��تههای خدادادی انبازگر کدیور
(ش��ریک صاحب) و توانمند (مالک) دس��ترنج خود باش��ند ،و زنها نیز ،در خانه همه
مردان باش��ند نه تنها در گزینش درباریان؛ آنان (تاریخنویس��ان ن��ادان) ،کار را بجایی
کشاندهاند که «مزدک» را پیام آور تباهی همبودگاهی (فساد اجتماعی) و ...بخوانند،
وانگه��ی چنان چه در نوش��تارهای پیش��ین آمد در زمان ساس��انیان ،ب��ا زن ،همچون
ف��رآورده (کاال) برخ��ورد میکردهان��د و هم��ه زنهای میه��ن را در گزینش خ��ود گرفته
بودند .چنانچه «بهرام گور» هتا از دخترکان آن آسیابان پیر که دستواره (عصای) پیری
و نیروی تنگدستی او بودند ،نمیگذرد.
پس آرنگ برابری در انباش��ته و زن؛ یک آرنگ و گام واگشتی درستی بوده که «مزدک»
در زمان ویژه فرمانروا بر آن زمان بجا و پس��ندیده میدید؛ و «مزدک» آن نوپرداز بزرگ،
آن س��ان رفتار کند .چنان چه «طبری» مینویس��د{ :مزدک در مدریه واقع در س��احل
شرقی دجله محل کنونی کوتالعماره تولد یافت.
زردشت پسر خرگان بدعتی در دین مجوس آورده بود و مردم پیرو بدعت او شده بودند
و مردی از اهل مدریه بنام مزدک پسر بامداد مردم را به بدعت وی میخواند و از جمله
چیزهائ��ی ک��ه به مردم میگفت و رواج میداد و بدان ترغیب میکرد :مس��اوات در مال
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و زن بود}.33
بیگم��ان ،آنچه را ک��ه «طبری» از آن به عن��وان نوآوری (بدعت) در دی��ن یاد میکند؛
چیزی جز نوپردازی (اجتهاد) و بهس��ازی دین بر روند فراگش��ت ( تکامل) و پیش��رفت
زمان نیس��ت .کاری که فرس��تادگی (رسالت) همه پیامبران و پیش��وایان راستین تاریخ
بوده اس��ت ،و بی چون و چرا در «اوس��تا» زمینههای این نوپردازی هم پیش بینی شده
است.
«ثعالبی» مینویسد{ :مزدک میگفت که خدا روزی در جهان نهاد ،تا مردم میان خود
ب��ه مس��اوات بخش کنند ،چنان که هیچک��س را بر دیگری فزونی نباش��د ولی مردم بر
یکدیگر س��تم کردن��د و برخی برتری جس��تند....زورمندان ناتوان را شکس��تند و روزی
و مال را همه خود برگرفتند....اینک الزم اس��ت ک��ه از دولتمردان بگیرند و به بینوایان
دهند تا همه در مال یکسان شوند.
ه��ر کس را ،فزونی در خواس��ته ی��ا زن و متاع اس��ت ،حق او بدانها بیش��تر از دیگری
نیست}....
ب��رای دادن چنین دادخواهی (حکم) واگش��تی« ،مزدک» نش��انه ویژهیی از آیین کهن
دارد ،یانی (یعنی) در «اوستا» نشانههایی برای این چنین نوپردازی دیده میشود .در
«وندیداد» آمده است:
اگ��ر همکیش��ی ـ ب��رادری یا دوس��تی پول ـ زن ی��ا پند خواس��ت باید کس��ی را که پول
میخواهد ،پول داد و آنکس را که خواستار زن است ،زنی به کابین سپرد و آنرا که خرد
میجوید کالم مقدس یاد داد.
«مس��عودی» مینویسد :مزدک اوستا (کتاب زردشت) را تاویل میکرد ...وی نخستین
کس بود که به تاویل و باطن اعتقاد داشت ...زندیک (زندیق) اصطالحی نکوهشآمیز
و به معنی گزارنده اس��ت و به مانویان و همانندان ایشان و بویژه پیروان مزدک که برای
اوستا زند یا (گزارش) فراهم کرده بودند اطالق میشود.34
«مزدک» هرگز وانمود نکرد (مدعی نش��د) دین نویی آورده ،ونکه او ،خود را پیام رس��ان
(ابالغگر) راستین «اوستا» میدانست ،پیام رسانی که توانا بود نسبت به دگرگونیهای
زمان« ،اوستا» را گزارش (تفسیر) و بازشکافی (تشریح) کند.
«خواج��ه نظامالمل��ک» ک��ه از دش��منان تاریخ��ی مزدکگرای��ی میباش��د؛ ب��ه دان��ا و
اندیش��مند بودن مزدک خس��تویی (اعتراف) میکند و مینویسد{ :مزدک از علم نجوم
برخوردار بوده و لذا در ش��رایطی بنام خویش آغاز به دعوت کرده که همه مردم چش��م
 33ـ تاریخ طبری جلد دوم
 34ـ التنبه و االشراف مسعودی
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براه سوشیانتی از تبار زردشت بودهاند}.
«ابن ندیم» که «زردشت» دوم را «مزدک» یکم خوانده در مورد باورهایش مینویسد:
{او،اندرز میداد که از خوش��یهای زندگی بهره جویید و از آنچه خوردنی و نوش��یدنی
اس��ت به برابری و درس��تکاری خویش را س��یراب س��ازید از تس��لط بر هم بپرهیزید و از
میهماننوازی هیچ فرو مگذارید}....
«محمد اقبال الهوری» در باره خیزش «مزدک» مینویسد:
{...مزدک «پیامبر مردمگرای» (کمونیس��ت) که در عصر انوش��یروان ساس��انی (س��ده
شش��م مس��یحی) میزیس��ت در برابر تکگرای��ی زروانیان عص��ر خود واکنش��ی کرد و
نظری ،دوگرایی آورد}.35
«مزدک» مانند «مانی» بر این باور بود؛ که گوناگونی چیزها (اش��یاء) ناش��ی از دو ریشه
جداسر جاویدان است .یکی از این دو ریشه؛ شید (روشنایی) ،و دیگری تار (تاریکی)
نام گرفته است.
«مزدک» وارون پیش��ینیان ،باور داش��ت که آمیزش یا جدایی ،نهاد این دو به دانستگی
(عمد) و گزینش (اختیار) نزدیک نیست ،ونکه پیامد پیشامد (تصادف) است.
«خ��دا» ،در س��امان اندیش��ه یی «مزدک» از س��هش (احس��اس) برخوردار اس��ت ،و در
پیش��گاه سرمدی خود ،چهار نیروی پایه یی دارد« :تمییز»« ،حافظه»« ،فهم»« ،سرور».
نیروهای چهارگانه،در چهار تن بارور میش��وند و این چهار تن به یاری چهار تن دیگر،
به جهان��داری میپردازند .فروزهه��ای جانداران (خصایص موجودات) که دس��ت آویز
(باع��ث) جدایی آنه��ا از یکدیگر میش��وند ،زاده آمیختگی (نس��بت) آمیزش نیروهای
چهارگانهاند.
ممتازتری��ن جنب��ه آموزشه��ای «م��زدک» ،مردمگرای��ی او اس��ت ،و بی گم��ان گرایش
«مانوی��ان» ب��ه جهانبین��ی میهن��ی در ای��ن مردمگرایی کارس��از بوده اس��ت« .مزدک»
میگف��ت که{ :همه انس��انها با ه��م برابرند ،با جع��ل مفهوم مالکیت انف��رادی ،مردم را
به نامردمی میکش��انند با آنک��ه به اعتقاد پیروان مزدک آتش مقدس بس��خن درآمد و
صحت رسالت مزدک را گواهی داد اما موبدان (روحانیون زردشت) که مخصوصاً جنبه
اجتماعی آئین او را خوش نداشتند او و پیروان فراوانش را کشتند{.36
رویدادها (اوضاع) نابسامان کشورداری (سیاسی) ،ترازداری (اقتصادی) ،همبودگاهی
(اجتماعی) و فرمانروایی چند س��د (صد) ساله ساسانیان ،دستاویزی (موجب) شد تا
بس��یار تند (خیلی س��ریع) تودههای رنجک��ش (زحمتکش) و خردمن��دان دانا ،که در
 35ـ نحله زروانی در سده پنجم میالدی در ایران رواج داشت.
 36ـ سیر فلسفه در ایران ترجمه آریانپور
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اندیشه بیداری و رهایی مردم بودند ،به پیام واگشتی (انقالبی) «مزدک» پاسخ سازگار
(مثبت) گویند و به ِگرد او درآیند.
َمردم ،همیشه چشم به راه رهاگر (ناجی)

در پی آغاز یک جنبش رهاییبخش واگش��تی و س��ازماندهی ش��ده در سرتاس��ر ایران
از س��وی «مزدکیان» ،پیام برابری خواهانه «زردش��ت» دوم که از سوی «مزدک» رهبری
میش��د؛ توانس��ت ش��ور واگش��تی در میان مردم همیش��ه چش��م براه رهاگ��ر (ناجی)
بیافرین��د ،و هر روز که میگذش��ت بر پیروان «مزدک» افزوده میش��د« .قباد» پادش��اه
ساس��انی ،که از فرمانروایی (س��لطه) لرزان و ناپایدار خویش باخبر بود ،برای پاسبانی
از فرمانروای��ی اش (حف��ظ حاکمیت��ش) و جلوگی��ری از واژگون��ی دودمانش (س��قوط
سلسلهاش) از سوی واگشتیها(انقالبیون) برابرخواه ،ناگزیر به پذیرش آیین «مزدک»
ش��د .در پی این پذیرش نیروهای واگشتی ،بنیاد و ساختار سامان شاهنشاهی ،از ُبن
پاش��یده شد .تهیدستان و دهگانان س��تمدیده ،بر انباشته داران (اشراف) ،توانگران و
کاتوزیان ش��وریده ،و بس��یاری از پاس��دارهای سامان رس��ته یی (نظام طبقاتی) که در
برابر رفتارهای واگشتی (اقدامات انقالبی) پیروان «مزدک» جلودار میشدند (مقاومت
میکردند)؛ نابود شدند ،و همه دارایی آنها به سود تودههای ُتهیدست بخش شد.
در زم��ان «م��زدک» ،کاتوزی��ان (روحانی��ون) از توانمن��دی (اقت��دار) ب��ه زی��ر افت��اده و
بیشترش��ان ،یا به جنبش «نوین» پیوس��تند ،یا َدم از رویارویی زدند که در برابر ناآشتی
واگش��تی (قهر انقالبی) نابود ش��دند ،یا هم از ایران به دیگر گوش��ههای (سایر نقاط)
جهان گریختند ...و بدون دو دلی (ش��ک) ،آن گروه اندک از کاتوزیان مانده در ایران،
چون «قباد» با واداش��ت (اکراه) و ناگزیری (اجبار) و برای پاسبانی (حفظ) جانشان به
اندیش��ه نوین گرویده بودند؛ ریش��ه ییترین کنشگران دشمنیاری) (عوامل خیانت) و
واژگونی و نابودی مزدکیان بدست «انوشیروان» بودند.
پس از این که زمانی از پیروزی واگشت سپری شد؛ انباشتگران (اشراف)و شاهزاده گان
و کاتوزیانی که همه س��ویه از کش��ورداری و رایگان خوارگی کنار گذاش��ته شده بودند؛
ب��ه ترپند (توطئ��ه) واروی (علیه) آیین ت��ازه پرداختند ،و زمانی که در پی ش��وراندنها
هراس��اندنها (تحریکات و تهدیدات) بسیار نتوانستند رای «قباد» را دیگرگونه کنند و
او را واروی (علیه) «مزدکیان» بشورانند ،دست به براندازی (کودتا) زدند ،و «جاماسپ»
ب��رادر «قب��اد» را بر تخت ش��اهی نش��اندند .در پ��ی این بران��دازی ،پارهه��ای (عناصر)
واگش��تی «مزدکیان» ،برخی دس��تگیر ،و بسیاری به ش��هرهای دیگر گریختند ،و خود
«مزدک» در «آتورپایگان» (آذربایجان) جای گرفت.
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پادش��اهی «جاماس��ب» دیری نپایید -و ش��اید هم که وی نتوانس��ته بود بخوبی از پس
خویشکاری که توانگران ،درباریان و کانوزیان به وی سپرده بودند ،برآید .-بدین سان،
پاس (نوبت) به فرزند «قباد»« ،خسروانوش��یروان» رسید و وی بر تخت (کرسی) شاهی
بنشست.37
«خس��رو انوشیروان» ،س��پارشهای (عهود) «اردشیر پس��ر بابک» را در پیش نهاد ،و بر
آن ش��د که ُمرده ریگهای (وصیته��ای) او را بکار بندد« .اردش��یر» ،موبدزاده (فرزند
کاتوزی) بود ،و به کیش «مزدیس��نی» پای بند بود،و از همین رو در مرام (ش��ریعت) او
کسانی مانند «مانی» و کسان دیگری چون او« ،زندیگ» (زندیق) بشمار میآمدند.
«خس��رو» ،چون به تخت نشس��ت ،گفت{ :مدار دولت بر دین مزدیس��نی اس��ت و تا از
ای��ن کار فارغ نیفتد ،به هیچ کار دیگری التفات نتوان کرد و لش��کر را باید کی در این
اعتقاد شبهتی نبود و مدبران را حاضر کرد (توانگران ،درباریان و روحانیان ) به حضور
بزرگمهر ،که وزیر او بود و ایش��ان را گف��ت بدانید کی این مزدک ملک میطلبد و پدرم
از کار او غاف��ل بود و مثل او همان مانی زندیق اس��ت .کی جد م��ا بهرام ابن هرمز او را
بکشت تا فتنه او از عالم فرونشست .اکنون تدبیر این مردمی باید کرد .شما چه صواب
میبینید؟
همگان گفتند :ما بندهایم و این اندیش��ه کی کردهای ،دلیل بر ثبات ملک انوش��یروان
گف��ت :ای��ن مرد تبع بس��یار و ش��وکت تم��ام دارد و او را جز ب��ه مکر هالک نت��وان کرد
وگرن��ه اینکار بر ما دراز ش��ود .اکنون این س��ه هفته دارید تا تدبیر کنیم و انوش��یروان،
م��زدک را پیغ��ام داد کی ما را معلوم اس��ت کی تو ب��ر حقی پدر ما متابع��ت توبه واجب
میکرد .اکن��ون بای��د کی بر ع��ادت نزدیک ما آیی و طریق راس��ت معلوم م��ا گردانی و
منزلت خویش نزدیک ما هرچه معمورتر دانی.
م��زدک نزدی��ک او آم��د و انوش��یروان او را کرامتها فرم��ود بیش از حد و خویش��تن در
کف��ه او نه��اد ،ک��ی این مزدک پنداش��ت کی انوش��یروان را صید کرد و مدت��ی با هم بر
این جمله میبودند چنانکه جهانیان انوش��یروان را در زبان گرفتند از آنچه باطن حال
نمیدانس��تند و ه��ر کجا یک��ی بود از دعاه و اتباع مزدک س��ربرآوردند و آش��کارا دعوت
میکردند...
انوشیروان یک روز او را گفت :بدانکه من از این حشم و خدمتکاران عمال و نواب خود
سیر آمدم و میخواهم که به جای هر کسی از ایشان یکی از شما بگمارم.
اکنون نسختی نویس به ذکر اعیان و سپاهیان و متصرفان و معروفان ،کی از تبع تواند
 37ـ فارسنامه ابن بلخی
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تا ایشان هر یک را به منصبی و شغلی گمارم و نسختی طبقات سپاهی و رعیت که در
بیعت تواند تا هر کس را نظری و نیکویی فرمایم}....
«انوشیروان» با این نیرنگ ،همه هموندان (تمامی اعضاء) و هواداران سازمان واگشتی
«مزدک» را ،که بیش��ترین ش��ان نهان (مخفی) و کارهای ش��ان رازگونه (محرمانه) بود،
خواست که بشناسد و همگی را نابود کند.
{...م��زدک دو نس��خت بر ای��ن جمله ک��رد :چنانکه اف��زون از یکصد و پنج��اه هزار مرد
برآمدند .پس انوشیروان گفت:
مهرج��ان (مهرگان) نزدیک آمده اس��ت و میخواهیم هر کی از داعیان و س��رهنگان و
معروفان اتباع تواند جمله را بخوانی تا این مهرجان بدیدار ایش��ان کنم و همه را بر هر
کارها و شغلها گمارم.
م��زدک نامها بنبش��ت تا هم��گان روی به مداین نهادند و انوش��یروان با لش��کر خویش
قاع��ده نهاده بود ک��ه روز «مهرجان» خوانی عظیم خواهم نهاد و م��زدک اتباع او را اول
بر خوان نش��انم و من بر سر مزدک بایستم و سالح برهنه در دست گیرم و شما همگان
باید که در زیر جامهها س�لاح پوش��یده دارید پنهان و چون من مزدک را بکش��م به اول
زخم کی زنم ،شما شمشیر در نهید و همگان را بر آن خوان پاره کنید و همگان بر این
اتفاق همدست شدند و فرمانها نبشت به همه شهرها و ممالک و در میان هر فرمانی
نس��ختی از اتباع مزدک نهاد و فرس��تاد تا روز مهرجان (جش��ن مهرگان) آن جماعت را
بگیرند و محبوس کنند.
چون مهرجان درآمد فرمود تا بر شط دجله ،خوانی عظیم برنهادند و مزدک را در بالش
نش��اند و خود بر س��ر او ایس��تاد و دو هزار مرد از اعیان و مقدمان و اتباع مزدکی بر آن
خوان نشستند و صد مرد سالح در زیر جامه پوشیده پیرامون انوشیروان مرتب بودند تا
او را نگاهدارند و دیگر لشکرها در رویه پیرامون مزدکیان کی بر خوان نشسته درگرفتند
و انوشیروان تبرزینی در دست داشت (و بعضی گویند ناچخی) و اول کسی که تبرزین
و ناچخ از بهر اینکار س��اخت تا مزدک را بدان زخمی کند شمشیر نمیتوانست داشت
و انوش��یروان به یک زخم س��ر مزدک در کنارش کند و لشکر شمشیرها برآهیختند و در
آن زندیقان بس��تند و جمله را هالک کردند و هم در آن روز هر کی در ممالک کس��ری
بودند ...گرفتار آمدند و آن را که کش��تنی بود فرمود تا کش��تند و هر کی بازداشتی بود
فرمود تا حبس کردند و آن کس به جای آن بود کی توبه قبول شایس��ته کردن ،کردند
و جهان از ایشان صافی ماند}.38
 38ـ همان
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چن��ان چه از ن��گارش «ابنبلخی» برمیآی��د؛ گویا جایگزین کردن «جاماس��پ» کمکی
به انباش��تگران (اش��راف) و دربار و موبدان نکرد تا «مزدکیان» را نابود کنند ،از این رو،
«انوشیروان» را به توانمندیرساندند تا با چنین نیرنگ کژپیمانی (خائنانهای) نزدیک
به یکس��د و پنجاه هزار مرد را ،در یک روز در سرتاس��ر ایران کش��تار گروهی (قتل عام)
کنند.
از سویی ،خوش باوری (اعتماد) نابجای «مزدک» نیز ،خود ریشه ییترین فرنود کشتار
همگان��ی (قتلع��ام) «مزدکی��ان» گردی��د .کژراهه یی؛ که در بیش��تر واگش��تها پدید
میآید ،و س��ودهای (منافع) مردم ُتهیدس��ت را بس��ختی (ش��دیداً) هراس��ان (تهدید)
میکند.
«مزدک» در زمان «قباد» بر آن نشد تا ارتش کابینه یی (دولتی) را که از نگر تاریخ ،و نیز
درونمایه اندیشه یی (محتوای فکری) پاسدار سودهای (منافع) درباریان ،توانگران ،و
کاتوزیان بود را ،برچیند (منحل نموده) و ارتش��ی از مردم تهیدس��ت و دهگانان هوادار
خ��ود را جایگزی��ن آن گردان��د؛ زیرا هر واگش��تی برای مان��دگاری (بق��ا) و جلوگیری از
ترفندهای (توطئههای) پاد واگش��تیان (ضد انقالبیون) نیازمند یک ارتش نو و مردمی
اس��ت ،که از س��وی همان پارههای (عناصر) هوادار واگشت سازمان مییابد ،و رویهم
رفت��ه باید گفت؛هر واگش��تی آن گاه پیروز خواهد ماند ،که نیروی کش��ورداری (قدرت
سیاسی) ،آرتشی (نظامی) ،ترازداری (اقتصادی) را ،بگونه همه جانبه (تماماً) به مردم
واگذار (منتقل) نماید.
بدی��ن س��ان ،ش��ورش و سرکش��ی (عصی��ان) واگش��تی «مزدکی��ان»؛ نخس��تین
«سوسیالیستهای» جهان ،از سوی دربار (شاه) ،بازار (توانگران) ،و کاتوزیان (مالها-
موبدان) نابودشد.
وانگه��ی ،اخگر (ش��عله) این واگش��ت هر چن��د در آن ُبرهه (مقط��ع) در ایران خاموش
گش��ت ،و از س��وی کاتوزیان ،به «انوش��یروان» برای کش��تار همگانی (قتل عام) یکسد
و پنج��اه هزار نفر از تهیدس��تان ،دهگانان ،خردمندان ،گهرم��ان (قهرمان)ایران فرنام
(لقب) «دادگر» داده شد ،و دوباره درباریان ،توانگران ،و کاتوزیان توانستند اورنگهای
(کرس��یهای) توامندی خود را اس��توارتر ،و سامان رس��ته یی (نظام طبقاتی) را پابرجا
نماین��د؛ وانگهی اندیش��ه برابری خواهان��ه «مزدکیان» رویاروی درب��ار و توانگر و «مال»،
چ��ون آتش��ی زیر خاکس��تر برای همیش��ه پابرجاماند ،و ه��ر گاه که فرصت��ی مییافت
چنگ��ی بر ص��ورت فرمانروایان میکش��ید ،گواه این س��خن آن که «زندی��گ» (زندیق)
{نامی که دش��نام و اتهامی برای مانویان و مزدکیان و میهندوس��تان بود} همچنان در
ه��وای فضای ایران میماند و هتا (حتی) پس از «اس�لام» نیز ،بس��یاری از واگش��تیان
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ب��ه چفت��ه (اتهام) زندیگ و زندیگری (زنادقه) {مفس��ران باطن اهل کت��اب و نوپردازان
اجتهادگر) کشتار همگانی میشوند.
به دنبال کش��تار همگانی ،و زیر ش��کنجه بردن «مزدکیان» در ایران ،بسیاری از آنان به
س��رزمینهای دیگر چون «روم» و «ش��امات» و «انتاکیه» پناه بردند ،و بیگمان در گریز
(هج��رت) و در دوری (غربت) نیز ،به آرمانهای آزادی و برابریخواهانه ش��ان پایبند و
پای��دار ماندن��د ،و زمانها را میش��مردند تا راهگر (ناجی) نوینی برخی��زد ،تا بر ِگرد او
چادر خیمه زنند و سپاه آفرینند ،و ایران را از ستم دربار (شاه و همه کارگزاران و دبیران
دولت) و توانگران (سرمایهداران و تجاری که ضعیفان و ناتوانان را به بردگی میگرفتند
تا از رنج و زحمت و مش��قت آنان گنجینههای خویش را فزونتر سازند) و کاتوزیان (که
همواره دس��ت در دست ش��اه و س��رمایهداران ،بهترین پاسداران منافعش��ان بودند ،با
فتواه��ا و احکامی که صادر میکردند و هم اینان بودند که به پاس بازگرداندن س��لطه
روحانیت و ثروت بر گُرده مردم؛ انوش��یروان را خدای ایران و دادگستر و ...لقب دادند)
آزاد کنند.
گدای شهر نگاه کن ،که میر نشستگاه (مجلس) شد!
دیری نپایید که مردی از بیابان (صحرای) خش��ک و س��وزان «عربس��تان» برخاس��ت ،و
با بهرهجویی از س��امههای (ش��رایط) ویژه فرمانروا بر گس��تره «روم» و «ایران» ،جهان را
در آت��ش کین واگش��تی (قهر انقالبی) تازه س��وزاند ،و تاریخ را برگی بگش��ود ،و بگفته
«حافظ» شیراز؛ «گدای شهر ،میر مجلس» شد.
س��تاره ی��ی بدرخش��ید و م��اه مجل��س ش��د
دل رمی��ده م��ا را رفی��ق و مون��س ش��د
ن��گار م��ن ک��ه ب��ه مکت��ب نرف��ت و خ��ط ننوش��ت
ب��ه غم��زه مس��ئله آم��وز ص��د م��درس ش��د
ب��ه ب��وی او دل بیم��ار عاش��قان چ��و صب��ا
ف��دای ع��ارض نس��رین و چش��م نرگ��س ش��د
ب��ه ص��در مصطب��هام مینش��اند اکن��ون دوس��ت
گ��دای ش��هر نگ��ه ک��ن ک��ه می��ر مجل��س ش��د
خی��ال آب خض��ر بس��ت و ج��ام س��کندر
39
ب��ه جرع��ه نوش��ی س��لطان ابوالف��وارس ش��د

 39ـ دیوان حافظ
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آنچ��ه از «قری��ش» س��وزان برخاس��ت و ب��ا «ش��راب خض��ری» در ج��ام «اس��کندری» در
«جرعهنوشی» {شاه پارسیان} (س��لطان ابوالفوارس) شد؛ از «محمدبنعبدالله» گدای
ش��هر و یتیم تنهای عربس��تان ،و دین نوینی که او به ارمغان آورده بود ،ریش��ه و زندگی
(نش��ات و حی��ات) گرفت��ه بود ،و چ��ه زیبا گفت «حافظ» ش��یراز که؛ «گدای ش��هر ،میر
مجلس شد»!
گِردآوری دینهای پارسی

پیش از این که اندرون گفتمان (بحث) پیدایش «اسالم» بشویم ،بد نیست از دینهای
پارسی ،از «میترا» تا «مزدک» ،یک گردآوری فراخور(جمعبندی کلی) رونمایی (عرضه)
کنیم:
ال��ف :در «گیومرس��گرایی» و « ُزروانگرای��ی» و «مانیگرای��ی» ،فرمانروای��ی جه��ان از ِ
آن
«اهریمن» است ،اگر چه (البته) با پروانه و گرایش (رخصت و رغبت) پروردگار ،و جنگ
میان «اهریمن» و «انس��ان» اس��ت بر روی زمین! و بدین س��ان ،در دینهای دیگر نیز،
«اهریم��ن» پاره (عنصر) پلید و ناپاکی اس��ت ،که جلودار (مانع) خداوندگاری انس��ان
است ،و تا زمانی آشکارو کرانمند ( معلوم و محدود) میتواند در برابر انسان ایستادگی
کند ،و انسان که دارای توانایی و گزینش نیز هست ،با راهنمایی پیامبران -که از سوی
خ��دا برای یاریرس��انی او برگزیده میش��وند -س��رانجام (در نهایت) ب��ر اهریمن پیروز
خواهد ش��د ،و «رس��تاخیز» ،زمان پایانی دوره اهریمن و رس��یدن انس��ان به خداوندی
است ،که جاودانگی و بهشت نیز از آن اوست.
ب :در «زردش��تیگری» ،انسان ،آفریدهای اس��ت که از بارگاه (ملکوت) خداوند آمده ،و
همچنین این اندیش��ه به «دوزخ» و «بهشت» و «پل چینوت (صراط) و انسان و اهریمن
و ...ب��اور دارد ،و راهگ��ر و «مهدی» و فرش��ته پیون��د دهنده (جبرئیل ـ نریوس��نگ) نیز
باورمن��د اس��ت .چنان چه راهگر و «مه��دی» فریادرس (میترا -سوش��یانت) نیز در همه
دینهای پارس��ی دیده میش��ود .از س��ویی« ،آدم» {گیومرس ،نخس��تین انس��ان نیمه
بدوی رو به ش��هرگانی و نیمهآگاه} ،و «نوح» (جمش��ید) هستی (وجود) دارند ،و بگونه
یی ریشه یی ،کم یا بیش ،بیشتر این اندیشهها بر این باور هستند که انسان ،نماینده
خ��دا بر روی زمین اس��ت ،و فرس��تادگی اش (رس��التش) رزمیدن با اهریم��ن و نابودی
اوست.
ج :نکته فراگشت (تکامل) اندیشههای پارسی« ،مزدک» و یا «زردشت» دوم است که با
آرنگ (ش��عار) برابری و جنگ برای نابودی رستهها خیزش میکند ،و آرمان و آرزویش،
برجای��ی همب��ودگاه آگاه و براب��ر به رادی (هم��ت) خردمندان ،تهیدس��تان و دهگانان
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رنجکش (زن و مرد) است.
در اندیش��ه «مزدک»؛ زن نیز از دربند بودن (اسارت) و دارنده گی (ملکیت) مرد بیرون
آمده و هیچ مردی خود را دارنده (مالک) بر زنی نمییابد ،و همه سویه اندیشه «گرفتن
زن» یا «زن گرفتن» از میان رفته ،و زن ،آزاد از دربندی (اس��ارت) و دارنده گی یک مرد
بوده و آزاد برای گزینش مرد خود ،در هر هنگامی است.
و روی ه��م رفت��ه در اندیش��مندی (تفکر) «م��زدک» ،پیمان و پیوند زناش��ویی (ازدواج)
نیس��ت و هر کس (زن و م��رد) آن گونه زندگی میکند که خود میخواهد ،و کس��ی بر
دیگری دارنده گی و سروری -بشوند برتری جنسی-ندارد!!
گفتنی اس��ت که نیم��ی از همین آزادی گزینش که از س��وی «م��زدک» پیرنگ (طرح)
شده اس��ت ،نکته دلخواه (ایدهال) خوشگذرانی مردان اس��ت؛ که در اسالم« ،محمد»
زی��ر افس��انه «حوریان» و به��رهوری بیمرز و بیان��دازه مردان از زنان هتا از پس��ربچهها
(غلمان) آورده ش��ده اس��ت .اگر چه در اس�لام ،اینها نویدهایی (وعدههایی) است که
پیامبر اس�لام برای بازپس��ین (آخرت) {س��راجام جنگها و پروهگیریهای تازیان و یا
فردایی که دین نوین در س��رزمینهای دیگر گس��ترش یافته اس��ت} به جنگاوران خود
میدهد.
پیدایش اسالم

پیامب��ر اس�لام ،رو به س��ران «قریش» میگوی��د{ :میخواهم کلمهی��ی بگویید که عرب
مطیعتان شود ،و بر َع َجم تسلط یابید}...
س��ران «قریش» نزد «ابوطالب» آمده و گفتند...{ :ای ابوطالب ،تو بزرگ و س��االر مایی،
در حق ما انصاف کن و برادرزادهات را از ناسزاگویی به خدایان ما بازدار و ما نیز او را با
خدایش وامیگذاریم}....
«ابوطال��ب» ب��ه «محم��د» گف��ت...{ :ب��رادرزاده م��ن :این��ان ،س��ران و پیروان ق��وم اند
و از ت��و انصاف میخواهند که به خدایش��ان ناس��زا نگوی��ی و آنها نیز ت��و را با خدایانت
واگذارند}....
«محمد» پاسخ داد :آنها را به چیزی میخوانم که از دین خودشان بهتر است.
«ابوطالب» گفت :به چه میخوانی؟
«محمد» گفت :می خواهم کلمهای بگویند که عرب مطیع آنها ش��ود ،و بر َع َجم تس��لط
یابند.
«ابوجهل» گفت :آن چیست که ده برابر آن بگوییم!
«محمد» گفت{ :ال اله االالله}!
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سران «قریش» نپذیرفتند و گفتند :چیزی جز این بخواه!
ا ُمی بودن پیامبر اسالم

40

پیامبر اسالم ،بی سر پناه بیابان (یتیم صحرای) «عربستان» ،که با آرنگ (شعار) «الالله
االالل��ه» ،پی��کار کش��ور داری  -باورانه (مبارزه سیاس��ی عقیدتی) خوی��ش را آغاز کرده
بود ،پس از چند س��ال توانس��ت عربها را یکپارچه ساخته و بزرگترین نیروهای زمان
خویش را نیز به زانو درآورد.
آنان که «اُمی» بودن پیامبر اسالم را به بیسوادی گزارش (تفسیر) کردهاند؛ سخت در
کژراهی (اشتباه) و گمراهی بودهاند!
«اُم��ی» ،در زم��ان ناآگاه��ی (جاهلی��ت) َع َرب ب��ه آن دس��ته از م��ردم و تیرههایی گفته
میش��ده اس��ت ،که «اهل کتاب» نبودهاند :یانی (یعنی)در برابر یهودیان ،مسیحیان،
زردشتیان ،مانویان و ...که کتاب داشتهاند.
تیرهها و َمر ُدمِ بدون پیامبر ناآگاه و بدوی را« ،اُمی» میخواندهاند .چنان چه از روزگار
که��ن ت��ا به امروز ،دوران پی��ش از «محم��د» را «دوران جاهلیگ��ری» (جاهلیت) گفته و
میگویند.
ب��ه همی��ن فرنود اس��ت ک��ه در «قرآن» نی��ز آمده اس��ت{ :ما از می��ان امیی��ون پیامبری
برگزیدیم}...
یانی منهای خود پیامبر ،که «اُمی» بوده اس��تَ ،مردم تی��ره او نیز« ،اُمی» بودهاند ،زیرا
در بس��یاری از آیهه��ای قرآن��ی از واژه «امیی��ون» که اف��زای (جمع) «اُمی» اس��ت ،بهره
برداری شده است.
پیامبر اس�لام ،از دوده و دس��تهای از م��ردم بود که هرگز پیامبر و کتاب نداش��تند ،هر
چند وی از بازمانده (س�لاله) «اسماعیل» است ،اما همه پیامبران «بنیاسرائیل» و هتا
«عیس��ی» از بازمانده «اس��حاق» فرزند «ابراهیم» که زاده «س��ارا» بودند ،بپا خاستند ،و
پیامبر اس�لام ،تنها کسی است که از نس��ل بردهزاده (یانی از «هاجر» پیشکار «سارا» و
همخوابه «ابراهیم» و پدر «اسماعیل») میباشد.
بدین رو« ،اُمی» بودن ،نه در چم بیس��وادی ونکه بمانی «بیکتابی» اس��ت که نه تنها
به پیامبر اس�لام ،ونکه به همه تبار او و دیگر نیرههای بیابان نشین بیدین و بیکتاب
گفته میشده است.
از س��ویی؛ «محمد» تنها کس��ی از میان فرزندان «اسماعیل» اس��ت که داوی (ادعای)
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پیامب��ری ک��رده اس��ت ،و دیگر هم��اوردان (رقب��ای) تاریخ��ی خاندان خ��ودش را ،که
«موس��ی» و «عیس��ی» و دیگران (فرزندان اسحاق) بودهاند نیز ،گواهی داده (برسمیت
شناخته) تا بار سازماندهی (تشکیالتی) سازمان خود را باال ببرد.
َمنش (شخصیت) زیرک پیامبر اسالم از همان دوران کودکی ،بخوبی در تاریخ نگاشته
(ثبت) اس��ت؛ و بدون گمانه زن��ی (تردید)وی که خویی (روحیهای) دانشجو داش��ته
اس��ت ،از همان خردس��الی که با کاروانهای داد و س��ندی (تجارتی) از «مکه» بیرون
میرف��ت ،هم��واره در آموخت��ن و یافت��ن اندیش��ههایی دگردیس (تحول)آفرین کوش��ا
بوده اس��ت ،و بی پایه نیس��ت که امروزه همه دانش��مندان و پژوهش��گران تاریخی (چه
ی��اران و چه بیگان��گان) ،پیامبر اس�لام را ،پاره یی (عنص��ری) زیرک ،دانا ،کش��ورمدار
(سیاستمدار) و با هشیاری (کیاست) یافتهاند.
وی ،از کودکی به بازار «عکاظ» میرفت و به س��رودهها (اش��عار) و س��خنان سخنوران و
سرایندگان (ش��عرا) گوش فرامیداد ،و با رهبران یهودی ـ مسیحی ،برای زمانهای دراز
گفتگو میکرد.
«مکی» بیانگر دنباله روی (تقلید) پیامر اس�لام از «قسبنساعده»
بخش��ی از آیههای َ
که یکی از سرایندگان و سخنوران «اللهشناس» بازار «عکاظ» بود ،میباشد.
س��فرهای پ��ی در پی «محم��د» به سراس��ر جه��ان در هنگامه ش��اگردی نم��ودن برای
«ابوطالب» و «خدیجه» به وی توانای بخشیده بود تا با همه آیینها و فرهنگها و گفتار
بزرگان تاریخ آشنا شود...
باری دگر ،جهان ،چشم به راه یک راهگر (ناجی)

��رب» ،زمین��ه ب��روز و پیدایش یک اندیش��ه یگانه
در زم��ان ناآگاه��ی (جاهلیگ��ری) « َع َ
(توحی��دی) از زمانهای دور بس��ودنی (ملموس) بود ،به ویژه این که روش��ن اندبش��ان
(روش��نفکران) و دانش��مندان بس��یاری بودند که ب��ه یگانگی (توحید) در هس��تی باور
داش��تند ،و دانش��مندان دینه��ای یهودیگری و مس��یحیگری نیز که از س��الیان دراز،
امیدبخش مردم به آش��کار ش��دن راهگر (ناجی) بودند؛ نخش کارس��از آگاهی بخشی
(تبلیغاتی) در س��و دادن به اندیشه نوین داش��تند .زیرا ،یهودیان و مسیحیان هر یک،
چشم به راه آشکار شدن راهگرای واگشتی (نجاتبخش انقالبی) خود که نشانههایش
در کتابهایشان آمده بود ،روزشماری میکردند!
«عامربنربیع��ه» میگوید{ :از زید بنعمرو بن نفیل ش��نیدم ک��ه میگفت :من انتظار
پیغمبری از فرزندان اسماعیل و از اعقاب عبدالمطلب هستم و بیم دارم که به زمان او
نرسم اما به او ایمان دارم و تصدیق میکنم و به پیغمبریش شهادت میدهم...
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من به طلب دین ابراهیم همه والیتها را بگشتم و از یهود ،نصاری و مجوس پرسیدم و
همه گفتند :جز او پیغمبری نمانده است.}41
ِ
«جنها» به پیامبر اسالم میپیوندند

یک روز که « ُع َمر بن خطاب» در مزگت (مسجد) نشسته بود ،یک َع َرب (اعرابی) اندرون
مزگت ش��د و س��راغ « ُع َم��ر» را گرفت و چون « ُع َم��ر» او را دید گفت{ :این م��رد (اعرابی)
همچنان ُمشرک است و در جاهلیت کاهن بوده است}....
اعرابی به « ُع َمر» درود فرستاد و نشستُ « .ع َمر» از او پرسید{:آیا مسلمان شدهای}؟
اعرابی گفت :آری.
« ُع َمر» گفت :به ما بگو عجیبترین خبری که ش��یطانت پیش از اسالم برایت آورده چه
بوده است؟
اعرابی گفت :ش��یطانم یکماه یا یکسال پیش از اس�لام آمد و گفت :مگر نمیبینی که
کار جنیان دگرگون شده؟!
«جبی��ر بن مطعم» گوید :در بوانه به نزد بتی نشس��ته بودیم و این یکماه پیش از بعثت
خدا بود و شتری کشته بودیم که یکی بانگ زد :عجب را بشنوید که اشراق وحی برفت
و ش��هاب س��وی ما اندازد و این به س��بب پیغمبری اس��ت که در مکه آید و نامش احمد
است و هجرتگاه او یثرب است.
ش��ایان یادآوری اس��ت که واژه «مجنون» از «جن» میآید و در ریش��ه در چم «جنزده»
است نه دیوانه! زیرا دیوانه در زبان عرب «مهبول» میشود نه مجنون!
در نادانیگری (جاهلیت) َع َرب ،توانمندان و ش��ناخته ش��ده گان (زبدگان) عربها که
رسته برتر را میساختند ،چهار گونه بودند:
 1ـ س��ران و رهب��ران هر تیره :این��ان به فرنود برخ��وردار ی از توانمندیه��ای تزارداری
(امکانات اقتصادی) ،کش��ورداری (سیاس��ی) ،و همبودگاهی (اجتماعی) در سنجش
با دیگر مردمان ،در همبودگاه برتر بودند( .شورای قریش)
 2ـ رهبران دینی :یهودیگری ،مسیحیگری ،کلیدداران «کعبه» و...
 3ـ سرایندگان و سخنوران
 4ـ مجنونه��ا« :مجنون» کس��ی بود که در زبانزد همگان��ی« ،جن» در کالب (قالب) او
میرفت ،و او در آغاز به آس��تش (حالت) مدهوش��ی (غش) رفته ،آبدانه (عرق) کرده و
بخ��ود میپیچید ،و پ��س از چندی که بههال (حال) میآمد ،هم س��خنان زیبایی بین
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«نظ��م» و «نثر» (س��جع) میگفت ،و ه��م از نیرویی ویژه برای آگاه��ی دادن از آینده ،و
بیرون راندن «جن» از تن دیگران و ...برخوردار میشد.
بر پایه آیههای «قرآن» ،پیامبر اس�لام ،از نوجوانی تا هنگامه آگاهی (اعالم) پیامبری،
هر چهار دس��ته باال را ،کم و بیش آزمون داده و گذرانده بود و پس از گذر از این چهار
خوانه بود که پیامبری (نبوت) و فرستاده گی (رسالت) خود را آشکار ساخت.
ـ در پیوند با گونه نخس��ت و رهبری «قریش» بر کسی پوشیده نیست؛ که پیامبر اسالم
ه��ر چن��د در بی پناهی (یتیم��ی) و به دور از آش��یانه پدر و مادر خود بزرگ ش��ده بود،
وانگه��ی همه خویش��ان او از س��ران «قریش» بودند ،و چ��ه بس��ا در درازای زمان ،یانی
در ب��االی پنجاه س��الگی میتوانس��ت در کن��ار «ش��یخهای کعبه» ،ب��رای نمونه بجای
«ابوطالب» بنش��یند ...بویژه این که پس از زناش��ویی با «خدیج��ه» ،یکی از بزرگترین
توانگران با رهیافت (نفوذ) «قریش» گردیده بود و در انجمن س��ران (ش��ورای ش��یوخ)
«قری��ش» انبازگ��ر بود (ش��رکت میک��رد) .وانگهی ،آگاه��ی پیامبری او (اع�لام نبوت)
زودرس او ،ای��ن بخت (ش��انس) را از او گرفت؛ زیرا س��ران کهن��ه کار (فرتوت) «قریش»
«ابوجه��ل» و «ابولَ َه��ب» و ...با وی با همه ت��وان به رویارویی برخاس��ته ،و او را به
چ��ون
َ
«جنون» (جنزدگی) بزه ور (متهم) نمودند.
ـ دس��ته دوم ک��ه رهبری یکی از دینهای یافت ش��ده آن زمان باش��د نی��ز ،نمونههای
فراوانی در نوجوانی او بچشم میخورد ،که در پی گفتگوها و گفتمانهایش با رهبران
دین��ی آن زم��ان ،هم یهودی��ان و هم مس��یحیان ،او را درس��ت ش��مرده(تائید نموده) و
آین��دهی نیکویی را برایش پیشبینی نموده بودند .بی گمان ،این همراهیها هنگامی
کوشش��گر (جدی) میش��د و دنباله مییافت که پیامبر اس�لام ،در جایگاه یک انسان
نیرومند (ش��خصیت قوی) ،شناساگر (مبلغ) یکی از دو دین توانمند آن زمان میشد،
نه این که دین نویی را شناختگری (معرفی) کند.
ـ دس��ته سوم و چهارم که س��راینده یی (شاعری) و «مجنون» میباشد نیز در بخشی از
زندگی و گفتار وی به میان آمده است و چنان چه «طبری» نوشته است{ :پیامبر اسالم
در پی اولین گویش خود که سوره «یا ایهاالمدثر» بوده است به همسرش خدیجه گفته
است که نمیداند شاعر و یا مجنون شده است؟}
پیامبر اسالم به «خدیجه» گفت{ :به شاعری یا جنون افتادهام}.
«خدیجه» گفت{ :ترا به خدا میسپارم که خدا با تو چنین نمیکند ،شاید که تو پیامبر
خدا باشی.}42
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پیامبر اسالم در هنگامه نخستین گویش «یا ایها المدثر» چون خوی دیوانگان (عادت
مجنونه��ا) {به معنی مجنون که در س��طور قبل آمده توجه ش��ود) بخود پیچیده بوده
اس��ت ،و روی ه��م رفته «مدث��ر» که «بخ��ود پیچیده ش��ده» مانا (معن��ا) میدهد ،برای
«حالت خلس��ه» جنزدهه��ا در زبان نادانی گ��ری (جاهلیت) َع َرب بکار برده میش��ده
است.
نمون��های از ای��ن مجنونها ،ه��م اکنون در ایران و در شهرس��تان «بجس��تان» زیس��ت
میکند .چوپانی ،که خواندن و نوش��تن نمیداند ،وانگهی به «دکتر گورسی» شناخته
میشود .تا پیش از واگشت بهمن ،پرستش سو نیازمندیهای(قبله حاجات) بسیاری
بود ،و مردم از سراس��ر ایران برای دریافت رازها و ناشناختهها و گمشدههای خویش به
او روی میآوردند (مراجعه مینمودند).
دکتر «گورسی» ،به ناگهان در سراچه (اتاق) بزرگ خانهاش که دور تا دور آن نیازمندان
نشسته بودند ،آشکار میشد و بر ُت َشک خود نشسته و به سان (بحالت) غش میرفت،
پ��س از کوت��اه زمانی که به هوش میآم��د میگفت؛ که تماس او با «جن اش» اس��توار
شده و آغاز میکرد به درمان مردم و پردهگشایی از رازها و گمشدههای آنان میکرد.
همکاری پیامبر اسالم با جنها و نبرد با سرایندگان (شعراء)

چنان چه در تاریخ آمده اس��ت؛ یک ایس��تایی دور و درازی (توقف طویلی) از نخستین
آی��ه «قرآن» تا آیههای دیگر پیش آمده اس��ت ،یانی از آیه «مدثر» که نخس��تین بوده (و
حالت ش��اعری و جنزدگی محمد در آن مش��هود و مطرح بوده است) تا آیههای دیگر،
چند س��ال به درازا کش��یده است ،و این دوران ،هنگامه اندیش��ه فراگیر (کامل) پیامبر
اس�لام ب��وده اس��ت ،تا راه و آرم��ان (هدف) نهای��ی خ��ود را برگزیند (انتخ��اب نماید) و
بدون دو دلی ،چون س��راینده (ش��اعری) و «مجنونی» در همان زمان نخس��ت از سوی
همس��رش «خدیجه» -که فردی خداپرس��ت و مسیحی بوده است-پدیرفته نمی شود ،و
همین دس��تاویزی میش��ود تا در پایان ،راهی فراتر از چهار دس��ته یاد شده را ،با برنام
فرستادگی (عنوان رسالت) و پس از آن پیامبری (نبوت) دنبال نماید.
بیگمان ،نخس��تین کس��ی ک��ه وی را ب��رای پیامبری به ش��ور آورده و توان میبخش��د
(تش��ویق و تقویت) میکند؛ «خدیجه» اس��ت که پش��تیبانیهای بیش��ماری از سران
مس��یحیگری را نیز که از خویش��اوندان وی بودند ،برای ش��وهرش ِگرد میآورد (جمع
میکند).
از نخستین هنگامه آگاهی پیامبری« ،محمد» مجنونها (جنزدهها) را فراموش نکرده
و وانمود میکند (مدعی میش��ود) که «جنها» به او پیوس��ته و فرستاده کی (رسالت)
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او را ُمهر راس��تی (تائید) میکنند ،و ُپش��ت س��ر او ،نماز میگذرانند( .به قرآن و س��وره
جن مراجعه شود)
وارون (بر خالف) «جنها» ،پیامبر اسالم ،با سرایندگان (شعرا) -که با شعور و احساس
س��ر و کار داش��تند -به تن��دی درگیر میش��ود ،و ج��دا از آن که پس از توانمند ش��دن
(قدرتگیری) دستور ُکشتن (ترور) بسیاری از سراینده گان (شعرای) تازی را میدهد،
در قرآن نیز از آنها به بدی یاد میکند.
زیباس��ت بدانیم که «رس��ول» و «نبی» باز خود خوانهایی (مراحلی) است دیگرگون که
پیامبر اس�لام بس��ته به چگونکی توانایییابی خود ،آن را ُپش��ت سر نهاده است .یانی؛
نخس��ت فرستاده (رسول) بوده ،آن گاه آگاهی پیامبری داده است (اعالم نبوت نموده
است).
هم چنان که در گاه نخست فرستاده گی خود ،آرمان از فرستاده گی (رسالتش) را ویژه
(مخت��ص) «امالق��ری» (مکه و پیرامون آن) مینامد ،س��پس عربه��ا و پس از آن ،همه
جهان و همبودگاه انسانی (کل بشریت) آگاهی داده است.
خداپرستان عرب پیش از پیامبر اسالم

چنان چه گفته ش��د؛ زمینه یکتاپرس��تی (توحیدگرایی) پیش از پیامبر اسالم ،در میان
پ��اره ی��ی از عربهای روش��ن اندیش نمایان بود ،و بس��یاری از س��رایندگان (ش��عراء) و
دانش��مندان ،از ُبتپرس��تی گریخت��ه و به یکتاپرس��تی (توحید) پیوس��ته بودند ،و پاره
ی��ی از عربه��ا (پیش از پیامبر اس�لام) ،به «حض��رت کبریای الهی» ایمان داش��تند ،و
روز واپس��ین را گواه��ی میدادند (تصدی��ق مینمودند) و هر آینه چش��م براه پیامبری
(منتظر نبوت) میبودند .از آنان که به یکتاپرس��تی و روز ش��مار – بازپس��ین (حساب)
باور داش��تند؛ «قس بن ساعده ایادی» بود .وی ،در پندهای خود میگفت{ :به خدای
کعبه سوگند که آنچه تباه شد بازمیگردد و اگر رفت روزی بازگشت مینماید}.
پاره یی گفتهها گواهی میدهد که وی ،به یکتاپرستی و روز بازپسین (جزا) باور داشته
است«...{:کال بل هو الله واحد» حاشا که اوست خدای یگانه.
«لیس بمولود و ال ولد» نه زائیده شده است و نه زائیده.
«اعاد و ابدی» او بازگشت داد و او نخست آفرید.
«و الیه الماب غدا» و بازگشت همه بسوی اوست فردا}...
(چنان چه در رویههای (صفحات) پیش گفته ش��د ،پیامبر اس�لام ،پیوندهای اندیشه
ی��ی (رواب��ط فکری) نزدیکی در بازار «عکاظ» ،و با «قس بن س��اعده» داش��ته اس��ت ،و
س��وره «قل هوالله احد» که بیست سال پس از «قس بن ساعده» آمده است ،برداشتی
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از همین سخن باال بوده است).
و «عامر» در نادانیگری (جاهلیت) نوش��یدنی مس��ت کننده (ش��رب خمر) بر خود ناروا
(حرام) کرد ،و در همسویی با آن ،سرودههایی داشت:
{...اگر ش��راب بنوش��م برای لذت آن مینوش��م ـ و اگر فرو گذارم آنرا پس ،از عداوت و
بغض��ی اس��ت که با او دارم ـ اگر لذت و زینت نبود ن��ه او را میدیدم و نه او مرا میدید ـ
مگر از جای دور س��لب کننده اس��ت جوان را آنچه در دست اوس��ت ـ و نیز برنده عقول
مردم و مال آنها است}...
و از آنان ،که در نادانیگری (جاهلیت) {منهای یهودیان و مسیحیان} ایمان به آفریدگار
(خالق) خود (الله) داش��تند ،و به آفرینش (خلق) آدم باور داش��تند؛ «عبدالطابخه بن
ثلع��ب ب��ن وبره» ب��ود از تیره «قضاعه» و س��روده او در این س��رواده (نظم) ب��ر این مانی
(معنی) گواهی میدهد:
{...ترا میخوانم ای پروردگار به آنچه الیق هستی ـ خواندن شخص غریقی که چنگ به
دس��تگیره زده اس��ت ـ چون تو اهل نکوکاری و حمد میباش��ی و صاحب خیر هستی و
در مالمت عجله نکردی ـ و تو آن کس هستی که زنده نکرده است روزگار آنرا دوباره ـ و
بنده ندیده اس��ت از تو در کار نیکو کراهتی ـ و تو قدیم و بزرگوار و اول هستی که ابتدا
کردی به آدمی در زمان قدیم و تو آن کس هس��تی که مرا جای دادی در تاریکی ـ پس
از تاریکی از پشت آدم در ظلمتها}....
و از کسان دیگر؛ نابغه «ذیبانی» است که به روز «شمار» ایمان داشت و گفت...{ :ذات
پروردگار آنان را اطعام کرد و دین ش��ان را پایدار و اس��توار س��اخت .پس امیدی ندارند
جز به پایان کار}...
«زیاد بن معاویه بن صنباب ذیبانی» س��راینده دوران نادانیگری (شاعر دوران جاهلی)
از رسته نخستین (طبقه اولی) ،و از مردم «حجاز» و یکی از توانگران روزگار نادانیگری
(اشراف عهد جاهلی) است .از یکتاگران پیش از پیامبر اسالم« ،زهیر بن سلمی مزنی»
اس��ت .وی همس��نگ (در ردی��ف) «امروالقیس و نابغ��ه ذیبانی» اس��ت .او ،در خانواده
س��روده و ادب پرورش یافته ،پدر و خواهرش «س��لمی» و «خنس��اء» نیز سراینده بودند.
وی ،روزی به درختی برگذشت که پس از خزان سبز شده بود ،گفت:
{...اگر از دشنام عرب اندیشه نمیکردم ایمان میآوردم به آن قادری که این درخت را
بعد از خش��ک شدن و خزان زنده گردانیده و استخوانهای پوسیده آدمی را زود باشد
که زنده گرداند}....
{....و پاره یی دیگر از عربها (که به رستاخیز باور داشتند) را چون وفات در رسیدی با
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فرزند وصیت کردی که شتر مرا با من دفن کنید و اال من در روز حشر پیاده باشم}.43
پس این دیدگاه (نظریه) همه س��ویه درس��ت اس��ت که دگرگونی «سیاسی ـ اجتماعی»
نادانیگ��ری (جاهلیت) چنین مینم��ود (ایجاب میکرد)تا ی��ک آرمانبند (ایدئولوژی)
و اندیش��ه نوین��ی پایه ریزی ش��ود؛ که ه��م بتواند ب��ه نداهای دل دانش��مندان (قلبی
عالمان) و کسانی که چشم براه راهگر (منتظر ناجی) خود بودند ،پاسخ بگوید ،و هم،
تکیهگاهی باش��د برای تهیدس��تان و بردگان ،در راه رهایی از بندگ��ی و دربند بودن ،و
هم ،پایگاهی پیوس��ته به خرد فراگیر (عقل کل) فرمانروا بر هستی ،برای روشنفکران،
و خردمندانی که به یکتاپرس��تی باور داشتند ،اما نمیدانستند چگونه ِگرد هم آیند ،و
چگونه باهماد (حزب) بنیان نهند ،و «فلک را س��قف بش��کافند و طرحی نو دراندازند»،
باشد.
پیامبر اسالم ،آیینهای نادانیگری (سنتهای جاهلیت) را میپذیرد

چن��ان چه گفته ش��د؛ ب��ا این که پی��ش از پیامبر اس�لام ،بس��یاری بودند ک��ه به گونه
جداگانه ،یا گروهی ،یکتاپرس��ت و یا خردگرا بودند ،وانگهی پیامبر اس�لام ،بسیاری از
خوهای (عادات) نادانیگری (جاهلی) تازیان را ُمهر راستی زده ،و آنها را به درون دین
اسالم آورده است.
��رب»؛ ن��کاح امه��ات و بن��ات و خ��االت و عم��ات را ح��رام
ع
«
جاهلی��ت
{...در دوران
َ َ
44
میداشتند} .
آیین «سه طالق» دادن نیز ،از زمان نادانیگری « َع َرب» رواگ (رواج) داشت.
{...نخس��تین کسی که س��ه طالق به سه کرت منفرق گردانید اسمعیل بن ابراهیم بود
و بعد از آن عادت عرب آن بود که سه طالق گردانیدی مادام که یک طالق داده بودی
اول کس��یکه به آن زن نکاح کردی آن ش��خصی بودی و چون س��ه طالق دادی مطلقاً
منقطع شدی از آن شخص...
محمد بن سائب کلبی گفت :و در جاهلیت به حج (بیت) و عمره و احرام میپرداختند.
زهیر گوید :و به خانه کعبه هفت نوبت و مس��ح :حجراالس��ود و سعی میانه صفا و مروه
اشغال مینمودند}.45
{َ ...ع َربُ ،بتها را پرس��تیدند و بازگش��تند به آنچه امتهای پیش از ایشان بر آن بودند
و بتهایی را که قوم نوح آنها را میپرس��تیدند و بنا بر یادگارهایی که دهان به دهان از
 43ـ الملل و النحل ،شهرستانی ،صفحه 416
 44ـ همانجا.
 45ـ همانجا

 / 104ارتیم نییآ

قوم نوح به آنان رس��یده بود (از آن آگاهی داشتند) از زیر خاک برآوردند و با وجود این
در میان ایش��ان بقایایی از (رس��وم) دوره ابراهیم و اس��ماعیل باقی مانده بود که از آن
پیروی میکردند از قبیل تعظیم و طواف کعبه و حج و عمره و وقوف بر عرفه و (مزلفه) و
قربانی شتران و احرام به حج و عمره ـ با افزودن چیزهایی در آنکه از آن نبود ...و خدا را
در ضمن تلبیه یگانه میشمردند ولی شریک میکردند با او خدایان خود را؛ و خدایان
خویش را ملک خدای (یگانه) قرار میدادند}.46
{...گویند در جاهلیت ،بعضی (عرب) غس��ل جنابت میکردند و مردگان خود را غس��ل
میدادند...
گویند در جاهلیت به طهارتی که ابراهیم به آن مداومت نموده مواظبت کردندی و آن
ده است :پنج در سر و پنج در جسد}....
بریدن دست دزد

{...و در جاهلیت ،دزد را دس��ت راس��ت میبریدند و ملوک یم��ن و حیره ،راهزنان را بر
دار میکشیدند}.47
پیامبر اسالم...{ :بگویید خدایی نیست ،مگر خدای من ،و رستگار شوید}....
چنان چه در گزارش دینهای پارسی آمد؛ یکی از تالشهای پیامبران ،یگانه ساختن
مردمان (ملتها) با یگانگی بخشیدن به خدایان بوده است ،و از آغاز پیدایش اسالم،
ب��ا برن��ام (عنوان) «وحدت عرب و تس��لط بر عجم» از «طبری» گزارش ش��ده اس��ت که:
{پیامبر اس�لام نیز ،هدفی جز وحدت اعراب بادیهنش��ین زیر پوش��ش ی��ک ایدئولوژی
یکتاپرس��تی ب��رای تس��لط بر عجم نداش��ت ،و به قریش��یان باره��ا تاکید میک��رد که با
وحدت اندیش��ه ،وحدت عمل پدید خواهد آمد ،و با وحدت عمل ،جهان را در تس��لط
خویش قرار خواهیم داد ،که چنان نیز شد}!
اگر چه پیش از پیامبر اسالم ،دیگر پیامبران «ابراهیمی» نیز همواره آرمانی مگر یکتایی
بخش��یدن به تیره و تبار پراکنده خود برای بدس��ت آوری نیروی (کس��ب قدرت) بیشتر
و فرمانروایی (حاکمیت) بر مردم با بهره جستن از نیروی برتر؛ «خداوند» نداشتند.
داویان (مدعیان) پیامبری در هنگامه «محمد»

پیش از واگشت (انقالب) پیامبر اسالم ،پیامبران ناکام دیگری هم پیدا شدند که چون
از تواناییه��ای تیره ی��ی (امکانات قبیل��های) ،گیتایی (مالی) ،اندیش��ه یی (فکری)،
 46ـ کتاب الصنام ،محمد بکی ،ترجمه جاللی نائینی
 47ـ الملل و النحل ،شهرستانی ،صفحه 416
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کش��ورداری (سیاس��ی) و باهوش��ی (ذکاوت) پیامبر اس�لام به دور بودند ،کارش��ان به
جایی نرسید:
«اب��و ُع َم��ر امیه ب��ن اباصلت ثقفی» از س��رایندگان بن��ام دوره نادانیگ��ری (جاهلی) در
«طائف» چش��م بجهان گشوده بود ،وی به ویژه گیهای دین ترسایی و یهودی آگاهی
داشت ،وانگهی پیرو هیچ یک از این دو دین نشد ،و اسالم را هم نپذیرفت ،و همچنان
به آیین «حنیفه» استوار ماند .او ،برای زمانی کوتاه ،داومند (دعوی) پیامبری بود؛ اما
پیروانی برای خود نیافت.
«ابوالف��رج اصفهانی» میگوی��د؛ {...که «امیه» داعیه نبوت داش��ت .چون از او در این
مورد پرسیدند در پاسخ گفت :آدمی خالی از وسواس نیست و هر صاحب دعوی مایل
است که امتی پیدا کند تا او را به پیامبری بپذیرند....او نخستین کسی است که کلمه
اللهم را بکار برده است .این کلمه بعدها توسط پیامبر اسالم وارد دین اسالم شد}.48
«شهرستانی» در باره چگونگی برگرداندن (تبدیل) «کعبه» به ُبتخانه اعراب مینویسد:
{ ...ابراهیم و اس��ماعیل به اقتضای وحی الهی اس��اس آن خانه را برپا نمودند و در آن
همه مناسبتهایی را که با بیتالمعمور داشت ،رعایت کردند و مناسک و مشاعر را به
ط��وری بنیاد نهادند که همه مناس��بات میان آنها با ش��رع محفوظ ب��ود ،و خداوند این
خدمت را از هر دو قبول کرد و آن شرافت و بزرگواری تا روزگار ما و تا روز رستاخیز برقرار
ماند تا بر حسن قبول این خدمت داللت کند....
...پ��س عقای��د عرب در ای��ن باب اختالف پیدا کرد .نخس��تین کس��ی ک��ه در آن خانه
��رور قوم خود ش��د و کارهای
بته��ا را نه��اد « ُعم��ر بن لحی» ب��ود .پس از آن در مکه َس َ
خانه به دس��ت او افتاد ،به ش��هر «یلقا» واقع در «شام» رفت و مردمی را دید که بتها را
میپرستیدند ...آنرا پسندید و بتی از بتهای ایشان را خواست .به وی «هبل» را دادند
و ب��ه «مک��ه» آورد و در کعبه جای داد ،و با او «اس��اف» و «نائله» به ش��کل زوجین (زن و
ش��وهر) بودند و مردم را به ستایش و نیایش آنها دعوت کرد که آنها را نزد خدای تعالی
شفیع قرار دهند}....
آرن��گ (ش��عار) «الاله اال الله» که م��ا در جایگاه آرنگ یکتایی (ش��عار توحید) از آن یاد
میکنیم ،خودش به تنهایی یکی از شاهکارهای پیامبر اسالم است.
آرن��گ یکتای��ی ،پدید آمده از س��ه واج (حرف) «ال��ف ،الم ،ه» ،و چهار واژه اس��ت ،که با
تبانی و در هم آمیختگی یکدیگر؛ جهانی از مانا (معنا) را در خویش جای داده است.
خود این سه واج با هم ،واژه «اله» (خدا) را تشکیل میدهند ،و بخش نخست این آرنگ
 48ـ همانجا ،صفحه 400
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«ال اله» در چم «خدایی نیست» ،و در بخش دوم ،با «االالله» پاسخ نایش (نفی) بخش
نخس��ت را میدهد ،و میدانیم که «الله» همان «اله» اس��ت با افزون (بعالوه) «ال» که
در زبان عرب« ،الف و الم» حرف شناس��ه (تعریف) اس��ت ،و در آغاز هر نامی که درآید،
آنرا ویژه نام (نام خاص) و شناخته شده میکند.
و در اینجا« ،محمد» با این آرنگ ،همه خدایان را نایش (نفی) میکند و خدای خودش
که خدای یگانگی (وحدت) ،خدای یکتایی (توحید) ،یکتایی در هس��تی ،هس��تی در
یکتایی اس��ت را ،به َع َربها میشناساند و به آنها میگوید که :باورمند باشید و با رفتار
خود خستو شوید (اعتراف کنید):که خدایی نیست ،مگر خدای من.
ما چون در این نوش��ته بررس��ی تاریخی میکنی��م ،برای گزارش خدای پیامبر اس�لام،
اندرون گزارشهای ژرف بینشوری و فرزانی (عرفانی و فلسفی) نمیشویم .وانگهی ،در
دفتر «دینداری و خردگرابی) ،به گزارش همه جانبه این شارمان (مسئله) پرداختهییم.
ِخ َرد در اندیشه پیامبر اسالم

ِ
��رد و ِخ َردگرایی ،در آرنگ پیامبر اس�لام ،جایگاه ویژه یی پی��دا میکند ،و به گفتهیی
خ َ
دین پیامبر اس�لام ،بیش از هر دین دیگری ،در بر گیرنده اندیش��ه و راس��تی (عقلی و
واقعی) اس��ت ،و در این دین ،پافشاری بسیاری بر خردمندان ،اندیشمندان و دانایان
ش��ده اس��ت ،و در «قرآن» هر چن��د از گردن نهاده ،با ورمند) (مس��لم ،موم��ن) و ...یاد
میکن��د و به آنها در س��خن گفتن ی��ادآوری میکند! وانگهی ،هر گاه از ش��ارمانهای
(مس��ائل) ژرف دانشی و فرزانی سخن بمیان میآید ،از «اولیااللباب»« ،اولیالنهی»،
«راس��خون فیالعال��م» یاد میکند ،و برای آنها ،ارج و ارزش وی��ژه یی و بگمانی فراتر از
گردن نهاده گان رویه یی (مسلمانان ظاهری) دارا است.
یکی از زیباترین ش��ارمانهای راستبینی پیامبر اسالم ،درودهای (سالمهای) «نماز»
است.
«الس�لام علین��ا و عل��ی عب��اد الل��ه الصالحی��ن» ...درود بر م��ا« ،همه مس��لمانان» و بر
پیوس��تگان ب��ه آرمانه��ای بن��ده گان خ��دا ،ک��ه کاره��ای شایس��ته در جه��ان انج��ام
میدهند.....
در اینج��ا ،خداون��د و پیامب��ر اس�لام ،ب��ا بلندنگ��ری واگش��تی ،هم��ه واگش��تگرایان
(انقالبی��ون) ،خردمندان و اندیش��مندان دیگری را ،چه در س��رزمینهای اس�لامی ،و
زاوری (خدمت) به َمر ُدم و
چه در س��رزمینهای دیگ��ر ،که با انجام کارهای شایس��ته و َ
آرمانهای واگشتیشان مهرورزانه (عاشقانه) تالش و نبرد (جهاد) میکنند؛ را ُدرست
میشمرد ،و همپایه مسلمانان میداند ،و به آنان درود میفرستد ،و همه میدانیم که
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نخس��تین آرنگ پیامبر اسالم (بگفتهای) با دانش ،و خواندن ،و چگونگی آفرینش آغاز
شد:
{اقرا باسم ربک الذی خلق...
«بخوان به نام خداوندت ،که آفرید ...انسان را از خون بسته آفرید....بخوان که خدای
تو بخش��نده است...کس��ی که آموخت علم را با نوش��تن بقلم...آموخت به انسان آنچه
را نمیدانست.}49
برخ��ی نیز ،نخس��تین آیهه��ا را «س��وره» «مدثر» دانس��تهاند .آن آیهها نیز ،ب��ه تندی بر
دانش ،آگاهی ،روانشویی از چندگانگیها و ناپاکیها پابرجایی (تاکید) دارد.
{...ای پیامب��ری ک��ه خوی��ش را در لب��اس پیچی��دهای (و در فک��ر و حیرت��ی) ،برخیز و
مردمت را اندرز ده ،و بر بزرگی ،خدایت را یاد کن ،و جامه شرک و جهل پوشیده بر تن
جامعهات را با پیام آگاهی پاک کن ،و از ناپاکی (و بتپرستان) بگریز}.50
«سامانگری – زینایی – آزادی» (تشکل ـ تسلیح ـ تحریر)
پیروزی واگشت (انقالب) پیامبر اسالم در سه گام

پیامبر اس�لام ،از آغاز تا پایان فرس��تاده گی اش (رس��التش) سه گام سنجیده و بسیار
شمارش (حساب) شده را دنبال میکند:
 1ـ گام نخس��ت :پیامرس��انی و آگاهیبخش��ی برای س��اماندهی یک گروه و س��ازمان
پیشمرگ (فدایی)و جان برکف و واگشتی ،همچنین پایهریزی یک باهماد کشورداری
و اندیشه یی (حزب) (سیاسی ،فکری) (گام آگاهیبخش ،سامانگری).
 2ـ گام دوم :زینایی (مسلح کردن) هموندان (اعضای) سازمان و باهمادش (حزبش)،
با جنگهای پدافندی و تکاوری (تدافعی و تهاجمی) (گام زینش = مرحله تسلیح).
 3ـ گام س��وم :آزادیبخش و رسیدن به آرمانهای «سیاسی نظامی» ،و ساختن «جامعه
ایدهآل» (مدینه فاضله) در «یثرب» به دست خود و یارانش (مرحله تحریر).
 1ـ سامانگری (تشکل) :گام سازماندهی و آگاهیبخشی

پیامبر اسالم ،برای سامان دادن به سازمان واگشتی اش ،فراخوان خود را از خویشان
و بس��تگان نزدیک��ش آغ��از میکند ،و نخس��تین هموند س��ازمانش« ،خدیجه» همس��ر
مهربان و حان فش��ان (فداکار) و توانگرش اس��ت؛ که بدون گمان ،پیوستن «خدیجه»
 49ـ سوره علق از آیه 5
 50ـ سوره مدثر تا آیه 5
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به پیامبر اس�لام ،یاری گیتایی (کمک اقتصادی) ،همبودین (اجتماعی) ،کشورداری
(سیاسی) بزرگی به وی بوده است .و چه بسا« ،خدیجه» بهترین برانگیزاننده (مشوق)
پیامبر اسالم برای فرستاده گی و پیامری (رسالت و نبوت) بوده است.
س��اختن س��ارماندهی و گام آگاهیبخ��ش واگش��ت پیامبر اس�لام ،ده س��ال ب��ه درازا
انجامید ،و در این زمان ده س��ال ،که به سازمانس��ازی و ِگردآوری یاران راس��ت کردار
(صدی��ق) و جانب��از (ف��داکار) میپرداخت ،همیش��ه از برخ��ورد و درگی��ری گنگاچ وار
(مس��لحانه) پرهیز میکرد و هتا خودش و بسیاری از یارانش در این زمان ،شکنجهها،
گرفتاریهای (عذابها) و ناسزاهای (فحاشیهای) بسیاری را پذیرفتند ،و هیچ گونه
پدافندی (دفاعی) از خود نشان ندادند.
پ��س از «خدیج��ه»« ،علی» که زیس��تور (مقیم) خانه پیامبر اس�لام بود ،به او پیوس��ت.
«امام علی» را از  7سالگی ،پیامبر اسالم از «ابوطالب» گرفته بود ،و در خانه خود جای
داده بود ،و پس از یک س��ال ،که «علی» پس��ر خوانده پیامبر اس�لام ش��ده بود ،گردن
نهاده (مسلمان) شد.
ب��دون دو دلی ،پیامبر اس�لام ب��ا برنامهریزی درس��ت« ،علی» را به پس��رخواندگی خود
پذیرفت ،تا در آینده از باهوش��ی و نیرو (ذکاوت ،قدرت) و جایگاه خانوادگی وی ،یهره
برداری کند.
همچنان ،کار آگاهی رسانی پیامبر اسالم دنباله داشت تا این که «قریشیان» از بالش
جنبش واگش��تی (رش��د حرکت انقالبی) وی آگاه ش��ده ،و در پی برخوردهای تند ،به
«ابوطالب» (پدر امام علی) و کاکو (عموی) پیامبر اسالم سر زدند (مراجعه کردند) و از
وی دادرسی (شکایت) نمودند:
«مطلّب» نام داشت؛ پیش «ابوطالب» فرستادند که گفت {:اینک
«قریشیان» یکی را که ُ
پیران و اشراف قوم میخواهند تو را ببینند.
ابوطال��ب گف��ت :آنها را بیاور .و چ��ون بیآمدند ،گفتند :ای ابوطالب؛ تو بزرگ و س��االر
مای��ی در حق ما انصاف کن و برادرزادهات را از ناس��زاگویی خدایان ما بازدار ،ما نیز او
را با خدایش واگذاریم....
ابوطالب کس فرس��تاد و پیامبر اس�لام بیآمد و بدو گفت :برادرزاده من ،اینان س��ران و
پی��ران قوم ان��د و از تو انصاف میخواهند که به خدایان آنها ناس��زا نگوی��ی و آنها ترا با
خدایت واگذارند....
پیامبر اسالم گفت :آنها را به چیزی میخوانم که از دین خودشان بهتر است....
ابوطالب گفت :به چه میخوانی؟
پیامب��ر اس�لام گفت :میخواه��م کلمهای بگویند ک��ه عرب مطیع آنها ش��ود و بر عجم
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تسلط یابند....
ابوجهل گفت :آن چیست؟ که ده برابر آن را بگوییم؟
پیامبر اسالم گفت :بگویید «الاله اال الله» هیچ خدایی نیست مگر خدای من!
نپذیرفتند و گفتند :چیزی جز این بخواه.
پیامب��ر اس�لام گفت :اگر خورش��ید را بیاورید و در دس��ت من بگذاری��د چیزی جز این
نخواه��م ...و خطاب به س��ران قوم گفت :هر اول کس��ی که به م��ن بپیوندد خلیفه من
خواهد بود....
هی��چ کس پاس��خی ن��داد جز «علی» ده س��اله ک��ه از جای برخاس��ت و گف��ت :من ! و
قوم بخندیدند و( ...پس از چندی) خش��مگین برخاس��تند و گفتن��د :میخواهد همه
خدایان را یکی کند!
ابوطالب به پیامبر اسالم گفت :برادرزاده برو و هر چه میخواهی بگو .به خدا هرگز ترا
تسلیم قریشیان نمیکنم}.51
پش��تیبانی «ابوطالب» از پیامبر اسالم ،بی گمان هنایش (تاثیر) بسزایی بر نیرومندی
(تقویت) جنبش وی نهاد.
نادانان (جاهالن) َع َرب ،که این پش��تیانی واگش��تی را دیدند ،بر آن ش��دند تا با شیوه
نادانی (جاهلی) خویش ،فردی را به «ابوطالب» ببخش��ند و پیامبر اس�لام را بستانند و
نابود کنند ،تا جنبش اندیشه یی (حرکت فکری اش) نیز نابود شود!
(درجه جهل و وحشیگری جاهلیت در اینجا به حد اعلی میرسد!)
هنگامی که «قریش��یان» دیدند که «ابوطالب» از یاری پیامبر اس�لام دست برنمیدارد
و س��ر دش��منی و جدایی با آنها را دارد« ،عماربن ولید» را پیش وی بردند و گفتند{ :ای
ابوطالب؛ اینک «عمار بن ولید» نیکمنظرترین و شاعرترین جوان قریش ،او را بگیر که
عقل و کمک وی در خدمت تو باشد و فرزند خوانده تو شود و برادرزادهات را که از دین
تو و پدرانت بریده جماعت قوم را به پراکندهگی داده و عقلهایشان را سبک شمرده به
ما تسلیم کن که او را بکشیم ،که مردی در مقابل مردی باشد.....
ابوطالب گفت :حقا چه بد میکنید ،پسر خودتان را به من میدهید که او را غذا دهم
و پسر خویش را به شما دهم که او را بکشید ،بخدا هرگز چنین نخواهد شد...
در ای��ن موق��ع ب��ود که کار ب��اال گرفت و کس��ان ب��ه مخالفت ب��ا همدیگر برخاس��تند و
سخنان درشت گفتند و چنان شد که هر یک از قبایل قریش بر ضد مسلمانان خویش
برخاستند و به شکنجه آنها پرداختند...
 51ـ تاریخ طبری ،ترجمه پاینده ،صفحه 871
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ابوطالب چون رفتار قریش را بدید با «بنیهاشم» و «بنیعبدالمطلب» سخن کرد و آنها
را به حمایت از پیامبر اس�لام خواند و آنها نیز با وی در حمایت پیامبر اس�لام همسخن
ش��دند ،مگر «ابولَ َهب» که س��ر خالف داشت و «ابوطالب» از رفتار قوم خویش خوشدل
شد و آنها را ستایش کرد و مدح پیامبر اسالم گفت تا در کار شان استوار شدند}.52
در پ��ی پش��تیبانی «ابوطال��ب» و دو خاندان ب��زرگ «بنیهاش��م» و «بنیعبدالمطلب»
س��ازماندهی پیامبر اس�لام ،توانمندی ب��زرگ یافت .بویژه با آم��دن چهرههای دالوری
چ��ون « ُع َمر» و «حمزه» در میان یاران پیامبر اس�لام ،ترس و دلهره (وحش��ت) س��ترگی
در دل «قریش��یان» افکن��د ،زیرا «حم��زه» و « ُع َمر» دو غهرمان بنام و دوس��ت داش��تنی
(مش��هور و محبوب) َع َرب بودند ،و « ُع َمر» در جایگاه فرستاده (سفیر) دیرینه «قریش»،
و «حمزه» در جایگاه دالوری برخاس��ته از جایگاهی بزرگ و تاریخی؛ دو بازوی توانمند
و بی هماالیش (مستحکم و بیرقیبی) برای پیامبر اسالم شدند.
با این همه ،فش��ارهای گیتایی ،کش��ورداری و پیوندی (اقتصادی ،سیاسی وارتباطی)
«قریش» و ش��کنجه و آزار تهیدس��تان و برده گان پیوس��ته به پیامبر اسالم ،دستاویزی
شد تا «محمد» فرمان کوچ (هجرت) را برای برخی از مسلمانان بفرستد؛ تا هم اندیشه
نوی��ن بتواند پایگاهی در بیرون بدس��ت آورد ،و هم با یاری و همکاری نیروهای نا َع َرب
(غیر َع َرب) ،دامنه دین نو گستردهتر شود.
کوچیدن (هجرت)

پیش از کوچیدن به «یثرب» ،پیامبراسالم به شهر «طائف» رفت تا شاید بتواند پشتیبانی
آنان را ِ
واک َشیده (جلب نموده) و در آنجا جایگیر (مستقر) شود.
وانگهی س��ران شهر «طائف» او را به ریشخند (مسخره) گرفتند و از شهر بیرون کردند.
پیامبر اس�لام ،از س��ران «طائف» خواس��ت تا این رخداد (واقعه) را با کس��ی در میان
نگذارند ،زیرا در نادانیگری (جاهلیت) پناه بردن یک «قریش��ی» به «طائف» (یا هر تیره
دیگر) ،پش��ت نهادن (خیانت) و بریدن از «طایفه» بش��مار میآمد و پاداَفره (مجازات)
آن ،م��رگ بود ،وانگه��ی «طائف» این رخداد را به «مکه» رس��اندند ،و ج��ان «محمد» به
سیج (خطر) افتاد و بازگشت اش به «مکه» دشوار شد.
بدین رو ،پیامبراسالم ،در راه «طائف» و «مکه» بماند ،و نماینده گانی برای چند چهره
رهیافت (ش��خصیت بانفوذ) «مکه» فرس��تاد که{ :آیا به او پناه میدهند تا فرستاده گی
(رسالت) خود را آگاهی (ابالغ) کند؟}
 52ـ همانجا
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«اخنس بن شریق» و «سهیل بن عمرو» فراخوان (تقاضای) پناهنده گی او را نپذیرفتند
(رد کردند) ،وانگهی «مطعم بن عدی» که درگیریهای دیرینهیی با «قریش» داش��ت و
در «مکه» نیرومند بود ،پناهندگی پیامبر اسالم را پذیرفت ،و به او پناه داد.
بامداد روز پس��ین (بعد) «مطعم بن عدی» بهمراه پس��ران و برادرزاده گان خود ،گنگاچ
(س�لاح) برگرفتن��د و به «مس��جدالحرام» آمدند و به «قریش» آگاه��ی دادند؛ که پیامبر
اسالم به آنها پناهنده شده است.
«ابوجهل» ،که رهبری «قریش» را رویاروی پیامبر اس�لام بر دوش داش��ت ،از دالوری و
فراوانی (شجاعت و کثرت) خویشاوندان «مطعم بن عدی» بترس آمده و لب فرو بست.
پیامبر اس�لام ،تالش کرد با همه س��ران تیرهه��ای (قبایل) «مکه» برای بدس��ت آوردن
پشتیبانی (کسب حمایت) آنها ،گفت و گذار (مذاکره) کند؛ اما هیچ کس همکاری با
وی را نپذیرفت .از میان شان:
ـ «ملیح» فرمدار (رئیس) نیره «کنده»
ـ «بنی عبدالله» ،فرمدار تیره «کلب»
ـ تیره «بنی حنیفه»
ـ تیره «بنی عامر»
و چندی��ن تی��ره دیگر ،که همگ��ی ،همکاری با پیامبر اس�لام را نپذیرفتن��د ،و همه این
تیرهه��ا ،در هنگام��ه توان گرفتن اس�لام ،یا مش��تار همگان��ی (قتلعام) ش��دند ،و یا،
بخشی از آنها ،برای پاسداشت جان خود ،به اسالم گرویدند.
{...پیامبر اسالم ،هم چنان در هنگامه «حج» درگیر آگاهی رسانی و تماس با تیرههای
هم��اورد (رقی��ب) «قری��ش» بود ،ت��ا خود را ب��ه بشناس��اند ،وانگه��ی نتوانس��ت نیروی
توانمندی را بس��وی خود بکش��اند ،مگر این که جوانانی از «یثرب» زیر هنایش او جای
گرفتند ،چون« :ایاس» و «سوید بن ثابت»  .به هنگامه بازگشت به «یثرب» این جوانان،
از سوی تیره خود کشته شدند}.53
پیامبر اسالم ،پی برده بود که بهترین جایگاه گسترش دین او« ،یثرب» است ،زیرا بشوند
(بدلیل)هماوردی تیرههای «اوس» و «خزرج» و درگیریهای یهودیان خداپرس��ت (که
چش��م براه پیامبری بودند) با هنبازگیران (مش��رکان) ماندگار (مقیم) آن شهر .در این
هنگام��ه ،آیهه��ای «قرآن» رویکرد ویژه یی (توجه خاصی) به یهودیگری داش��ت ،و هتا
یهود را «برتر» (افضل) بر دیگر مردمان میخواند:
54
«یا بنیاسراییل ...انی فضلتکم علی العالمین»
 53ـ به نقل از تاریخ الکبیر
 54ـ آیه  47بقره
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ای یهودیان :من به شما برتری دادم نسبت به همه جهانیان.
پیامب��ر اس�لامف برای نگر کش��ی (جلب توج��ه) یهودی��ان توانگر و توانمن��د «مدینه»،
«طائ��ف» و «خیب��ر» ،ش��هر «بیتالمقدس» را در جایگاه نمازس��و (قبل��ه) بجای «کعبه»
برمیگزیند!
{...س��ران قریش همس��خن ش��دند ک��ه فرزندان و ب��رادران و اف��راد قبیله خوی��ش را از
مس��لمانی بگردانند و کار پیامبر اسالم سخت شد و بعضی دیگر ایمان به خدا را حفظ
کردند و چون کار بر مس��لمانان س��خت شد پیامبر اس�لام بفرمود تا به سرزمین حبشه
روند که در آنجا پادش��اهی پارس��ا بود که او را «نجاش��ی» میگفتند و کس��ی به قلمرو
او س��تم نمیدید و س��رزمین حبش��ه محل تجارت قریش��یان بود و چون مس��لمانان در
مکه آزار دیدند بیشترش��ان به آنجا رفتند و پیامبر اس�لام بماند و قریش��یان همچنان با
مس��لمانان بدرفتاری میکردند تا اس�لام در مکه رواج یافت و کسانی از اشراف قریش
به مسلمانی گرویدند....
....در ش��مار کس��انی که بار اول به حبش��ه مهاجرت کردند اختالف اس��ت ،بعضیها
گفتهاند یازده مرد و چهار زن بودند}.55
در میان کوچندگان (مهاجرین) نخس��تین به «حبش��ه» میت��وان از «عثمان بن عفان»
و همس��رش «رقیه» دختر پیامبر اس�لام« ،عبدالرحمن بن عوف»« ،عبدالله مس��عود» و
« َعمار بن یاسر» ...نام برد.
برخی دیگر گفتهاند؛ مس��لمانانی که بس��وی «حبش��ه» کوچ کردن��د ،در کنار فرزندان
کوچکی که همراه داشتند یا آنجا زاده شدند ...هشتاد و دو کس بودند.
پیامبر اسالم ،که توانسته بود یک همگرد بهم پیوسته (مجتمع متشکل) و سازمانیافته
و جانب��ازی را بس��ازد ،ب��ر اثر فش��ارهای بیش از ان��دازه «قریش��یان» ،او در تالش بود تا
پایگاه��ی دیگ��ر ،در بیرون از «مکه» برای خود و یارانش بیاب��د تا بتواند خیلی آزادانهتر
اندیش��ه خود را گس��ترش دهد .در این راه ،از هماوردیهای میان نیرههای « َع َرب» بهره
برد و در آیین «حج» (حج در زمان نادانیگری) به نزد س��ران تیرهها میآمد و دین نوین
اش را به آنها میشناساند.
طبری مینویسد:
{...پیامب��ر اس�لام بدین گونه در هر موس��م حج ب��ه نزد قبایل میرف��ت و آنها را به خدا
و اس�لام دعوت میکرد و خویش��تن را با هدای��ت و رحمتی که آورده ب��ود بر آنها عرضه
میک��رد و هر وقت میش��نید یکی از عربهای ش��ریف و معروف به مک��ه آمده پیش او
 55ـ تاریخ طبری ،جلد سوم
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میرفت و او را به خدا میخواند و خویشتن را بر او عرضه میکرد.
گروهی از جوانان بنیاالش��هل روزی به مکه آمدند و میخواس��تند با قریشیان بر ضد
خزرجیان همپیمان شوند ،پیامبر اسالم خبر یافت ،بیآمد ،با آنها بنشست و گفت:
میخواهید که چیزی بهتر از آنچه به جستجوی آن آمدهاید بیابید؟
جوانان بنیاالشهل گفتند :آن چیست؟
گفت :من پیامبر خدا هس��تم که مرا سوی بندگان فرستاده که آنها را به پرستش خدا و
ترک بتپرستی بخوانم و کتابی به من نازل کرده است....
از این قوم تنها یک تن بنام ایاس مسلمان شد.
باری دگر در موسم حج پیامبر اسالم که شدیداً در پی تبلیغ آیین خویش بود در عقبه
گروهی از خزرج را بدید و از آنان پرسید :شما چه کسانی هستید؟
گفتند :از قوم خزرج هستیم.
گفت :از یهود هستید؟
گفتند :آری.
گفت :بیایید بنشینید تا با شما سخن کنم.
آنها پذیرفتند...
و خدای چنان خواس��ته بود که یهودیان دیارش��ان اهل علم و کتاب بودند و خزرجیان
مش��رک و بتپرس��ت بودن��د و ب��ا یهودیان جنگها داش��ته بودن��د و هر وق��ت در میانه
حادثهای بود ،میگفتند :پیامبری داریم که بعثت او نزدیک اس��ت (باور به مهدویت و
رسیدن ناجی) و روزگارش فرارسیده و ما پیرو او میشویم و به کمک او شما را چون عاد
و رام میکش��یم و نابود میکنیم و چون پیامبر اس�لام با آن گروه س��خن گفت به سوی
خدا دعوتش��ان کرد با همدیگر گفتند« :به خدا این همان پیامبری اس��ت که یهودیان
میگویند مبادا پیش از شما به او بگروند»}.
هر س��ال که میگذش��ت؛ انبوه هواداران و پیوس��تگان به باهماد (حزب) پیامبر اسالم
بیش��تر میش��د و او در مدین��ه نیرومندتر میگردید و ه��ر از چندی یک ب��ار ،برخی از
یارانش را که جانشان در «مکه» در بیم بود ،روانه «مدینه» میکرد تا اینکه خود وی نیز
بهمراه «ابوبکر»« ،مکه» را بسوی «یثرب» ترک کرد.
چون برای نخس��تین بار از دین پیامبر اس�لام در جایگاه باهماد (حزب) یاد میکنیم،
نیاز به یادآوری س��ت؛ که این نامی است که در خود «قرآن» به سامانگری (تشکیالت)
وی داده ش��ده اس��ت (حزب الله) و هتا «س��ورهیی» از «قرآن» بنام «احزاب» نامگذاری
شده است...
همه آیههایی که در گام «س��امانگری ،آگاهیبخش��ی) پیش از کوچیدن فرو فرستاده
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(نازل) ش��ده اس��ت ،آیهه��ای آگاهیبخ��ش و راهنما برای مس��لمانان اس��ت ،که آنها
را ب��ه پای��داری و م��دارا کردن ب��ا ناباورمندان (غیرمومنین) به ش��ور م��یآورد ،و گاه نیز
نیایشهایی است بسیار زیبا و بینشورانه (عرفانی).
برای بررس��ی درس��ت و آموزش راس��تین از قرآن ،بایستی بدون چش��م پوشی ،سه گاه
پی��کار و زندگ��ی پیامبر اس�لام را در نگر گرفت؛ زیرا اگ��ر آیههای «ق��رآن» را جداگانه از
این گاهها بررس��ی و گزارش کنیم ،بی کم و کاس��ت درون مایه آرمان (ایده) و اندیشه و
چگونگی ویژه هر «آیه» را نخواهیم توانست شکافت!
مهندتری��ن کاری ک��ه انجام��ش بایس��نگی دارد دس��ته بن��دی (مرتب) ک��ردن آیههای
«قرآن» بر پایه این س��ه هنگامه واگش��ت پیامبر اس�لام ،که بازش��ناخت (کشف) نوینی
اس��ت میباش��د ،و نکته مهندتر ،آیههای «ناس��خ و منس��وخ» را نیز نباید فراموش کرد.
زی��را ،بس��یاری از آیهه��ای «ق��رآن» در پیون��د ب��ا گرفتاریها زودگ��ذر (مس��ایل مقطعی)
دوران فرمانروایی پیامبر اس�لام میش��ده ،و پس از آن« ،نسخ» شده است ،و به نوشته
«س��یوطی»{ :عل��ت اصل��ی اینک��ه خود پیامب��ر اس�لام ،مجموع��ه آیات��ش را در کتابی
جمعآوری نکرد و مجموعه آثار خود را منتش��ر ننمود همین بودکه میخواس��ت ناس��خ
و منس��وخ را ج��دا کن��د اما اجل ب��ه او مهلت نداد و حت��ی قبل از مرگ وقتی بر بس��تر
بود و از یارانش خواس��ت تا کاغذ و قلمی بیاورند تا سفارش��اتی بنویس��د که پس از وی
ب��ه گمراهی نیفتند .یارانش گفتند که محمد (پیامبر اس�لام) به هذیانگویی افتاده و
نمیدان��د چه میگوید ،لذا به حرفش گوش ندادند ...و در زمان خالفت عثمان کتاب
وی جمعآوری شده و مجموعه آثار وی «قرآن» نام گرفت}.
پی��ش از این در نس��ک «اجته��اد ،نوپردازی در اندیش��ه» نوش��تیم؛ که « ُعثم��ان» برای
دشمنیای که با «امام علی» داشت« ،قرآن» وی را نپذیرفته ،و «امام علی» را هراسانده
(تهدید) به مرگ کرد.
«امام علی» نیز ،برای پاس��داری یگانگی (حفظ وحدت) اسالمی ،نسک اش را به خانه
برد« .قرآن» او ،تنها در دست فرزندانش میگشت و توده مردم از آن ناآگاه بودند.
چن��ان چه در تاریخ آمده اس��ت؛ « ُعثمان» نام «امام عل��ی» را ،که چندین بار در «قرآن»
آم��ده ب��ود ،پاگ نم��وده و در چند پیش��امد نیز ،واژه «عل��ی» (نام) را ،ب��ا «علی» (حرف
اضافه) جابجا نمود.
نیایشهای «قرآن»

بخش��ی دیگر از آیههای «قرآن» ،نیایشهای زیبا و باش��کوهی اس��ت ک��ه بی گمان به
همین هنگامه نخس��تین س��امانگری و س��ازماندهی اس�لام پیوند دارد .ای��ن آیهها ،از
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شیوایی و زیبایی و زبان فریبنده (سحرآمیز) ویژه یی برخوردار است.
نیایشه��ای «ق��رآن» در درازای تاری��خ ای��ران پ��س از اس�لام ،پناهگاه اس��تواری برای
درویشی و بینشوری (تصوف و عرفان) بوده است.
آیهه��ای نیایش��ی «قرآن» که از انس��ان و خدا س��خن میگوید؛ و ب��ی گمان نخش بند
(ترس��یم) هستی و ابزار پیوند (وس��یله ارتباط) آفریینده و آفریده است ،از شاهکارهای
ادبی زبان « َع َرب» بوده ،که زمزمه (تالوت) آن تا بود آدمی ،جاودان خواهد بود.
 2ـ زینایی (تسلیح) ،هنگامه پدافند (مرحله دفاع) و پیکار با ساز و برگ
(مبارزه مسلحانه)

پ��س از جایگی��ری (اس��تقرار) پیامب��ر اس�لام در «مدین��ه» و بس��تن پیم��ان نامهه��ای
(قرارداده��ای) هم��کاری ب��ا تیرهه��ا و خاندانه��ای ماندگار آن ش��هر ،نیروی اس�لام،
برت��ری فزایندهیی گرفت و از آن س��و« ،قریش��یان» در «مکه» همه دارای��ی بجای مانده
از مس��لمانان را تاوانگیری (مصادره) کردند و مس��لمانان بسیاری ،که پروای (فرصت)
گریز نداشتند را زندانی کرده بودند ،و «قریشیان» هرگاه یکی از مسلمانان را در بیرون
از «مدین��ه» مییافتند ک��ه تنها بود ،وی را زیر آزار و گزند(اذی��ت) میگرفنتد و در چند
جا ،مسلمانان را در بیرون از «مدینهُ :کشتند.
در ای��ن زم��ان ،کوچندگان و یاریگران (مهاجرین و انصار) به تندی خش��مگین ش��ده و
بر مدارا کردن و ش��کیبایی (صبوری) پیامبر اس�لام واخواست (اعتراض) کردند و رو به
پیامبر اسالم گفتند:
...م��ا پی��ش از این که مس��لمان ش��ویم س��رفرازتر از ام��روز بودیم ،به هیچ ک��س پروانه
نمیدادیم که به پاکدامنی (ناموس) و به فرزند و دارایی ما دست درازی کند ...ما هر
روز ،دیدارگر چپاول داراییهایمان از سوی «قریش» ،و ُکشتار فرزندان و همسران مان
و بردگی دختران و خردس��االن مان هس��تیم و تو ،هیچ رو در رویی با آنها نمیکنی و به
ما ،فرمان جنگ و پدافند نمیدهی! بویژه دالورانی چون «حمزه» و « ُع َمر» ،که سالیان
(شهره) عربها بودند ،هر
س��ال به دالوری و گستاخی (شجاعت و رشادت) سرشناس ُ
دم به او خرده میگرفتند تا این که «آیههای جهاد» خوانده ش��د ،و به مسلمانان پروانه
داده شد تا در برابر تازش (هجوم) و چپاول «قریش» دست به گنگاچ برند (اقدام مسلح
کنن��د) و ب��ا آنها بجنگند و به کاروانهایش��ان ی��ورش کنند ،و هتا در بس��یاری زمانها
(پس از تکشها=حملهها) پیامبر اس�لام ،دس��تور َمر ُدم کش��ی (ترور=اعدام انقالبی)
س��رایندگان و جنگاوران��ی که آگاهینامهه��ا (تبلیعات) و تالشهای بس��نده (جدی) و
سازمانیافتهیی را واروی (علیه) «محمد» انجام میدادند را ،بیرون داد (صادر کرد).
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ریشه مردم کُشی (ترور) در اسالم

ریش��ه مردم ُکشی در اسالم ،به خود پیامبر این دین بازمیگردد؛ زیرا در اسالم ،مردم
ُکشی دگر اندیشان (مخالفین) با دستور خود «محمد» انجام میشد ،و بیشترین آنها
از سوی نزدیکترین کسان ،دگراندیش (شخص مخالف) ُکشته میشد.
بیش��تر مردم ُکش��یهایی (ترورهایی) که از س��وی مسلمانان نخس��تین انجام شد ،به
س��رایندان (ش��عرا) و جنگاوران رویاروی اس�لام بوده اس��ت ،که بیش��ترین آنها از میان
«کلیمیها» بودند و هتا در میان آنان ،بانوان نیز به چشم میخورند.
« َکعب بن زهیر» سراینده سرشناس َع َرب ،با سرودههای روان (نافذ) و استوار (محکم)
ِ
خ��ود پیامبر اس�لام را نکوه��ش (هجو) کرده بود .چنان که میدانیم؛ س��روده (ش��عر)
کارگرترین دس��تاویز (حربه) در روان و هتا اندیش��ه و باور َع َرب بشمار میرفت ،و از این
رو ،پیامبر اسالم دستور داده بود{ :هر جا او را ببینید ب ُکشید}.56
وی از س��وی یکی از اندامهای (اعضاء) خانوادهاش که به پیامبر اس�لام پیوس��ته بود،
بگونه ناآشکار( بطور مخفیانه) ُکشته شد.
«ابوعف��ک» س��راینده ،و «عص��اء» دخت��ر «عمی��ر» ک��ه زن خوشان��دام و خوشص��دا و
چکامهس��رایی چیره دست بود ،و «کعببن االشراف» (از س��وی مادر از یهودیان نضیر
ب��ود) نی��ز که یک��ی از س��رایندگان سرش��ناس و ب��زرگ تازی ب��ود ،نکوه��ش نامههایی
(هجویههایی) پیاپی واروی (علیه) پیامبر اسالم میسرودند و در شهر پخش میکردند.
«کعب» بیش از همه نیش میزد .هنگامی که مژده پیروزی «بدر» را به «مدینه» آوردند،
گفت« :دروغ اس��ت ...پس از آن که دانس��ت خبر راس��ت اس��ت به «مکه» رفت و آنجا،
«بدر» میسرود و میگریست و سپس
س��وگنامههایی (مرثیههایی) در مرگ ُکش��تگان َ
به مدینه بازگشت .با این همه ،پیامبر اسالم خویشتن داری (تحمل) میکرد ،وانگهی
��رب را در آن روزگاران
«کعب» دس��ت به کاری زد که مس��لمانان و م��ردان «غیرتمند» َع َ
بیتاب ساخت و جانشان را آتش زد ،و آن این بود که وی ،در آغاز سرودههای نکوهش
برانگیز ش (قصاید هجویهاش) با زنان مس��لمان همسان سازی و ترانه سازی (تشبیب
و تغزل) میکرد و پیامبر اس�لام که از این رخداد آگاهی یافته بود ،گُر گرفته (مشتعل
شده) بود ،و گفت:
{چه کسی خبر مرگ او را به من میآورد؟ (دستور ترور) گروهی ،از جمله برادر رضاعی
خودش« ،کعب» را به ِ
حیل کشتند}.
ّ
{«عصماء» (که یک س��راینده زن بود) و «ابوعفک» را نیز ،خویش��اوندان مس��لمان شده
 56ـ اسالم شناسی ،دکتر شریعتی
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آنها به قتل رساندند}.57
«قرآن» نیز که بایس��تی آیههایش گام به گام از زندگی کش��ورداری –واگش��تی (حیات
سیاس��ی ـ انقالب��ی) پیامب��ر اس�لام گزارش و بررس��ی ش��ود ،در ای��ن هنگام��ه ،از گام
آگاهیبخ��ش و دس��تور م��دارا و میان��هروی با نامس��لمانان ،ب��ه هنگامه جن��گ و نبرد
برگردانده (تبدیل) میشود.
در گام نخس��ت که پیامبر اس�لام در اندیش��ه گردآوری پیروان خود میباش��د« ،قرآن»
میگوید« :الاِکراه فیالدین» (مردم در گزینش دین خود آزادند) و یا «لَ ُکم دین ُکم َولی
دین» (ش��ما دین خود را داش��ته باش��ید و من دین خودم را)؛ و در گاه دوم که پیکار از
گون��ه پی��کار با جنگ ابزار و پدافند و یورش میباش��د؛ چهره یی خش��مانه و جنگاور به
خود میگیرد ،و به مس��لمانان دس��تور نبرد ،پدافند و یورش میدهد و هتا برای چنگ
آوری (تصاح��ب) پروهه��ای (غنای��م) جنگی در ماهه��ای «حرام» نیز ،دس��تور یورش و
جنگ میدهد.
جن��گ و خونری��زی ،و پن��گ آوری داراییه��ای دیگ��ران ،و همخوابگی با زنان ،ریش��ه
ییترین سرگرمی و دلخوشی و سرفرازی شان بود ،به همین رو ،چون جنگ مهندترین
س��رگرمی آنها بود ،کارآس��ودگی (تعطیالتی) هم برای نجنگیدن داش��تند؛ برای نمونه
دانش��جویان و دانشآموزان که به آموزش��گاه و دانش��گاه میروند ،در هر سال ،سه ماه
ِ
«ص َفر» ،ماههای کارآس��وده
��رم» و َ
فروی��ش (تعطیل��ی) دارند و تازیان نی��ز دو ماهُ ،
«م َح َ
گیشان برای آسودگی از جنگ بود!!
تاکن��ون هی��چ کس ب��رای واکاوی (تحلیل) «قرآن» ب��ه هنگامههای (مراحل) س��هگانه
ویژه زمان پیامبر اس�لام در نگریسته اس��ت ،و ما ،برای نخستین بار در تاریخ ،این نگره
(نظریه) را گزارش (تشریح) میکنیم.
اس�لام ،به مس��لمانان پروانه (اجازه) میدهد ه��رگاه که به آنها یورش و تازش ش��د ،از
خویش پدافند کنند و هتا «قرآن» به مسلمانان پروا میدهد تا در ماههای کارآسودگی
از جنگ (ش��هرالحرام) نیز با نامسلمانان بجنگند ،و در پی پیروزی ،داراییهای آنان را
به چنگ آورند ...همانا (البته) یک آیه هم در قرآن است که ُکشتن ناروای (قتل ناحق)
یک نفر (هر که میخواهد باشد) را ،برابر (مساوی) با ُکشتن همه انسانها میداند.
{«کسی را نکشید که قتل ناحق را خدا حرام کرده است مگر اینکه به حق باشد}».
و در پ��ی همی��ن آیه ،بازنمود (توضیح) میدهد که اگر س��تم کش��یده ی��ی (مظلومی)
ُکش��ته ش��ود کدیور (صاحب) خون هوده مند اس��ت (حق دارد) که ُکش��نده (قاتل) را
 57ـ همانجا
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پاداَفره (مجازات) کند:
{«و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا»}
و در جای دیگر ،پافش��اری میکند که اگر کس��ی باورمندی (مومنی) {به هر اندیشه و
باور} را آگاهانه (عمداً) و بیگناه ب ُکشد ،در آتش واگشتی (انقالبی) خواهد سوخت:
{«و من یقتل مومناً متعمداً فجزاوه جهنم»}
میدانیم که باورمند (مومن) کسی است که به اندیشه و دین و باهماد (حزب) و باوری
پیوس��ته باش��د ،و اینجا گفتمان روی باورمندی(ایمان) نیس��ت ،بویژه که انسان و پایه
اندیش��ه ،اس�لامی توحیدی اس��ت ،یانی باور به یگانگی (توحید) در هستی و هستی
در یگانگی.
باری؛ آن گاه که جان و س��ودهای (منافع) مردم در پی س��تم یک گروه به گزند (خطر)
میافتد ،بر همه کس��انی که به آرمانهای مردم باور دارند ،رواست که گنگاچ (سالح)
بدست گرفته و پیکار کنند:
59
{«یا ایها الذین آمنوا خذو حذرکم فانفروا ثباتاً و انفروا جمیعا»}
در اندیش��ه پیامبر اسالم ،مبارزه مس��لحانه تا هنگامی که دشمن آرام ننشسته است و
همچنان به ُکشتن و چپاولگری (قتل و غارت) سرگرم است ،روا است:
{«و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا»
در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما میجنگند و تعدی مکنید}.
و به دنبال همین آیه« ،قرآن» خویش��کاری همه مس��لمانان تاریخ را برای پیکار گنگاچ
وار (مبارزه مس��لحانه) میداند ،و روش��ن (تصریح) میکند که گروه س��تمکار و تبهکار
(جنایتکار) را که ُکشنده فرزندان و پدران و مادران شما هستند ،در هر کجا که یافتید،
ب ُکشید.
{«بکش��ید آنان را هر کجا که بدانها دس��ت یافتید و بیرونش��ان کنید از جایی که بیرون
کردند شما را»}.
«قرآن» دستور میدهد که اگر در جاهای سپنتا (اماکن مقدس) نیز آنها به شما یورش
آوردند ،و در بیمارس��تانها و مزگتهای (مساجد نیز ،ش��ما را آسوده نگذاشتند ،شما
پروانه دارید که برابر رفتار و کردار آنهاِ ،پی گیرید:
{«در مکان مقدس (مس��جدالحرام) با آنها بجنگید اما اگر آنها با شما نبرد کردند ،پس
بکشیدشان که مجازات حقپوشان چنین است».
«چه میش��ود ش��ما را (مفتخ��وران تنپرور آس��ودهطلب) که در راه خدا ک��ه راه ضعیف
58

 58ـ سوره  7آیه 33
 59ـ سوره  4آیه 71
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نگاهداشتهشدگان از مرد ،زن و کودک است ،نمیجنگید؟ کسانی که فریاد میزنند:
«خداون��دا ما را از این س��تمکدهای که همه ظالم هس��تند بیرون ک��ن و از میان مردم،
یاوری از میان خلق قرار ده}».
پیمانهای پیامبر اسالم با راهزنان عرب

در پ��ی همی��ن چمراسهای (آیههای) خش��ن و تند س��تیز و پدافند (جه��اد و دفاع)،
پیامبر اس�لام بر آن ش��د تا برای گردآوری دارای��ی ،و جایگزینی تاوانگی��ری (مصادره)
داراییهای مس��لکانان در «مک��ه» ،هم چنین ب��رای نیروافزایی (تقویت) ت��وان دارایی
«مدینه» ،به کاروانهای «قریش» یورش َب َرد.
در ی��ورش ب��ه کاروانه��ای «قریش»« ،اب��وذَر» ک��ه از تیره راهزن��ان «غفار» ب��ود ،نخش
چشمگیری در برنامهریزی یورشها داشت.
پیامبر اس�لام ،در آغاز« ،حمزه» کاکوی (عموی) خوی��ش را به فرماندهی یک گروهان
آرتش��ی (نظام��ی) گماش��ته ب��ود ،وانگه��ی تیرهه��ای می��ان راه «مک��ه» و «مدین��ه» که
همپیمان��ان «قری��ش» بودن��د و از رفت و ُش��د (عب��ور) کاروانهای «قریش» س��ودهای
بس��یاری دس��ت آمد (نصیب ش��ان) میش��د ،از یورش مس��لمانان ب��ه کاروانها پیش
(جلوگی��ری) کردن��د .پیامبر اس�لام ،یک بار دیگر« ،س��عد ابن ابی وقاص» پس��ر کاکو
(دای��ی) خودش را به فرمانده��ی یک گروهان دیگر به صحرا فرس��تاد ،وانگهی این بار
نیز مس��لمانان نتوانستند به کاروانهای «قریش» یورش برند ،هر چند در جنگ با تیره
های میان راه پروههایی (غنایمی) بدست آوردند...
پیامبر اس�لام بر آن ش��د تا با برخورد اندیشه و گفتمان کشورداری (مذاکره سیاسی) و
بس��تن پیمان نامههایی (انعق��اد قراردادهایی) رهبران تیرههای بادیه نش��ین را ،که به
گم��ان یا خود راهزن و یا ژاندارم (پلیس) کاروانها بودند ،ش��یفته خویش کند ،که در
این کار پیروز شد و توانست با گفتگو و بستن پیمانهایی ،پشتیانی بخشی از رهبران
تیرههای گوناگون از میان ش��ان« :غفار»« ،بنود مدلیج» و «بنودمره» را بدس��ت آورد و با
سپاهی بیشتر از گروهانهای «حمزه» و «سعد ابن ابی وقاص» از مدینه با آرمان یورش
به کاروان «قریش» بیرون شد.
نی��از به یادآوری اس��ت؛ «ابوذر» که از تی��ره «غفار» بود ،ت�لاش و راهنماییهایش برای
همپیمانی تیرهاش با پیامبر اس�لام بس��یار کارس��از بوده اس��ت ،و تیره «بنومدلیج» نیز
ُبتپرس��ت بودن��د ،که تنه��ا پیماننامه نظامی با پیامبر اس�لام بس��تند ت��ا از پروههای
(غنایم) بدس��ت آمده از راهزنیها ،س��همی داش��ته باش��ند ،یانی در پی یورش و تاراج
(غارت) کاروانها آنچه بدست میآید را ،با آنها تقسیم میکردند.
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پیامبر اس�لام ،از نخستین تازش اش به کاروانهای قریش ،واژههای نویی را که نشانه
کیش��ی (مذهبی) داش��ت ،بجای واژههای رایگ (متداول) پیش��ین بکار برد و راهزنی
کاروانه��ا و یورش ب��ه تیرهها را «غزوه» (راهزنی)و دس��تاوردهای حم�لات راهزنیها را
پروه «(غنیمت)» نامید.
منهای نخستین یورش به کاروان «قریش» که به توزش (تالفی) داراییهای تاوانگیری
(مص��ادره) ش��ده مس��لمانان در «مکه» انج��ام گرفته بود ،پیامبر اس�لام در چند س��ال
نیرومندی اش ،شس��ت (ش��صت)و س��ه «غزوه» انجام داد که تنها در این نیان ،جنگ
«خن��دق» پدافندی (تدافعی) بود و در ماندهها راهزنیها (غزوات) همواره مس��لمانان
َ
به شهرها و تیرهها یورش میبردند که پروههای بسیاری را بدست میآوردند...
نخستین راهزنی (غزوه) (هجوم نظامی)

باری ،کاروانی که به س��وی «مکه» میآمد و پیامبر اسالم بر آن شده بود تا به آن یورش
َرمداری «ابوس��فیان» بود و س��ازمان جاسوس��ی «قریش» ک��ه از یورش پیامبر
َب َرد؛ زیر ف َ
اسالم آگاه شده بود به «ابوسفیان» آگاهی داد تا راه کاروان را جابجا کند مگر با پیامبر
اسالم برخورد نکند ،و همین سبب شد تا کاروان دست نخورده به «مکه» رسید؛ وانگهی
«قریش» با یک س��پاه بزرگ ،بسوی لشکر سیس��د و سیزده نفره پیامبر اسالم روانه شد
و س��پاه پیامبر اسالم که برای زدن کاروان آمده بود ،ناچار به رویارویی با «قریش» شد.
زیرا اگر به «مدینه» بازمیگش��ت« ،قریش» جدا از این که در س��رزمین خود مس��لمانان
به آنها یورش میبرد ،همه داراییها و خانههای مسلمانان در «مدینه» را نیز ،به چنگ
آوره و ویران میکرد.
«بدر» ب��زرگ (دو یورش ناکام پی��ش از «بدر» یک و دو ب��ود) نام گرفته
ای��ن جن��گ ،که َ
است ،با پیروزی مسلمانان به پایان رسید و «ابوجهل» فرمانده «قریش» که از دشمنان
سرس��خت پیامبر اس�لام بود و بس��یاری از س��ران مکه از جمله «پسر ابوس��فیان» و پدر
ِ
«هند» (پدر همسر ابوسفیان) کشته شدند.
این جنگ ،که س��ومین درگیری با ساز و برگ (مس��لحانه) «اسالم» بود ،بشوند ارجش
(اهمیتش) جایگاه نحس��تین «جنگ منظم» پیامبر اسالم را بخود ویژه داد ،که خود به
تنهایی نیازمند نگارش نُس��کی (کتابی) است .زیرا ،دگرگونی ژرفی در بنیادهای کهن
و آیینهای گذش��ته عربها بر جای گذاشت ،زیرا که پیش تر ،جنگهای تیرهها برای
پدافند از خویش و کین خواهی (انتقام) خونهای ج
جگرگوش��ههای شان (عزیزان ش��ان) بود .وانگهی این بار برای نخس��تین بار در تاریخ
تازیان ،فرزندان یک تیره در برابر هم ایستادند و پدر به روی پسر شمشیر کشید و پسر

من با خدا رقصیدم121 /

به روی پدر ،و برده به روی ارباب و...
«امت واحد» = «حزب واحد»

«امت واحد» ،این خود برخاس��ته از اندیش��ه یکتاخواهی و تک باهمادی (تکحزبی)
پیامبر اس�لام بود ،برای س��اختن «حزب واحد» در برابر آیینهای رس��ته یی (طبقاتی)
��رب ،که خویش را برت��ر از دیگری میدانس��ت و ...وانگهی پیامبر
دوران نادانیگ��ری َع َ
اس�لام ،با جایگزین کردن واژه و س��اختمان «امت و حزب» به جای تیرهُ ،پش��ته ،دوده
(طایفه) و خانواده ،یک رهبری وندس��اری (مرکزی) و یک باهماد به هم پیوسته(حزب
متحد) و فراگیر از تیرههای پراکنده و در حال جنگ تازیان ساخت.
در «امت» ،همه انسانها با هم برابرند و از هودههای ( حقوق) یکسان برخوردار ،و هیچ
َکس نسبت به دیگری برتری ندارد ،مگر به پرهیزکاری و باورمندی (ایمان) .در «امت»،
همه مردم بایس��تی سرآمد (اسوه) و راهبر «امام» باشند! سرآمدهایی از انسانهای فَر
گشته (کامل) ،خویش شناخته ،و به «خدا» رسیده.
در پی جای گیری فرمانروایی «بنیامیه» ،به ویژه از هنگامه «عثمان» ،برابری اس�لامی
که به دست «محمد» برنامهریزی شده بود ،از میان رفت.
پیامبر اسالم و آییننامه دربند شده گان (اسرا)

پیامب��ر اس�لام ،چهره ی��ی باهوش و زیرک بود و ت�لاش میکرد همه را از خود ُخرس��ند
(راضی) نگهداشته و سپاه اسالم را ُپر تر کند.
��رب و جهان چهارده س��ده پیش،
برای نخس��تین ب��ار ،پیامب��ر اس�لام در نادانیگری َع َ
واگش��تی (انقالبی) دیگر نس��بت به هودههای (حقوق) زندانیان جنگ��ی آفرید .تا آن
زم��ان ،در می��ان َع َربها ،زندانیان جنگی ،در ُزمره (ج��زو) دارایی و پروههای جنگی به
شمار میآمدند ،و سربازان چیره این هوده (حق) داشتند که گرفتاران (اسرای) خود را
ب ُکشند یا بفروشند و یا به بردگی بگیرند ،وانگهی پیامبر اسالم ،آییننامه تازه یی رایگ
ساخت (وضع کرد):
 1ـ هر دربندی که ده کودک مسلمان را باسواد کند ،آزاد میشود.
 2ـ خانواده هر دربند میتواند در پیوند با توان گیتایی و دارایی اش ،با پرداخت هزینه
یی (مبلغی) ،دربند (اسیر) را آزاد کند.
 3ـ اگر خانواده دربند از توانایی پرداخت دارایی برخوردار نیست؛ میتوانند با شادیانه
(تقدیم) جنگ ابزار جنگی ،گرفتار جنگی خویش را آزاد کند.
پیامبر اس�لام ،پای فشرد که مسلمانان باید بخوبی از در بند شدگان پذیرایی کنند ،و
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آنها خوب بخورند و خوب بپوشند.
گرفتاران جنگی ،کم و بیشَ ،برده و نوکر مسلمانان بودند و زنان دربند ،هتا اگر شوهر
داش��تند؛ بر پایه چمراس (آیه) «قرآن» در دراییگری (مالکیت) س��پاه اسالم در آمده ،و
میان مس��لمانان بخش (تقسیم) میش��دند ،و شوهر پیش��ین هتااگر کشته نمیشد،
نمیتوانست با زن و همسر خویش پیوند داشته باشد.
پیامبر اس�لام ،با باز پس دادن (تحویل) هفتاد تن از دربند ش��ده گان (اسرای) جنگ
«ب��در» به «قریش» ،نزدیک به سیس��د هزار دینار گرفت ،که ب��ا این پول و دیگر پروهها،
َ
توانس��ته ب��ود گنجه (صن��دوق) ش��هر «مدینه» را ُپ��ر پول کرد ،و توانس��ت چن��گ ابزار
آرتش��ی بیش��تری برای آینده آماده کن��د ،وانگهی بدون گمان ،پ��س از آن که جنگها
تندی (ش��دت) پیدا کرد ،ناس��امانی (بینظمی) ویژه پدید آمد و به ویژه این که پس از
درگذشت (وفات) پیامبر اسالم ،در جنگهای پسین تر (بعدی)؛ تازیان ،همه مردمان
(ملتهای) شکست خورده را به بردگی و بندگی کشاندند.
ح َبشی پیامبر اسالم
رایزنهای (مشاوران) ایرانی ،رومی و َ

در انبوه (صفوف) مس��لمانان «مدینه» ،سه چهره سرشناس از سه جای (نقطه) جهان
همباز بودند(وجود داش��تند) که بی گمان ،یاران بس��یاری نیز (از میان هم میهن نان
ش��ان) در کنارش��ان بودند ،و نخشهای کارس��ازی (موثری) در فراگیر نمودن باهماد
(حزب) پیامبر داشتند:
(سلمان پارسی) ،از حبشه «بالل» ،و از یونان «صهیب».
از ایران؛ «روزبهان َمهیار» َ
پیامبر اس�لام ،با این کس��ان ،و تازیان بس��یاری ،چه در گُس��تره اندیش��ه یی و چه در
«بالل»
گس��تره آرتشی ،به شمار فراوان به رایزنی میپرداخت .بدون گمانَ ،
«سلمان»َ ،
و «صهی��ب» در کن��ار «حمزه»« ،ابوذر» و « ُع َمر» ،از بهترین رایزنان پیامبر اس�لام بودند،
و چنان چه در نس��ک «قرآن سرودهیی به سبک پارسی» نوشتیم؛ چمراسهای (آیات)
بس��یاری از «ق��رآن» نی��ز از زبان این رایزنان جاری ش��ده اس��ت ،و واژهه��ای فراوانی از
پارسی ،یونانی ،حبشی و عبری در «قرآن» آمده است.
«بدر» به پیشنهاد «صهیب» از یک شیوه رومی «هجوم فاالنژ»
پیامبر اس�لام ،در جنگ َ
بهره که برایش بسیار پیروزمندانه بود.
در جنگه��ای «خن��دق» و «طائف» نیز« ،س��لمان» پیش��نهاد دهنده کن��دن «کندگ»
(خن��دق) و یورش ارابهیی ب��ه «طائف» بود ،که هر دو ،با پیروزی فراگیر مس��لمانان ،به
انجام رسید.
«اب��وذر غفاری» که از پارههای تیره راهزن «غف��ار» بود ،بهترین راهنمای جنگی پیامبر
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اس�لام در بیابان بود({ .تیره «غفار» نیرومندترین س��پاه بیابان را برای تازش چریکی و
راهزنی در چنبره (اختیار) داشت و کار پایه یی آنان ،یورش و راهزنی کاروانها بود)}.
و نیز در کنار پیامبر اسالم ،دالورانی چون «امام علی»« ،حمزه» و « ُع َمر» ،برایش بسیار
امیدبخش و نیروآفرین بودند ،و «س��لمان فارس��ی» بدون گمان یکی از دهها دانشمند
َمزدکی ایرانی بوده اس��ت ،که به اس�لام گرویده بودند ،وانگهی چون «سلمان فارسی»
شناخته تر و کوشاتر ازدیگران بوده است؛ نام او بیش از دیگران در تاریخ اسالم شکفته
است.
چنانچه در نس��ک «قرآن سرودهیی به سبک پارسی» نوش��تیم ،بودن واژههای پارسی،
رمی و حبشی و ...در «قرآن» بیان گر این ست که یاران و رایزنان نزدیک پیامبر اسالم،
در نگارش «قرآن» نیز نخش داشتهاند.
 3ـ «تحریر» .پیامبر اسالم« ،مدینه فاضله» را میسازد

کوچ پیامبر اس�لام و جایگیری او در «مدین��ه» ،نخش زندگی بخش (حیاتی) و بنیادی
در ماندگاری (بقا) و ترویگ اندیشه وی داشت.
«یثرب» که پس از آمدن پیامبر اسالم و ساختن همبودگاه (جامعه) پسندیده (ایدهآل)
اسالمی« ،مدینه» (شهر با تمدن) نام گرفت ،برای زمانی ،با «مکه» و «مکیان» درگیری
و هماوردی (رقابت) تیره یی داش��ت،به ویژه این که «مکه» در «عربستان»ِ ،گش (قلب)
سوداگری (تجارت) و بازرگانی به شمار میرفت ،و بودن «کعبه» در آن ،فرنودی میشد
ک��ه در س��ال ،درآمده��ای هنگفتی را به جی��ب س��رمایهداران ،بازرگانان و پیش��ه وران
آن ش��هر س��رازیر کند (همانند امروز) .با این همه ،هماوردیهای بیرونی ش��هروندان
«مدینه» ،آنها با خود نیز درگیریها و دشواریهایی داشتند .در «مدینه» سه تیره یهود
و سه تیره َع َرب زندگی میکردند که بازرگانی و بازار به دست یهودیان بود ،و کشاورزی
و دام داری در دست عربها ،و بخشی نیز به دست یهودیان میگشت؛ تیرههای عرب
درگیریهایشان بیشتر میان تیرههای «اوس» و «خزرج» بود.
«اوس» ،از تیرههای کهن ماندگار در «مدینه» بود ،که گروهی یهودی نیز در میان شان
دیده میشدند.
«ی َمن» کوچیده بود و در «مدینه» جای
«خزرج» ،تیره یی بود که سالها پیش از آن ،از َ
گرفته بود.
این دو تیره ،چندین بار با هم درگیر شدند ،و پیش از آمدن پیامبر اسالم نیز خونریزی
ش��دیدی میان آنها ُر خ داد .بدین گونه درگیریه��ای درونی و هماوردیهای بیرونی؛
ریش��ه ییترین سازههایی (عواملی) بود که از پیامبر اسالم فراخوان (دعوت) شد تا به
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«مدینه» کوچ کند.

َم ِلک «عبدالله بن ابی» و فرستادهگی (رسالت) پیامبر اسالم

پیش از آمدن پیامبر اس�لام به «مدینه» ،بسیاری از ش��هروندان شهر بر آن شده بودند
(ملِکی) برگزینند
تا برای یکتایی بخش��یدن به ش��هر« ،عبدالله بن ابی» را به «ش��اهی» َ
تا او گش��تگاه یکتایی (محور وحدت) و همبستگی ش��ان باشد ،و از خونریزیهای بی
جا جلوگیری کند.
وانگهی کوچ پیامبر اسالم به «مدینه» انگیزه یی شد که «عبدالله بن ابی» از شاه شدن
بی بهره (محروم) شود ،و از همین رو میبینیم که «عبدالله بن ابی» یکی از مسلمانان
دروغین است که تنها برای پاسداشت سودها و جایگاه خود داوی (مدعی) مسلمانی
اس��ت ،و پیامبر اس�لام او را در جایگاه رهبر دو رویان (منافقین) «مدینه» میشناس��د.
وی ،از دش��منان سرسخت «محمد» بود و رویاروی (علیه) اسالم ،ترفندهای سهمناک
بس��یاری را فرماندهی میکرد؛ وانگهی پیامبر اسالم با او درگیری َتن به َتن (فیزیکی)
نداشت ،و هر چند پیامبر دستور ُکشتن (ترور) کسانی در «مکه» را میدهد ،از آنجا که
«عبدالله ابن ابی« در «مدینه» (ش��هری که خود و یارانش به آنجا پناهنده شده است)،
از جایگاه ویژه یی برهوردار است« ،محمد» با او ،تنها از راه واژههای «قرآن» و با نامیدن
واژه دو رو (منافق) ،با او میرزمد!
پیامب��ر اس�لام ،در آغاز آمدن اش به «مدین��ه» در کناره نیمروزی (جنوبی) ش��هر «قبا»
دس��ت به ساختن مزگت (مس��جد) زد و نمازس��و ( قبله) آن را به سوی «بیتالمقدس»
نهاد .یهودیان ،از این کار پیامبر اسالم خرسند شدند و گمان کردند که وی ،دین آنها
را خواه��د پذیرفت ،از این رو در روزهای نخس��ت با مس��لمانان بخوبی و خوش��ی رفتار
میکردند؛ وانگهی پس از آن که پیبردند پیامبر اس�لام بر آن اس��ت که دین تازه خود
را جداس��ر (مس��تقل) و فراگیرتر (متکاملتر) از دینهای پیش��ین (با حفظ احترام و به
رسمیت شناختن ادیان دیگر) آگاهی دهد ،به دشمنی با وی برخاستند و اسالم را در
جایگاه دینی تازه نپذیرفتند و پیامبر اس�لام نیز ،بر پایه چمراس (آیه) قرآنی ،نمازس��و
را به «کعبه» چرخاند و همین نکته چنان چه تاریخ نویس��ان آوردهاند؛ بیش��تر با رایزنی
« ُع َمر» اتجام گرفت ،با این اندیشه که «قریش» و مکیان از این کار خرسند خواهند شد
که اگر «کعبه» در جایگاه نمازسو (قبله) نامیده شود ،در درازای زمان  ،مردمان آسوده
تر اسالم را خواهند پذیرفت.
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فَرسار بنیادین (قانون اساسی) پیامبر اسالم

پیامب��ر اس�لام ،بر پای��ه چمراسه��ای (آیهه��ای) قرآنی ،یک فرس��ار بنیادی��ن (قانون
اساس��ی) با پنجاه و دو بنیاد (اصل) گردآوری (تدوین) کرد؛ که بیس��ت و پنج بنیاد آن
در پیوند با مس��لمانان ،و بیس��ت و هفت بنیاد آن در پیوند با نا مس��لمانان از دینهای
دیگرُ ،بتپرستان و همپیمانانشان بود .در این فرسار آمده بود که:
ـ هر تیره از «مدینه» آزاد است که بر دین خویش کردار و رفتار نماید.
ـ نامس��لمانان از نگ��ر ت��راز داری –س��پاهیگری (اقتص��ادی ـ نظام��ی) از مس��لمانان
پشتیبانی کنند.
ـ مس��لمانان همه با هم برابر و برادرند ،پس هرگاه مس��لمانی دش��واری داشته باشد بر
دیگران اس��ت که بر زدودن دش��واری وی بکوش��ند ،و داراییهایش��ان را در میان خود
بخش نمایند.
ـ اگر مس��لمانی دش��منیاری (خیانت) کرد و با دش��منان همراه ش��د ،بر هر مسلمانی
است که او را از پای درآورند.
ـ هر هوده یی (حقی) که گداترین مسلمانان برخوردار میشود برابر است با هوده یی
که توانگرترین آنها برخوردار است.
ـ کسی که از روی آگاهی (به َعمد) کسی را بِ ُک َشد ،بایستی پادافره (مجازات) شود.
ـ دش��واریهای درون��ی (اختالفات داخلی) را ب��ا رایزنان ،و رایزنی با دانش��مندان حل
کنند.
ـ باشندگان (ساکنین) «مدینه» پروانه ندارند که از کسان «قریش» پشتیبانی کنند.
ـ «مدینه» (شهری که بر پایه باور به اسالم به نام پیامبر اسالم درگ (ثبت) شده است)،
سرزمین ناروا (حرام) است و در آنجا کسی اجازه جنگ و جدال ندارد.
ـ هیچ کس پروانه ندارد که پیش��کار و «غالم» داشته باشد ،و هر کسی خود میبایست
کارهای خودش را ،خود انجام دهد.
ـ ه��رگاه مس��لمانی بیم��ار ش��ود و ی��ا ب��رای همیش��ه از کار ک��ردن نات��وان ش��ود ،ب��ر
همباد(شورای) رهبری «مدینه» است که هزینههای او را برآورده (تامین) کند.
ـ در «مدین��ه» ،هم��ه با هم برابر اند ،و در میان «امت اس�لام» هیچ گونه برتری گروهی،
تی��ره ی��ی ،تباری و خانوادهای و ...نیس��ت؛ چنان ک��ه «رهبانیگ��ری» و «آخوند» نیز در
میان «امت مس��لمان» هس��تی ندارد ،و «رهبانیگری» مس��لمانان« ،جه��اد» و فراگیری
دانش است.
ـ در «مدینه» ،برای «فسق»« ،زنا»« ،شرب خمر» و ...پروانه داده نمی شود.
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ـ در «مدینه» ،زنان و مردان از هودههای (حقوق) یکسانی برخوردار هستند.
بیگم��ان ،خیلی زود ،تازیان این س��پارشها (توصیهها) را فرام��وش نموده و به بنیان
خونریز و نادان (جاهل) خود برگشتند ،و به ویژه هنگام جنگها ،میان تیرههای تازی
و مس��لمانان اوج گرفت ،بس��یاری از یهودیان نه تنها آزادی آیین نداشتند ،که در چند
جای ،چون «بنیقریظه» به گناه همکاری با «قریش» ،کشتار همگانی (قتلعام) شده
و داراییهایشان به سود (نفع) مسلمانان تاوانگبری (مصادره) شد.
«معراج» پیامبر اسالم

در ب��اره «معراج» پیامبر اس�لام س��خنهای بس��یار گفتهاند؛ وانگهی ما بر آن هس��تیم
که «معراج» ،پرواز روان پیامبر اس�لام اس��ت؛ چنان چه بسیاری از مردم نیز در هنگامه
خواب ،به جاهای دور و نزدیک جهان گردشگری (سفر) میکنند و بی گمان ،خواب را
خود جهانی است که سخن از آن گفتن در اینجا نمیگنجد ،و «محمد» در هنگامهیی
ک��ه زمان��ه ُمردم «حجاز» ب��ه دوره نادانیگری (عصر جاهلیت) ش��ناخته میش��د ،ناچار
بود تا برای پایه گیری (اس��تحکام) پایههای توان دینی ـ کش��ورداری اش ش��تاب ترن
واگشت اش(قطار انقالب اش) را در راستای نادانی تازیان بیاراید (تنظیم کند) .بدین
رو در بس��یاری از جاه��ا ،در کن��ار پذیرش آیینه��ای نادانیگری تازی��ان ،زبانی درخور
نیوندی (فهم) آنان را نیز به کار بسته است.
پیامبر اس�لام نیز ،چون «موس��ا» که از «کوه تور»َ « ،ده فرمان» را آورد ،از خواب و رویای
خود که آن را «معراج» نامید ،دوازده فرمان آورد که از یکتاپرستی (توحید) ،همبستگی،
برابری همبودگاهی و ...سخن میگوید:
 1ـ آرنگ (شعار) و تالش مسلمانان همواره بایستی بر یکتاپرستی باشد.
 2ـ به پدر و مادر ،دوستی و مهر کنند.
 3ـ به نزدیکان و آشنایان ،رسیدگی کنند.
 4ـ به ناداران و تهیدستان و پناهنده گان کشورداری (سیاسی) یاری کنید.
 5ـ زیاده روی (اصراف) در زندگی نکنید.
 6ـ فرومایه و ِگ ِنس (خسیس) نباشید.
 7ـ زنا نکنید.
 8ـ خون نریزید.
 9ـ دارایی دیگران به ویژه یتیمان را زور ستانی (غصب) نکنید.
 10ـ فریب کار و دسیسهگر نباشید.
 11ـ ِخ َرد در زندگی چراغ راهتان باشد.
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 12ـ فروتن و بی َبرتن (بیغرور) باشید.
پیامب��ر اس�لام ،ب��ا ای��ن اندیش��ه و فروزهه��ا (خصای��ص) توانس��ت در آن نادانیگ��ری
(جاهلیگری) َع َرب« ،امتی» بسازد نمونه ،و «مدینهیی»گونه که خود میخواست.
پیمان «حدیبیه»

شش سال پس از کوچ (هجرت) ،پیامبر اسالم بر آن شد که به انگیزه (قصد) َبناگَردی
(زی��ارت) ب��ه «مکه» رف��ت .چنان چه در آغاز نوش��تار آم��د ،پیامبر اس�لام ،همه ادبها
(آداب) و آیینهای (مناس��ک) «حج» را که از س��وی َع َربها نیز انجام میشد ،پذیرفته
بود و بر همین پایه ،بسیار گراینده (مایل) بود که با رفتن آشتی جویانه (مسالمتآمیز)
به «مکه» ،بتواند دشمنی (خصومت) دیرینه را از یادها ببرد ،و پیمان آتش بس و شاید
دوستی را نیز با «قریش» به دستینه (امضاء) برساند.
پیامبر اس�لام ،با دو هزار تن از مس��لمانان بدون ابزار س��نگین جنگی ،از مدینه بیرون
رفت.
«قری��ش» بر آن ش��د ت��ا پیامبر اس�لام را بازگرداند ،از ای��ن رو ،پیکهای بس��یار برایش
فرس��تاد و پیامبر اس�لام همیش��ه پافش��اری میکرد که گرایش (قصد) جنگیدن ندارد
و تنها مانند دیگر بناگردان (زایران) (نامس��لمانُ ،بتپرس��تان ،یهودیان ،و مسیحیان)
َسر آن دارد برای بناگردی «کعبه» به «مکه» برود .از این رو ،چند ُشتر ویژه گربانی (که
از آیینهای َع َرب نادانیگر بود) را آرایش کرده در پیش��اپیش س��پاه به نمایش گذاشت،
و در همه گفتگوها (مذاکرات) با فرس��تادگان «قریش» به آنها آس��وده دلی (اطمینان)
میداد؛ که وی بر آن نیس��ت که «مکه» را از وندس��االری (مرکزیت) بازرگانی (تجارت)
بین��دازد ،و به «کعبه» که پایه ییترین سرچش��مه (منبع) درآمد «قریش» اس��ت ،زیانی
برس��اند و ...رایزنان (ش��ورای) «قریش» که آمدن دو هزار س��رباز سازمان یافته (منظم)
پیامبر اس�لام را به «مکه» سیجی (خطری) بزرگ برای س��ودهای (منافع) دیرین خود
میدانس��ت؛ پروان��ه نداد تا مس��لمانان ب��ه «مکه» درآین��د .از این رو ،پیامبر اس�لام در
«حدیبیه» پیمانی با «قریش» بست تا سال دیگر به بناگردی بیاید.
نرمش پیامبر اسالم در برابر «قریش»

آنچه در این پیمان قابل اندیشدن (تامل) است؛ یکرنگی و فروتنی پیامبر اسالم است
در برابر خواس��تههای «قریش» ،زیرا نماینده «قریش» نپذیرفت که پیماننامه با «بس��م
الله الرحمن الرحیم» آغاز شود ،ونکه وی پیشنهاد کرد که چون آیین نادانیگری (سنت
��رب پیماننامه را با «باس��مک اللهم» آغ��از کنند و آن گاه که پیامبر اس�لام
جاهل��ی) َع َ
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خواست با عنوان «رسول الله» دستینه کند ،باز نماینده «قریش» نپذیرفت و گفت؛ ما،
تو را به پیامبری نپذیرفته ییم و باید با نام «محمدبن عبدالله» دستینه کنی.
همین نرمش پیامبر اس�لام در برابر س��ران «قریش» دس��تاویزی شد تا چند تن از یاران
نزدی��ک به او ،به فرس��تاده گی اش (رس��الت وی) گمانه زنی (ش��ک) کنن��د ،زیرا که او
پذیرفت با فرنام (عنوان) «رس��ولالله» دس��تینه نکند و از س��ویی دیگر ،به جای «بس��م
الله» ،با «باس��مک اللهم» که آرنگ (ش��عار) هنبازگیران (مش��رکان) بود ،پیمان را آغاز
کرد.
پیماننامه که پنج مایه (ماده) داشت از این گونه بود:
 1ـ ب��ر پایه این پیماننامه« ،محمد» و «قریش» گردن میگیرند (متعهد میش��وند) که
برای ده س��ال ،میان مسلمانان و باشندگان «مکه» آتشبس برجای باشد ،و در درازای
این زمان ،هیچ کس به جان دیگری دست درازی (تجاوز) ننماید.
 2ـ در این زمان ده س��اله ،اگر کس��انی از تیرههای «قریش» بدون پروانه س��ران خود به
«مدینه» پناهنده ش��وند ،بر «محمد» بایس��ته (ملزم) اس��ت که آنها را بازگرداند (مسترد
دارد) ،و اگر مس��لمانی به «مکه» پناهنده ش��ود« ،مکه» ناگزیر ب��ه بازگرداندن (ملزم به
استرداد)وی نیست.
 3ـ در ای��ن زمان ده س��اله ،هیچ ترفند و دسیس��ه یی (توطئه و مک��ری) که جنگافروز
باشد ،نباید از سوی هیچ یک دنبال شود.
 4ـ در این زمان ده ساله« ،قریش» و مسلمانان پروانه دارند که با هر گروه و تیره و تباری
هم پیمان (متحد) شوند و پیمان دوستی ببندند.
 5ـ مسلمانان در این سال پروانه بناگردی (زیارت) «مکه» را ندارند ،وانگهی سال آینده
میتوانند به «مکه» بیایند و تنها سه روز آنجا بمانند.
ای��ن پیماننامه ،هر چن��د با واخواهی (اعتراض) َمردان نیرومن��دی همچون « ُع َمر ابن
خطاب» روبرو ش��د؛ وانگهی در آینده برای مس��لمانان و پیامبر اس�لام بس��یار سودمند
ب��ود ،زی��را که مس��لمانان ،هم زمان بس��نده (فرصت کافی) داش��تند برای بس��یجیدن
(تجهیز) خود ،و َهم ،زمان بس��نده برای فرگفت (ابالغ) دین تازه خویش و شناس��اندن
آبخست (شبهجزیره) َع َربی ،و َهم این که بهر رو پس از سالها بشارش
آن به تیرههای ُ
ترازداری (محاصره اقتصادی) و در تیر رس تازش «قریش» بودن ،اینک در جایگاه یک
نیروی نیرومند با آنها یک پیمان آتشبس دستینه کردهاند.
ا ُردویی بیرون از «مدینه» برای راهزنی

پیامبر اس�لام ،که ب��ر پایه پیمان «حدیبیه» گردن نهاده بود (متعهد ش��ده بود) تا همه
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فراری��ان «مکه» را بازگرداند ،بخش��ی (منطقهیی) در بیرون از «مدین��ه» بنام «ذوالمره»
برگُزید تا تازه مس��لمانانی که از «مکه» به او میپیوستند ،در آنجا ماندگار شوند .بدین
گونهَ ،هم «محمد» پیمان را نشکس��ته بود ،و َهم پایگاه تازه یی در بیرون از «مکه» برای
راهزنی و ِگردآوری نیرو ساخته بود ،که شهر «مدینه» را نیز پشتیبانی و توان میداد.
ش��ایان یادآوری اس��ت؛ که «غ��زوه» در واژه (لغت) در چم (بمعن��ای) «راهزنی مقدس»
ب��وده اس��ت ،و در «غ��زوات» ،داراییها و زنان ب��ه چنگ آمده به گون��ه برابر میان گروه
بخش میشده است.
نخستین کسی که به «ذوالمره» پناهنده شد و رهبری مسلمانهای آن کرانه را بر دوش
گرفت ،مرد دلیر و شمشیرزن زبر دست َع َرب «ابونصیر» بود که به راهزنی میپرداخت.
«ابونصیر» ،با یورش به کاروانها ،درآمد خود و دیگر مس��لمانانی که بر پایه پیمان نامه
«حدیبیه» نه میتوانستند به «مدینه» بروند و نه به «مکه» بازگردند را ،فراهم میآورد.
پ��س از آن ک��ه پناهن��دگان «ذوالمره» ،ب��ا راهزنیهای خ��ود آزاره��ای (مزاحمتهای)
بسیاری برای کاروانهای «قریش» و باشندگان (ساکنان) «مکه» فراهم نمودند ،سران
«قریش» بر آن شدند تا از پیامبر اسالم بخواهند که پناهندگان «ذوالمره» را به «مدینه»
و پی��ش خ��ود بخواند ،و آنها ،بند (ماده) دو ( )2پیماننامه را گس��یخته (فس��خ) ش��ده
دانس��تند .زی��را ،که این گروه ب��ا راهزنی و یورش ب��ه کاروانها ،آزارهای بس��یاری برای
«قری��ش» فراه��م میآوردند و آنچه را که از راهزنی بدس��ت میآوردند ،با پیامبر اس�لام
بخش میکردند.
گرفتن (فتح) «مکه»

پیامبر اسالم ،که در پی پیمان نتاختن (عدم تعرض) به «مکه» ،هر روز نیروی «نظامی
ـ سیاس��ی» خود را در آن گستره (منطقه) گس��ترش بیشتر میداد و تیرهها و شهرهای
«عربس��تان» را یا با پیمان ،یا با جنگ و س��تیز ،یا با فَرگُفت (ابالغ) اندیش��ه نوین اش،
ب��ه زیر چیرگی (س��لطه) و رهبری خود درمیآورد ،چش��م ب��راه (در انتظار) پیش آمدی
(فرصتی) نیکو بود تا «مکه» ،وندسار بازرگانی (مرکز تجارت) بیابان سوزان «عربستان»
و «کعبه» ،دیدارگاه (میعادگاه) و جای بناگردی (محل زیارت) دریای انس��انها را نیز،
به «مدینه فاضلهاش» پیوند دهد.
هنگامه زرین (فرصت طالیی) ُپر ش��تاب فرا رسید ،و در هشتمین سال از کوچ ،پیامبر
اسالم بهانهیی سخت یافت تا به «مکه» لشکر بِ َکشد ،و این در زمانی بود که مسلمانان
نیرومندترین نیروی آن گستره بشمار میآمدند.
تی��ره «خزاع��ی» که از همپیمانان پیامبر اس�لام ب��ود ،در تیررس یورش و دس��ت درازی
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(تع��رض) تیره «بنوبکر» ش��ده ب��ود ،و «قریش»« ،بنوبک��ر» را رویاروی (علی��ه) «خزاعی»
پش��نیبانی کرده بود ،و این رفتار ،شکس��تن پیمان نامه «حدیبیه» از سوی «قریش» به
شمار میآمد.
«ابوسفیان» گمارده شد تا به «مدینه» بیاید و به پیامبر اسالم در این باره گزارش داده و
آن را بگشاید ،تا شاید زیانهای پیش آمده از درگیری دو تیره را نیز بازپرداخت (تادیه)
کند ،اما پیامبر اس�لام که چشم به راه (مترصد) چنین هنگام و بختی بود ،به پیامها و
گزارشهای «قریش» که از سوی «ابوسفیان» به دو میرسید ،بهایی نداد و «ابوسفیان»
ناامید از گمارده گی اش (ماموریتش) به «مکه» بازگشت.
این بار ،پیامبر اسالم همدستی «قریش» با «بنوبکر» رویاروی «خزاعی» را بهترین بهانه
یافت تا س��پاه گس��ترده اش را ب��رای نبرد با کاکو (عم��و) زادهاش «ابوس��فیان» (رئیس
دارالندوه و متولی کعبه) بس��یج کند ،و رهبری چهار س��ازمان س��امان یافته از س��وی
نیای (جدش)خود «قصی بن کالب» را نیز بدس��ت گیرد ،و مکیان را با اس�لام و «قرآن»
به رستگاری فرا خواند.
«ابوس��فیان» ک��ه زیرکت��ر از آن بود تا جان اش را بی هوده از دس��ت بده��د ،خود را به
س��پاه پیامبر اس�لام که در «ظهران» در چند کیلومتری «مکه» اردو زده بودند رساند ،و
از پیامبر اسالم امان خواست.
پیامبر اس�لام نیز ،دشمنی دیرینهاش با «ابوسفیان» را فراموش کرد و گفت :خانه خدا
(کعبه) و خانه «ابوس��فیان» جاهای (اماکن) بی بیم (امن) هستند ،و هر کس به یکی
از ای��ن دو خانه پناهنده ش��ود ،و ی��ا در خانه خود بماند و در را ب��ر روی خود ببندد ،در
زنهار (امان) خواهد بود.
پیامبر اسالم ،بدون خونریزی« ،مکه» را به چنگ آورد (فتح کرد)( ....تنها یک درگیری
و برخ��ورد ان��دک در یکی از دروازهه��ای «مکه» پدید آمد که آس��یبهای زیادی نداد).
«عباس» ،کاکوی (عموی) پیامبر اس�لام پیش از رس��یدن س��پاهیان اسالم به «مکه»،
مسلمان شده بود ،تا جان و دارایی خود را پسنهاد (حفظ) کند.
گرفتن (فتح) «مکه» و پایان روزه گیری

پیامب��ر اس�لام ،هنگام��ی که با س��پاه خ��ود به «مک��ه» نزدیک میش��د ،دس��تور داد تا
مس��لمانان دیگ��ر روزه نگیرند (گرفتن «مک��ه» در ماه «رمضان» ب��ود) و میگفت :اینک
نبرد ما ،خود بزرگترین ستودنهاس��ت (عبادتهاست) و از مردم خواست تا با جشن
و پای کوبی ،یک هفته شاد باشند.
ـ پیامب��ر اس�لام در گرفتن «مکه» ،ناب��اوران جنگی (کافران حربی) را ک��ه بر پایه فرمان
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دینی پیش��وایان دین��ی (فتوای فقه��ا)« ،واجبالقتل» هس��تند ،بخش��ید .چون مردم
«قریش»َ ،هم نامسلمان بودند ،و َهم در یورش تیره «بنوبکر» به تیره «خزاعی» همپیمان
مسلمانان ،از «بنوبکر» پشتیبانی کرده بودند.
ی که
اگر چه پیش از این ،پیامبر اس�لام چنین بخش��وده گیهایی ب��رای هزاران یهود 
پس از جنگ «خندق» ،در «مدینه»« ،خیبر» و «طائف» به گناه ترفند به سود «قریش» و
رویاروی مسلمانان ُکشته شده بودند ،دیده نشده بود...
گرفتن «مکه» پایان کینههای تیره یی!
و آغاز «محمد» بخشنده و مهربان

ـ پیامب��ر اس�لام ،ب��ا گرفت��ن «مکه» هم��ه رفتاره��ا و هودههای (حس��ب و نس��بهای)
نادانیگری را از میان برافکند (لغو کرد) و همه را «برادر دینی» خواند.
ـ پیامب��ر اس�لام ،کلی��ددار «کعب��ه»« ،عثم��ان ب��ن طلحه» را پ��س از آن که به واگش��ت
(انقالب) اسالمی او پیوست ،در جایگاه خودش واگذاشت (ابقاء کرد).
ـ ِ
«هند» ،همس��ر «ابوس��فیان» که جگر «حمزه» را خورده بود و از گوش و چش��م و بینی
مس��لمانان در جنگ احد ،گرد بند درس��ت کرده بود ،بخشوده شد ،و خانهاش ،پس از
خانه «خدا» ،جایگاه بی بیم (محل امن) شد.
ـ «صفوان ابن امیه» که در تالش برای ُکشتن پیامبر اسالم بود ،و گروهی را برای ُکشتن
(ترور) پیامبر اس�لام به «مدینه» فرستاده بود ،بخشوده شد (مورد عفو قرار گرفت) ،هر
چند اسالم را نپذیرفت.
ـ پیامبر اسالم ،که برای نبرومند سازی خود 63 ،جنگ و یورش و شبیخون انجام داده
ب��ود ،در کمت��ر از ده روز ماندن (اقامت) در «مکه» ،دو هزار نفر (که همه از خویش��ان و
کس��ان خانواده و تباراش بودند) را بدون هیچ س��تم و واداشت (زور و اجبار) مسلمان
نمود.
ـ از نمونه این مس��لمانان« ،ابوس��فیان» بود که هرگز آیین پیامبر اس�لام و ادبهای آن
را نپذیرف��ت ،وانگهی پیامبر اس�لام میگفت (مدعی بود) که «ابوس��فیان» در نزد وی،
مسلمان شده است.
پ��س از چندی ،پیامبر اس�لام« ،ابوس��فیان» که زمان��ی در جایگاه یک��ی از بزرگترین
دشمنان سرسخت اسالم بشمار میرفت را ،به فرمانداری «نجران» برگزید.
بدون گمان ،ش��یوه زیرکانه ،هوشیاری (کیاس��ت) و «سیاست» ویژه پیامبر اسالم ،پایه
ییتری��ن بنیادی بود که نام وی را در تاریخ ماندگار کرد .الگوها (متدها) و ش��یوههای
او یگانه (استثنایی) و سنجش ناپذیر (غیرقابل مقایسه) با هر پیامبر دیگر بوده است.
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نی��از به یادآوری اس��ت؛ که یکی از نی��اکان بزرگ او بنام «قصی ب��ن کالب» نیز ،مردی
زیرک و هوشیار بود ،که «محمد» مرده ریگ (ارث) بزرگی از او برده است.
«کعبه» و ُمشکی شراب

در این جا ،این یادآوری بایس��ته اس��ت( ،توضیح ضروری است) که درگیریهای میان
تیرهی��ی ،بدون گمان ریش��ه تاریخی داش��ته اس��ت ،و پش��تیانی «قری��ش» از «بنوبکر»
رویاروی «خزاعی» نیز بازمیگردد به دو سه سده پیش از اسالم ،و درگیری و جنگهایی
که ِگرد آستانداری (تولیت) و کلیدداری خانه «کعبه» در سیالن (جریان) بوده است:
در پ��ی فرو ریختن آب بند (س��د) تاریخی «م��آرب» در «یمن» ،گروه��ی از تیرههای آن
گس��تره ،به ِگ ِ
رداگرد کوچ کرده بودند ،و «جلیل بن عمرو» ش��ناخته ش��ده (معروف) به
«خزاعه» با کس��ان اش ،در کرانه (وادی) «مکه» ماندگار (مس��تقر) شده بودند ،و در آن
روزها ،تیره «جرهم» کارگزار (متولی) «کعبه» بود.
تی��ره «جره��م» نیز از «یمن» کوچ کرده بود و «اس��ماعیل» و همه فرزندانش؛ با این تیره
پیمان زناش��ویی بس��ته بودند(ازدواج کرده بودند) و دو نژاد (نسل) در یکدیگر آمیخته
بودند ،و آستانداری (تولیت) «کعبه» نیز به دست آنان مانده بود.
تیره «خزاعی» که پس از نابودی (انهدام) کشتزارهایش��ان (مزارعشان) به وادی «مکه»
آمده بودند ،با کمک تیره «مضر» ،با تیره «جرهم» به س��تیز برخاست ،و آنها را از «مکه»
بیرون کرد .از آن پس ،کلیدداری و آستانداری «مکه» به دست «خزاعی»ها افتاد.
«قصی بن کالب» ،پنجمین نیا (جد) پیامبر اس�لام نیز ،که به همراه کس��ان تیرهاش از
«مکه» بیرون (اخراج) ش��ده بود ،به دس��ت مادرش ،به «شام» برده شد و تا زمان ُبرنایی
(سن بلوغ) در آنجا زندگی میکرد و چون در بزرگی ،دوده (نسب) خویش را شناخت،
به «مکه» بازگشت و بر آن شد تا آستانداری «کعبه» و هوده (حق) از دست رفته خود و
تیرهاش را بدست آورد.
«قص��ی بن کالب» ،با «حبی» تنها دختر «جلیل خزاعی» پیمان زناش��ویی بس��ت ،پس
از چندی که «جلیل خزاعی» پیر و فرس��وده ش��ده بود ،از آستانداری و کلیدداری کنار
رفت ،و «ابوغبشان» (سلیم) جای او را گرفت.
«س��لیم» که همیشه مس��ت (دایمالخمر) و ناتوان بود؛ کلیدداری و آستانداری «کعبه»
در برابر دریافت ُمش��کی ِمی (ش��راب) به «قصی بن کالب» ،نیای پنجم پیامبر اس�لام
فروخت.
بدین سان ،او به آرزوی خود رسید و آستانداری را دوباره از «خزاعیهای» نا «مکی» به
تیره خویش واگذار کرد.
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«قص��ی ب��ن کالب» ،ب��ه کار «مکه» س��ازمان بهتری داد و چه��ار س��ازمان را زیر رهبری
خودش سامان داد:
 1ـ دارالتاسیس «دارالندوه» (مجلس شورای شیوخ قریش)
کسانی از قریش عضو این مجلس میشدند که بیش از چهل سال داشته باشند.
 2ـ رفاده (سازمان تامین غذای زائران مکه)
 3ـ سقافیه (سازمان مسئول آبرسانی به زائران مکه)
 4ـ حجابه (سازمان تولیت و کلیدداری کعبه)
«قصی بن کالب» سه فرزند داشت به نامهای «عبد مناف»« ،عبدالدار» و «عبدالعزی».
وی دوس��تدار این بود تا «عبدمناف» را جانش��ین خود کن��د ،وانگهی یک رخداد مهند
دستاویزی شد که او «عبدالدار» را سرپرست سازمانهای «مکه» کند:
«عاتکه» همس��ر «عبدمناف» هنگام زایمان همزاده( دو قلو) زایید که هر دو پس��ر او به
هم چسبیده بودند ،پای یکی بر پیشانی دیگری چسبیده بود.
«قصی بن کالب» همه پزش��کان و کاهنان بخش را فراخواند تا چاره یی بجویند ،تا این
که خردمندی گفت که :میباید آن دو را با تیغ از هم جدا کنند.
این دو همزاد با تیغ از هم جدا ش��دند ،پیش��انی «عبدشمس» (نیای بزرگ ابوسفیان،
عثمان و بنی امیه) و پای «عمرو» (که بعدها بههاش��م نامیده ش��د ـ نیای بزرگ پیامبر
اسالم و امام علی) خونین گشت ،ولی هر دو زنده ماندند.
 ...و پس از آن ،همواره خون و تیغ ،میان فرزندان آن دو برادر ،مرگ و نابودی آفرید.
«عمرو» (هاشم) نیای بزرگ پیامبر اسالم و «امام علی» است و «عبد شمس» نیای بزرگ
«بنیاُمیه» است ،که در درازای تاریخ خود و فرزندان شان ،با هم همواره جنگیدهاند.
از همان زمان ،نخستین آتش جنگ میان این دو خاندان برادر «هاشمیان» و «امویان»
برای آستانداری «کعبه» برافروخته شد ،و پس از آن نیز همچنان ادامه داشت.
جنگ «بنیامیه» (امویان) با پیامبر اس�لام ،امام علی ،امام حس��ین ،و« ...بنیهاشم»
و جنگ «بنیعباس» (عباسیان) با «بنیامیه» و نابودی همه آنها ،نبرد این دو خانواده
برادر بود که با هم زاده شدند ،و با تیغ از هم جدا گشتند.
مسلمانان گرویی (شرطی)

یکی دیگر از نمونههای رفتار هوشمندانه (باکیاست) پیامبر اسالم ،اسالمپذیری مردم
«طائف» است.
پس از این که پیامبر اس�لام « ،طائف» را چنبره گیری (محاصره) کرده و در پی نابودی
«طائفی��ان» ب��ود؛ مردم آنجا ب��رای رهایی ج��ان خود ،به س��ه گرو (ش��رط) پذیرفتند تا
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مسلمان شوند:
 1ـ اهل طائف به خدمت سربازی و جهاد در صف مسلمانان دیگر نروند.
 2ـ مالیات (زکات) به پیامبر اسالم نپردازند.
 3ـ روزه نگیرند.
پیامبر اسالم ،این سه گرو آنان را پذیرفت و آنان نیز اسالم را پذیرفتند.
دگرگونی میان «امام» و «خلیفه»

پیامبر اس�لام جانش��ین انگارگانی (ایدئولوژیک) خود و پیشوای باورمندی (عقیدتی)
��رو َرم ،اینک
م��ردم را در «غدی��ر ُخم» برگزی��د و به همه آگاهی دادک��ه{ :هر که را من َس َ
رور اوست ،و هر کس را یاور من بود اینک بر اوست که یاور «علی» باشد}...
«علی» َس َ
ِ
از سویی؛ «محمد» با بهره وری از واژه «من کنت مواله ،فهذا علی مواله»َ « ،علی» شوهر
«فاطم��ه» (دخترش) را به ن��ام تنها مرده ریگبر (وارث) ت��رازداری (اقتصادی) خود نیز،
شناساند.
پیامبر اس�لام ،پیش تر گفته بود{ :من ش��هر دانس��تنیها هس��تم و «عل��ی» دروازه آن
است}.
گزینش «امام» علی از س��وی پیامبر اس�لام در جایگاه پیش��وای باورمندی مسلمانان و
ُمرده ریگبر ،هم یک ش��یوه کهن در میان عربها بود ،و هم یک ش��یوه واگش��تی برای
آیینی که کشورداری و دین داری (سیاست و دیانت) را با هم داشت.
پیامبر اس�لام« ،امام علی» را در جایگاه «انس��ان کامل» ،مسلمان نمونه و «امام اُسوه»
به هواداران اش میشناس��اند؛ وانگهی هرگز از آنها نمیخواهد که فرمانبردار دس��تور
وی باشند و یا این که «امام علی» ،چیره گر و فرمانفرمای (سلطان و حاکم) آنها باشد.
پیامبر اسالم ،بجای این که از واژههای «طاع»« ،حکم»« ،امر»« ،سلط» و ...بهره جوید،
میگوید:
{من کنت مواله فهذا علی مواله...
من ارباب هر بردهیی که بودم ،از این پس «علی» ارباب اوست}.
واژه «م��وال» و «موال��ی» در میان تازیان بجای ارباب و نوکر و ب��رده و «آقا» کاربرد دارد ،و
س��ویه کشورداری (جنبه سیاس��ی) نداشته اس��ت ،وانگهی ایرانیان ،این گفته را بهانه
کردند تا «امام علی» را در جایگاه «پیش��وا» (امام) که همان پادش��اه س��نتی بود ،بزرگ
کرده و بر سر تازیان بزنند!!!
از سویی پیامبر اسالم به درستی به فروزه (خصلت) عربها و آیینهای نادانیگری چیره
در روانهای ش��ان آگاه بود .هر چند عربها مس��لمان شده بودند ،وانگهی بسیاری از
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آنها تنها با بیان و زبان آیین تازه را پذیرفته بودند ،و بفرنود نیکروزی (مصلحتهای) جاه
و جایگاه (مقامی) و دس��تمایههای (امکانات) کش��ورداری ،ترازداری و ...گردن نهاده
بودند (تس��لیم شده بودند) ،نه این که براستی باورمند شده باشند و یا بیشتر به اِشگ
(عشق) روز رستاخیز ،بهشت ،فرش��ته گان زیبارو (حورالعینها) ،باغ و ُبستانهای آن
جهانی ،و پروههای (غنایم) همین جهان ،و یا َهم به دلبس��تگی (شوق) بدست آوردن
زن و کنیز فراوان ،دین تازه را پذیرفته بودند.
برخی از بزرگان تیره و فرمداران تیرهها نیز ،در پی آوازه گری (تبلیغات) پایای (مستمر)
پیامبر اس�لام که به آنها مژده چیرگی (وعده تس��لط) بر روم و ایران را میداد؛ دین تازه
را پذیرفته بودند ...تا به جایگاه و نیرویی دست یابند.
در کن��ار هم��ه اینها ،ب��دون گمان پارهه��ای باورمند و بالنده بس��یاری بودن��د؛ که به
اِش��گ (عش��ق) آزادی ،رهایی و برابری همبودین به اسالم پیوسته بودند ،و از واگشت
او پش��تیبانی میکردند .این نیروهای بالنده از جان گذش��ته و پیماندارَ ،هم در میان
«مزدکی» گریخته از کشتار
تازیان بودند ،و َهم در میان دگرعربها ،بویژه سیل ایرانیان َ
گروهی (قتلعام) انوشیروان ،و افراد بسیار دیگری از مردمان دیگر سرزمینها...
از این رو ،در چنین فراگردی (محیطی) پیامبر اس�لام میدانس��ت که اگر «امام علی»
ج��وان را در جای��گاه «خلیفه» (نه ام��ام) برگزیند؛ پس از درگذش��ت اش ،درگیریهای
بس��یاری برای به چنگ آوردن تیرو و توان ،از س��وی فرمداران تیرهها و ریش س��پیدان
تبارها پدید خواهد آمد...
وانگهی ،پس��ین تر ،هت��ا «خلیفهها» بویژه « ُع َمر»« ،امام عل��ی» را به «امامت» ،داوری و
برتری انگارگرایی (ایدئولوژیکی) پذیرفته و همه کارهای داوری را به وی س��پرده بود ،و
همیش��ه «امام علی» را به رایزنی میخواند و « ُع َمر» بارها میگفت{ :اگر علی نمیبود،
ُع َمر هالک میشد}.
از س��ویی؛ آرن��گ «من کن��ت مواله» بیش��تر به مرده ری��گ نامه (وصیتنام��ه) ترازداری
میماند تا کش��ورداری (سیاس��ی) ،زی��را چنان چه گفته ش��د «موال» در براب��ر «موالی»
میآید و ش��اید پیامبر اسالم با این سخن میخواسته بگوید که همه دارایی و «موالی»
(نوکرها و بردههای او) پس از مرگش ،به دامادش «علی» میرسد.
پیامبر اسالم ،پیش از مرگ اش ،تنهای تنها بود

پیامبر اس�لام ،به نویدی (وعدهیی) که داده بود ،رفتار ک��رده بود .همبودگاه نادانیگر
پراکنده عرب را ،با یکدانه پرس��تی (توحید) خود «وحدت» بخش��یده بود ،و اینک زمان
درآو َرد.
مرگ و رفتن فرا رسیده بود ،تا روان اش را از تن خاکی به پرواز َ
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چنانچه نوش��تهاند :پیامبر اس�لام هنگام مرگ چند شمشیر ،چند زره( ،؟) دینار و یک
گله ش��تر ،یک گله گاو ،یک گله گوس��فند ،چند اس��ب ،زمینهای بسیار از میان شان
«فدک» ،گروهی کنیز و برده داشته است.
داراییه��ای پیامب��ر اس�لام پس از م��رگ اش ،به ن��ام «بیتالم��ال» از س��وی «ابوبکر»
تاوانگی��ری (مص��ادره) ش��د .از آن می��ان زمینه��ای «فدک» ب��ود که پیامبر اس�لام به
دخت��رش «فاطمه» بخش��یده بود ،ب��ا آن که از س��وی « ُع َمر» تاوانگیری ش��د و درگیری
بانو «فاطمه» با وی ،از همین زمان آغاز ش��د .پ��س از گرفتن «مکه» و آرامش همگرایی
(نس��بی) که در میان مس��لمانان پدید آمده بود ،هر کسی را درگیر خویش نموده بود،
تا از دس��تاوردهای دارایی (مالی) اس�لام بهره ببرند ،از س��ویی از همه مهندتر این که
بسیاری چشم به راه مرگ پیامبر اسالم و نشستن بر دیهیم (کرسی) او بودند .به همین
رو ،در لخته��ای (لحظ��ات) پایانی زندگانی ،هتا نزدیکترین یاران اش دیگر نوش��ته
(خط) او را نمیخواندند ،و به دستورهای «نظامی ـ سیاسی»اش را نمی گوشیدند.
هنگام��ی ک��ه هنوز زنده بود و در بس��تر بیم��اری نیافتاده ب��ود ،ی��اران ش او را به لوده
(مس��خره) میگرفتند و با زنان اش ،ش��وخیهای ناپس��ند مینمودن��د و زنان پیامبر را
برای پس از مرگ وی در میان خود نامگذاری مینمودند!
هنگامی از مس��لمانان خواس��ت تا به سرداری «اسامه» به جنگ بروند ،کسی نپذیرفت
و جوانی «اسامه» را بهانه کردند!
ِ
هنگام��ی در َدم��ا َدم پایانی زندگانی خواس��ت تا کاغذ و کلکی (قلم��ی) برایش بیاورند
تا مرده ریگی (وصیتی) نوش��ته (کتبی) برایش��ان بنویس��د ،گوش نکردن��د و گفتند به
پریشان گویی (هذیانگویی) افتاده است!
هنگام��ی ک��ه ُمرد؛ جن��ازهاش را رها کردند و ش��بانه ب��رای گزینش (تعیین) جانش��ین
نشس��تهای (جلس��ات) گفتمان و گفتگو برپا داش��تندو تنها «علی» و فرزندان اش به
گور سپاری وی (دفن و کفن) وی پرداختند!
دو نکته در خور اندیشه (قابل تامل)
 1ـ پیامبر اسالم انسانی چون همه:
{انا بشر ِمثلکم}

یک��ی دیگ��ر از بازیهای دی��ن داران این اس��ت؛ ک��ه پیامب��ران (انبی��اء) و «امامان» را
پارههای آس��مانی و دور از هر گونه نادرس��تی و لغزش (خطا و اشتباه) میشناسانند تا
خودش��ان نیز در جایگاه جانش��ینان (نایبان) آنان بتوانند از فروزه فراگیر بودن (صفت
کامل و مطلق) بودن بهره ببرند ،تا زیر پیگرد بازخواست مردم جای نگیرند.
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پیامبر اس�لام؛ به هیچ روی این گونه نبود .وی ،چندین بار در «قرآن» بش��وند (بخاطر)
نادرستیها و لغزشهایی از او سر زده بود؛ زیر بار سرزنش و بازخواست میرود .زیرا که
وی ،چون همه انس��انها ،دارای س��هشها (حواس) و خرد (عقل) و هوش بوده است،
و در انجام کارهای کشورداری و همبودگاهی خود نیز نادرستی و لغزش داشته است،
و هرگ��ز نبایس��ت «عصمت» را با آویژه (مطلق) بودن و نادرس��تی ک��ردن در هم آمیخت
(قاطی کرد) .زیرا« ،عصمت» (دوری از گناه) یک فروزه َمنش��ی (صفت اخالقی) است
که هر انس��ان پرهیزگار و بزرگمنش��ی (باش��رف) و پاکی میتواند از آن برخوردار شود.
وانگه��ی اندرون میدان کش��ورداری و همبودگاه و ش��هرداری ش��دن ،ب��ی چون و چرا،
نادرستی و لغزش به همراه دارد.60
یک چش��مه از لغرشهای (اشتباهات) پیامبر اسالم در زمان زنده بودن اش ،روسازی
(جع��ل) چم��راس (آیه) قرآن اس��ت ،که م��ا بی کم و کاس��ت از «تاریخ طب��ری» برایتان
میآوریم:
{....و چن��ان ب��ود که پیامبر خدا به ص�لاح قوم خویش راغب بود و میخواس��ت با آنها
نزدیک شود.....
 ...چ��ون پیامبر اس�لام دی��د که ق��وم از او دوری میکنند و اینکار برای او س��خت بود،
آرزو ک��رد ک��ه چیزی بیش از خدای بیابد که می��ان وی و قوم نزدیکی آرد .چون که قوم
خویش را دوست میداشت و میخواست خشونت از میان برود و چون این اندیشه در
خاطر وی گذشت خداوند این آیات را نازل فرمود:
61
«والنجم اذا هوی ،ما ضل صاحبکم و ما غوی ،و ما ینطق عن الهوی»
«قس��م به آن س��تاره که فرو رود ،که رفیقتان نه گمراه شده و نه به باطل گرویده است و
نه از روی هوس سخن میگوید».
و چون به این آیه رسید که:
62
«افرایتم االت و العزی ،مناه الثالثه االخری»
«مرا از الت و عزی ،منات سومین دیگر خبر دهید».
پس از آن شیطان بر زبان وی انداخت که:
«ال تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهم ترتضی»
«این ُبتان واال هستند که شفاعتشان مورد رضایت است».
در آن هنگام قریش��یان با ش��نیدن این آیهها خوش��حال میش��وند و همگ��ی به اتفاق
 60ـ به اجتهاد ،نوپردازی در اندیشه همین قلم مراجعه شود.
 61ـ سوره زمر آیه  65و 66
 62ـ سوره نجم آیه  19و 20
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مس��لمانان حاضر در مس��جد به س��جده میروند .از آن پس قریشیان ش��اد شدند زیرا
که پیامبر اسالم به خدایشان نه این که دشنام نداده بود ،بلکه به نیکی یاد کرده بود.
خبر به حبش��ه نزد مس��لمانان مهاجر نیز رسید و آنها با خرس��ندی جمعی را روانه مکه
کردند...
پس از چندی جبرئیل بر پیامبر اسالم فرود آمد و بدو گفت:
«ای محم��د چه کردی؟ برای مردم چی��زی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و
سخنی گفتی که خدا با تو نگفته بود».
و پیامبر خدا س��خت غمین ش��د و از خدای بترس��ید و خدای عزوجل با وی رحیم بود
و آی��های ن��ازل فرمود و کار را بر او س��بک ک��رد و خبر داد که پی��ش از آن نیز پیامبران و
رس��والن چون وی آرزو داش��تند و ش��یطان آرزوی آنها را در قرائتش��ان آورده است و آیه
چنین بود:
«و ما ارس��لنا من قبلک من رس��ول و ال نبی اذ تمنی القی الشیطان فی امنیته ،فینسخ
63
الله ما یلقی الشیطان ،ثم یحکم الله آیاته و الله علیم الحکیم»
«پی��ش از تو رس��ولی یا پیامبری نفرس��تادیم مگر آنک��ه پس از اینک��ه وی آرزویی کرد و
ش��یطان آرزویش را در قرائت وی القاء کرد ،خدا چیزی را که ش��یطان القاء کرده باطل
میکند سپس آیههای خویش را استوار میکند که خدا دانا و فرزانه است}....
خود پیامبر اس�لام ،انس��انی خاکی و همچ��ون دیگران مانند انس��انهای دیگر بود ،و
هت��ا در هنگامه دوم چمراسهای (آیههای «نوران��ی» خود تالش کرد که خداوند را نیز
از آس��مانها و ُبتخانه فرو بکشاند و در کنار مردم بنشاند و بدانها بیاموزد که «یزدان»
ن��ه در آسمانهاس��ت و نه در ُب��ت خانهها ،که در کنار هر آدمی و در درون هر انس��انی
اس��ت ،که هر انسانی بخش��ی از «ملکوت اعلی حق» است و چنان چه روان خداوندی
در او دمیده شده است ،پس او َکشنده (حامل) بخشی از خداوندگاری است ،هر چند
در بخش��ی از چمراسه��ا ،که هنوز ُهنای��ش (تاثیر)دینهای آریای��ی در آنها نیامیخته
ش��ده ،خدای پیامبر اس�لام ،همان خدای نشسته بر آسمانها اس��ت ،وانگهی پسین
تر با برداش��ت نور و س��یاهی (ظلمت) در «قرآن» ،خداوند پیامبر اس�لام هم دیگرگون
میشود.
پیامبر اسالم و دلدادههایش (عشقهایش)

پیامبر اس�لام زیباییها ،هنرها و گیتا (طبیعت) را بس��یار دوس��ت میداش��ت ،و خود
 63ـ سوره حج آیه 52
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بارها گفته بود که از این جهان س��ه چیز را او برگزیده اس��ت« :زن» ،خوشبویه (عطر) و
پرستش (عبادت).
پیامبر اس�لام همواره زیبا و تمیز میپوش��ید و بهترین خوش��بویهها(عطرها) را میزد.
پیامبر اس�لام ،دلداده گی اش (عش��قش) را به زن نیز هرگز پنهان نکرد ،و تا توانس��ت
پ��س از درگذش��ت (وفات) «خدیجه» زنان بس��یاری را به کابین (عق��د) خویش درآورد.
چنان چه خود پیامبر اسالم گفته بود{ :زن ،یکی از سه دلداده (معشوق) گیتایی اش
(دنیاییاش) بود}...
پ��س از این ک��ه پیامبر اس�لام در زنگیری زیاده َروی نمود ،از س��وی «ق��رآن» پیرامون
«حرام» شد.
زناشوییهای آینده اش سرزنش شد ،و زناشویی بر او َ
64
{...ال یحل لک النساء من بعد و ال ان تبدل هن من ازواج و لو اعجبک حسنهن...
...زین پس ازدواج کردن تو جایز نیست و نمیتوانی زنی را با زن دیگری تعویض کنی،
هر چند زیباییهایشان ترا مجذوب کند}....
 2ـ پایان پذیری (ختمیگری) پیامبر اسالم:
پایان سروش (وحی) و پیامبر آیی ! و آغاز خردگرایی!

یک��ی از ش��اهکارهای جنبش پیامبر اس�لام که تاکنون خوب ش��ناخته نش��ده اس��ت؛
چالش پاین پذیری (خاتمیگری) و بس��ته شدن راه رسیدن سروش (وحی) به فرستاده
یی (رسولی) دیگر است.
پیامبر اس�لام که پایان پیامب��ری اش را باز میگوید ،میخواهد بی��ان کند :زین پس،
هی��چ ک��س نمیتواند داوی (مدعی) ش��ود که با پنهان (غی��ب) و «خداوند» در تماس
بوده و دارای نس��ک (صاحب کتاب) اس��ت ...پیامبر اس�لام میخواهد با بیان اش��تن
پای��ان س��روش ،به هم��ه تاریخ انس��ان بگوید ک��ه زین پ��س ،یاوههای هی��چ «کاهن»،
«مرش��د» و «پیامب��ری» که خ��ود را «مقدس» و «روحان��ی» و پیوندگر (راب��ط) بین خدا و
ُ
مردم میداند ...نپذیرند.
پیامبر اسالم ،با بیان این که پس از او کسی از سوی خدا برانگیخته (مبعوث) نخواهد
ش��د ،میخواه��د به همه جهانیان بی��ان کند که خدای را ،در خوی��ش ،و در خانه خود
بجویید و چشم درون را خوب بگشایید تا خدای را در کنار و همراه خود بیابید و ببینید!
وی با بیان این که از این پس ،خداوند نماینده ویژه یی بر روی زمین نخواهد داش��ت،
میخواهد بگوید که...{ :ش��ما ای تمامی مردمان! خود بخش��ی از خدا هس��تید! ای
 64ـ سوره احزاب آیه 52
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حامالن روح خداوندی چشم خرد را بگشایید و خدای را در خویش بجویید}...
ِ
«محم��د» ،ب��ا پایان فرس��تاده گی (رس��الت) پافش��اری میکند ک��ه زین پ��س« ،خ َرد»
میبایست که راهنما و راهبر باشد .هر چه را ِخ َرد شناخت و پذیرفت؛ آن «حق» است،
و جز آذرخش ِخ َرد را نشاید که نورافشان دلها و سرزمینها باشد.
«محم��د» ب��ا پایانگیری فرس��تاده گی و بیان بریده ش��دن پیوند س��روش پ��س از خود،
«دکان حیل��ه و نیرن��گ» همه دروغزنان (ش��یادان) و فریبکاران با هر نامی که باش��ند؛
چون «امام» و «پیامبر» و ...را برای همیشه میبندد.
ب��اری ،این اس�لام محمدی که آزادی ،برابری و انباش��ت (ثروت) و س��رفرازی (عزت) را
ب��رای عربهای نادان (جاهل) ،نهیدس��ت (فقیر) و بادیهنش��ین به ارمغ��ان آورده بود،
و توانس��ته ب��ود «مدینه فاضله» خویش را س��اخته ب��ود ،دروازههای ایران را با شمش��یر
میگش��اید؛ و بس��یاری از مزدکیان مس��لمان ش��ده که زیر رهبری «روزبهان» (س��لمان
پارس��ی) در عربس��تان روزش��ماری میکردند تا اس�لام توان بگیرد و س��پاهی گسترده
باس��توار نماید ،در زمان « ُعمر» دروازههای «مداین» را شکس��تند و «مکتب» تازه بیابان
«حجاز» را که برای تیرههای نادان و همیش��ه در جنگ و ُکشتار آمده بود را؛ به ایرانیان
شهریگر (متمدن) پیشکش نمودند!!.
«مداین» ،پای تخت پارس��یان و بسیاری از ش��هرهای دیگر ایرانزمین ،با شتاب بسیار
در برابر س��پاه مسلمان گردن مینهادند (تسلیم میش��دند) .این گردن نهادن شتاب
آلود (تس��لیم سریع) بدون گمان بشوند مژدههایی بود که مزدکیان مسلمان شده ،که
پارس��ی بودن��د و زبان هممیهنان خود را میدانس��تند ،به مردم میدادند و از اندیش��ه
واگشتی (انقالبی) اسالم و «مدینه فاضله» پیامبر اسالم و پیام برابری و آزادی سخنها
میگفتن��د ،و م��ردم را خوش��نود ب��ه اس�لام و پذیرش اندیش��ه ت��ازه ،که بخش��ی از آن
همخوانی با آیین کهن و اندیشههای روشنفکران واگشتی شان (انقالبی شان) داشت
میکردند؛ وانگهی پس از گرفتن (فتح) ایران ،آن گونه که باید با ش��یوههای انس��انی
رفتار ( َع َمل) نشد و پارسیان ،بسیار خوار (ذلیل) و ناچیز شمرده شدند ،و عربها که با
پیروزیهای بس��یار ،پروهها (غنائم) ،داراییهای (امالک) و انباشتههای (ثروتهای)
باد آورده از خود بی خود ش��ده بودند ،همه چیز را نیز از یاد بردند و پارس��یان را بس��یار
خوار (حقیر) ش��مردند ...تا جایی که همه ایرانیان را َبرده و کنیز خود س��اخته ،و خود
را «س��ید» و «آقای» مردم شکس��ت خورده دانسته ،و ستمها بر ایرانیان شد که در تاریخ
ُپرفراز و فرود (نشیب) این مردم بی پیشینه (بیسابقه) بود.
در این باره ،در نس��کی (کتابی) دیگر به گونه فراگیر (مشروحاً) سخن خواهیم گفت و
از ایستادگیهای (مقاومتهای) دلیرانه مردم ایران در سامانگری واگشتی (تشکیالت
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انقالبی) «حزب تشیع علوی» یاد خواهیم کرد...
«یزدگرد» که از «مداین» گریخته بود ،به خراس��ان پناهنده شد ،و ایستادگی (مقاومت)
خراسان در برابر عربها نزدیک بیست سال تا سال  5675میترایی (برابر با سی و دوم
هجری) پی (ادامه) داش��ت ،تا این که همه پارس��یان کم و بیش به نیروی تازه اسالمی
گردن نهادند و اسالم را پذیرفتند.
از س��ویی ،اس�لام ایران��ی ،ک��ه چ��ون اس�لام درباری��ان و «دارالخالفهه��ا» نب��ود ،خود
نیرومندترین نیرو نیز بود که توانست نام پیامبر اسالم و دین اسالم را در پیچ و خمهای
تاریخ نگهدارد .بدین رو ،که پارس��یان با همراهی و پش��تیانی از «حزب تش��یع علوی»
پایگاهی س��اختند استوار( ،مستحکم) که در درازای سدهها (طول قرنها) توانستند؛
َهم اندیش��ه میه��ن گرایی (ناسیونالیس��تی) ایرانی و براب��ری ،ب��رادری و آزادی را زنده
نگهداشته ،و َهم ،بیگانه گان و ستم کاران را از میهن «میترا»« ،مانی» و «مزدک» بیرون
برانند!
اندیشمندان (علما) و دانشمندان ایرانی ،هتا بارها تالش نمودند تا فرزانها (فلسفهها)
و آیینهای واالی انسانی را در کشورداری و همبودگاه و دین داری (سیاست و اجتماع
و دیانت) ،به نام اسالم ،بر بخشهایی از همبودگاه انسانی بپذیزانند (تحمیل کنند)،
و هت��ا گفتمانه��ا و آیینهایی (بحثه��ا و مکاتبی) را «اس�لامیزه» کردن��د ،که روان و
اندیشه پیامبر اسالم نیز از آنها ناآگاه (بیخبر) بود.
در پی این رخدادهای اندیش��ه یی (تحوالت فکری) پس از پیامبر اسالم« ،قرآن» ریشه
ییترین مانداک (اثر) و نس��ک (کتاب) پیامبر اس�لام فراموش شد ،و به جای واکاوی
(تحلیل) و بررس��ی و گش��ودن گفتمانهای ریش��ه ی��ی (بحثهای اصول��ی) گرداگرد
(حول) پدید آمدن هودهها (قوانین) و دس��تورها و پیوندهای (روابط) آن با مردم تازی
و مردم��ان (ملل) دیگر و «ش��ان نزوله��ا» و «آیههای منس��وخه» و «تضادهای کالمی»
و دیگ��ران و دیگران« ،قرآن» چیزی ش��د برای زیور بخش��ی خوانها (تزیین س��فرهها)،
خواندن برای ُمردهها ،گشودن برای «استخاره» ،در جیب نهادن برای دوری از گرفتاری
(رفع بال) ،از زیر آن گذشتن برای گردشگری (سفر رفتن) ،پیش بردن در خانههای نو،
باالی سر نهادن در «شب زفاف» و...
پشتوانه هوده گزاری (اعتبار قانونگذاری) «قرآن» برای امروز؟

نکت��ه پایان��ی که پافش��اری اش (تاکیدش) در این جا بایس��ته اس��ت (ض��رورت دارد)؛
ش��یوه نامه (دستورالعمل) پژوهشی و اندیش��هیی نوپردازانه برای همه راهیان اندیشه
«اجته��ادی» و خردگرا ،از برای بهتر ش��ناختن و گزارش درس��ت و واش��کافی (تفس��یر)
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کردن «قرآن» است:
در ای��ن نوش��ته ،ما برای نخس��تین بار با آموزش از واگش��ت (انقالب) س��ال هفت هزار
ایران (برابر با  ،)1357یابش (کشف) تاریخی نوینی در پیوند با (نسبت به) سامههای
(شرایط) سهگانه واگشت اسالمی کردیم:
هنگام��ه نخس��ت (مرحله اول) :س��ازماندهی ،آگاهی و کار س��امانگری (تش��کیالتی)
ک��ردن برای س��اختن یک انب��وه هم اندی��ش (جمع همفک��ر) و همراه برای س��رنگونی
سازگان تیره یی چیره (نظام قبایلی حاکم) {هنگامه سامانگری = مرحله تشکیالت}.
هنگامه دوم :بروز س��امههای (ش��رایط) ویژه نبرد با ساز و برگ (مسلحانه) و پدافند روا
(دفاع مش��روع) و زینش (تس��لیح) پارههای (عناصر) سازمان یافته و نیروهای بالنده
مردمی ،برای کس��ب دارایی و نیروی (مال و قدرت) «سیاسی نظامی» { هنگامه زینش
= مرحله تسلیح}.
پنداروش (ایدهال)
(جامعه)
همبودگاه
و
فاضله)
(مدینه
«اتوپیا»
ساختن
هنگامه سوم:
َ
بر پایه انگارگرایی (ایدئولوژی) نوین { هنگامه آزادی = مرحله تحریر}.
اگ��ر بخواهی��م «قرآن» را خ��وب دریابیم (درک ک��رده و بفهمیم) ،در کن��ار (علیرغم) در
نگر (نظر) گرفتن «محکم و متش��ابهات» و «ناس��خ و منسوخ»« ،شان نزول» چمراسها
(آیهها) را در پیوند با(نس��بت به) س��امههای (ش��رایط) ویژه (سه مرحله خاص انقالب)
و پیوندهای َتنی (روابط ش��خصی) پیامبر اس�لام با زنان و یاران و دوس��تان و دشمنان
اش ،ک��ه ه��ر یک در گفتار و س��خن «قرآن» جای گاه ویژه خود ،هنایش داش��ته اس��ت
(موثر بوده اس��ت) را نیز میبایس��ت در نگر گرفت ،و در این ریخت (صورت) اس��ت که
به ش��ارمان بنیادین (مس��ئله اصلی) که خردگرایی و «رفض و رد» (پروتستان) باورهای
(عقاید) نابخرد میباش��د ،خواهیم رس��ید ،زیرا هر آن چه که رویاروی (مخالف) ِخ َرد و
اندیش��ه باشد و سامههای (شرایط) ویژه زمانی نداشته باشد و گروه فراوانی از مردمان
(قاطبه ملت اجماع) (شورا) به آن رای نداده باشد ،هوده پسند (قانون پسند) نخواهد
بود.
شایان یادآوری ست که جنبش (نهضت) پروتستانهای باخترَ ،هم در آرنگ (شعار) ،و
َهم در نام و رفتار (عمل) ،رونوشتی (تقلیدی) از جنبشهای «رافضیان» تاریخ ما بوده
است؛ که این خود نیازمند گشایش گفتمانی (بحثی) نوین است.
پ��س ب��رای پژوهش و گزارش (تفس��یر) به «قرآن» بای��د نکتههای (موارد) زی��ر را در نگر
داشت:
 1ـ آیهه��ای م��دارا و صف��ا و صمیمیگ��ری ک��ه مرب��وط میش��ود ب��ه مرحل��ه تبلیغات و
عضوگیری و تشکیالتسازی و آگاهیبخشی.
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 2ـ آیات جنگ و خش��ونت و هجوم که مربوط میش��ود به مرحله تسلیح و قدرتگیری
و جنگ مسلحانه.
 3ـ آی��ات قانونگ��ذاری برای تازیان جاه��ل مهاجم غارتگری که فرزن��دان خود را زنده
بگور میکنند و پسر پدر را میکشد که مربوط میشود به مرحله آزادی و شهر ساختن
مسلمین و...
 4ـ آیات ناس��خ و منس��وخ ک��ه مربوط میش��ود به مراحلی که پیامبر اس�لام ی��ا درباره
مس��ئلهای تغییر رای میداده اس��ت و یا نس��بت به تغییر فضای جغرافیایی ،سیاسی،
اجتماعی ،و ...سخنی برای افراد خاصی و هنگامهای خاص گفته است.
 5ـ آیات محکم.
 6ـ آیات متشابه.
 7ـ آیات ش��خصی و خصوصی ،ش��ان نزولها که مربوط میش��ود به آیاتی که نس��بت
ال با زنانش و خطاها و حسادتها و
به مش��کالت و مس��ائل ش��خصی پیامبر اس�لام مث ً
درگیریهای داخلیشان و یا خلقیات و عادات ویژه خود پیامبر اسالم و ...خوانده شده
و آمده است.
«آیه» :واژهای پارسی

دلچس��ب (جالب) اس��ت تا بدانیم که «آیه» ،واژهیی پارسی اس��ت که از آمدن میآید و
پیش از پیامبر اسالم در میان تازیان بکار گرفته نمی شده (مستعمل نبوده) است.
*آیم * آیی * آید * آییم * آیید * آیند (آیندگان)
و «آیه» در چم (یعنی) «آنچه آمده اس��ت» و یا «خواهد آمد» که در اس�لام ،در چم «آنچه
آمده است» ،گرفته شده است.
بس��یاری از آیههای «ق��رآن» که در درازای تاریخ ،بن مایه راس��تین (س��ند اصلی) دین
شناسی (فقه) اسالمی بوده است ،امروزه «منسوخه» میباشد ،و برای نمونه ،بیشترین
آیهه��ای فش��ار و کت��ک زدن و پوش��ش (حج��اب) زن��ان ،ش��ارمانهای تنی (مس��ایل
ش��خصی) پیامبر اس�لام بوده ،و یا در همان پیوند بوده اس��ت ،به درگیریهایی که او
با همس��ران اش داش��ته اس��ت ،و یا ش��ارمانهای مرده ریگ و داوری (ارث و قضاوت)
��رب بادیه نش��ین تازه
زن��ان ،دیدگاهه��ای س��وده یی (نظری��ات مقطع��ی) همبودگاه َع َ
مسلمان شده بوده اس��ت ،که هنگامههای (مراحل) نخستین گذر از نادانی و راهزنی
و جنگ و چپاول (غارت) را به س��وی یک باهماد و س��امانه(حزب و تش��کیالت) و دین
تازه میگذرانده است ،و این نسک (کتاب) که سالها پس از مرگ پیامبرش ِگردآوری
ش��ده اس��ت؛ امروزه در آس��تانه س��ده بیس��ت و یکم و دنیای ماهواره و «انفورماتیک» و

 / 144ارتیم نییآ

نمابر (فکس) نمیتواند کارآیی هوده گزاری (قانونگذاری) داشته باشد.
بیگمان پایانی بر این س��خنها و پژوهشها نخواهد بود؛ وانگهی با این دستمایهها،
راههای بس��یاری در برابر شماست تا نوپردازی در پژوهشها را بیباکانه دنبال کنید و
ماهواره خردگرایی و فرهیخته گی را در دور دستها (بینهایتها) رها کنیم!
زیباس��ت بدانیم که در هنگامه نوش��تن کتاب از میترا تا محمد در س��ال  ۱۹۸۲هنوز
اینترنت و فس��یبوک و تویتر بس��ان امروز وجود نداش��ت ...بدین روز در آنجا از نمابر و
ماهواره نوشتیم که اینها نیز در آن هنگام هنوز همهگیر نبود ،اما وجود داشت.
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دینداری و خردگرایی
دین ،در واژه به چندین مانی (معنی) آمده است:
دینِ ،گرد آوردهیی از اندیشه است که آدمی بدان باور (ایمان) دارد
دین ،نامی برای همه آیینهای یگانه و (توحیدی) و یکتاپرست.
دین ،باور به اندیشهیی است که برخوردار از سه ا ِ
َستش (حالت) توام باشد:
 1ـ باور ِگشی (قلبی)
 2ـ خستویی (اقرار) به زبان
 3ـ کردار (عمل) به دستورها و هودهها
ه��ر دینی را پیامبری اس��ت؛ که وی ،پایه و بنیان گذار اندیش��ه و کردار نوین اس��ت ،و
بگونه سرشتی (عادتاً) انگیزش پیامبران سرپیچی (عصیانی) بوده است رویاروی (ضد)
آیینه��ای فرمانروا بر همبودگاههای (جوامع) دوران خویش .هر پیامبری که واگش��ت
(انقالب) کرده اس��ت؛ آرمان اش( ،هدفش) دگرگونی (تح��ول) و جابجایی (تغییر) در
بنیاده��ای «سیاس��ی –اجتماعی» خمبودگاه اش (جامعهاش) به س��ود رس��ته (طبقه)
بی بهره (محروم) و تهی دس��ت (مس��تضعف) بوده اس��ت .بدین روی ،بیشتر پیامبران
هر چند در آغاز پیدایش و شناس��اندن (معرفی) دین نوین ش��ان با گزند (اذیت) و آزار
رس��تههای (طبقات) فرمانروا و مزدوران شان روبرو میشدهاند ،وانگهی پس از این که
نیرویی مییافتهاند؛ (چه مادی و چه معنوی) از پیوسته گان (مریدان) و پیروانی جان
بر کف و باورمندانی پوالدین برخوردار میش��دهاند ،که بهترین پش��توانههای گسترش
اندیشه نوین در همبودگاههای (جوامع) گسترده تری (وسیعتری) بودهاند.
ش��ایان ی��ادآوری اس��ت ،که پیامب��ران راس��ت گ��و ،در درازای تاریخ ،از ش��مار (تعداد)
انگش��تان فراتر نمیرود ،و آن چه در افسانه سد و بیس��ت و چهار هزار پیامبر در تاریخ
پیش کش��یده ش��ده (مط��رح ش��ده) ،یک دروغ تاریخی اس��ت که از س��وی (توس��ط)
فرمداران (رؤسای) تیره ،از نژاد (نسل) «آدم و حوا» به خورد مردم داده شده است.
در هنگامهه��ای (مراح��ل) نخس��تین ،در بیش��تر دینه��ا هم��واره ت�لاش (س��عی)
ب��ر آن میش��ده اس��ت ت��ا در کن��ار (ضم��ن) نگ��رش (توج��ه دادن) انس��ان ب��ه ف��روزه
آفریننده(ش��خصیت خالق) و سازندهاش ،از بند فرمانروایان (اسارت ملوک) و خدایان
زمینی و جادوگران و کاتوزیان (روحانیان) دیهای گذش��ته و یاران بازرگانی (اصحاب
تجارت) نیز رهایی ش��ان بخش��د! همواره در آغاز پیدایش دین نوین ،ی��ا فرمانروایان و
پادش��اهان ،خرد و اندیش��ه پیامآور را میپذیرفتهاند ،و با نیروی آرتش��ی  ،کشورداری و
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آگاهاننده (قدرت نظامی ،سیاس��ی و تبلیغاتی) که در چنته (اختیار) داشتهاند؛ آن را
رواگ میدادهاند ،و یا پیروان ش��ان از نیازمندان و ُتهی دس��تان همبودگاه بودهاند که
آنها نیز ،چون چیز مهندی برای از دست دادن نداشتهاند ،راست منشانه (صادقانه) و
با از خود گذش��تگی (ایثارگرانه) تا پای جان ،در راه آرمان و آماج (اهداف) پیامبر تازه
در میآمدهان��د و لش��گریان پیش مرگ (فدایی) توانمن��دی را در کوتاه زمان (مدت) یا
دراز زمان ،برای دین نوین سامان (تشکیل) میدادهاند.
باور از انسان نخستین

هیچ پیامبری بیگدار به آب نزده اس��ت ،و انگیزش هر پیامبری در پیوند با سامههای
(شرایط) ویژه همبودین (خاص اجتماعی جامعهای) است ،که در آن واگشت رخ داده
است .این سامههای ویژه (شرایط خاص) پیش از هر چیز «سیاسی و اجتماعی» بوده
اس��ت ،و چون آدمی (بشر) از دورانهای نخستین گرایش به خداپرستی و یکتاپرستی
(توحید) داش��ته است؛ پیامهای پیامبران نیز بر پایه خداپرستی بنیان میشده است.
ه��م چنان که همبودگاهها و آدمی فراگش��ت ت��ر (متکاملتر) ،همبس��ته تر (متحدتر)
و همگنان تر(منجس��متر) میش��دهاند ،چگونگی خدای ش��ان نیز دگرگوتی مییافته
اس��ت (تغییر میکرده اس��ت) ،و بی گمان (مس��لم) باور ،از خداپرس��تی َتنی (فردی)
آغاز ش��ده و سپس در یکتاگرایی فراگشت (تکامل) یافته است .این جا چون نَه بخت،
و نَه زمان این کار را داریم؛ ما به گفتمان پیرامون «خداپرستی فردی» و «توحیدگرایی»
نمیپردازی��م .وانگهی به اش��اره و فش��رده (اختص��ار) پس از این ک��ه چگونگی گرایش
انسان نخس��تین را به خداپرستی بیان کردیم ،در گذر فراگشت (طی مراحل تکاملی)
آن را تا «توحیدگرایی» نیز خواهیم گفت.
انس��ان نخس��تین ،از هنگامهیی که آتش را ش��ناخت ،در اندیش��ه آریایی و میترایی که
نزدیک به هفت هزار س��ال پیش��ینه گی دارد ،آتش ،به دس��ت هوشهنگ «هوشنگ»
پادش��اه آریایی یافته (کش��ف) ش��ده ،که آن روز را «جشن س��ده» گویند ...و از هنگامه
یافتن آتش« ،نور و آتش و اشراق» نشانه (مورد) پرستش و ارگ (احترام) آریاییان روبرو
ش��د ،و در پی آن ،انس��ان توانست ناش��ناختههای بس��یار دیگری را در راه بهتر زندگی
ک��ردن بیابد ،ناخودآگاه به س��وی باورهای ناپیدا (نامریی) کش��یده ش��د ک��ه این باور
نامریی «خدا» نامیده ش��د ،و فرزانه گان و دانش��مندان (فالس��فه و علما) فرنود (علت)
رسیدن انسان به این باور را ،از «نادانی» (جهل) و «ترس» دانستهاند که ما «نیاز» را نیز
بدان میافزاییم (اضافه میکنیم).
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نادانی (جهل) و خداپرستی

بدون گمان ،چون انسان هر روز به پدیده و یافته یی نوین میرسیده است ،و هر روز در
پیوند با گذشته ،آگاهتر از کیاناد (طبیعت) و هستی میشده است ،به نادانی خودش
آگاهتر میش��ده و هر چه بیش��تر به این اندیش��ه میرس��یده اس��ت که خدایی داناتر و
توانات��ر از او هس��ت ک��ه هر آنچ��ه او نمیداند ،میدان��د ،و هر آنچه را او نمیشناس��د،
میشناسد ،و هر آنچه را او میبیند ،آن خدا آفریده است!
پس انس��ان نخس��تین ،بر پایه نادانی خویش ،دانای برتر از خود را به خدایی برگزیده
اس��ت ،و آن ه��م خدای��ی ک��ه او نمیداند در کجا س��راغش را بیاب��د و در کجا دیدارش
(زیارت��ش) کن��د و چگون��ه ب��ا او س��خن بگوی��د! و ناگفت��ه پیداس��ت؛ ه��ر چ��ه در برابر
پرس��شهای بیش��تر از نادانی خود جای میگرفته است ،تندتر (شدیدتر) به خدا باور
پیدا میکرده است.
بدین روی میتوان گفت (مدعی ش��د) که در اندیش��ه انسان زمینی ،پیش از هر چیز،
آدمی است که خدا را در روان و پندار (ذهن) خودش میآفریند.
ترس و نیاز و ...خداپرستی

گوین��د که چون آدمی ناچار به س��تیز ب��ا کیاناد (طبیعت) بود و ه��ر َدم در بیم (خطر)
ی��ورش همگنان (همنوعان) خود و ی��ا جانداران (حیوانات) و ی��ا رخدادهای کیانادی
(حوادث طبیعی) و رویدادهای (تحوالت) زمینی بود ،به امیدی کش��انده میش��د ،که
او را توان و نیرو میبخشید تا با آنها تا جامرز (سرحد) توان اش بجنگد ،و چون در این
جنگها ،پیروزی و شکس��ت بوده اس��ت ،به گونه آش��کار (مس��لم) هر انسانی پیروزی
خ��ود را درخواس��ت (تمن��ی) میکرده اس��ت .این خواه��ش و امید ،به ماندگار ش��دن
پندار او در پی ناتوانی و ترس��ی که از شکست و ُمردن داشته است ،او را به خداپرستی
کشانده است.
یان��ی (یعنی) او نیازمند به نیرویی َورای توان (فوق ق��درت) خود برای پدافند (دفاع)،
و نیازمند به ش��یوههایی نوین در جنگها و نبردهایش با کیاناد (طبیعت) و جانداران
(حیوانات) برای زیستن بوده است...
م��ا در اینجا َس��ر آن نداریم؛ ب��ه گفتمانهای خدای��ان در دینها و آیینه��ا (مذاهب)
گوناگون بپردازیم ،وانگهی بایس��ته (ضروری) اس��ت که اشارهیی به «تیپ» و ساختار و
چگونگی «خدای سامیان» و «خدای آریاییان» بنماییم.
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یکتاپرستی توانگری (توحید اشرافی) و خدای تَنی (جسمانی)

هر چه انسان به دانش بیشتری میرسیده است ،تالش اش برای شناخت هستی خود
نیز بیشتر میشده است ،از این رو ،در هنگامههای شهریگری (مراحل متمدن) برخی
همبودگاههای (جوامع) انس��انی میبینیم که به کوش��ش فرزانه گان (همت فالسفه)
و اندیش��مندان بزرگ ،که تالش در کش��یدن (ترسیم) و ش��ناخت انسان ،و نیز ،خدا و
هس��تی داشتهاند ،آدمی به خرد و اندیشههای نوینی دست یافته است ،که به او یاری
میرسانده تا َهم خویش و هم کیاناد (طبیعت) ،و َهم خدا را بهتر بشناسد.
در دینهای س��امی ،روی هم رفته و در بیشترین نمونهها« ،خدا» ،پادشاهی است که
برخوردار از سربازان و سپاهیان و نماینده گان و پیامبران بسیاری است؛ که هر گاه هر
یک را کاری آید ،او دستوری دهد ،و آنان را بکار گیرد!
در خداشناس��ی س��امی ،خدا ،بی کم و کاس��ت همانند یک پادش��اه اس��ت؛ که وزیر و
کارگزار (وکیل) دارد ،و پاس��بان (پلیس) و خبرنگار و ترازدار (حس��ابدار)! که همه گی
ب��ه کارهای (امور) آدمیان میپردازند ،و هر دمان (لحظه) زیس��ت (حیات) آدمی را به
دس��ت «کاتبان اش» یادداش��ت میکند ،و کارهارا به کوش��ش و تالش نماینده گان و
فرس��تاده گان اش؛ بر روی زمین رس��یدگی (رتق و فتق) میکند .و این خدای انس��ان
نما ،که َهم َدست دارد و هم گوش و چشم ،دیده بانی (نظارت) فراگیر بر همه سرزمین
و داراییه��ای (ممل��وکات) خ��ود دارد ،و کورههای آتش را نیز برپا داش��ته (مهیا کرده)
است؛ برای گناه کاران و بنده گانی از خود ،برای دستورهایی که از سوی «رسوالن اش»
آورده ش��ده ،وانگهی رفتار (عمل) نکردهاند! و این خدای را ،باغ و س��رزمینی سرسبز و
خرم با دختران زیباروی و همیش��ه بالس��ت (باکره) ،و جوی بارها و میوههای همیش��ه
گی برای بنده گانی که به دستورهای درستی رفتار کردهاند ،فراهم است و چون هیچ
ک��س توانا به دیدن این خدا و پادش��اه «کون و مکان» نیس��ت ،نماین��ده گان نادیدنی
(نامریی) از س��وی او ،به س��وی فرستاده گان اش (رس��والن اش) فرستاده میشوند تا
نماینده گان ،پیام را ،به «رسول» ،و «رسول» پیام را به مردم آگاهی دهد (ابالغ کند).
در همه دینهای س��امی ،روی هم رفته ،چنین چهرهیی از «خدا» کش��یده شده است ،و
این که در بس��یاری از هنگامههای تاریخی ،س��امیان ،به پرس��تش ُبتها روی آوردهاند،
ریش��ه گرفته (نش��أت یافته) از همین خداشناس��ی َتنی (جس��می) ش��ان بوده است ،و
میخواستهاند فرتور و نگاره یی (تصویر و ترسیمی) از خدای شان بدست خود و در خانه
خود داش��ته باش��ند! تا پیوندشان (ارتباط شان) با خدای ش��ان ،آسودهتر باشد و تندتر
بتوانند به خواستهها و نیازهای خود با پا در میانی (وساطت) ُبتهایشان برسند!
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خدای آریایی

آریاییان ،وارون (برخالف) س��امیان ،از سرآغازی (ابتدایی) که تاریخ به یاد دارد؛ هرگز
ُبتی نتراش��یدهاند ،و «صنمی» نگاره ش��ده (مجسم) را نپرس��تیدهاند ،و کهنترین دین
آریایی ،از «مهر» و «نور» و «خورشیدپرستی» سخن میگوید ،و از همین رو ،خداشناسی
نزد آریاییان ،یکتاپرس��تی اس��ت ،نه پرستش َتن ،یکتاپرستی ش��ان ،تابشی (اشرافی)
اس��ت ،نه َتنی (جس��می)! ب��اور به مهر و خورش��ید ،در جای��گاه خداون��د نیروبخش ،و
پرس��تش نور که همه هس��تی را چون ریزههای (ذراتی) نورانی از یک سرچشمه (مبدأ)
نی��رو و توانایی (انرژی) میداند که این ش��یوه از یکتاپرس��تی (اش��رافی) ،ریش��ه دارتر
(اصیلتر) و دریافتنی تر (مفهومتر) برای آدمیان ،به ویژه انسانهای خردمند است.
دوگانگی در پیدایش هس��تی ،و جدا بودن توانایی و نیروی «اهریمن» از «اهورا مزدا»،
گفتمانی است که در این جا بدان نخواهیم پرداخت ،وانگهی در نسک (کتاب) «آیین
اوستا» در این باره که َخ َجک (نقطه) پویایی و برتری و خداشناسی آریایی را میرساند؛
گ��زارش هم��ه جانبه (توضیح کام��ل) خواهی��م داد ،و خواهیم دید که خ��دای آریایی؛
مهربان و دادگر (عادل) و بخش��نده اس��ت ،و وارون خدای س��امی ،که َهم ش��کنجهگر
است و هم آزار (عذاب) دهنده مردم! ،خدای آریایی نه آتشی برای کسی فراهم نموده
است ،و نه دوستدار (مایل) به آزار و رنج مردم است...
خدای اسالم

اس�لام «علوی» یا زیدی و «اس��ماعیلی» و «باطنی» ،که آمیزش��ی از «توحید اشرافی» و
توحید تنی (جس��مانی یا وجودی) است ،نزدیکی بسیاری با «خداشناسی اوستایی»
دارد .چمراسهای (آیات) بس��یاری در قرآن که از «نور» سخن میگوید ،بیانگر بینش
«اشرافی» پیامبر اسالم است!
در این گونه برداشتهای «علوی» از اسالم ،برداشت ویژه یی (توجه خاصی) به اندیشه
«اوستا» شده است ،و بگونهیی گونه یی (نوعی) «اوستاگرایی» با نام اسالمی است...
(در ای��ن باره ،امیدواریم ک��ه در آیندهیی نزدیک بتوانیم نوش��تهیی جداگونه ،پیرامون
«توحید اشرافی» چاپپخش کنیم).
در فرهن��گ «س��امی» ک��ه «ش��به جزیره عرب��ی» نیز بخش��ی از آن ب��ود ،یکتاپرس��تی و
خداشناسی جسمی بود و خدا چون یک پادشاه با مردم برخورد میکند ،ونسار (مرکز)
فرماندهیاش نیز بر «عرش» اس��ت که از آنجا ،زمین را به دس��ت وزیران و سربازان اَش
وارس��ی (کنت��رل) و راهب��ری (هدای��ت) میکند .به باد و ب��اران فرمان وزی��دن و ریزش
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میده��د ،جلو نور خورش��ید را میگی��رد ،به دریاها دس��تور توپان (توفان) و سر َکش��ی
(طغیان) میدهد .وانگهی ،خدا در نزد «پارس��یان» و آریاییان از گذشته دور ،فراگشت
تر (متکاملتر) و دریافتنی تر (مفهومتر) از خدای سامیان بوده است.
از هم��ان س��رآغازی که تاری��خ به ی��اد دارد؛ خ��دای پارس��یان (آریاییان) ِمه��ر ،میترا و
خورش��ید بوده اس��ت ،و چنان چه میدانیم خورشید تنها نیروی (انرژی) زندگی بخش
(حیاتبخ��ش) زمین اس��ت که بیبود آن ،بودش��ی (وجودی) بر زمی��ن نخواهد بود! و
نور ،که در «مکتب اش��راق» جایگاه ویژه ی��ی دارد ،ناب ترین (اصیلترین) پاره (عامل)
«بود» هر «بودنی» اس��ت! بدین رو «مکتب اش��راق» از آغاز ،نزد پارس��یان شناخته شده
بوده است ،و آنان را «توحیدی اشراقی» بوده است!
هر چند پس از اس�لام« ،آیین زردشتی» برای پاسداشت و ماندگاری (حفظ و بقا) خود
ناگزیر ش��د بخش��ی از اندیش��ههای (تفکرات) تازی را در پیوند با «توحید» و هس��تی و
انس��ان بپذیرد ،و به آیین کهن بیفزاید زیرا وارون آن ،اگر به اندیش��ه دوگانگی و نایش
(نف��ی) کاتوزیگ��ری (روحانی��ت) در دینه��ا و دیگ��ران پ��ای بن��د میمان��د ،دادباخته
(محک��وم) به نابودی (فنا) بود! چون که َز َدن َچفته (اتهام) «کفر» و «الحاد» کاری بس
آسان و رایگ (متداول) بود...
باری ،اسالم توانست آمیزشی بیافریند در میان اندیشههای پیشرو (مترقی) آیینهای
کهن و بدین گونه پیامبر اسالم توانست واگشت اَش را تا سرزمینهای بسیاری ،دامن
بگس��تراند .زیرا در همه اندیش��هها و دینهای که��ن ،گلچینهای��ی را برگرفته بود ،به
ِ
نخس��تین واگش��ت اَش (انقالبش) در «مکه» به تندی (شدیداً)
ویژه این که در هنگامه
زی��ر هنای��ش (تحت تأثیر) اندیش��ههای ایرانی ب��ود .وانگهی ،پس از ج��ای گیری اَش
(اس��تقرارش) در «مدین��ه» و جابحایی رایزنان (تغییر مش��اوران) «ایرانی»« ،حبش��ی» و
«رومی» به رایزنان تازی و س��امی «مکه» و «مدینه» ،چهره اس�لام ،دیگرگون و درش��ترو
(خش��ن) ش��د ،و کال��ب (قالب) بیاب��ان (صحرا) و درش��ترویی (خش��ونت) و آس��اهای
(قوانین) تازی را ،به خود گرفت.
جایگاه ِخ َرد نزد پیامبر اسالم

یکی دیگر از شناسههای (شاخصههای) واگشتی آغاز جنبش پیامبر اسالم ،شناسایی
و ارگ (احت��رام) او بر ِخ َرد و اندیش��ه اس��ت! «محم��د» در آغاز کار ،بی��ش از هر پیامبر
دیگر ،بر «اندیش��ه فعال» و «اندیش��ه سازنده» باور داشت و یاران اَش را همواره روشن و
آگاه میکرد تا از کارآیی خرد فراموش��کار (غافل) نباشد .چمراسهای (آیات) بسیاری
در «ق��رآن» ،فرن��ود (دلیل) این داویده (مدعا)س��ت که ما از فزون ش��ماری (تفصیل) و
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برشمردن یکایک آنان خودداری میکنیم.
نکت��ه بس��یار مهند دیگری ک��ه در واگش��ت «محمد» در خور نگرش و اندیش��ه اس��ت،
«خاتمیگ��ری نب��وت» اس��ت؛ که با آگاه��ی (اع�لام) آن ،راه را برای ه��ر داوی (مدعی)
پیامب��ری میبن��دد ،و پ��روا (فرصت) نمیده��د و نمیگذارد تا فرداَ ،کس و یا کس��انی
داوی (ادع��ای) پیامبری (نبوت) و دریافت فَرهش (وحی) و پیوند با آس��مانها کنند.
و بدی��ن رو« ،محم��د» ب��رای پس از خود ،راه تکیه بر اندیش��ه و خرد را ب��رای هواداران و
پیروان��ش هم��وار میکند ،و برای نخس��تین ب��ار در تاریخ « َع َرب» و در می��ان آیینهای
س��امی ،مرده ریگ بری پادش��اهی (وراثت س��لطنتی) و رهب��ری و گزینشهای تباری
(قبایلی) پس از مرگ «پیش��وا» به دست «محمد» ،ریشه کن (ملغی) میشود و پیروان
اَش را ب��ه خود وامیگذارد ،که با بینش��ی نو پردازانه (اجته��ادی) و تکیه بر ِخ َرد یامان
(نظام) سیاسی ،همبودگاهی (اجتماعی) خود را بگردانند.
هر چند برخی از تاریخنویس��ان نوش��تهاند؛ که در هنگام مرگ ،دوس��ت داش��ته (مایل
بوده) اس��ت که جانش��ین خود را برگزیند (انتخاب کند) ،وانگهی با خواندن ریزبینانه
(دقیق) تاریخ پی میبریم؛ که «محمد» در پایان زندگیاش خیلی تنها بوده ،و کس��ی
از یاران اَش منهای «علی» ،سخن اَش را گوش نمیگرفته و هتا (حتی) دیگر یاران اَش
داوی (مدعی) بودهاند که در هنگامه مرگ ،به پریشان (هذیان)گویی افتاده است.
کشورداری و دینداری (سیاست و دیانت) نزد پیامبر اسالم

پیامب��ر اس�لام ،یک��ی از نای��اب (ن��ادر) پیامبران��ی بوده اس��ت ،ک��ه در پ��ی آوازه گری
(تبلیغ��ات) دین��ی اَش ،رو به به دس��ت گی��ری توان کش��ورداری (سیاس��ی) نموده ،و
پاسبان (پلیس) و شهرداری و کشور و کشورداری تشکیل داده است ،و در زمان زیست
خودش ،جنگهای بس��یاری هم در خود گستره (منطقه) «شبهجزیره َع َربی» ُرخ داده
و َه��م َورای مرزه��ای زیر فرمانروایی اَش .بدین رو« ،اس�لام» بی��ش از هر دین دیگری،
آمیخته با آیین کش��ورداری بوده اس��ت ،و آرمانگرایی آیین��ی (ایدئولوژی مذهبی) وی
نی��ز نابترین تکیهگاه فرمانروایی او بوده اس��ت .یانی (یعن��ی) از این رو نیز« ،محمد»
در میان دیگر پیامبران ،کم و بیش َس��وا (مجزا)و یکدانه (اس��تثنا) بوده اس��ت ،زیرا که
وی هم «ایدئولوگ» بوده و هم «رهبر سیاس��ی» ،یانی هم «پیشوای نظامی» بوده و هم
«آموزگار پیروان اَش»!
َه��م آس��اگذار (قانونگذار) بوده ،و َهم کاربس��ت (مج��ری) و ه��م داور (قاضی)! یانی؛
هم��ه ارگانه��ای آیینی فرمانروایی ،به دس��ت وی نوش��ته و راهبری میش��د ،و پیروان
وی در ش��ارمانهای کشورداری-همبودین (مسایل سیاس��ی اجتماعی) پروانه سخن
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گوی��ی (اجازه اظهار نظر) داش��تهاند؛ یانی نیروی کاربس��تی («قوه مجریه») دس��تگاه
فرمانروای��ی «محم��د»« ،ش��ورایی» بوده اس��ت ،با این هم��ه ،نیروی دادگس��تری («قوه
قضاییه») و نیروی آسا نویسی («قوه مقننه») به گونه همه جانبه در گزینش «محمد» و
نیروی رازداری (مرموزی) بوده اس��ت ،که از آن در جایگاه (با عنوان) «فَرهش خدایی»
(وحی الهی) یاد شده است ،که به گمان ما ،این نیروی رازدار (مرموز) ،رایزنان جهانی
«ح َبش��ه» (بالل) و «روم» (صهیب) دور او
او بودهاند؛ که از «ایران» (س��لمان پارس��ی)َ ،
ِگرد آمده بودند.
بدون گمان ،در باره فرهش (وحی) س��خنهای بس��یاری رفته اس��ت؛ که ما در این جا
گفته یکی از دانشمندان کنونی (علمای معاصر) را بازتاب میدهیم (نقل میکنیم).
فَرهش (وحی) یانی (یعنی) چه؟

بیش��تر فرزانه گان (اکثر فالسفه) «اش��راقی» و بینشوران (عرفای) خردمند اسالمی که
دیدی «اش��راقی» به «توحید» و هس��تی و زیس��تی داش��تهاند؛ با زبانهای رمز و کنایه
گفتهاند که...{:وحی مختص نبی نیست!}
ِ
«جب��را ای��ل» (جبرئی��ل) هس��تی تن��ی (جس��می) نداش��ته ،و گ��ردآورده توانشه��ای
(اس��تعدادهای) ش��نیداری و دی��داری (س��معی و بص��ری) ،روانی و پن��داری (روحی
«جبر ایل» نام گرفته است.
خیالی) و سهشی (حسی) پیامبر،
َ
«جبرایل همان «س��لمان پارس��ی»
(برخ��ی از تیرههای «پارس��ی» نیز بر این باور اَند که
َ
بوده است).
«جبرایل» س��خن دانش��مندان اس�لام را
پی��ش از ای��ن که در گ��زارش فَرهش (وحی) و
َ
بازگویی کنیم؛ این یادآوری بایس��ته اس��ت که همه دانش��مندان خردمند اسالمی ،که
دی��دی «اش��راقی ،فلس��فی ،عرفانی» از هس��تی داش��تهاند ،به دو فرنود :ی��ک) ترس و
کژاندیشی مردم و دو) زیان دیدن «مقدسات موجود» در همبودگاه ،راستیهای جهان
و آفرینش را روش��ن و بیپرده نمیگفتهاند ،ونکه (بلکه) با راز و اشاره مینوشتهاند و یا
(پر اس��تعداد) خود ،دانش درون را
با واگذاری ویژه به ش��اگردان باهوش و ُپرشایس��ته ُ
برون میکردهاند و در این زمینه ،دوراندیش��ی (احتیاط) بس��یار که بی گمان با زیاده
َروی نیز بوده است؛ در کتمان دانش ،میکردهاند .برای نمونه «پورسینا» در ِ
آغاز یکی
از چالشهای فرزانی اَش (فلس��فیاش) ،ش��اگردان اَش را سوگند (قسم) میدهد که
درسه��ای وی��ژه او را به هر کس بازگو (منتقل) نکنند؛ زیرا که دور نیس��ت باور همگانه
(ایمان عوام) خراب شود...
این سخن «پور سینا» در زمان خودش شاید درست و اندیشمندانه بوده است؛ وانگهی
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در زمان کنونی که آدمی درخشانترین دوران رشد و پیشرفت خود را ُپشت سر مینهد،
و ه��ر روز و َدم ب��ا نویافتها(اکتش��افات) و نوآفرینیه��ا (اختراع��ات) ت��ازه ،گامه��ای
ُسترگی در جهت شناخت هستی و انسان برمیدارد و همه این دانستنیهای دانشی
با سادهترین و شتاب دارترین شیوههای پسندیده همچون «تلویزیون» ،روزنامه ،نسک
(کتاب) ،دانش گاه ،نمابر ،رایاتار(اینترنت) و ...به همه مردم رس��انده میشود ،پنهان
کردن دانس��تنیهای دینی-فرزانی (فلس��فی) از َمردم با بهانه «ع��وام» بودن آنها ،کار
نادرس��تی اس��ت ،زیرا کیش مندان (متولیان) آیینها همیشه همین کار را کردهاند ،و
همواره این ش��یوه نتروا (باطل) را دنبال کردهاند؛ که اینک جهان ش��هریگر (تمدن) و
دان��ش ،دین را ،در جایگاه «افیون» تودهها میشناس��د! ،زیرا ک��ه رهبران همه آیینها
(مذاه��ب) به جای ای��ن که جلودار رش��د ِخ َرد َمردم باش��ند؛ دنبال��هرو ادبها (آداب)
و اندیش��ههای واپس��گرایانه (ارتجاع��ی) آنه��ا بودهاند ،ب��ه ویژه هنگامی ک��ه به «درجه
مرجعیگری» میرسیدهاند ،که در این باره بیشتر گزارش خواهیم داد.
وانگهی فَرهش (وحی)« :روح الله خمینی» در این باره مینویسد:
{« ...هی��چ مطلب و معلومی ،الزمه ضروری نفس انس��ان نیس��ت و انس��انها از ش��کم
مادرانش��ان ب��ا ذهنی چون لوحی س��فید و ص��اف و بیهیچ معلوم از پی��ش ،با عنایت
خدای تعالی خارج میشوند و قهراً هر آنچه در این ذهنها نقش بندد و حاصل شود،
باید مستند به سببی خارج از آن باشد و سبب خارجی به دو قسم تقسیم میشود:
 1ـ اکتس��اب از راه حواس ظاهر و تعلیم و اس��تدالل که در صنایع و علوم معمول است
و بدین معلومات در فلسفه اعتبار و استبصار و در منطق علوم حصولی میگویند.
 2ـ ناگهان��ی ب��ه دل افکنده ش��دن خواه پیش از آن در انس��ان ،اش��تیاق و طلب در راه
تحصیلش پیدایش یافته باشد و خواه پیدایش نیافته باشد ،و این بر دو قسم میشود:
چ��ه گاهی انس��ان متوجه نمیش��ود که چگون��ه و از کجا حقیقت و معل��وم در ذهنش
حاضر ش��ده و گاهی متوجه میش��ود از چه راه و از کجا بدان حقیقت و معلوم دس��ت
یافته است.
در اصطالح فلسفی قسم یکم حدس و الهام و قسم دوم وحی نامیده میشود و}...
وی ،پس از این که گونه دوم را ویژه پیامآوران میداند ،مینویسد که:
{..ای��ن دریاف��ت همانطور ک��ه از راه ح��واس و احساس��ات و مدارک ادراکیش توس��ط
تجربهه��ا و آموزشه��ا ،انج��ام میگی��رد ،همچنین از راه اش��راق و انع��کاس و ظهور از
مبادی عالیه»...
او میافزاید؛ که این چگونگی ،دور از {...توس��ط تصفیه باطن و تطهیر قلب از صفات
ناپس��ندیده و ناپاکیه��ا و نقصها و زبور یافتن به ملکا حمیده و پاکیها و درس��تیها
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و کماله��ا ک��ه گاهی این صفات تا اندازهای فطرتاً ب��رای بعضی از افراد این نوع وجود
دارد ،}...بیآموزش و فراگیری و یاددادن (تعلیم و تعلم) ،انجام میگیرد.
برخ��ی ب��ه گمانی ،از راه خواب نیز به چنین «الهام»هایی دس��ت یابن��د..{ :مانند آنچه
بعضی انسانها در خوابهای صادق در مییابند}.
«روح اللّ��ه خمینی» میافزاید که...{ :پیامبران و آورندگان ش��ریعت خدایی ،س��فرهای
چهارگانه را داشتهاند ولی هر یک را مراتب و درجاتی خاص و مقاماتشان متفاوت بوده
است} و در دنباله همین چالش (بحث) مینویسد که:
{...سفرهای چهارگانه مذکور گاهی برای اولیاء کامل خدا هم با آنکه دارای مقام نبوت
تش��ریعی نیس��تند حاصل میش��ود چنانچه برای امیر مؤمنان و اوالد وی حاصل ش��د
ولی چون نبی اکرم ،صاحب مقام جمعی بود و با تش��ریع دین اسالم توسط حضرتش،
تشریح اکمل پیدایش یافت ،دیگر مجال و موقعیتی برای پیامبری و تشریح دیگر باقی
نماند}.
ما ُمراد (منظور) وی را ،این گونه گزارش میکنیم که پیامبری (نبوت) با «محمد» پایان
یافته اس��ت ،و چنان چه گفته ش��د وی ب��ا آگاهی دادن از پایانگ��ری (اعالم خاتمیت)
خود خواسته است تا مردم را به سوی بکشاند و برای همیشه آنان را از چنگ فریبکاران
و ی��ا «صادقی��ن» آخون��دی که با بهان��ه «نبوت» و یا «ارتب��اط» با خدای ه��ر زمان ،بند و
ریس��مان نویی بر پای انسان میبس��تهاند ،رهایی دهد ،وانگهی فرهش برای هر کس
که بتواند چهار گردش��گری (سفر) را بپیمایدُ ،شدنی است ،وانگهی «نبوت» و «کتاب»
و «ش��ریعت» نوی��ن آوردن ،با «محمد» پایان یافته اس��ت .یانی ب��ه گفتهیی؛ «محمد» با
زیرکی ویژه خودش ،و آگاهی پایانیگری (اعالم خاتمیت) راه را برای داویان (مدعیان)
آینده پیامبری بس��ته است ،و «الهام» و «وحی» یکی بوده است ،و هر انسانی میتواند
به ِ
گاه خواستن و توان داشتن ،از آن برخوردار شود .سراینده گان (شعرا) ،دانشمندان
و پژوهش��گرانی ک��ه آفرینشهای نوین��ی انجام میدهند ،بی کم و کاس��ت جای گاه و
ارگ شان (منزلتشان) از «الهامگیریها» و «وحی» باالتر است.
جبرایل (جبرئیل)کیست و چیست؟
َ

جبرایل بنگریم ،در پی بازش��کافی و گزارش��ی
هنگام��ی ب��ا دیده خردگرایانه ب��ه پدیده َ
(تحلیل و تشریحی) که از «فرهش» (وحی) دادیم درمییابیم که جبرایل در جایگاه یک
«فرش��ته» چه دیدنی (مرئی) و چه نادیدنی (نامرئی) هس��تی نداشته است؛ ونکه شور
(ذوق) و توانش(اس��تعداد) و هوش و زیرکی (کیاس��ت) «محمد» و همه فرس��تاده گان
(رس��والن) ،در پی به انجام رس��اندن «س��فر چهارگانه» به جایگاهی آنان را میرسانده،
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که گفتارش��ان ،گفتاری فرجودس��ار (معجزهآسا) و کردارش��ان ،به چشم مردم (خلق) و
هم��گان (عوام) نوهنگار (خارقالعاده) میآمده اس��ت! یانی «جبرای��ل» {...عنایتی از
«نورالعالمین» به آیین مهر و س��تایش آریاییان به نور و آتش و خورش��ید توجه ش��ود .در
درون خود «خواص» بوده است نه چیزی جدا و برون از آنها}...
«خمینی» در این باره مینویسد:
{...مقصود از رو حالقدس و رو حاالمین و رسول کریم همه ملک وحی جبرئیل است که
در آی��ات اخیر به دارن��ده قوت و جایگزین بودن در نزد صاح��ب عرش که خدای تعالی
اس��ت ،توصیف ش��ده و از آن تجرد و تعالیش از عالم ماده اس��تفاده میش��ود ،بنابراین
مل��ک وحی و قوای وجودی متعالی نبی اکرم اس��ت که حقای��ق الهی و معانی عالی را
در قلب و س��پس در حس حضرتش تجسم میدهد و در سمع مقدسش به فصیحترین
الفاظ و خوشترین صوت و در بصر شریفش به زیباترین شکل ظاهر مینماید}...
بدی��ن رو میت��وان گفت که در نگاه «اش��راقی»؛ جبرایل نیز جدا از منش (ش��خصیت)
«روحانی» در «محمد» و یافتهها و فراگیریهای خود او نیست ،یانی َکس نیست! ونکه
در بر گیرنده چیزهایی است که در درون و گرداگرد خود اوست! ((...و چنان چه پیش
تر گفته ش��د که در آغاز کار ُجنباننده یی (محرکی) و کس��ی و ش��اید «س��لمانی» بوده
است)).
ب��ا این همه ،در نگاه «س��امیان» ،خداشناس��ی َتنی (توحید جس��مانی) جبرایل چون
(ملِکی) است که رو مینمایاند
خدا« ،فرد» است! هویدا (مشخص) است ،و فرشته یی َ
هچون انس��ان! و بازگو میکند به او ،پیامهای آسمانی را ،که این بینش نیز ،برخاسته
از همان «ذهنیگری» واپسگرا است؛ که توانایی آن را ندارد تا «اشراق» هستی را بنگرد،
و ب��ه «توحی��د» درآید و هس��تی را همه از خدا بیند ،و همه ج��ا او را بیابد ،و هر جاندار و
ب��ی ج��ان و «جمادی» را ،نمودی از او بیابد ،و گردآورده هس��تی را ،انباش��ته ریزههایی
(ذراتی) از نور و آذرخش «وجود حق» بداند.
ب��دون گمانُ ،پرس��مان (مس��ئله) دیگر فرش��ته گان (مالئ��ک) نیز با همین بازش��نفت
(تش��ریح) پاس��خ مییابد (حل میش��ود)! یانی هنگامی با نگاه «اش��راقی» از هستی،
درب��ار و «ع��رش خدایی» را به همه جا ،واگذار کنیم و او را در هر توانمندی بیابیم ،و هر
نیروی��ی را از او بدانی��م ،و هم��ه بودش (وجود) و نیرو را از فراوانی پرتو افش��انی (برکت
تشعش��ع) «ذات» نورانی او بدانیم ،پی میبریم که فرش��ته گان نیز ،یانی همین کون و
هستییی که میبینیم!
هر کهکشان و دارایی از خداست!
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واگشت (انقالب) پیامبر اسالم و آمیزش دین پارسیان و سامیان

چنان چه گفته ش��د واگش��ت «محمد» در «ش��به جزیره عربی» آمیزش��ی بود از اندیشه
«آریایی و سامی» یانی از «توحید اشراقی و جسمانی» و بدین رو آرمانگرایی (ایدئولوژی)
نوی��ن «محمد» که بیبهره از فرهنگ کهن پارس��یان نبود ،پذی��رای آنان افتاد ،وانگهی
هم زمان با گشودن (فتح) مرزهای ایران به دست سپاه تازیان ،که به همراهی پارسیان
مس��لمان ش��ده نیز به س��امان رس��یده بود ،ی��ک دوگانه گ��ی در «اندیش��ه و عمل» نزد
خردمندان ایرانی پدید آمد ،و آن این که با گس��ترش س��رزمینهای اس�لامی ،کم کم
«مجموعة تفکری» که از سوی پیامبر اسالم آورده شده بود ،از همبودگاه دور شد ،یانی
هنگامی تازیان پهنه فرمانروایی شان بیشتر شد،از دوره پیش تر خود ،که زمان پیامبر
بود ،جدا تر شدند« .محمد»« ،دیانتی» را که آورده بود با کشورداری (سیاست) در هم
آمیخته بود و توانسته بود «مدینه فاضله» خود را بسازد؛ یانی نخست یک «ایدئولوژی»
پایه نهاده بود ،و آن گاه باهماد (حزب) پی ریخته بود ،و ئر پایان نیرویی فراهم کرده و
یک ش��هر را آزاد کرده و آن را بر پایه اندیشه باهمادی اَش (حزبی اَش) ساخته بود؛ آن
گاه که آن الگوی «مدینه» را داش��ت ،توانست با جنگهای یورشوار (غزوات تهاجمی)
و پروههای (غنایم) بدست آمده و پیمانهایش با تیرههای راهزن و مایه دار (متمول)،
باهماد خود را فراگیرتر و سرزمینهای زیر فرمانروایی اَش (تحت حکومتش) را پهناورتر
کند ،با آن همه ،جانش��ینان او که بر س��ر خوان (سفره) آماده نشسته بودند؛ با تکیه بر
شمشیر ،و با بهره گیری از باور و جانبازی مسلمانان به دیگر سرزمینها سرازیر شدند،
و بی گمان چون در آن س��رزمینها با فرهنگهای ُپربار نوینی آش��نا ش��دند که تاب و
توان پذیرش اَش را نداشتند؛ در نابودی آن کوشید اَند ،یانی هر جا که به دست تازیان
گش��وده میشد با ش��تاب فراوان «عربیزه» میشد و نس��ک (کتاب)خانهها میسوخت
و زبانها به عربی برگردانده میش��د ...نسک(کتاب)س��وزی در ای��ران بدان رو بود که
عربه��ای «عوام» و نژادهای (نس��لهای) آینده ندانند که بس��یاری از گفتار «قرآن» و
پیامبر اسالم ،بر گرفته از  120پوشینه (جلد) «اوستا» بوده است...
با این همه ،در میان همه ،ایران ما پایدارترین س��رزمین در برابر تازیان بود که توانست
َهم اسالم را بپذیرد ،و َهم فرهنگ کهن خود را پاس دارد ،و هتا دستیاریها (خدمات)
بس��یاری به جنبش واگش��تی (انقالبی) مس��لمانان از نگر (نظر) «سیاسی -فرهنگی»
بکند ،از این رو ،پارس��یان از همان آغاز با تکیه بر اسالم با بینش «اشراقی» و «خردگرا»
ب��ه رویارویی با اندیش��ه س��امیان ،که بینش��ی واپس��گرایانه (ارتجاعی) و سهش��مندانه
(احساسی) از اسالم داشتند ،برخاستند و چون اسالم را آرمانگرایانه (ایدئولوژیکوار)
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پذیرفت��ه بودند« ،خلفا» را نامس��لمان میپنداش��تند و کژرفتار (منح��رف) از راه آغازین
«محمد» و «سلمان» .زیرا این تنها شیوهیی بود که به آنها زمان و توان (مجال و امکان)
میداد تا پیکار میهنی (مبارزه ملی) را رویاروی (علیه) تازیان سازمان دهند.
«دیانت و سیاس��تی» که «محمد» ،بنیادگذار آن بود؛ به کش��ورداری دینی-عربی برای
برتریجویی تازیان! برگردانده ش��د ،و بدین رو پارسیان تنها پناهگاه بی بیمی (امنی)
را که برای پیکار رویاروی تازش تازیان یافتند ،خانه «محمد» بود و ،فرزندان «فاطمه»!
آریاییهای مس��لمان شده ،در نخستین سدههای اسالم ،تالش میکردند تا با کژراهه
بردن (انش��عاب دادن) به گروههای (فرقههای) اس�لامی ،این دین را بی بنیان و خوار
کنند ،بدین رو با گس��تاخی میتوان گفت؛ نخستین سرآغاز و آبشخور همه گروههای
اسالمی از میان ایرانیان بوده است.
وانگهی عربها ،دین «محمد» را گنگاچ (سالح) ساختند برای یورش و تازش (حمله و
هجوم) به س��رزمینهای دیگر ،و گمان کردند چون پیامبر از میان عربها بوده است؛
پ��س عربیگری ،نژادی برتر اس��ت ،و چون «ق��رآن» زبان عربی را «فصی��ح» خوانده بود،
پنداشتند؛ همه زبانهای دیگر ،در برابر «عربی» گُنگ و ناگویاست .به همین رو ،همه
اینه��ا بهانههایی ش��د تا «خلیفه»ه��ای «محمد» ،با پایمال نمودن آس��اهای (حقوق)
«سیاس��ی و عقیدتی» پارسیان و مردمان شکس��ت خورده (ملل مغلوب) دین «محمد»
را ،گنگاچ (س�لاح) برندهیی بس��ازند برای جهانگشایی و کشتار (قتل) و درنده خویی
(جنایت) خویش.
آغاز ِخ َردگرایی

س��رزمینهای زیر فرمانروایی (تحت اس��تیالی) َع َرب؛ هر روز در اندیشهیی بودند تا با
ش��یوهیی انقالبی استقالل سیاس��ی خویش را بدست آورند و از س��ویی چون از اسالم
چند ُپش��ته (نسل) گذشته بود و دین در میان مردم ریگمند (وراثتی) شده بود و پیوند
ناگسیختهیی با «عصب» و «اندیشه» و «پندار» آنان پدید آورده بود و به گفتهیی بخشی
از کیس��تی (هویت) فرهنگی میهنی (ملی) آنان گشته بود ،از این رو ،روشن اندیشان
س��رزمینهای نا َع َربی با بهره جویی (توسل) به بنیاد (اصول) اندیشهیی آورده شده از
سوی «محمد» و تکیه بر «ملیت ،پرهیزگاری و خرد» نبرد خویش را آغاز کردند.
در میان ایرانیان ،از آغاز به «خالفت» رسیدن «ابوبکر» ،یک دگرگونی «سیاسی -فکری-
نظامی-پرهیزی» با «س��لمان فارس��ی» و همراهی «مزدکیان» مس��لمان شده ،با درفش
س��اختن ن��ام «امام عل��ی» پدید؛ آمد که نتیجه «سیاس��ی -فکری» آن س��اختن باهماد
(حزب) «تش��یع علوی» و راهکارهای س��پاهی آنُ ،کش��تن «خلفیهه��ا» و درگیریهای
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آرتشی با ساز و برگ ،رویاروی تازیان بود.
«علی» و «حسین» نیز که در میان ایرانیان از ارگ و گرامیداشت ویژه برخوردار شدند،
بش��وند (بخاطر) جنگهایش��ان با تازیان بوده است ،زیرا «علی» نخستین شمشیری را
که در هنگامه به توان (قدرت) رسیدن میکشد ،رویاروی یاران نزدیک «محمد» چون:
«طلحه» و «زبیر» و خویشاوندان «خلیفه عثمان» و همسر زیبای پیامبر اسالم« ،عایشه»
و فرزن��د «خلیفه یی» که « ُهرمزان» س��ردار بزرگ ایرانی را پس از ُکش��تن « ُع َمر» کش��ته
اس��ت میباش��د ،و «حس��ین» نیز با آرمان جنگیدن ب��ا «یزید» که نی��اکان اَش به ایران
یورش کردهاند« ،حج» را رها میکند ...و ایرانیان ،پادش��اهی ریگمندی (موروثی) را با
«تشیع علوی» که «زیدیه»« ،اسماعیلیه» و دوازده امامی و دیگران هستند را ،به اندرون
اسالم کشاند اَند.
یاری رس��انیدن «س��لمان فارس��ی» به جنبشهای پادتازی (ضد تازی) «صدر اسالم»،
را میت��وان گونه یی «توبه» و پوزشخواهی تاریخی وی برای دس��ت داش��تن و هنایش
(تاثبر) سترگ اَش در سامانگیری اسالم و یورش به ایران ،بر شمرد!
«رس�� َتم» دالور (قهرمان)
از س��ویی «امام علی» برای ایرانیان نمادی (مظهری) ش��د از ُ
تاریخ��ی و س��ردار و فرمانده س��پاهی هم��ه دورانهای که��ن ایران! بوی��ژه جنگهای
س��هگانه وی با عربها و دلداده گی و دلبس��تگی وی به زبان و ادب پارس��ی! وانگهی،
«عل��ی» س��خنی نمیگفت مگ��ر این ک��ه گواهمندی (اس��تنادی) ُکنَد به نوش��تههای
«اوس��تا»! نس��ک «نهجالبالغه» وی که بیش از  300س��ال پس از وی ،به دست «سید
رضی» ِگردآوری و نگارش یافته است ،بیشترین آن گفتار «امام علی» وانگهی از خرد و
اندیش��ه «اوستا»س��ت که تنها به عربی بازگردان شده است« ...امام علی» به زبانهای
پهلوی ،پارسی ،هندی و یونانی آشنایی داشته است.
«شعوبیه» نخستین باهماد (حزب) میهنگرای ایرانی پس از اسالم

«ش��عوبیه» ،که باهماد میهن گرایان (ناسیونالیس��تهای) ایرانی بود ،یک سده پس از
کوچ (هجرت) سامان گرفت و آنان با یاری جستن از «قرآن» و این که« :اختالف نژادی
جز برای شناخت نیست و برترین مردم پرهیزکارترین آنهاست» ،به ستیز با فرمانفرمایی
(اس��تیالی) َع َرب برخاستند ،فرمانفرمایی که همه فرهنگ و باور کهن را به همراه زبان
آنان دگرگون کرده بود.
از سویی ،به دست روشن اندیشان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در «بصره» ،نخستین
«انشعاب فقهی» در میان «دین» پدید آمد! که خجک (نقطه) آغازی برای تکیه بر ِخ َرد
و اندیشه بود.
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«معتزله» نخستین گروه ِخ َردگرای اسالمی

پیدایش «معتزله» در تاریخ ایران و اس�لام ،بدون گمان بزرگترین دگرگونی پس از مرگ
«محم��د» ب��ود و همان «معتزله» نخس��تین پایهگذاران اندیش��ه «اجته��ادی» و نوپرداز،
توانستند س��تیز (جدل) با ِخ َرد (گفتگوی اندیشهها) را نیز گنگاچی (سالحی) سازند
رویاروی کسانی که بر آن بودند با «مکتب محمد» ،عربیگری را برترین نژاد بنمایان اَند
و گس��ترش خواهیهای (توس��عهطلبیهای) خود را با «قرآن» روای��ش (توجیه) کنند.
در میان دیدگاهه��ا (اظهارنظرها) و گزارشهایی (تحلیلهایی) که تاکنون از «معتزله»
ارایه شده است ،نگر «اقبال الهوری» ،از همه گی زیباتر و درستتر بوده است و وی از
نمونه کسانی است که خردگرایی در اسالم و پیدایش «معتزله» را از ایرانیان میداند:
{...ذهن ایرانی پس از این که با محیط سیاسی اسالم سازگار شد ،آزادی درونی خود
را باز ُجست .آنگاه بر سر آن که به خود پردازد و بر آنچه بر سر آفاق بدست آورده است،
تأم��ل کند ،از عرضه واقعیت عینی کناره گرفت .ذه��ن ایرانی که چندگاهی در دنیای
عینی گم شده بود ،به الهام فلسفه یونانی آغاز تعقل کرد و خود را داور حقیقت یافت.
پس ذهنگرایی پدید آمد و با مستندات و تحمیالت بیرونی درافتاد}....
بیگم��ان چنی��ن دورهی��ی ک��ه در تاریخ اندیش��ه یی هر تی��ره یی روی میده��د ،دوره
خردگرایی و گمانگرایی و بینشوری (عرفان) و «ارتداد» است و در این راه ،خرد انسانی
به انگیزه درونجویی ،از همه همسنگیهای بیرونی (موازین خارجی) راستیشناسی
سر باز میزند.
در دوره فرمانروایی دودمان «ا َُموی» ،ایرانیان برای س��ازگار بودن خود با رخدادهای نو
(اوضاع جدید) تالش ورزیدند .با همه اینها ،با توان یافتن دودمان «عباس��ی» و رواگ
گرفت��ن فرزان (فلس��فه) یونانی ،نیروی ِخردی (عقلی) فش��رده ایران ب��ار دیگر جهش
(ف ََوران) کرد و در همه بخشهای (حوزههای) اندیش��ه و کردار به گونه شگفت آمیزی،
به ِجلوهگری پرداخت.
ایرانیان ،فرزان یونانی را با دلبس��تگی فراوان پی میگرفتند و بدان دل میبس��تند و با
شور خردمندانه تازهای که از این راه یافتند ،بیدرنگ در «نقد توحید اسالمی» کوشید
ان��د .پیش از آن که ِخ َرد خش��ک از «قیل و قال» س��تیزهای (مج��ادالت) دینی به تنگ
آید و گوش��هیی گیرد و دیدگاهی (نظریهای) سازگار فراهم آورد« ،الهیات» که با نیروی
پ��ی ورز (متعصب) دینی جان دوب��اره یافته بود ،به رنگی فرزانی (فلس��فی) درآمد .در
آغازین س��ده دوم موچی (هجری) «واصل بن عطا» ش��اگرد «حسن بصری» که یکی از
دانش��مندان دینی نامدار س��خن (کالم) بود ،آیین «معتزله» را که همانا سامان (نظام)
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خردگرایی جهان اسالم است ،بنیاد نهاد .این آیین که برجستهترین جنبش اندیشه یی
آن زمان بود ،نخست برخی از اذهان تندیاب ایران را به کار انگیخت ،وانگهی به زودی
در پی س��تیزهای فرزانی (مجادالت فلس��فی) «بغ��داد» و «بصره» از ش��ور افتاد .در آن
دوره ،ش��هر بلند آوازه «بصره» به فراوانی نهشت (برکت وضع) بازرگانی خود ،جوالنگاه
(عرص��ه) اندیش��ههای گوناگون چ��ون ف��رزان یونانی و «ش��کگرایی» و مس��یحیگری
و باوره��ای «بودایی» و آیین «مانوی» ش��ده بود و به اندیش��ههای (اذهان) جس��تجوگر
(متجس��س) خ��وراک مینوی (معنوی) میرس��انید ،و پیراگیر (محی��ط) درخوری برای
خردگرایی اسالمی به شمار میرفت...
خردمن��دان (حکیمان) «اعتزالی» با «اس��تدالل جدلی دقیقی» که از نمونه امتیازهای
آنان در س��نجش با مس��لمانان واپسگرا (قش��ری) بود« ،موضوع توحید» را پیش کشید
اَند .به باور ایشان ،فرزوههای (صفات) خدا «زائد بر ذات» او نیست ،ونکه همانا «ذات»
او بشمار میآیند.
بنابراین از دیدگاه «معتزله» ،فروزههای «الهی» ،هستی جداسر (وجود مستقل) ندارند،
ونکه «عین وجود مجرد الهی» هستند« .ابوالحذیل» میگوید{ :خدا دانا و همه توان و
زنده است و دانش و توانایی و زندگی او عین ذات اوی اَند}..
«اِدوارد ب��راون» باورمند اس��ت ک��ه اندیش��مندان «معتزلی» از آن کش��ورهای گوناگون
بودند ،ولی بیش��تر آنان یا تباری ایرانی داشتند یا در ایران به سر میبردند« .واصلبن
عطا» که او را بنیانگذار این گروه (فرقه) دانستهاند ایرانی بود.
بدی��ن رو ب��ا «واصل بن عط��ا»« ،تکیه بر خرد» در اس�لام نیرو میگی��رد و دو َور (جناح)
«معتزل��ه» و «اَش��عری» چالشه��ای «جدال��ی» خ��ود را آغ��از میکنند ،و آنچه فش��رده
(مختص��ر) میت��وان گف��ت باز همان س��خن دیرین��ه و دوگانگ��ی برداش��ت آریاییان با
سامیان بر ِگرد (حول) «توحید» بوده است ،یانی (یعنی) «معتزله» بینشی «اشراقی» از
«توحید» و اس�لام داشتهاند و «اشاعره» بنیادگرای پی ورز (متعصب) بینشی جسمانی
از «توحید» داشتهاند .بی گمان ،بسیاری از تاریخنگاران ،پیروان «اشعری» را نیز ایرانی
دانس��تهاند ،یانی (یعنی) چالش و کنکاش «حول هستی و توحید» و انسان بگونه یی
ریشه یی از سوی ایرانیان پایه نهادهشده است.
ش��ایان یادآوری س��ت که بیش��تر ش��اخه زنیها (انش��عابات) و گروه گراییهای (فرقه
گراییهای) اس�لامی ،به دست ایرانیان س��ازمان داده شده است .بدین رو شاید گفته
آن ایرانیان خردگرا درست باشد؛ که ایرانیان برای آسیب (ضربه) زدن به اسالم و ناتوان
س��اختن (تضعیف) آن ،در شاخه شاخه کردن (انشعاب) اسالم دست داشتهاند ،و هر
سال و هر سده یی ،کیشی (مذهبی) نوین راه میانداختهاند.
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خردگرایی و بنیادگرایی

نیک و بد بِنیوش و ،بر سنجش به معیار ِخ َرد
کز ِخ َرد َبرتر ،به دو جهان ،سوی من معیار نیست!
(ناصر خسرو خراسانی)

از هنگام��ه پیدای��ش «معتزل��ه» در تاری��خ اس�لام ،دو َر ِوش (خ��ط) «فقه��ی» در می��ان
آموزشگاههای (مدارس) اسالمی گشوده شد:
 1ـ َروش خردگرایان (معتزله)
 2ـ َروش بنیادگرایان (اشاعره)
و این دوگانگی برداش��ت و گزارش (تحلیل) از اس�لام زیر بنای پیدایش (موجب بروز)
خ��ووش (عادتا) رهبران
«س��نیها» گردید که
کیشه��ای گوناگون (مذاهب مختلف) ُ
َ
کیشه��ای س��نی ش��اگردان مکتب «اش��اعره» بودند و باهماد «تش��یع عل��وی» و همه
ش��اخههای آن چون «زیدیه»« ،اس��ماعیلیه» و «امامیه» در راس��تای خردگرایان بودند و
چنانچه از «اقبال الهوری» نقل شد:
{..ایرانی��ان ،اصیلتری��ن نق��ش را ب��رای س��ازمان بخش��یدن ب��ه جریانه��ای خردگ��را
داشتند}...
همان دیدگاه «اشراقی» و «جسمانی» از یکتاپرستی نیز در این دوگانگی آموزشگاههای
اس�لامی به چش��م میخورد ،یانی میتوان گفت که «خردگرایان» پیروان و پخش��اننده
(م ِ
روجان) «توحید اش��راقی» بودند که از «گنوس��یزیم» (گیومرسیس��م) و اندیشه
گان ُ
ِ
کهن «پارس» و «میترا» سرچشمه میگرفت و بیشتر به «خ َرد» تکیه داشتند و نوپردازی
و بهرهجوی��ی از دانشه��ای رایگ (علوم مت��داول) زمان و فراگیری دانس��تنیها ،پایه
کارشان بود...
اما بنیادگرایان؛ که با بینش��ی پابرجا (جزمی) و ایس��تا به اس�لام و هستی مینگریسته
و مینگرن��د ،ب��ا نوپردازی و ِخ َردگرای��ی پاداندیش (مخالف) بوده و هم��ه گفتار و کردار
«ص��در اس�لام» را دگرگ��ون ناپذی��ر (غیرقابل تغیی��ر) و ب��ه روز ناپذی��ر (غیرقابل تحول)
میدانند و این «جماعت» بیش از هر چیز با فرزان (فلسفه) و دانش سخن (علم کالم)
َسر ستیز دارند و از شکافتن چالشهای (مسایل) هستی با اندیشه و ِخ َرد گریزان اَند.
خردگرایان؛ با تکیه به فرزان یونان و اندیشه اوستایی «اشراقی پارسی» که در دیدگاههای
اس�لام و «محمد» نیز راه یافته بود ،تالش داشتند تا هستی و همه پدیدههای یافتمند
(موجود) در آن را با خرد (عقل) و «اندیش��ه» بشناس��ند و به دیگران نیز بشناسانند ،اما
بنیادگرایان «اش��عری مذهب» که از دانش باالی فرزان��ی خردگرایان بی بهره (محروم)
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بودند ،دس��ت و َدس��تار خویش را به رویکرد (ظاهر) دین و فرامین اَش بسته بودند و از
هرگونه چالش (بحث) و کنکاش و فرنودگرایی (استدالل) و پژوهش (تحقیق) و گزارش
(تحلی��ل) در چگونگ��ی «آفرینش» و پیامبران و «پیش��وایان» و «کتابهای آس��مانی» و
«فرامین الهی» ...میگریختند و فرزانه گان و اندیشمندان خردگرا را که تالش داشتند
ه��ر پدی��ده و قانون و دس��توری (حکمی) را با ترازوی اندیش��ه و خرد بس��نجد و بفهمد
را ،بِزه َور (متهم) به «الحاد» و دگراندیش��ی ( ُکف��ر) و «زندگه» و ...میکردند« .فقیهان»
بنیادگرا در رویارویی با فرزان «اش��راق» و «گنوس��یزم» اس�لامی (اسالم آریایی ـ سامی)
به کلیس��ا و آموزشه��ای کیشهای «فقه��ی» آنها روی آورده و یک س��ری جالشهای
پ��اد آدمی (ضد انس��انی) ،پاد اس�لامی (ضد اس�لامی) را در جایگاه «فقه اس�لامی» و
گفتههای (اقوال) «حضرت رسول!» به تاریخ اسالم پیوست دادند ،که هیچ پیوندی نه
به اس�لام داشت و نه به «محمد» و هتا (حتی) نه به «عیسا»! ،زیرا مسیحیگری سالها
بود که به دست آخوندهای عیسوی کژراهه برده (منحرف) شده بود و هیچ پیوندی به
«عیس��ا» نداشت ،ونکه «قیصرها» و «س��زارها» برای خرسازی (استحمار) مردم و سرگرم
ک��ردن آنها به چالشهای بی پیوند (مس��ایل بیربط) و ب��ی بنمایه (بیمحتوی) دکان
«رم»
کلیس��ا را َرواگ (رونق) بخش��یده بودند تا سرزمینهای زیر بهره کشی (استعمار) ُ
را گسترش دهند...
پوشاک ویژه دین مداران (روحانیگری)

بدی��ن رو ،بنیادگرای��ان اس�لامی که تکیهگاه پایه ییش��ان کلیس��ا بود س��عی کردند تا
س��ازمان و تش��کیالتی در اسالم بس��ازند چون کلیسا ،و «سلس��له مراتب» و فرنامهایی
(عناوین��ی) برای آخوندها! بدین رو در زمان «هارونالرش��ید» ک��ه بنیادگرایان ،به گونه
گس��ترده در فرمانروایی دس��ت داشتند و «خردگرایان ایرانی و ش��یعیان علوی» در کوه
و دشت و بیابان آواره بودند ،سازمان بخشیدن به «اسالم سنتی» (اشعری) آغاز شد.
«ابو یوس��ف» که از س��وی «هارون» برای نخس��تین ب��ار برنام (لقب) «پ��اپ اعظم» یانی
«قاضیالقضات» را گرفته بود؛ گماش��ته ش��د (مأموریت یافت) تا یک سازمان آخوندی
چون کلیس��ا در اسالم بس��ازد ،و پیش از هر چیز ،پوشاک (لباس) ویژهای که رونوشت
(تقلید) از کلیسا و پدران روحانی بود برای شاگردان خودش ساخت! و وانمود ساخت
برای این که «عالِم» (دانش��جو و دانش��مند دینی!) از «عامی»! (توده زحمتکش مردم)
بازش��ناخته ش��ود! همه ش��اگردان مدارس کیش��ی (پدران روحانی = کلیسا) بایستی
پوش��اک ویژهی��ی چون پوش��اک کش��یشها به ت��ن کنند که پوش��اک کش��یشها نیز،
رونوشتی (تقلیدی) از ردای (قبای) بادیه نشینان تازی و سامی بود...
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«سید جمال الدین» و نوزایی (رنسانس) اسالمی

در دو سده گدشته ،بخشی از روشن اندیشان ایران ما و بیشتر سرزمینهای اسالمی،
در پی هنایش (تأثیر) یافتن از واگشت (انقالب) بزرگ فرانسه ،دگر بار تالش کردند تا
س��امانه (سقف) ش��کافی در پندارها (افکار) و باورهای (عقاید) مردم مسلمان کرده و
«طرحی نو» دراندازند!
پیشوای این راه« ،سید جمالالدین اسدآبادی افغانی!» بوده است .وی که نزدیک ده
زبان دنیا چون پارس��ی (فارس��ی) ،عربی ،ترکی ،فرانسوی ،انگلیسی و روسی و ...را به
خوبی میدانست و سرزمینهای بسیاری را گشته بود و اندوختههای بسیار داشت با
ش��عار یک پارچه گی (وحدت) کشورهای اسالمی برای بازگشت به واالیی و ارگمندی
(عزت و عظمت) گذش��ته ،از «اسدآباد همدان» برخاس��ت و پیام نیمه خردگرای اَش را
ت��ا «بلخ» و «بخارا» و «اس��تامبول» و «قاه��ره» و «لندن» و «پاری��س» تنینافکن کرد و با
رورش دادن ش��اگردانی «خردگرا» و «وحدتجو» اندیشههای واگشتی (انقالبی) خود
َپ َ
را در جهان اسالم پخشگُستر (منتشر) ساخت!
«س��ید جمال» که درفش دار (پرچمدار) خردگرایی دینی بود ،بدون گمان از تیغ و تیر
«بنیادگرای��ان» در ام��ان نماند و چون همه خردگرایان تاریخ ب��ه «الحاد» و زندیگ و دگر
اندیش (کافر) بزه َور (متهم) شد! برای انگیزش توده واروی (تحریک عوام علیه) «سید
جمال» ،هتا «بنیادگرایان ضد عقل» همه گیر (شایع) کردند که «سید» ختنه نیست!!
«س��ید جمال» پس از این که به کش��ور خودش ایران دورانده (تبعید) ش��د در پناهگاه
اَش که به گمان بس��یار در «ترکیه»« ،روس��یه»« ،انگلس��تان» و یا «فرانسه» بود ،نیز آزاد
نمان��د و ب��ا ترفنده��ای (توطئهه��ای) بنیادگرایان و زور س��رنیزه پادش��اهان هیچ جای
آبیمی (ایمنی) برای ماندن نیافت!
«س��ید جمال» تالش کرد تا «مراجع تقلید» و رهبران س��نیها (تسنن) را به هم نزدیک
کند و با یکپارچه نمودن (اتحاد) مسلمانان و یکپارچه ساختن «دین و سیاست» ،کشور
بزرگی از مسلمانان بسازد؛ بدین رو تماسهای بسیاری با پادشاهان و «مراجع تقلید»
«مفتیهای» کیشهای گوناگون اسالمی گرفت ،که تالشش بی هنایش (اثر) نبود.
و ُ
برونبرد (صادر) شد از
ناروش��ماری (تحریم) تنباکویی که از س��وی «میرزای ش��یرازی»
ُ
نمونه پیامدهای کوششهای «سید جمال اسدآبادی» بود!
«س��ید» بر آن بود که دین مداران (روحانیون) بنیادگرا و ِخ َردگرا و پادش��اهان را بر س��ر
یک میز بنش��اند؛ و «ق��رآن» را از گورس��تانها (قبرس��تانها) و تاگچهها(طاقچهها) به
میدان (صحنه) چالش (بحث) و بررسی و گزارش همبودین (نقداجتماع) بیاورد ...در
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چگونگی کوش��ش و سنجش (میزان) پیروزی «س��ید» بایستی «رساله» ویژه یی نوشت
که در این جا پروای (مجال) آن نیس��ت ،وانگهی میتوان گفت که «سید» جهاندیده
و خردگ��را ،نخ��ش مهندی برای دوب��اره جان دادن به «سیاس��ی نمودن ت��وده مردم» و
«تحریک علما و سیاس��یون» داش��ت و همه تالشها و واگشتهایی (انقالباتی) که در
پی او در جهان اسالم پدید آمد؛ بی سرچشمه (بینشأت) از تالشهای او نبود.
نخستین دانشجویان ایرانی در باختر (غرب)

در پای��ان س��ده نوزدهم و آغاز س��ده بیس��تم که پای چن��د دانشآموز ایران��ی به یاختر
باز ش��د؛ دس��تاویز (موجب) آن ش��د تا آرام آرام همبودگاه (جامعه) «س��نتی» ایران که
به س��ختی (ش��دیداً) در بند (اس��یر) «اس��تبداد س�لاطین» و «اس��تحمار مالیان» بود،
تکانی بخورد .گش��ایش «دارالفنون» در تهران به رادی (همت) «امیرکبیر» (فراهانی)،
نخس��تین گام برای آزادس��ازی پندار (ذه��ن) ایرانی از پی ورزیه��ا (تعصبات) دیرینه
«بنیادگرای��ان دینی مقلد کلیس��ا» بود .بدی��ن رو میتوان این گام ب��زرگ «امیرکبیر» را
آغازی دیگر از تالش اندیشمندان خردگرای ایران در جهت بینایی و «بیداری بخشی»
به مردم دانست.
«امیرکبیر» خود از میان (جمله) چند تن جوانی بود که نخستین دانشجویان ایرانی در
باختر را پایه ریخت .وی به همراه چند تن دیگر به اروپا فرستاده شده بود اَند تا بتوان اَند
آموزش و دانشهای نو را فرا گیر اَند ،و «امیرکبیر» به گاه به پایان رساندن دانش آموزی
خوی��ش و بازگش��تن به میهن ،بر آن ش��د ت��ا دالورانه از همه نی��روی اَش برای رهانیدن
جوانان کش��ور از دام��ان پندارهای بنیادگرا یا ایس��تااندیش!! س��ود جوی��د« .داوری»
(قضاوت) و «آموزش» تا آن زمان به گونه دربس��ت؛ به دس��ت دین م��داران (روحانیان)
ب��ود و به همی��ن رو میبینیم پ��س از «صفویه» و باز ش��دن جای پای برادران «ش��رلی»
و دیگر بازرگانان (تجار) انگلیس��ی به ایران ،رویش (رش��د) اندیش��ه یی و دانشپروری
ایرانیان میمیرد و به ویژه در هنگامه پادش��اهی (سلطنت) «قاجاریه» ،ایران سیاهترین
دوران زیس��ت (حیات) خود را میگذراند .ناآگاهی (جهل) و نادانی و تباهی (فس��اد)
و بی نوایی از یک س��و ،و میهن فروش��ی شاهان از سوی دیگر ،میرفت تا ایران را برای
همیش��ه از گیتاشناس��ی جهانی (جغرافیای عالم) پاک کند! وانگهی پاگیری «انقالب
مشروطه» که زیس��ت و جان بازی (شهادت) َمردان بزرگی چون «فراهانی» (امیرکبیر)
بیهنایش در پیدایش آن نبود؛ راه نوینی را در برابر ایرانیان گشود.
در آن زمان که ش��مار (تعداد) دانش آموختههای (تحصیلکردههای) بیرون از کش��ور
روز به روز رو به افزایش بود و با باز ش��دن فراگرد (محیط) «سیاس��ی –اجتماعی» کشور
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و پیدایش ماش��ین چ��اپ و روزنامه در ایران ،مردم با پندار و اندیش��ههای نوینی آش��نا
(رشد)
میش��دند ،پایههای واگشت (انقالب) ریخته ش��د و جنبش «مشروطه» گوالش ُ
کرد.
در جنب��ش «مش��روطه» نی��ز س��تیز (دع��وای) تاریخ��ی دوگانگ��ی برداش��ت از اس�لام
(بنیادگرای��ی و خردگرای��ی) را به خوبی میبینیم! و همه میدانی��م که بنیادگرایی دین
مداران (روحانیون) و «مراجع تقلیدی» چون «شیخ نوری» چه نگون بختی (فاجعهیی)
به بار آورد و دوباره میهن را واس��پاری (تحویل) «استبداد سلطنتی» و «اسالم فقاهتی»
بنیادگرا داد.
باری دگر دین مداری (روحانیت) در دنباله روی (تقلید) و مسیحیگری

ت��ا جنبش «مش��روطه» ،دین م��داری (روحانیت) بیش��تر ب��ه داوری (قض��اوت) و اداره
«حوزهها» کی پرداخت ،یانی با دربار س��اخته بود که با چیرگی بر بخش��ی از پایههای
«قدرت!» به همکاری تاریخی خود با پادش��اهی (س��لطنت) پ��ی گیرد! (ادامه بدهد)!
و بیش��تر ب��ه همان مزگت (مس��جد) ک��ه «مدرس��ه» و «قضاوتخان��ه» بود بپ��ردازد و از
دس��ت درازی (دخالت) در کار کش��ورداری (سیاس��ی) پرهیز کند! یان��ی دین مداری
(روحانی��ت) در آن هنگامه (ش��رایط) در ج��ای گاه «اُرتدکسهای» مس��یحی بود (این
بخش (تقسیم)بندی سهگانه برای اسالم که کاری نو میباشد را ما از اینجا و این نوشته
پیش میکش��یم (مط��رح میکنیم) تا در آینده بیش��تر آن را بش��کافیم و ُمراد (منظور)
از «اُرتدک��س بنیادگرای��ی» در دین در پناه کلیس��ا و مس��جد ( )orthodoxeمیباش��د.
وانگهی با رشد جنبش آگاهی بخشی که از سوی «روشن کفران» و خردمندان هنایش
یافته از واگشت (انقالب) فرانسه در میهن ما آغاز شده بود ،دین مداری هم کوشندهتر
به بازار کش��ورداری (سیاس��ت) کشیده شد که باز همان دو بینش در دین ،بنیان چند
راهه زنی دین مداران (موجب انشعاب روحانیون) شد.
اسالم کاتولیک و اسالم ارتدکس

 1ـ بخش پیشرو دین مداران (جناح مترقی روحانیون) اسالمی (کاتولیکها = دخالت
در سیاست با شروط )catholique :بر این باور بود که «مشروطه دفع اَفسدی است به
فاس��د!» یانی برای یک دوره کوتاه میتوان آن را پذیرفت ،زیرا از س��تمرانی (استبداد)
ش��اهی یک گام (فاز) پیش تر اس��ت! و بر همین پایه ،فرنودهای (اس��تدالالت) دینی
هم میکردند و «مش��روطه» که از س��وی خردگرایان واگش��تی (انقالبی) پا گرفته بود را
با باور (عقیده) دینی خود همس��نگ (انطباق) میدادند و از آن پش��نیبانی (حمایت)
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میکرد اَند!
ای��ن گونه (ن��وع) برداش��ت از اس�لام را ،م��ا «کاتولیک» مینامی��م (روحانی��ون مدافع
حکوم��ت مش��روطه) چون آنها ب��ه «مرجعی��ت مذهبی» (پاپ) ب��اور داش��تند؛ یانی به
«وحدت دینی» زیر «اش��راف مرجعیت» و ارگ گذاری به س��امان (نظم) رایگ (موجود)
در همبودگاه (جامعه) و رای مردم برای دگرگون س��ازی (تحول) س��اختار همبودگاهی
(اجتماعی) باور داش��ته و خود را همراه با م��ردم و خردگرایان کرده بودند! و میگفتند
کابینه (دولت) بایس��تی از سوی رای مردم اداره بشود ،با «حفظ شئون اسالمی» که از
روش آنها (مراجع تقلید کاتولیک) دیکته خواهد شد!
ِ
جنگ کیش رویاروی کی��ش (مذهب علیه مذهب) هر چند «ش��یخ فضلالله»
در ای��ن
(رهب��ر ارتدکسها) شکس��ت خ��ورد و ب��ه دار آویخته ش��د! وانگهی پنداره��ای (افکار)
واپسگرایانه (ارتجاعی) و بنیادگرایانه پاد اندیشه یی (ضدعقلی) او وارد بهستان رایزنی
(مجلس ش��ورا) ش��د! که خود ریش��ه یی ترین (اصیلترین) بنیان ک��ج َروی (انحراف)
جنبش گردید!
پس از ُکشتن (اعدام) «شیخ فضلالله نوری» بدست «مشروطهخواهان» ،درز (شکاف)
می��ان دی��ن م��داران (روحانی��ون) ژرفت��ر ش��د و «س��ازمان روحانیگری» همبس��تگی
(انس��جام) خ��ود را از دس��ت داد؛ ب��ه ویژه ای��ن که «انقالب مش��روطه» هم ب��ه کج راهه
کش��یده شد و آخوندهایی که هوادار «مشروطه» بودند نیز ،تن به «مشروطه سلطنتی»
دادند« ،مش��روطهیی» ک��ه در فرمانروایی س��تمرانی درب��ار و جهانخواران ب��ود! و دین
مداران «سیاس��یکار» هم که به بهستان راه یافته بودند! (مگر چند تن انگشتشمار)
چیزی از کنار گودنشینان (مخالف مشروطه) کم نمیآوردند!
زیرا که آنها همدست و همداستان خواستههای (امیال) شاهان قاجار و جهان خواران
بودند و در بسیاری از زمانها از گذراندن دادیکهای (قوانین) جلو میگرفت اَند!
پایهه��ای «حکوم��ت والی��ت فقی��ه» نی��ز از هم��ان دوران نه��اده ش��د و «روحانیگ��ری»
آزادکامیهای فراگیر (اختیارات تام) و «حق وتوی» همه جانبه در بهستان (مجلس) را
در شایندگی (اختیار) خویش گرفت.
«والیت فقیه» از «مشروطه» پای خود را استوان (محکم) کرد

خیلیها بر این گمان اَند که «حکومت والیت فقیه» که در پی به چنگ آوری (تصاحب)
واگش��ت (انقالب) مردمی بیس��ت و دوم بهمن به روی پیشگاه (صحنه) آمد ،پدیدهیی
نوپ��ا (نوظهور) بوده اس��ت! وانگهی تاریخ ،وارون (خ�لاف) آن را گواهی میدهد! زیرا
از هم��ان آغ��از «انقالب مش��روطه!» ،دین مداری (روحانیت) توانس��ت پ��ای خود را در
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«ق��درت» و «قانونگذاری» اس��توان (محکم) کن��د! و دین و دین��داری را بهانهیی برای
رودر رویی (مقابله) با «اندیشههای پویا» و «خردگرایی» به کار گیرد!!
«والی��ت فقیه» از همان جا آغاز ش��د که در زمان «محمد علی ش��اه» ،پیوس��ت (متمم)
هوده بنیادین (قانون اساس��ی) تهیه ش��د و در «اصل یکم» ،شاه «مروج مذهب شیعه»
خوانده ش��د!! و در «اصل دوم» دین مداران پاس��دار «منافع صنفی» خود در جای گاه
پاسداری از دین شدند و «حاکمیت مطلق» را از آن خود نمودند!
م��ا در اینج��ا« ،اص��ل دوم» پیوس��ت ه��وده بنیادی��ن (متمم قان��ون اساس��ی) را که در
س��ال ( 1323ه ق) به دس��تینه (امضای) «محمد علی ش��اه» رس��یده اس��ت را ،از نگر
میگذرانیم:
اصل دوم« :مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تائید حضرت امام عصر عجلالله
فرج��ه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنش��اه اس�لام خلدالله س��لطانه و مراقبت حجج
اس�لامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأس��یس ش��ده اس��ت باید در هیچ عصری
از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس��ه اس�لام و قوانین موضوعه حضرت
خیراالنام(ص) نداش��ته باش��د و معین است که تش��خیص مخالفت قوانین موضوعه با
قواعد اس�لامیه به عهده علمای اس�لام ادام الله برکات وجود هم بوده و هس��ت معهذا
رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین
و فقیهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعالم
و حجج اس�لام و مراجع تقلید ش��یعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور
باش��ند معرفی به مجلس ش��ورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیش��تر به مقتضای
عص��ر اعض��ای عضویت بشناس��ند تا موادی که در مجلس��ین عنوان میش��ود به دقت
مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم
داش��ته باش��د طرح و رد نمایند ک��ه عنوان قانونیت پی��دا نکند و رأی ای��ن هیئت علما
در ای��ن ب��اب مطاع و متب��ع خواهد بود و این م��اده تا زمان ظهور حض��رت حجت عصر
عجلالله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».
این «اصل» که از س��وی دین مداران در س��ال  1323ق ََمری به ه��وده بنیادین (قانون
اساسی) راه یافت بیانگر یک دریا سخن است که از همان دوران« ،والیت مطلقه فقیه»
پایهگذاری ش��ده و ش��ناختگری (رس��میت) یافته ،از ترفند (حیله) و فریب کاری دین
مداران و دشمنی شان (ضدیت شان) با «اسالم» و «خرد» و «رأی مردم» است!
«قانون اساسییی» که به فراوانی (برکت) خونها و تالشهای فرزندان تنومند (رشید)
ایران��ی بر دربار واداش��ت (تحمیل) ش��ده ب��ود و میرفت تا ایران را از یاوههای کیش��ی
(خرافات مذهبی) و برده گی (اس��ارت) آخوندی به َدر آورد! را ،دوباره دربند و پایبند
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«م�لا» کرد و هم��ه آن نبرده��ا و پیکارها (مبارزهه��ا) و تالشهای آگاه��ی آزا دیبخش
پی��ش تازان «مش��روطیت» را بر باد داد! و نگ��ر پنج دین مدار (روحان��ی) را برابر با رای
همه توده (تمام ملت!) برابر شمرد ،و این راستی گریز ناپذیر است که «حکومت والیت
فقیه» نه از س��ال هفت هزار آریایی میترایی 1357( ،خورشیدی) ونکه از سال 1323
خورشیدی با گذراندن (تصویب) همین «اصل» واپسگرایانه (ارتجاعی) شناسایی شدو
گزینش (اختیار) و یازش (اراده) مردم به دست چهار پنج دین مدار (روحانی) افتاد!
به همین منشور «اصل دوم» نگاهی بیندازیم!
ـ ب��ه رس��ولالله و امام زمان «حض��رت» میگویند!! ام��ا «علی ش��اه» را «اعلی حضرت»
(اعلیحضرت) مینامند!
ـ و همان بهس��تان رایزنی میهنی (مجلس شورای ملی) را که از سوی مردم و بیشترین
ش��مار روشن اندیش��ان آموزش دیده اروپا پایه ریزی شده است را« ،مجلس امام زمان»
میخوان اَند! و آن را بهستانی میدان اَند که با «توجهات آن حضرت» پایه ریزی شده
است.
ـ و همان دادیکها(قوانین) و دستورهایی که به «تصویب» نماینده گان مردم میرسد!
بایس��تی به دس��تینه «مراجع تقلید» برس��د ،چرا که به جز این ،جنبه دادیک (قانونی)
نخواهد داش��ت! و نماین��دگان «مراجع» هوده (حق) هر گون��ه «وتویی» را دارا میباش
اَند!
ـ و در همان ماتک (ماده) دوم ،تا زمان «ظهور امام زمان» یارایی جابجایی و فراگش��ت
(امکان تغییر و تحول) نیست!!
خوب بایستی از این کسانی که امروز آرنگ (شعار) دادیک (قانون) «اساسی مشروطه»
را میدهند ،پرس��ید! آن «قانون اساس��ی» ب��ا همین «قانون اساس��ی والیت فقیه» چه
دگرگونی دارد!؟
او َه��م ،ب��ه ن��ام دین و اس�لام و فرمانروای��ی (حکومت) امام زم��ان و ...مردم را کش��تار
همگانی (قتلعام) میکند و دادیک پاد مردمی (قانون ضدمردمی) مینویس��د! شما
هم ،س��نگ «قانون اساس��ی» را به س��ینه میزنید که درس��ت کامیابج��و (مؤید) همان
دیدگاههای «خمینی» و «فقهای» دیگر است! و رای همه نمایندگان مردم در برابر رای
پنج دین مدار (روحانی) ،هیچ است!
پس به خوبی روش��ن اس��ت که «سلطنت و روحانیت» دو روی یک سکهاند! که پاد رای
(ضد رأی) مردم و رو در روی فرمانروایی دادیک (مخالف حکومت قانون) و فرمانروایی
اندیشه و ِخ َرد و مردم هستند!! و هر دو دسته ،بر این باور اَند که مردم ،نیازمند رهبر و
رور (ولی) و بزرگ تر هستند...
سرپرست (قیم) و َس َ
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چگونگی پیوست دین مداران کاتولیک به «نهضت مشروطه»

این پرس��ش ش��اید در پندار (ذهن) بسیاری از پژوهش��گران و تاریخنویسان پیش آمده
باش��د که چگونه شد ،بخشی از بال (جناح) دین مداری (روحانیت) درفشدار «انقالب
مش��روطه» ش��دند و آن چنان غهرمانان��ه به میدان آمدند و از حرک��ت «انقالبی» مردم و
«روشن اندیشان ِخ َردگرا» پشتیبانی کردند؟!
ی��ک نکته بس��یار در خ��ور نگرش (قابل مالحظه) اس��ت :ای��ن که دو ب��ال دین مداری
«ارتدکسها» و «کاتولیکها» در آن زمان همه جانبه از هم جدا شده بودند و این بدین
رو ب��ود که «ارتدکسها» فراگیر در آغوش «س��لطنت» و ش��اه خزی��ده بودند ،و گوش به
زنگ دس��تورها و خواهشهای «س��لطان» بودند و «فتوا» و دستورشان در راه استواری
(تثبیت) «سلطنت» بود!
وانگهی «کاتولیکها» که از نگر ترازداری (اقتصادی) وابسته به بازار بودند ،در پیشگاه
آنه��ا (یانی بازاریان) بودند! و به همین رو (مس��لماً) چون هماوردیهای (رقابتهای)
جهانخواری (اس��تعماری) نیز در آغازین ش��الهای س��ده بیس��تم به اوج خود رس��یده
ب��ود ،و «روس» و «انگلیس» و «آلمان» و ...به هر دس��تاویز چن��گ میانداخت اَند تا به
سود بیش��تری در ایران برسند ،بنیان (موجب) برخی تنشها در همبودگاه (جامعه) و
س��ازمانهای هنگارین (رسمی) که دین مداری (روحانیت) بخش ریشه یی (اساسی)
آن بود میشد!
هماوردی دین مداری (رقابت روحانیت) در بنیان (تأسیس) بانک روس

«روسیه» در پی پیمانی (قراردادی) که با ایران بسته بود تا بانکی در «تهران» بگشاید!
بدین رو ،زمین گورستانی را که دوشادوش (مجاور) یک مزگت (مسجد) امام زاده بود،
کاندید خرید کرد!
این زمین چون «وقفی» بش��مار میآمد (محس��وب میش��د) میبایست از دین مداران
(روحانیون) خریداری شود!
از این رو ،س��رکردگان (مس��ئوالن) بانک «اس��تقراضی روس» بنام «مستش��ارالتجار» را
گماش��ته (مأمور) خرید این زمین کردند .وی ،نخست به «طباطبایی» (یکی از رهبران
مش��روطه) روی آورد (مراجعه کرد) وانگهی نتوانست با وی به همراهی (توافق) برسد،
از این رو ،نزد «ش��یخ فضلالله نوری» رفته ،زمین گورستان را به همراه «مدرسه قدیمی
چ��ال» ،ک��ه در کنار ه��م بودند؛ به به��ای (مبلغ) هفت س��د و پنجاه توم��ان خریداری
میکند! و «بانک استقراضی روس» را میسازد!
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این نخس��تین درگیری و دوگانگی (اختالف) ریش��ه یی میان «ش��یخ فضلالله» با دین
مداران (روحانیون) «مش��روطهخواه» ،چ��ون «طباطبایی» و «بهبهان��ی» بود! و بدیهی
است که «بهبهانی» و «طباطبایی» از کارکرد (عملکرد) «نوری» خرسند نبوده و مردم را
ِ
بنیان بنای ساختمان در زمین «موقوفه» خریداری
به شورش (تشجیع) و رودر رویی با
شده میکنند!!
ناهمس��انی (اخت�لاف) دین م��داران کاتولیک (ه��واداران مش��روطه) با دی��ن مداران
ارتدک��س (دربار و ش��یخ فضلالل��ه) اوج گرفته و م��ردم در پی راه پیمای��ی (تظاهراتی)
در مزگ��ت «ش��اه» ِگرد ه��م میآیند و پ��س از آن با ش��وراندن یک س��خنران (واعظ) به
ساختمان نیمه ساز بانک یورش (حمله) برده و آن را ویران میکنند.
«ش��اه» و «ش��یخ فضلالله نوری» و «امام جمعه» تهران (که داماد ش��ده بود)؛ به تندی
(ش��دیداً) با کارکرد (اقدام) دی��ن مداران کاتولیک پاداندیش��ی (مخالفت) میکنند،
وانگهی تالش ش��ان ب��ی َبر (بی فای��ده) میافتد و دول��ت ناگزیر (مجبور) میش��ود با
پرداخ��ت چند هزار تومان زیانکاری (خس��ارت) به بانک ،دنب��ال گیری پیرنگ (اجرای
طرح) را در گورستان! و مدرسه «چال» بی جنبش (متوقف) کند!
این گام (اقدام) دس��تاویزی میش��ود که دین مداران کاتولیک همبستگی (انسجام)
بیش��تری گرفته و زیر رهبری دو «س��ید» (بهبهانی و طباطبایی) جای گیرند؛ و روش��ن
اندیشان ِخ َردمند دانش آموخته (تحصیل کرده) در باختر و دیگر «علمای متعهد» زیر
نام این دو «س��ید» ،س��امانههای (تش��کیالت) مردمی بزرگی را پایه ریخته و بنیادهای
آغازین «انقالب مشروطه» را مین َهند!
از سوی دیگر ،در بازار ،زمان درازی بود که بازاریان از گمرک «تهران» و «تولیت! مستر
نوژ بلژیکی» به تنگ آمده بودند و همه گاه (مرتب) به «علما» ش��کایت میبرد اَند ،زیرا
وی «تعرفههای» گمرکی را روز به روز افزایش میداد ،و دشواریهای پاردی (مشکالت
مالی) را برای بازاریان پدید میآورد!
بدین رو ،درگیر شدن با «نوژ» و تالش برای برکناری او از سوی (توسط) بازاریان و دین
م��داران (روحانیون) ه��وادارش (کاتولیکه��ا) اوج میگیرد! به وی��ژه« ،مالها» از چند
قرتور (عکس) «مس��یو نوژ» در پوش��اک (لب��اس) آخوندی که هن��گام رخس (رقص) با
لماس��که گرفته شده بود بهرههای (استفادههای) «تبلیغاتی» بسیاری رویاروی (علیه)
وی نموده و به مردم میگفتند که اینها در تالش (صدد) براندازی دین و ناس��زاگویی
(توهین!) به دین مداران (روحانیون) هستند و!...
به جز این درگیری که بازاریان با گمرک داشتند ،دوگانگی (اختالف) دیگری هم میان
آنه��ا با درب��ار پدید آمد! و آن هنگامی بود که به ش��وند (علت) جنگ میان «روس��یه» و
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«ژاپن» صادرات قند به ایران کاهش پیدا کرده بود و بازاریان از این پیش آمد (فرصت)
ناروا گری (سوءاستفاده) کردند و یک سوم بر بهای (قیمت) َکند (قند) افزود اَند .این
گام ،انگیزه (موجب) شد که «عطاءالدوله» فرمانروای (حکمران) «تهران» سران بازار را
ب��ه پیش خوانده (احض��ار کرده) و از آنان بخواهد تا بهای َکند (قیمت قند) را به اندازه
گذش��ته بازگردان اَند ،وانگهی بازاریان همسویی (موافقت) نکرده و پیشنهاد نمود اَند
که بخشی از سود فزونی (اضافه) را نیز به دولت بدهند...
گف��ت و گو (مذاکره) میان فرمان��روا (حکمران) و بازاریان به هوده (نتیجه) نمیرس��د،
«عطاءالدول��ه» دس��تور میده��د که چند ت��ن از آدمهای (افراد) سرش��ناس ب��ازار را به
«فلک» بس��ته و پاهای ش��ان را چ��وب بزنند .از میان (جمله) کس��انی ک��ه این «تنبیه»
(تعزیز) دربرگیرش (ش��املش) میش��ود «حاج سیدهاشم قندی» است که از بازرگانان
(تاج��ران) بزرگ ش��هر اس��ت و رهیافت (نفوذ) زی��ادی میان دین م��داران (روحانیون)
کاتولی��ک دارد .وی ب��ا این که دارای س��ه مزگت (مس��جد) در تهران اس��ت؛ بنیادهای
یاری دهنده (مؤسس��ات خیری��های) نیز بنیان نهاده ،بدین رو یک گروه (باند) بس��یار
گس��ترده یی (وس��یعی) از دی��ن م��داران (روحانی��ون) را در گزینش (اختی��ار) و یازش
(اراده) وی هستند.
در این گاه (مرحله) دو «سید» به پشتیبانی (حمایت) از بازار برخاسته و دستور ایست
کاری همگانی (اعتصاب عمومی) میدهند! همه بازار بسته میشود و انبوهی از مردم
در مزگت (مس��جد) «ش��اه» ِگرد هم میآیند! (جمع میش��وند!) و «س��ید جمالالدین
اصفهان��ی» که از نمونه(زمره) دی��ن مداران (روحانیون) کاتولیک بوده اس��ت ،به منبر
رفته و به تندی (ش��دیدا) به دولت و «ش��اه» پرخاش (حمله) میکند! «امام جمعه» که
از گروه ارتدکسها و داماد «ش��اه» بوده اس��ت ،پرخاش به ش��اه را ب��ر نمی تابد (تحمل
نکرده) و «سید جمال اصفهانی» را به «بابی» و دگر اندیش (کافر) بودن بزه ور (متهم)
کرده و وی را از منبر پایین میکشد!
درگی��ری و زد و خ��ورد تن��دی (ش��دیدی) در مزگ��ت می��ان ارتدکسه��ا و کاتولیکه��ا
در میگی��رد .دو «س��ید» (بهبهان��ی و طباطبایی) با پش��تیبانی (حمایت) و پاس��بانی
(حراس��ت) م��ردم به خانههایش��ان ب��از میگردند ،وانگه��ی کینه و درگی��ری روانی در
می��ان همبودگاه (جامعه) تندی (ش��دت) بیش��تری میگیرد .پس از ای��ن درگیری که
برخی گفتهاند دو «س��ید» هم زیر «ضرب و ش��تم» و خوارش��ماری (اهانت) جای گرفت
اَن��د« ،بهبهان��ی» و «طباطبایی» به هم��راه گروه بس��یاری از دین م��داران (روحانیون)
هوادارش��ان (کاتولیک) و مردم بس��یاری به نش��انه (به عنوان) واخواهی (اعتراض) در
«عبدالعظیم» ِدژپناه (متحصن) شده و بست مینشین اَند!
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در همی��ن هنگام��ه ،در ش��هرهای کرمان و کزوی��ن (قزوین) نیز برخ��ی از دین مداران
(روحانی��ون) از س��وی فرمانروایان بومی خوار داش��ته ش��ده و آزار میبینن��د .از نمونه
(جمله) «حاجی محمدرضا» در کرمان .وی ،در پی برانداختن یک شورش و برانگیختن
(تحری��ک) مردم رویاروی (علیه) دولت ،دس��تگیر و «فلک» میش��ود ،و همانند (مثل)
همی��ن کار را ب��ا چند دین م��دار (روحانی) دیگر در کزوین (قزوی��ن) و تبریز میکنند،
بدین رو ناخودآگاه و با برانگیختن (تحریک) خود دولت مردان ،بخشی از دین مداران
(روحانی��ون) کین��ه تندی از دربار به دل میگیر اَند و رس��یدن ای��ن گزارشها (خبرها)
به وندس��ار (مرکز) مایه شور آفرینی (موجب تش��جیع) بیشتر دین مداران (روحانیون)
کاتولی��ک میش��ود! روز به روز ،ب��ر انبوه (تع��داد) بستنش��ینان «عبدالعظیم» افزوده
میش��ود و زنان و مردان با رذاه پیمایی (تظاهرات) در تهران و در بین راه «ش��اه» ،از او
میخواهند که به خواستههای «علما» گوش دهد.
ای��ن راه پیماییها (تظاهرات) مایه (موجب) ش��ورشها و درگیریهای (اغتشاش��ات)
ش��دیدی در شهر میش��ود ،و درگیری به دربار هم کشیده میشود و چند تن از روشن
اندیشان (روشنفکران) که بیشترین آنها (اکثراُ) دانش آموختههای (تحصیلکردههای)
باختر بود اَند؛ از بستنش��ینی «علمای» کاتولیک پش��تیبانی میکنند و مایه ناآشتی
(موجب قهر) و تندخویی (غضب) «شاه» شده و خانه رانده (تبعید) میشوند!
بستنش��ینی در «عبدالعظیم» که نخس��تین گام بلند «انقالب مشروطه» بود با هشت
س��امه (شرط) ریختار (فرموله) ش��ده به «شاه» پیشکش میش��ود که پذیرفته میشود
و بستنش��ینی پایان مییابد و «علما» با کالس��که «ش��اه» و ارگمندیهای (احترامات)
بسیار در میان پیشواز (استقبال) ُپر شور مردم به شهر باز میگرد اَند.
نخستین س��امههای (ش��روط) «علما» که س��پس به بنیانگذاری دادگستری (تشکیل
عدالتخانه) و بهستان رایزنی میهنی (مجلس شورای ملی) انجامید؛ ازاین گونه بود:
 1ـ نبود عس��گر گاریچی در راه قم (وی امتیاز درش��که و گاریرانی راه قم را از دولت
گرفت��ه و با مس��افران بدرفتاری میک��رد ...که موجب گله و ش��کایت طلبهها و مردم
بود).
 2ـ ب��از گردان��دن حاج��ی می��رزا از رفس��نجان به کرم��ان (وی در پی فلک ش��دن به
رفسنجان تبعید شده بود)
 3ـ بازگردانی��دن تولی��ت مدرس��ه خ��ان مروی به حاجی ش��یخ مرتض��ی (تولیت این
مدرسه در پس شورش و حمله به محل نیمهساز بانک روس از یک روحانی کاتولیک
بازستانده و به آخوند ارتدکس واگذار شده بود)
 4ـ بنی��اد «عدالتخان��ه» در تمامی کش��ور (این ماده خود عامل اساس��ی و بنیادین
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انقالب مشروطه و گشایش مجلس شورای ملی در ایران شد)
 5ـ روان گردانیدن قانون اسالم در تمامی کشور
 6ـ برداشتن مسیو نوژ از سر گمرک و مالیه
 7ـ برداشتن عالءالدوله از حکمرانی تهران
 8ـ کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمری کارکنان دولت.
پ��س میت��وان پایهریزی انقالب مش��روطه و چگونگی پیوس��ت بخش��ی از دین مداری
(روحانیت) (کاتولیکهای دادیک=قانونگ��را) را به پیکار (مبارزه) تودههای مردم در
چند نکته زیر ریختاره (فرموله) نمود:
درگی��ری (اختالفات) دین مداران (روحانیون) کاتولی��ک با دین مداران ارتدکس برای
ساختمان «بانک استقراضی روس».
وابس��تگی دین مداری کاتولیک به بازار و بازرگانان (تجار) و گرانی َکند (قند) از سوی
بازاریان و دشمنی (مخالفت) دولت با این گرانی.
دش��واریهای (مشکالت) گمرکی و پاردی (مالی) «مس��یو نوژ بلژیکی» که این هم در
پیشگاه شودهای پاردی (مالی) بازار بوده است!
ن��ا ارگی (بیاحترامی) به دین مداران (روحانیون) کاتولیک و «فَلَک» و خانه گریزاندن
(تبعید) کردن آنها!
بازس��تانی «تولی��ت» برخ��ی از آم��وزش گاهه��ا (م��دارس) از دی��ن م��داری (روحانیت)
کاتولیک و سپردن (محول کردن) آن به دین مداران ارتدکس!
نبود داد همبودگاهی (عدم عدالت اجتماعی) و خودکامگی دربار و درباریان
هوش��مند (متوجه) کردن دولت به دادیکهای (قوانین) اسالمی و با وارسی (نظارت)
دین مداران (روحانیون) در ترادیک (قانون)گذاری!
چ��ون در این جا ما در نگر (نظر) نداریم «انقالب مش��روطه» را واکاوی (تحلیل) کنیم،
تا همین جا بس��نده کرده و پای فش��اری (تأکید) میکنیم که در پی «مش��روطه» دین
م��داران (روحانیون) ارتدکس ،اندکی گوش��ه نش��ین (منزوی) ش��دند -ب��ه ویژه پس از
ُکش��تن ش��یخ فضلالله -و پ��س از چندی ،خ��ود دین م��داران کاتولی��ک دادیک َوش
(قانونگرای) هوادار «مش��روطه» به ارتدکس!! روی آورده و خود بخشی از توان (قدرت)
سیاسی ُشد اَند! زیرا در پی ساختار (تشکیل) بهستان رایزنی میهنی (مجلس شورای
ملی) خود دین مداران (روحانیون) کاتولیک در فرساری (قانونگذاری) و فرمانروایی
(حکومت) و کشورداری (سیاست) انبازگر (دخیل) ُشد اَند.
وانگهی آنچه فراگیر (کامالً) در بررسی تاریخی «انقالب مشروطه» نمایان است این که
رهبران دینی هوادار «مش��روطه» با پش��تیبانی از آرمانهای (اهداف) روشن اندیشان
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واگش��تی (انقالب��ی) در پ��ی آن (ص��دد) بودهان��د ت��ا دادیک (قان��ون) را ج��ای گزین
خودکامگیهای «س��لطنت» کرده ،و «عقل و خرد» را به جای خرافهها و پی ورزیهای
(تعصبات) بیجای آیینی (مذهبی) بنشان اَند!
آماج (هدف) ریشه یی «علمای» دینی هوادار «مشروطه» به ویژه دو «سید» (طباطبایی
و بهبهانی) این بوده اس��ت که از گس��ترش (نفوذ) نا آدمی (غیرانسانی) و واپسگرایانه
(ارتجاع��ی) دی��ن م��داری (روحانیت) بنیادگ��را بر همب��ودگاه (جامعه) و اندیش��ههای
(افکار) مردم بکاهند و سرنوش��ت مردم را به خودش��ان بس��پارند! در همسویی (تایید)
این گفته نویسنده «تاریخ مشروطه» مینویسد که:
{....طباطبائی هنگامی که عینالدوله به دیدنش آمده بود تا موافقت ش��اه را در مورد
تشکیل عدالتخانه اعالم کند بدو گفت:
.....ای��ن عدالتخان��ه که میخواهیم نخس��تین زیانش به خود ماس��ت (!!) چه مردم
آس��وده باش��ند و س��تم نبینند و دیگر از ما بینیاز گردند و درهای خانههای ما بس��ته
ش��ود .ولی چون عمر من و تو گذش��ته کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند
و در تاریخ بنویسند بنیانگذار مجلس و عدالتخانه عینالدوله بوده و از تو این یادگار
در ایران بماند}...
پیداس��ت که رهبران دینی هوادار «مش��روطه» (کاتولیکهای اسالمی) بر آن بودند تا
برپایی بهس��تان رایزنی میهنی (مجلس ش��ورای ملی)« ،حوزه» و س��ازمان دین مداری
(روحانی��ت) را از کار انداخت��ه و ایران را چند س��ده (قرن) به پیش ب��ران اَند!! وانگهی
ترفنده��ای (توطئههای) دربار و نیرنگبازیهای دیگر دین مداران (روحانیون) چنین
زمانی (فرصتی) را به مردم ایران نداد تا از بد نهادی (ش��ر) «سازمان روحانیت» خالص
شوند و باز دین مداران (روحانیون) ،دست اندر دست «شاه» به کژراهه روی (انحراف)
«انقالب مشروطه» پرداخت اَند!
رضاشاه بزرگ و پیکار (مبارزه) پاد (ضد) آخوندی!

«رضاخ��ان» که فرمدار (رئیس) «قزاق»ها بود با س��فارت «آلم��ان» تماس گرفته و از آنها
برای بدست گرفتن توان (قدرت)! کمک و همیاری خواست .وی در نگر (نظر) داشت
از هم��اوردی (رقابت��ی) که می��ان «روس»« ،انگلیس» و «آلمان» بوده به��ره بجوید و َهم
پش��تیبانی (تائی��د) روسها را بدس��ت آورد (ک��ه آورده ب��ود! زیرا رئیس قزاقه��ا بود) و
ه��م پش��تیبانی ا ََبر نیرو (قدرت) دیگ��ر را که در هماوردی با «روس» ب��ود ،یانی (یعنی)
«آلمان»!
باری «رضاخان» آماج (اهداف) خود را دنبال کرد تا به سردار سپهی رسیده و پس از آن
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به یاری (کمک) دین مدارانی (روحانیانی) که از نیرو (قدرت) دور بودند؛ به ویژه «سید
ضیا» توانست «کودتا» کند و بر ایران فرمانروایی کند (حکم براند)!
«کودتای رضاخان» چون از پش��تیبانی «س��ید ضیا» برخوردار بود ،توانس��ت انبوهی از
آخوندها را نیز به س��وی خود بکش��اند و چون «رضاخان» آرنگهای میهنی (شعارهای
ملی) َس��ر م��یداد؛ بخش��ی از روش��ن اندیش��ان نی��ز ب��دو پیوس��ته و از کارکردهایش
(اقدامات��ش) پش��تیبانی کردن��د« .رضاخ��ان» پ��س از این که بخش��ی از دی��ن مداران
(روحانیون) که دوس��تان پیش��ین اَش (س��ابقش) بودن��د را پاکس��ازی (تصفیه) کرد و
بس��یاری را ُکش��ت (اع��دام) و آواره س��اخت؛ ب��ا برکناری (حذف) «س��ید ضی��ا» نیروی
فراگیر (قدرت کامل) کش��ور را به دس��ت گرفت ،و به اندیشه نابودی کامل دین مداری
(روحانیت) افتاده و با آرنگهای (ش��عارهای) به روز خواهی (تجددخواهی) و «آشکار
سازی پوشش» (کشف حجاب) و ...تالش کرد تا دین مداران (روحانیون) و «طلبهها»
را پوش��اک برکنده(خلع لباس) کرده و تنها چند مالی ریش بلند هوادار پادش��اهی را
شناختگری کند (رسمیت بخشد)!
وی خواس��ته ب��ود تا دین م��داران (روحانیون) و «ط�لاب علوم دینی» که س��امانههای
(تشکیالت) آموزشی جداگانهیی پیرامون دولت داشتند نیز ،فرگاه (مراتب) و ردههای
وی��ژه یی (مدارج خاصی) جای دهد و آزمونهای (امتحانات) ویژه دینی برای آخوند و
دستار بر سر داشتن (معمم شدن) انجام گیرد.
«رضاش��اه» ک��ه در آغ��از ت�لاش اَش ب��رای ب��ه دس��ت آوری نیرو (کس��ب ق��درت) همه
ترادادهای واپسگرایانه دین مداران (سنتهای ارتجاعی روحانیون) را پاس میداشت
(مراع��ات ک��رده ب��ود) ،پس از این که تاگ (تاج) ش��اهی بر س��ر نهاد؛ نه تنها پوش��اک
(لباس) آخوندی را برای «طلبهها» ناشایا (ممنوع) کرد! ،رسمهای (مراسم) سوگواری
(عزاداری) و مویه (نوحه) و س��ینهزنی را نیز ناشایا ساخت (قدغن اعالم نمود)! و چون
هم��ه ای��ن کرداره��ا (اقدامات) ب��ه زور انجام میش��د! ،پیش از این که ب��ا آگاهیهای
(تبلیغات) گس��ترده فرهنگی ژرفی (عمیقی) به مردم روش��نایی و آگاهی بخشد ،مایه
س��تیز (موجب مخالفت) مردم و س��تمدیده گی (مظلومیت)دین م��داری (روحانیت)
شد! زیرا شیوه خودسرانه (قلدرانه) «رضاشاه» که تنها با نیرو و زور دنبال میشد ،بدون
این که یک اندیش��ه جایگزین فرهنگی جدیدی را ارایه کند؛آن ش��د که پس از چندی،
ب��از دین م��داری (روحانیت) با س��تمدیده نمای��ی (مظلومنمایی) خود ،از پش��تیبانی
(حمایت) بیشتر تودههای ناآگاه (عوام جاهل) برخوردار شود!
با این همه ،آنچه را برای نگاشتن (ثبت) در تاریخ بایستی گفت؛ این است که «رضاشاه»
در پیون��د با دانش (س��واد) و آگاه��ی کش��ورداری همبودگاهی (سیاس��ی اجتماعی)
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بس��ته ی��ی که در زم��ان خود داش��ت؛ کارهایی واگش��تی (انقالبی) و در خور س��تایش
(قابل تحس��ین) انجام داد که در سنجش (نس��بت) با شاهان مفتخور و میهنفروش
«قاجار» ،وی در خور ارگمندی (قابل تقدیر) و ستایش است.
نامگذاری «آیتاللّه» ناگهان از کجا آمد؟

یک��ی از چالشهای (مس��ائل) بس��یار ش��نیدنی (جالب) در یک س��ده گذش��ته (قرن
اخیر) تاریخ اسالم در ایران ،پیدایش ناگهانی واژه «آیتالله» است که در جای گاه (به
عنوان) یک برنام همگانی (لقب عام) به «مراجع تقلید» داده میشود!
پیدایش ناگهانی برنام (لقب) ،درست در همان راستای پیکار دین مداران (روحانیون)
بنیادگ��را اس��ت! ک��ه به تندی (ش��دیداً) بر آن ش��ده بودند ت��ا همه نیروی کش��ورداری
(سیاسی) را همچون سدههای میانی (قرون وسطی) در اروپا بدست بگیرند!
برای بهتر فهمیدن و خوبتر ش��ناختن دین مداران (روحانیون) ،بد نیست که گریزی
(فالشبک��ی) بزنی��م ب��ه تاریخ اس�لام و نگری (نظ��ری) بیفکنیم ب��ر فرنامه��ا و برنامها
(عناوی��ن و القابی) که س��ر َدم��داران آیین��ی (مذهبی) ب��رای خویش ب��ر میگزید اَند
(انتخاب میکردهاند) که واپس��ین (آخرین) آن همین فرنام (عنوان) «آیتالله» اس��ت
که باز به پیروی از کلیس��ا و مسیحیگری واپس��گرا (ارتجاعی) اریبانده (تحریف) شده!
بجای واژه «پاپ» رهبر همه مس��یحیان و «فرمانروای کلیس��ا»! گُزیده (انتخاب) ش��ده
است!
ام��روزه ،برخ��ی بر ما ُخ��رده میگیرند که چرا ه��رگاه نامی از «محم��د» و «علی» و دیگر
پیش��وایان «تش��یع» ب��ه می��ان میآوری��م« ،حض��رت» و «صل��وات» در پ��س و پی��ش آن
نمیگذاری��م! و به گفتهیی؛ امروز که بندگان س��تمکار خداون��د خویش را از «حضرت»
باالتر فرنام (لقب) میدهند و «واال» و « ُعلیا» و «اعلیحضرت» در پس نام خود مینهند!؛
آیا «حضرت محمد» و «حضرت علی» نگفتن بِ ِزهی (جرمی) نابخشودنی است؟!
«محمد» پیش��وای اس�لام ،تنها فرنام��ی (لقبی) که به خ��ود داد «عبدالله» (بنده خدا)
و «رس��ول الله» (پیامبر خدا) بود ،و از همان آغاز با هر گونه چاپلوس��ی (تملق) و فرنام
افزون (لقب اضافی) که از سوی پیروان اَش ارایه میشد ،دشمنی (مخالفت) میکرد
و «ابوبکر» نخس��تین «خلیفه عباسی»« ،محمد» نیز آن گاه که مردم وی را «خلیفه الله»
خواند اَند ،با آنها دشمنی کرد و گفت من «خلیفه رسولالله» هستم! نه «خلیفهالله»!
« ُع َمر» نیز بر ش��یوه «ابوبکر» َرفت و خود را «خلیفه رس��ولالله» خواند و این دو (ابوبکر
و ُع َم��ر) هرگ��ز بر ج��ای گاه «محمد» بر منبر ننشس��ت اَند و هر یک ،پلهی��ی پایینتر از
دیگری را جای گاه خویش برای سخنرانی (وعظ) و سخن پراکنی (خطابه) برگُزید اَند.
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وانگه��ی « ُعثم��ان» ت��راداد (سنت)ش��کنی ک��رد و همچنان که وی ُکنش��گر ریش��ه یی
(عامل اصلی) «تبعیض اجتماعی ،اقتصادی» در میان مس��لمانان بود ،وی بنیانگذار
س��ازمان دین مداری (روحانیت) پیوس��ته (متص��ل) به «دارالخالفه» نی��ز بود ،و همان
او ب��ود که برای آش��نایان (اقربا) و خویش��اوندان (فامیل) خوی��ش بودجه ویژه (خاص)
از «بیتالم��ال» را وی��ژه کار (اختصاص) داد و هم او بود که به س��ناگویان (مداحان) و
چاپلوس��ان (تملقگویان) و آوردنده گان (جاعالن) «حدی��ث» و «روایت» میدان داد! و
همان « ُعثمان» نخستین کسی بود که خود را« ،خلیفهالله» خواند!
ام��ا پی��روان «عل��ی» و «ش��یعیان» او هم��واره رهب��ر باورگرایان��ه (عقیدت��ی) خوی��ش را
«ام��ام» میخواندن��د؛ و از هنگام��ه ب��ه «خالفت» رس��یدن «علی بن ابی طال��ب» وی را
«امیرالمؤمنی��ن» نیز میخواند اَند ،و در هماوردی (رقابت) با «امام علی»« ،معاویه» نیز
خود را «امیرالمؤمنین» میخواند.
«شیعیان» تا نبود (غیبت) «امام مهدی» واژه و فرنامی (لقبی) جز «امام» را برای رهبران
خود بکار نبردند .در میان س��الهای  260تا « 329قمری» که گاهه (مرحله) «غیبت
صغری» است؛ از فرستاده گان (سفیران) و پیوند داران (رابطان) «امام مهدی» با برنام
(عنوان) «نایب خاص» یاد ش��ده اس��ت ،و در هنگامه «غیبت کبری» ،چهار تن از یاران
نزدی��ک «امام مه��دی علوی» به نامه��ای «ابوبکر و ُع َمر و عثم��ان» «ابوجعفر محمدبن
عثمان»« ،ابوالقاس��م حس��ین بن روح نوبختی» و «ابوالحسن علی بن محمد سمری»،
تنها با برنام «نواب اربعه» یا «س��فرای اربعه» یاد ش��ده اس��ت .یانی (یعنی) هتا (حتی)
تا گاهه (مرحله) «غیبت ُکبرا» َهم ،هیچ واژه و فرنامی (لقبی) را ش��یعیان برای رهبران
خود به کار نبردهاند؛ که پیوندگر (متصل و مرتبط) به «الله» باشد.
البته «اسماعیلیان» که یک باهماد (حزب) دیگر «علوی» است و به نام «شش امامیها»
شناخته میشوند (شهرت دارند) و به گاهههای (مراتب) هفتگانه در سامانگریهای
(تشکیالت) خود قایل بودند:
نخست؛ «ناطق» که پیامبر اسالم« ،محمد» بود .دوم« :اساس» که رهبری سیاسی باور
انگاری (ایدئولوژیکی)« ،امام علی» بود.
س��وم« :ام��ام» که ب��اور به پیش��وایی فرزندان «امام عل��ی» بود تا «اس��ماعیل بن محمد
صادق».
چهارم« :حجتها» که رهبران هر استان و «والیت تشکیالت علویان» بودند.
پنج��م« :داعیها» که پیکهای آگاهیبخش و فرمداران (مس��ئوالن) س��ازمان آگاهی
بخشی (تبلیغات) «علویان» بودند.
ششم« :ماذون».
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و هفتم« :مس��تجیب» ک��ه پارههای (عناصر) تودهای تازه به س��امانگری (تش��کیالت)
پیوسته بودند.
پ��س در «تش��کیالت فراکس��یونهای» دیگ��ر باهماد (ح��زب) «علوی» (در س��دههای
نخس��تین اس�لام) نیز هرگز فرنامه��ا (لقبها) و برنامه��ا (عناوینی) پیوس��ته به «الله»
نب��وده اس��ت .بزرگترین «فقهای ش��یعی» که بن مایه (اس��تناد) «فقه��ی» دین مداران
(روحانی��ون) در درازنای (طول) تاریخ اس��توار (متکی) به کتابهای آنها بوده اس��ت؛
( ُک ُتب اربعه) نیز ،هرگز نام پیوسته به «الله» نداشتهاند:
 1ـ «کلین��ی» گردآورن��ده (مؤل��ف) «ریحان��هاالدب» و «کافی» ک��ه در برگیرنده (حاوی)
« 16199حدی��ث» میباش��د ،وی در آغ��از «مرحل��ه غیبت کب��ری» ( 329ه) از جهان
رخت بربس��ت .تنه��ا فرنامی (لقبی) که در تاریخ به «کلینی» پیش��کش (اعطاء) ش��ده
است!« ،ثقهاالسالم» میباشد.
 2ـ «اب��ن بابوی��ه قمی» گردآورنده (مؤلف) نس��ک (کتاب) «من ال یحضر الفقیه» اس��ت
که به س��ال  381چش��م از جهان بس��ت ،فرنامی (لقبی) که به «ابن بابویه» پیش��کش
(اعطاء) شده است« ،صدوق» میباشد!
 3ـ «ابوجعف��ر محم��د بن الحس��ن بن عل��ی الطوس��ی» ،گردآورنده (مؤلف) دو نس��ک
(کت��اب) دیگر «تهذیب» و «اس��تبصار» میباش��د که فرنام (لقب) «ش��یخالطائفه» به او
پیشکش شده است.
باری از هنگام پیدایش اس�لام «محمد» تا افس��انه «غیبت کبرا» و هتا (حتی) س��الها
پس از «غیبت» (تا زمان صفویه) برنامها و فرنامها (عناوین و القابی) جز نایب ،فرستاده
(س��فیر) ،جانش��ین ویژه (نایب خاص)« ،ثقهاالس�لام»« ،صدوق»« ،شیخالطائفه» برای
دانشمندان (علمای) دینی و مالهای کیش (مذهب) در میان «شیعیان» رواگ (رایج)
و شناخته نبوده است.
باید بیفزاییم که دو فرنام (لقب) دیگر برای دو دانش��مند بزرگ ایرانی ،در س��ده پنجم
به کار رفته:
یکم «ابوعلی سینا» ( 401تا  458قمری) که به وی فرنام (لقب) «شیخالرئیس» داده،
و دوم «محمد غزالی» ( 450تا  505قمری) که به او فرنام (لقب) «حجتاالسالم» داده
شده است.
«ش��یخالرئیس» در جای��گاه ی��ک فرنام ویژه (لقب خ��اص) تنها به «ابوعلی س��ینا» داده
(اطالق) ش��ده اس��ت؛ وانگهی (اما) «حجتاالس�لام» از زمان (بویژه) «قاجاریه» میان
دی��ن م��داران (روحانی��ون) رایگ (مت��داول) ش��د و از آن پس بود که «حجتاالس�لام»
همانن��د یک فرنام همگانی (لق��ب عام) به برخی از آخوندها داده ش��د .با ورگه (ورق)
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زدن برگهای تاریخ و بازگش��تی به گذشته (عقب) درمییابیم که در همهمه (بحبوبه)
«تحریم تنباکو» در یک درخواستی (طی استفتایی) که از «میرزای شیرازی» میشود،
از او در جایگاه (با عنوان) «حجتاالسالم» یاد میشود:
{....حجتاالس�لاما ،ادامالل��ه عم��ر کمالعالی با این وضعی که در بالد اس�لام در باب
ال کشیدن قلیان چه صورت دارد و تکلیف ما چیست؟}...
تنباکو پیش آمد ،فع ً
پی��ش از ای��ن ک��ه فراگیر (کام�لاً) گفتم��ان (بحثمان) را ب��ه زمان «قاجاریه» بکش��یم،
بهتر اس��ت دیده یی (نظ��ری) بر دوران «صفویه» نیز بیفکنی��م و ببینیم در آن زمان که
دی��ن م��داری (روحانیت) ج��ای گاه ارگمند (ارجمن��د) و ویژه یی را در نی��رو (قدرت) و
فرمانروایی (حاکمیت) داش��ت و «شاه»ُ ،پشت سر آخوند!! به نماز میایستاد ،و دیوان
(وزارت) ویژه دین مداری (مخصوص روحانیت) داشت و بودجه گسترده یی (وسیعی)
را ب��ه «پرورش آخون��د» ویژه کار (اختص��اص) داده بود ،چه فرنامهای��ی (لقبهایی) به
آخوندها داده شده بود ،و از آنها چگونه یاد میشد؟
بدون گمان (شک) «محمد باقر مجلسی» دانگ (سهم) بزرگی در پیدایش سامانگری
دی��ن مداری (تش��کیالت روحانی��ت) کنونی دارد ،زیرا ک��ه آخوندها هر چ��ه دارند از او
دارند! وی ،گردآورنده (مؤلف)  26پوش��ینه نس��ک (جلد کتاب) «بحاراالنوار فی اخبار
االئم��ه االطه��ار» و «حلیةالمتقین»« ،عینالحیات»« ،مش��کوةاالنوار» و ...میباش��د و
بیشتر (اکثر) «منابع فقهی» کنونی دین مداری (روحانیت) به همین بازماندهها پیوند
میخورد!!
همی��ن جناب «مجلس��ی!» ،وانگه��ی با همه اینه��ا ،تنها فرنامی (لقب��ی) که در زمان
«صفوی��ه» برای «رئیس حوزه!» و «مرجع تقلید!» و «فقیه» و ...بکار میرفته؛ «مال» بوده
و بس! و «وزیر روحانیت» و روضهخوانی که کارگزار (مس��ئول) و سخنگوی دین مداری
(روحانیت) در دربار بوده! فرنام (لقب) «مالباشی» داشته است!! و هر چند آخوندها و
بویژه خود «مجلس��ی» در همه «رساالت» ونسکهایش (کتبش) چندین رویه (صفحه)
را وبژخ کار (اختصاص) به چاپلوس��ی (تملق) و س��تایش (مدح)گویی و بخشش فرنام
(اعطای لقب) به «ش��اه صفوی» میکرده است!! ،وانگهی خودش فرنامی (لقبی) جز
«مال» ،و کم و بیش (احیاناً) «آخوند»!! نداشته است!
ب��رای ای��ن که ب��ار دگ��ر چاپلوس��ی (تملقگوی��ی) و دو روی��ی (ری��اکاری) و ترفند زنی
(حیلهپ��ردازی) دی��ن م��داری و به وی��ژه رهبر «عظیمالش��أن» جالدان کنون��ی فرمانروا
(حاک��م) ب��ر ایران ،گفت��ه و خوانده ش��ود ،رویه ی��ی (صفحهیی) از یکی از نس��کهای
ش��ناخته ش��ده (کتب مش��هور) «تش��یع صفوی» ،که دیباچه (مقدمه)ایس��ت به ِکلک
(قل��م) خ��ود (ش��خص) «عالمه مجلس��ی» نویس��نده کتاب ش��ناخته ش��ده (مش��هور)
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«بحاراالنوار» ،بر نس��ک (کتاب) «زادالمعاد» که یک نسک (کتاب) نیایش (دعا)ست و
ویژه «تزکیه و تصفیه» روان و آموزش (روح و تعلیم) سخن گفتن انسان با خدا و پرورش
روان خداپرستی و یکتاپرستی (توحید) است را بازگو (نقل) میکنیم؛ تا همه به آشکارا
(عین��ه) ببینیم که این آخوند که نوش��تهاش را با یک «بس��ماللهالرحمنالرحیم» و یک
«صل��وات» آبکی! ب��ه «محمد» آغاز میکن��د!! ،هنگامی از «امامان عل��وی» میگوید!،
ی��ادش م��یرود (از ش��وق تمل��ق به ش��اه) درود بفرس��تد!! ،چگون��ه در روی��ه (صفحه)
چاپلوس��ی (تملق) «شاه سلطان حسین» را میگوید و نزدیک (قریب) «چهل!!» ()40
برن��ام و فرن��ام (عنوان و لقب) و نش��انه!! به او میدهد! و آن س��ان (آنق��در) این آخوند
«محمد باقر مجلس��ی» از «حول حلیم» در دیگ افتاده و در چاپلوسی (تملقگویی) به
ش��اه ناپیدا (محو) شده!! که پاره یی از برنامها (بعضی از عناوین) را چندین بار دوباره
نویسی (تکرار) میکند!
آنجا که مینویسد...{ :السلطان بن السلطان ...الشاه السطان!!!}...
شایس��ته یادآوری اس��ت که فرنام (لق��ب) «عالمه!» در دههای کنونی (اخیر) از س��وی
(توس��ط) دی��ن م��داران (روحانی��ون) به «مجلس��ی» داده ش��ده اس��ت ،و ش��اگردان و
آخونده��ای ه��م زمان ب��ا او (معاصرش) هم��واره او را با ن��ام (عنوان) «م�لا محمد باقر
مجلسی» میخواندهاند.
ب��اری؛ فرنامه��ا (الق��اب) برای دین م��داری (روحانیت) ت��ا زمان «قاجاری��ه!» تا همین
اندازه یی (حدی) بود که یاد آورده ش��د (ذکر ش��د) و هتا (حتی) تا هنگامه فرمانروایی
(حکوم��ت) «ناصرالدی��ن ش��اه» نی��ز ،دگرگون��ی و جه��ش و نویافتی(تح��ول و تغیی��ر و
ابداعی) در فرنام س��ازی (لقبسازی!!) در «س��ازمان روحانیت» پدید نمیآید ،و خود
«ناصرالدی��ن ش��اه» همواره آخوندها را به نام میخوانده و ی��ا یک «آقا» و یا «جناب» و یا
«حاجی!!» به نخستین نام آنها میافزوده است! و چنان چه از نوشتههای (مکتوبات)
آن زم��ان درمییابی��م« ،ناصرالدین ش��اه» باره��ا نامههایش را رو (خط��اب) به «میرزای
ش��یرازی»( ،ک��ه ب��ا دو خط تحری��م تنباکو ،آن ش��ورش عظی��م را در آن مقط��ع بودجه
آورد )!!...تنه��ا ب��ا «آقا» ی��ا «حاجی میرزای ش��یرازی» آغاز کرده اس��ت ،اگر چه (ولی)
همان س��ان (همانطور) که پیشتر (قبالً) گفته شد؛ هنگام درخواست (استفتا!!) از او
(میرزا) با فرنام (عنوان) «حجتاالسالم» یاد شده است!
به گونه آشکار (مشخصاً) از همان زمان «قاجاریه» و در پی گامهای پیروزمند (اقدامات
موفقیتآمیز) «میرزای شیرازی» در راه «تحریم تنباکو» بود ،که دین مداری (روحانیت)
دریافت (متوجه ش��د) که میتواند نیروی کش��ورداری (قدرت سیاس��ی) از دست داده
زمان «صفویه» را دوباره بدست آورد! زیرا دین مداری (روحانیت) در زمان «نادر شاه» و
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«زندیه» از ارگ (ارج) و واالیی (احترامی) که در زمان «صفویه» برخوردار بود ،دور شده
و «م��ورد قهر» درب��ار روبرو (واقع) گردیده بود! وانگهی در زم��ان «قاجار» پیوند (رابطه)
ش��اهان ب��ا آخوندها بهتر ش��ده بود ،اگر چه چ��ون «حکومت قاج��ار» ،فرمانروایی تیره
یی(حاکمیتی قبیلهیی) بود ،دین مداران (روحانیون) درباری نیز کسان ویژه یی (افراد
خاص��ی) بودن��د ،و هر چند داوری و آم��وزش گاهها(قضاوت و مدارس) به دس��ت دین
م��داران (روحانیون) بود ،وانگهی آخوندهای «کل��ه گنده»« ،عتبات عالیات» (عراق)!!
در دس��تگاه فرمانروای��ی پ��ادر میان��ی (دخالت) کمتری داش��تند! زیرا مالباش��یهای
«قاجار» نیز بیشتر وابسته به خاندان و تیرههای (قبایل) «قاجار» ،بودند!
با این همه ،ش��ورش (انقالب ،نهضت) «تحریم تنباکو» و ...پیروز در آمدن اَش! ماهیه
این شد (موجب آن شد) تا به «سازمان روحانیت» خوی (روحیه) و نیرویی تازه ببخشد و
دوباره به میدان کشورداری (سیاست) بازگردد! به ویژه این که با گشایش «دارالفنون»
از س��وی «امیرکبیر» و گُسیل دانشجویان ایرانی به بیرون (خارج) از کشور و پایه ریزی
(تأس��یس) چ��اپ و پخش (انتش��ار) روزنامهه��ا و مهنامهها (مجالت) در کش��ور (بویژه
پایتخت) پیراگیر (محیطی) تازه از ش��ناختاری (تفکر) و اندیش��ه ،آفریده ش��ده بود! و
دین مداری (روحانیت) گس��ترش ای��ن «نهضت بیداری» را برای ج��ای گاه (موقعیت)
تاریخ��ی خودش ب��س هراس انگیز (خطرن��اک) میدید! تا اندازه ی��ی (حدی) که هتا
(حتی) گامها(اقدامات) و اندیش��ههای «س��ید جمالالدین اسدآبادی» را که از درون
همان «حوزه»های آخوندی بیرون آمده بود؛ نتوانست برتابد (تحمل کند)! و «سازمان
روحانیت» او را بزه ور (متهم) به دگر اندیش��ی ( ُکفر) و «الحاد» و زندیگی (زندقه) کرد!
و نیکو (جالب) این که از آن س��و (طرف) «روش��نگران انگلیس��ی» که شناسنامه ایرانی
در جیب داش��تند ،وانگهی فراگیر (ام��ا کامالً) پیرو فرهنگ باخت��ری (غربی)! بودند،
هنگام��ی «س��ید» را در میدان پی��کار (مبارزه) دیدن��د! ،وی را بزه ور (مته��م) کردند به
«فراماس��ونی» و سرس��پردگی به بیگانه و ...که در این جا ما َس��ر (قصد) آن را نداریم به
پیش کش��یدن (طرح) این نکتهها (مس��ایل) بپردازیم؛ وانگه��ی (اما) یک نکته مویین
(ظری��ف) گف َتنش ضروری اس��ت! و آن این که چپاولگر (اس��تعمار) زی��رک!! و پنهانی
«انگلیس» که از زمان «صفویه» سایه شوم اَش را بر میهن ما گسترانیده است! ،همواره
به دس��ت (توس��ط) نوکران درونی و بیرونی (داخلی و خارجی)اش تالش کرده تا همه
گامها و واگش��تها (اقدام��ات و انقالبات) و «تحوالت» چند س��د (صد) س��اله کنونی
(اخیر) ایران را ،به خودش (انگلیس) پیوند (نسبت) بدهد! و روشن اندیشان ،یا نادان
(جو!) در جایگاه پژوهش��گر
(جاهل) و یا سرس��پرده ایرانی نیز با دامن زدن به این نیوا َ
(ب��ه عنوان محقق) و تاریخنویس و ...همیش��ه آب به آس��یاب «انگلی��س» ریختهاند! و
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نیکو (جالب) و مس��خره و خندهآور این که همه ُکنش و واکنش (اکسیون و راکسیون)
(عمل و عکسالعملها) را به «انگلیس» نسبت میدهند:
پیمان (قرارداد) تنباکو به سود (نفع) انگلیس بود.
ـ و سپس «فتوا تحریم» تنباکو هم در راه «انگلیس» بود!!
«انقالب مشروطه» ،کار «انگلیس» بود!!
ـ و سپس «ضدانقالبی شیخ فضلالله نوری» با برنام (عنوان) «مشروعه و ضد مشروطه»
هم کار «انگلیس» بود!!
«س��ید جمال الدین اس��دآبادی» افغانی روس��ی بود! و در راس��تای س��ودهای (جهت
منافع) آنها ،و پاد (ضد)انگلیسها بود!!
ـ و سپس همین «سید جمال الدین» نوکر سرسپرده «انگلیس» بود!!
«مصدق» با میهنی (ملی) کردن نفت به س��ود (نفع) «روس��یه» و پاد (ضد) «انگلیس»
ُ
گام برداشت (عمل کرد)!!
«مصدق» را تاریخنویسان چپاولگر (استعماری) سرسپرده «انگلیس»
ـ و سپس ،همین ُ
میشناس��ان اَند (معرفی میکنند)!! و مینویس��ند؛ هنگام پیش��نهاد نخس��توزیری
«مصدق» ،وی (مصدق) خواس��ته اس��ت که ش��اه در آغاز همراه��ی (ابتدا موافقت)
به ُ
«انگلیسها» را بگیرد!!
باری ،بدان اندازه (اینقدر) این مزدوران با ُمزد و بی ُمزد چپاولگران (اس��تعمار) در این
چند س��د (صد) س��ال ت�لاش کردهاند و در این یک س��ده کنونی (قرن اخی��ر) با زور و
ه��زاران خروار «تبلیغ مکتبی» و هزاران س��امه (س��اعت) «تبلیغ صوت��ی» که هر چه ما
داش��تهایم را ،به «انگلیسها» پیوند (نسبت) بدهند! ناآگاه (غافل) از این که همه این
آگهیه��ا (تبلیغات) مای��ه (موجب) «بزرگ کردن» دش��من و خوار ش��ماری (تضعیف)
و من��ش زده گ��ی (منفع��ل کردن) مردم مان (ملتمان) ش��ده و خواهد ش��د! از این رو
(لذا) هر واگش��ت (انقالب) و ش��ورش و جنبش��ی از خ��ود مردم (ملت) ب��وده؛ وانگهی
(اما) میتوان گفت که هر «ضدانقالب» و پاد (ضد)جنبشی! ،کار چپاولگر (استعمار)
پیر ،بویژه «بریتانیای العظمی» بوده اس��ت! ،به ویژه (خصوصاً) این «آیتاللهالعظمی»
بازییی که کمتر از یک س��ده (قرن) اس��ت در میان «س��ازمان روحانیت» و ایران رایگ
(متداول) شده است!
«مشروطه» هماوردی (رقابت) نیروی (قدرت) «سلطنت و روحانیگری»

هم زمان با کالب (ش��کل)گیری جنبش «مش��روطیت» ،دین مداری (روحانیت) نیز بر
آن میشود تا با تکان دادن خویش کوشنده تر (فعالتر) از پیش به درون چالشهای
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آو َرد (کسب
کشورداری (وارد مسایل سیاسی) شده و نیروی (قدرت) بیشتری به دست َ
کن��د) .ه��ر چن��د ،داوری و آم��وزش (قضاوت و دراس��ت!) به دس��ت آنها ب��ود؛ وانگهی
برای «کس��ب مناصب عالیه» دیگر ،بر آن ش��دند تا دس��تگاه دین مداری (روحانیت)را
رس��میتر کرده و به گونهیی در برابر «سلطنت»« ،روحانیت» را درفش (علم) کنند! زیرا
اندیشههای همگانی (افکار عمومی) و سامه کشورداری (شرایط سیاسی) فرهنگی را
همسنگ (مس��اعد) یافته بودند برای دگرگونی (تحول) و دگرگونی بنیادین (اساسی)
در س��اختارهای همبودگاه��ی (اجتماع��ی) .بدین رو ،پیش از هر چی��ز نیاز (الزم) بود
ک��ه ریختار فرنامه��ا (وضع القاب) ب��رای «س��ران روحانیگری» و «مرجعی��ت آخوندی»
را رس��میتر و کوش��نده ت��ر (فعالت��ر) کنند و کم کم با رویش (رش��د) مبارزه واگش��تی
(انقالبی) مردم ،ش��کاف ژرفی میان «روحانیگری» پدید آمد! و «س��ازمان روحانیگری»
به دو دسته «پیشرو (مترقی)» و «ناپیشرو (غیرمترقی)» بخش بندی (تقسیم) شد! نیاز
به یادآوری اس��ت که در این بخش بندی ،یکم هنوز «شیخ فضلالله» در رسته (صف)
نیروه��ای پیش��رو (مترقی) دی��ن مداری (روحان��ی) ب��ود؛ وانگهی پارهه��ای (عناصر)
بس��یاری از آخونده��ا به تندی (ش��دیداً) به رویاروی��ی (مقابله) با «مش��روطهخواهان»
برخواس��تند و آنه��ا را دگ��ر اندی��ش (کاف��ر) و بیدی��ن میخواندن��د ،و داوی (مدعی)
بودن��د که آنها میخواهند ایران را «کفرس��تان» کنند و تباهی (فس��اد) و بی پوشش��ی
(بیحجاب��ی) و هرزه گی باختر (فحش��ای غ��رب) را به ایران س��رازیر (منتقل) کنند! با
بهانه «پارلمانسازی» و...
ب��اری ،آن گاه ک��ه دین م��داری (روحانیگری) (بخش نیمه پیش��رو) بر آن ش��ده بود تا
به تندی به اندرون (وارد) گود پیکار (مبارزه) کش��ورداری (سیاس��ی) ش��ود و به دنبال
روش��ن اندیشان از «انقالب مشروطه» پشتیبانی (حمایت) کند ،پیرنگ (طرح) «لقبی
نوین» را ریخت تا بتواند خیلی نیرومند با ستمروانی (استبداد) شاهی درگیر شود.
آیتالله و ضلالله

ت��ا آن هن��گام ،این دین م��داری (روحانیگری) بود ک��ه هم��واره فرمانروایی (حکومت)
پادش��اهان را «مش��روعیگری» میبخش��ید و ب��ه آنه��ا برنامه��ا و فرنامه��ا (عناوی��ن و
الق��اب) میبخش��ید (اعط��ا میک��رد) و ت��ا آنجا رفته ب��ود ک��ه «ضلالله» (س��ایه خدا)
نیرومند(قوی)تری��ن فرنام (لقب) را به ش��اهان بخش��یده بود ،و این��ک که دین مداری
(روحانیگری) س��ر آن داشت (مایل بود) به رویارویی با شاه «ضلالله» برخیزد ،پیش از
هر چیز ،بایستی «عنوان» و «لقبی» بسیار باالتر از «آخوند» و «مال» و «شیخ» و «حاجی»
و ...انتخاب کند و حتی «حجتاالسالم» هم در برابر «ضلالله» توان زورمندی را ندارد!
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چون او «حجت» اس�لام اس��ت! و او «ضل» الله! (س��ایه خدا) یعنی او خودش به اسالم
وصل است و اسالم به محمد و محمد به خدا! اما شاه یکسره شده است «سایه خدا!!»
پس بایس��تی لقبی برگزیده ش��ود که برتری «آخوند» را از «شاه» نمایان سازد! و در دل
تودهها هم بنشیند! لذاست که ناگهان از اوایل قرن بیستم ،عنوان «آیتالله» در میان
روحانیت ابداع و متداول میشود!!
اما این لقب به «خدا» چسبیده!! ناگهان از کجا آمد؟!
و آن را آخوندها! از کدام «توبره» و «خورجینی!» درآوردند؟!
«مال محمدتقی مجلس��ی» در نس��کی (کتابی) که با نام (عنوان) «اجازهنامه» در زمان
«صفویه» چاپپخش (منتش��ر) کرده بود« ،شیخ حلی» را «آیتالله فیالعالمین» نامیده
بود و پافشاری (تأکید) بر این نکته (مسئله) بایسته (ضروری) است که در درازای همه
(طول تمامی) تاریخ اسالم ،در هیچ جای دیگر (پیش از مشروطه) واژه و برنام (عنوان)
«آیتالله» را چون یک فرنام (لقب) (چه همگانی و چه ویژه) نمیبینیم.
«مالمحمدتقی مجلسی» در «اجازهنامه»اش در باره «حلی» چنین مینویسد:
«الش��یخ اال ج��ل اال آیةالل��ه العالمی��ن جمالالمله و الح��ق و الحقیق��ه و الدین عالمه
العلماء المحققین الحق العالمه و بن الشیخ سریر الدین یوسف بن مطهر الحلی»...
ای��ن چنین ب��ا کنکاش در تاریخ درمییابی��م که در همه درازای تاریخ اس�لام ،هیچ جا
جز همان نوش��ته «مجلس��ی» در باره «حلی» ،برنام «آیتالله» بکار نیامده اس��ت!! و در
هنگامه «مش��روطه» که روش��ن اندیش��ان َس��ر آن داش��تند (مایل بودند) با بهره مندی
(اس��تفاده) از دی��ن مداران (روحانیون) نیمه پیش��رو! رس��ته (صف) خود را اس��توار تر
(مس��تحکمتر) نمایند و پشتیبانی بیشتری از توده (عوام) را بدست آورند! دین مداران
(روحانی��ون) هوادار «مش��روطه» را در برابر آخوندهای پاد (ضد)«مش��روطه» «آیتالله»
خواندند! و این فرنام (لقب) برای نخس��تین بار ،در تاریخ اس�لام (پس از حلی) به پنج
«مجتهد» هوادار «مشروطه» داده (اطالق) شد:
 1ـ آخوند خراسانی
 2ـ آخوند مازندرانی
 3ـ سید عبدالله بهبهانی
 4ـ سید محمد مجتهد طباطبایی
 5ـ آخوند تهرانی

پس از این که برنام «آیتالله» به آخوندهای هوادار «مش��روطه» داده شد! دین مداران
پاد واگش��تی (روحانی��ون ضدانقالبی) نیز برای این ک��ه از کاروان (قافله) پس (عقب)
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نمانن��د ،از ای��ن برنام (عنوان) بهره بردند (اس��تفاده کرده) و رهبران خ��ود را «آیتالله»
خواندند! و از آن پس شد که «آیتاللهی» دکان تازه و جایگاهی باال و واالیی برای دین
مداری (روحانیگری) ش��د که هر آخوندی تالش میکرده و میکند!! که به آن جایگاه
برسد!
از همان زمان! برنام (عنوان) «آیتاللهزاده» همچون «ش��اهزاده» رایگ گردید (متداول
ش��د) و در بیانیهها و فراخوانهایی (اعالمیههایی) که پخش (صادر) میش��د با آن که
(علیرغم اینکه) س��ران دین مداری (روحانیگ��ری) را «آیتالله» میخواندند!! فرزندان
شان نیز چون فرزند پادشاهان (سالطین) ،برنام (عنوان) «آیتاللهزاده» گرفت اَند.
نش��ریه «کاوه» که در همان دوران چاپپخش (منتش��ر) میش��ده اس��ت با چاپ (درج)
بیانیهیی ،امروز گواه ماست! برای اینکه بدانیم از چه زمانی آیتاللهزاده چون شاهزاده
برای بچههای آخوندها بهره وری (استعمال) شد؟!
{....علمای نجف و کربال برای تش��ویق مس��لمین و ابالغ احکام الهیه در وجوب جهاد
ب��ا روس و انگلی��س و متحدی��ن آنها به کاظمین آم��ده و عازم ایرانن��د از آن جمله آقای
شیخالش��ریعه اصفهانی ،حاجی سید مصطفی کاشانی ،حاجی سید علی ،آقا داماد،
آیتاللهزاده خراسانی و ...آیتاللهزاده اصفهانی}...
نخستین دبستان و دشمنی (مخالفت) روحانیگری

در اینجا بد نیس��ت اش��ارهیی به چگونگی پایه گیری (تش��کیل) نخس��تین دبس��تان و
برخورد مالیان با آن بنماییم.
چنانچه گفته شد تا پیش از «انقالب مشروطه» آموزش و سوادآموزی دربست (منحصراً)
در گزینش (اختیار) «سازمان روحانیگری» بود و آن به دو گونه بود:
 1ـ درس خواندن در حوزههای دینی که «آخوند پرورش» میداد و «طالب» در آنجا
«صرف و نحو» عربی« ،اصول فقه»« ،حکمت» و ...میخواندند.
 2ـ مکت��بخانهها که باز آنها نی��ز از فرهنگ آخوندی برخوردار بودند ،وانگهی بی
گم��ان (احیاناً) کمی پی��ش روتر بودند زیرا پس از فراگی��ری الفبا ،بیش و کم (عم
جزو) ،کتابهای گلستان و «حافظ» و «جامع عباسی» و «نصاب» و «ابواب جنان»
و «تاریخ نادر» و «تاریخ معجم» را میخواندند!
نخس��تین سرکش��ی (عصیانی) که رویاروی (علیه) این گون��ه آموزشهای آخوندی در
ایران شد ،گشایش «دارالفنون» به دست توانای «امیرکبیر» بود! که خود آموزش دیده
(تحصیلکرده) اروپا بود و در نگر (نظر) داش��ت ش��یوههای آموزش��ی مدرن را در ایران
نیز پیاده کند و بر آگاهی و بیداری مردم بیفزاید!

 / 188ییارگدرخ و یرادنید

از س��وی دیگر ،بنیانگذار دبس��تان در ایران «میرزا حسن رش��دیه» است .وی که زاده
(اه��ل) تبری��ز و آخون��دزاده ب��ود؛ در جوانی ب��ه «بیروت» رفت��ه و در آنجا آم��وزش دیده
(تحصی��ل کرده) و هنگامی به همراه دوس��ت اَش «ش��یخ محمد اس��ماعیل عباس��ی»
به میهن بازگش��ت ،بر آن ش��د تا از ش��یوه نوین (مدرن) آموزش که در اروپا و «بیروت»
رایگ بود بهره برده (اس��تفاده کرده) و آموزش��گاههای نوینی را در ای��ران پایه نَ َهد! وی
شش پایه (کالس) در یک مزگت (مسجد) بنیان نهاد (تشکیل داده) و نیمکت و تخته
س��یاه فراهم آورد و تابلویی با نام «مدرسه رشدیه» بر سر مزگت زد! و این نخستین تابلو
دبستان بود که در ایران افراشته (نصب) میشد!
دی��ن م��داران (روحانیون) چون همیش��ه به س��تیز با نوآوری برخاس��ته« ،میرزا حس��ن
رش��دیه» را «تکفی��ر» کرده و از مزگت (مس��جد) بیرون راندند و به دو ب��زه وری (تهمت)
زدند که میخواسته الفبا را جابجا (عوض) کند و به بچهها بیدینی بیاموزاند!
«ش��یخ محمد اسماعیل عباس��ی» نیز به زادگاه اَش « َت َبس» رفته و تالش کرد تا مزگتی
(مس��جدی) را مدرسه کند ،وی نیز با شکست روبرو (مواجه) گردیده و ناگزیر (مجبور)
شد تا به روستایی در سه کیلومتری تبس (خسروآباد) پناه آورد و در باغستانی آموزش
دهد (تدریس کند) .باغ «شیخ عباسی» هم به یورش (مورد هجوم) آخوند شهر و اوباش
اَش روبرو گشت (واقع میشود) و «شیخ اسماعیل عباسی» به «نجف میگریزد».
«میرزا حس��ن رش��دیه» هرگز ناامید نش��د ،و هر روز در جایی (محلی) جدید دبستانی
میگش��ود و به گاه دشمنی (محض مخالفت) روحانیگری جابجا میشد (تغییر مکان
ی که
م��یداد) ت��ا این که وی را ب��ه «گافگاز (قفق��از)» دورآواره (تبعید) کردن��د! هنگام 
«امینالدوله» فرمانروای (والی) آذرپایگان (آذربایجان) ش��د ،چون آوازه «میرزا حسن»
کارش را دنبال کند .در سال
را شنید از او فراخوان (دعوت) کرد که به «تبریز» بازگردد و َ
 1276خورش��یدی« ،امینالدوله» به «تهران» خوانده ش��د .وی «رش��دیه» را نیز با خود
به پایتخت آورد ،و «رش��دیه» گماشته ش��د (مأموریت یافت) تا دبستانهای همسنگی
(مش��ابهی) در «تهران» نیز باز نماید (دایر کند)! بدین س��ان ،دبستانس��ازی در ایران
رایگ (متداول) شد و تا اندازه یی (حدودی) از پیرگی (تسلط) فرهنگی روحانیگری بر
اندیش��ههای (افکار) مردم کاست ،و بی گمان (مسلم) این خود پایه یی (موجب) شد
تا تیرگی (کدورت) دین مداران (روحانیان) از دربار تندی (شدت) یابد!
پایهگزاری (تأسیس) «حوزه علمیه» گوم (قم)

پس از «انقالب مش��روطه» که روحاینگری ،به تندی (ش��دیداً) در نی��رو انبازگر (قدرت
دخیل)ش��ده بود دوگانگیهای «فقهی سیاس��ی» نیز کاهش یافته ب��ود ،تا این که در
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س��الهای  1300خورشیدی «ش��یخ عبدالکریم حائری» بر آن شد «حوزه علمیه» گوم
(ق��م) را بن��ا نَ َهد تا دین م��داران (روحانیان) ای��ران را زیر پوش��ش و «مرجعیت مرکزی»
میهنی قرار دهد!
«ش��یخ عبدالکری��م حائ��ری» ( 1276ت��ا  )1355پی��ش آموختهه��ا (مقدم��ات) را در
«ی��زد» ف��را گرفته بود؛ و پس از آن به «ع��راق» رفته و نزد
«اَر َدکان» و فرات��ر (س��طح) را در َ
«ح��اج میرزا محمد حس��ن ش��یرازی»« ،میرزا محمد تقی ش��یرازی» و «ش��یخ فضلالله
نوری» ،آخوند «کاظم خراس��انی» ،آخوند «کاظم یزدی» و «سید محمد فشارکی» درس
خوانده بود ،و پس از آن که در سال  1332به «درجه اجتهاد» رسیده بود ،به فراخوان
(دعوت) «س��ید اس��ماعیل عراقی» ب��ه «اَراک» رفته و در آنجا «حوزهای» گش��وده (دایر
نموده) بود ،و س��پس در س��ال  1340به گوم (قم) رفته و «حوزه علمیه قم» را پایه نهاد
(تأسیس کرد).
«ش��یخ عبدالکری��م حائ��ری» که آم��وزش یافته گ��روه فراوان��ی (جمع وس��یعی) از دین
مداران (روحانیون) «ارتدکس» (بنیادگرای سلطنتی) و کاتولیک (قانونگرا) بود ،همه
تالشش بر آن بود تا همبستگی (اتحادی) در میان «سازمان روحانیگری» پدید آورد ،و
ش��اید به همین َش��وند (دلیل) بود که همه تالشش را روی هم گذاشته (متمرکز نمود)
تا «حوزه» تازهیی در ایران پایه ریزی (تأس��یس) کند تا بتواند بهتر آرمانهای (اهداف)
خود را دنبال کند.
پ��س از پایان نخس��تین جن��گ جهانی و جدا س��ازی «ع��راق» از امپرات��وری «عثمانی»
و چیرگ��ی (تس��لط) «بریتانی��ا العظم��ی!!» ب��ر «ع��راق» ،نبرده��ای پ��اد به��ره کش��ی
(ضداستعماری) در «عراق» نیز آغاز میشود .در این هنگام ،روحانیان بسیاری از سوی
(توس��ط) انگلس��تان!! به ایران دورآواره (تبعید) میش��وند!! و همه این روحانیان دوره
آواره (تبعیدی) با آغوش باز «شیخ عبدالکریم حائری» پیشواز (استقبال) میشوند!!
بدی��ن رو« ،ح��وزه» ت��ازه بنی��اد نه��اد ش��ده (تأس��یس) «حائ��ری» ب��ه فراوان��ی (برکت)
پیش��یارههای (س��وغاتیهای) «بریتانی��ا العظم��ی!!» (روحانی��ون تبعی��دی) رونگ��ی
(رونق��ی) میگی��رد! و به هماوردی (رقابت) با «نجف» برمیخی��زد! و «حوزه قم» پس از
چندی توانا میش��ود تا رهبری «س��ازمان روحانیگری» در ای��ران (مجموعه آخوندهای
کاتولیک و ارتدکس) را به دس��ت گیرد و به آخوندها یکپارچگی (اتحاد) بخشد! و ِ
خود
«شیخ عبدالکریم حائری» (که باوری ارتدکس و کاتولیک داشت) توانست در سالهای
 1314تا  1323خورش��یدی ،تنها «مرجع تقلید» باش��د و همه کارهای (تمامی امور)
«سازمان روحانیت» را خود اداره کند!
این ،خود کاری بس گران (عظیم) بود که روحانیان پس از س��دهها توانسته بودند زیر
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پوش��ش یک «مرج��ع» ،کینههای (عقدهه��ای) خودبزرگبینانهش��ان را پنهان کنند!،
وانگه��ی نباید فرام��وش کرد که چون خود «حائری» پایهگذار «ح��وزه» بود؛ بدیهی بود
که خود وی نیز تنها «مرجع بالمنازع» باشد!!
«حائری» و «بروجردی» رهبران «بالمنازع روحانیگری»

از آن پس« ،حوزه گوم» نخش (نقش) پایه یی (اساس��ی) در «آیتاللهس��ازی» داش��ت
زی��را ک��ه «حوزه گوم» برخوردار از یک «تش��کیالت و س��ازمان» ویژه یی ب��ود که هر چند
«محت��وای آموزش��یاش» کهنه و فرس��وده و پی��ر ب��ود( ،یعنی همان نس��کهای کهن
دین��ی آموزش داده میش��د) با این همه ،برخوردار از یک س��ازمان و «سلس��له مراتب»
نوی��ن (مدرن) بود که «طلبه»« ،فاضل»« ،واعظ»« ،حجتاالس�لام»« ،ثقـةاالس�لام» ،و
«آیتالله» پرورش میداد!
پ��س از «حائری»« ،بروجردی» توانس��ت جای خالی بنیانگذار «ح��وزه گوم» را پر کند
و ت��ا «بروج��ردی» هم بود باز «س��ازمان روحانیگ��ری» یکپارچه (متح��د) و یک آوا (یک
صدا) بود! هتا «فداییان اسالم» و «کاشانی» نیز زیر پوشش رهبری «حوزه گوم» بودند
و در ای��ن ج��ا زمان (مجال) آن نیس��ت که ما از «فداییان اس�لام» و «کاش��انی» گزارش
جداگان��ه یی (تحلیل مس��تقلی) ارایه دهیم؛ تنها همی��ن را باید گفت که آنها نیز ،جدا
از «ذهنیگ��ری» درب��ار نبودند ،و هتا (حتی) میتوان گفت که از نگر اندیش��ه یی (نظر
فکری) چند «فاز» از دربار ،و هتا «علمای» پیش��تاز «مشروطه» واپسگراتر (ارتجاعیتر)
و َپس (عقب)ماندهتر بودند! که دین را ،بهانه و دس��تاویزی (وس��یله) س��اخته بودند تا
با خردگرایی و جنبش روش��نگرانهیی که در ایران رایگ ش��ده ب��ود ،رودررویی (مقابله)
کنند!
تاریخ؛ خود بهترین گواه این س��خن اس��ت! زیرا «فداییان اس�لام» چه کارشکنیهایی
«مصدق» نکردند؟! و
ک��ه رو درروی (علیه) آماج واگش��تی (اهداف انقالبی) و مردم��ی ُ
«حس��ین فاطمی» که یکی از پ��اک (صدیق)ترین یاران پیش��وای بزرگ «نهضت ملی»
«مصدق»
ایران بود ،آماج «ترور» ناکام «فداییان مرتجع اس�لام» شد ،و همان زمانی که ُ
پنج��ه در پنجه «بریتانیای العظمی!!» پیکار (مبارزه) میکرد« ،کاش��انی» و «فداییان»
اس�لام ،چه کارشکنیهایی که نکردند؟! و آن گاه ،که «محمدرضا شاه» از ایران بیرون
(خارج) شد« ،کاشانی» از او خواهش بازگشت کرد و!...
«کاشانی» و «شاه»

در این جا بد نیس��ت برخی از سخنها و نوشتههای «کاشانی» در دشمنی (مخالفت)
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«مصدق» را از نگر بگذرانیم:
با کارکردهای (اقدامات) ُ
«مصدق» پیش کشیده
در باره (مورد) پیش��نهاد (طرح) مردمی «رفراندم» که از س��وی ُ
شده بود« ،کاشانی» با توده (عوام)فریبی بزرگی مینویسد؛ {...که «رفراندم» (مراجعه
به افکار عمومی) عملی ضددینی و ناپسندیده از سوی ولی عصر است!!..
....هموطنان و برادران عزیزم .ضمن اعالمیه قبلی از مفاس��د و مضار رفراندم ش��رحی
متذکر و مستحضر گردیده و توجه دارید که عمل با آن چه ضررهایی برای دیانت و ملت
و مش��روطیت (!!) و مملکت در بردارد ،با این حال دوران خود را دوران انقراض دیانت
و اس��تقالل مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقت و اس��ارت و بندگی را به گردن خود
نگذارید ش��رکت در رفراندم خانهبرانداز که به نقش��ه اجانب طرحریزی ش��ده مبغوض
حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه و حرام است!}....
«مصدق» را کار بیگانگان
«کاشانی» ،که انجام «رفراندم» پیشنهادی (مطروحه) از سوی ُ
بازوش (تحریم) میکند! از یاد میبرد که چهار روز پیش ،خودش
(اجانب) دانس��ته و َ
در گفتگویی با خبرنگار سوییسی از این که آمریکا در «محاصره دریایی» به ایران کمک
نک��رده ،گله میکند! و پیروزی (موفقیت) «نهضت مل��ی» را در پیوند (مرتبط) به یاری
(کمک) آمریکایی میداند! «کاشانی» در این باره میگوید:
{...اگ��ر در ای��ن محاصره دریایی آمریکا ما را کمک میکرد م��ا زودتر از این به موفقیت
نای��ل میش��دیم (!!) ول��ی آمریکا هیچگونه کمکی ب��ه ما نکرده و ما را مأیوس س��اخته
است (!!)}..
«مص��دق» و یارانش ،بر آن
«محمد رضا ش��اه» ،در پی فش��ار مردم (ملت) ایران و تالش ُ
میش��ود تا ایران را َترک نماید (تصمیم به ترک کش��ور میگیرد) وانگهی «کاش��انی» با
برنام (عنوان) فرمدار بهس��تان رایزنی میهنی (رییس مجلس ش��ورای ملی) از پادش��اه
(اعلیحضرت!) میخواهد..« :که به آن مسافرت مبادرت نفرمایند!!»..
{...اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
خبر مس��افرت غیرمترقبه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی موجب شگفتی فوقالعاده
قاطب��ه اهال��ی مملک��ت و مردم پایتخت ش��ده و هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای ملی به
اس��تحضار آقایان نمایندگان به عرض میرساند که در وضع آشفته کنونی به هیچوجه
مصلح��ت و ص��واب نمیداند که اعلیحض��رت همایونی مبادرت به مس��افرت فرمایند و
ممکن اس��ت در تمام کش��ور تأثی��رات عمیق و نامطلوب حاصل نمای��د به این لحاظ از
پیش��گاه همایونی استدعا میش��ود که قطعاً در این مورد تجدید نظر فرموده و تصمیم
به مسافرت را به موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرمایند}...
«بروج��ردی» نی��ز که در هم��ان زمان« ،رهبر ح��وزه علمیه گوم» و «مرج��ع اعظم!!» بود
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در هنگام��ه بیرون راندن (اخراج) ش��اه از ایران ،دس��تور داد تا در مزگتها (مس��اجد)
و «تکای��ا» و خانهها ،نشس��تهای (مجالس) س��وگواری برگزار کنن��د ،و در  28اَمرداد،
«رم» رو (خطاب) به شاه فرستاد (مخابره کرده) و نوشت (اظهار داشت):
«تلگرافی» به ُ
{...بیا که با آمدن تو به ایران ،دین و امنیت و مملکت حفظ خواهد شد}...
و پ��س از «کودت��ای آمریکای��ی»  28اَمرداد که «زاه��دی» کارگذار پایه ریزی (مس��ئول
تشکیل) کابینه شده بود« ،بروجردی» در تلگرافی رو به «زاهدی» گفت:
{...خدا ،شما را در حفظ بیضه اسالم و سرکوبی دشمنان مملکت مؤید کند}....
پشتیبانی «بروجردی» و «حوزه علمیه» از «سلطنت» ،دربست (منحصر) به ایران نبود!!
در پی پیروزی واگش��ت (انقالب) در «عراق»« ،بروجردی» با بهانه کردن پیوند (نسبت)
خانوادگی ش��اه کش��ته ش��ده (معدوم) «ع��راق» ،از منبره��ا و نشس��تهای (مجالس)
سخنوری (خطابه) ،کژبهری (سوءاستفاده) کرده و «رژیم انقالبی» آن زمان را نکوهش
کرده ،و سرزنش و واخواست تندی نمود(مورد انتقاد و اعتراض شدیدی قرار داد).
پ��س از «کودت��ای آمریکای��ی» « ،1332کاش��انی» خانهنش��ین میش��ود ،وانگه��ی از
دهش��مندی (مراحم) ویژه بهره کش��ی (خاص استعمار) و نخس��توزیر تا پایان زندگی
(آخر عمر) برخوردار است!
به ویژه این که« ،زاهدی» یکی از بهترین دوستان «کاشانی» بوده و برای زمانی (مدتی)
در بهس��تان رایزنی میهنی (مجلس ش��ورای ملی) نشس��ته (متحصن)!! و مهمان ویژه
(مخصوص) «کاشانی» بوده است!!
«مص��دق» زندان��ی ،و فرمانروایی (حکوم��ت) «آمریکایی انگلیس��ی» به
پ��س از آن ک��ه ُ
راه خود در راه بهره کش��ی و نادان داری (جهت اس��تثمار و اس��تحمار) در ایران ادامه
میده��د ،به��ره کش��ان (اس��تعمارگران) سپس��امندی (الطاف) وی��ژه به «کاش��انی» را
فرام��وش نمیکنند .در این زمینه« ،کیم روزولت» ،نگارگ��ر و انجامگر (طراح و مجری)
«کودت��ای»  28اَم��رداد؛ کارگم��ار (مأم��ور) وی��ژه «س��یا» در کتابش «کودت��ا در کودتا»
مینویسد که...{ :کاشانی مرد محترمی بود و ما پیش از آن حمایت روحانیون را جلب
کرده بودیم!}...
مرگ «بروجردی» و چندگانگی (تفرقه) در «مرجعیگری»

پس از آن که «کاش��انی» از فرمداری بهس��تان (ریاس��ت مجلس) کنار نهاده میشود،
«بروجردی» َمرد ش��ماره یک «سیاس��ی روحانی» روحانیگری بشمار میرود (محسوب
میش��ود) ،وی پیوند بس��یار نزدیک و دوس��تانهیی با خود (ش��خص) «ش��اه» داش��ته و
«ش��اه» ،همواره س��پارشهای (مرتب سفارش��ات) «بروجردی» را آوی��زه گوش میکرده
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اس��ت!! و هتا (حتی) چند تن از «فداییان اس�لام» که بزه ور (متهم) به ُکش��تن (قتل)
بودهان��د ،با پ��ا در میانی (وس��اطت) «بروجردی» و فرس��تادن (ارس��ال) پیام از س��وی
«خمینی» ،از مرگ رهایی (نجات) یافته و آزاد میشوند!
«محمدرض��ا ش��اه» ،ه��رگاه که به گ��وم (قم) میرف��ت با «رهب��ر س��ازمان روحانیگری»
دی��دار (مالقات) ک��رده و وی را «مرهون الطاف ملوکانه» مینم��ود! ،از همین رو (لذا)
تا هنگامی که «بروجردی» زنده بود ،س��ازمان روحانیگ��ری (کاتولیکها و ارتدکسها)
یکپارچه (متحد) بوده ،و زیر (تحت) رهبری یک َتن (نفر) بود!
«مرجعیگری تش��یع صفوی» نیز پس از «حائری» به «بروجردی» واگذار (منتقل) ش��ده
ب��ود ،و در ای��ن دوران ،آرامش��ی «نس��بی» در «حوزه علمی��ه» تازه بنیاد نهاد ش��ده گوم
(تأس��یس قم) و «س��ازمان روحانیگری» فرمانروا (حاکم) بود .با این همه ،پس از مرگ
«بروج��ردی» ،دگرگون��ی (تحولی) بزرگ در «س��ازمان روحانیگری» و «ح��وزه قم» پدید
آمد! ،این دگرگونی (تحول) و شورش که پایه جدایی (موجب تفرقه) و از هم پاشیدگی
همبس��تگی میانروی (اتحاد نس��بی) «روحانیگری» ش��د؛ دو ُش��وند ریش��ه یی (دلیل
اساس��ی) داشت ،و ش��اید بتوان گفت که از زیر بنا (اساساً) یک َشوند (دلیل) بنیادی
داشت و شوند (دلیل) دوم ،بهانهیی برای یکمی (اولی) بود.
 1ـ جنگ و هماوردی (رقابت) سدها دین مدار (روحانی) برای به دست گیری (اشغال)
جای گاه (مقام) «مرجعیت» و رهبری حوزه!
 2ـ به سازیها (اصالحات) «شاه» زیر نام (تحت عنوان) «آزادی زن» و «انقالب سپید»!
چن��ان چه گفته ش��د؛ نکته دوم در پیوند (مربوط به) هم��ان نهاد (اصل) «رقابتی برای
کسب قدرت حوزه» بوده و بهانه یی بیش نبود!
«محمدرضا شاه»« ،محسن حکیم» را که در نحف میزیست (مقیم نجف بود) در جایگاه
(به عنوان) «مرجع اعظم تقلید» برگزید! و خود ش��اه با فرس��تادن (مخابره) تلگرافی به
«عراق» رو (خطاب) به «محسن حکیم»َ ،مرگ «بروجردی» را به وی همدردی (تسلیت)
گفته ،و جدای از آن (ضمناً) «محمدرضا ش��اه» بیان داش��ت (اعالم کرد) که «محس��ن
حکیم» ،تنها «مرجعی» اس��ت که «نظام س��لطنتی» در حای گاه «جانشین بروجردی»
برگزیده اس��ت؛ که خود این نکته (مس��ئله) ب��ر دین مداران (روحانیون) ایران ،بس��یار
گران آمد.
مرگ و جای خالی «بروجردی» ،بانی (موجب) شد که جدال بزرگی در میان روحانیان
پدی��د آید و هر کس ،خویش را «مرجع تقلید» و جانش��ین بی چون و چرای (بالمنازع)
بروج��ردی بمان��د! دهه��ا ت��ن از روحانی��ان «کاتولی��ک و ارتدک��س» داوی (ادع��ای)
«آیتالله��ی» و «مرجعیگ��ری» داش��تند ،و نزدیک ب��ه (قریب) پانزده ت��ن ،با چاپپخش
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(انتش��ار) «رس��اله توضیحالمس��ایل» به میدان هم��اوردی (رقابت) آمدن��د! و این خود
نخستین گامی (اقدامی) بود که در پی تالشهای «حائری» و «بروجردی» برای از هم
پاشیدگی سازمان روحانیگری و بخش بندی (تقسیمبندی) آنها به چند دسته (جناح)
انجام میشد!
ش��ورش پان��زده خ��رداد  1342و واخواهی (اعت��راض) «ضمنی» همه داوی��ان (تمامی
مدعیان) «مراجعی» چون «خمینی»« ،ش��ریعت مداری»« ،قُمی» و دیگران ،تنها به این
رو (خاط��ر) بود که «محمدرضا ش��اه»« ،محس��ن حکیم» را که ش��هروند (مقیم) «عراق»
ب��ود ،در جای��گاه (بعنوان) «مرجع» برگزی��ده بود (انتخاب نمود) و ای��ن پایه آز (موجب
حس��ادت) شد و به همین برهان بود که هنگامی «خمینی» بازداشت شد ،دیگر مالها
به تندی ،وی را در جای گاه «مجتهد» ش��ناختگری (معرف��ی) نمودند تا «رژیم» نتواند
او را دادخواهی (محاکمه) کند ،و به گفتهیی از «مصونیت مرجعیت» برخوردار گردد.
جدایی دوباره کاتولیکها از ارتدکسها

بدین رو ،باز تکیته پایه یی (مسئله اصلی) و بنیادی و تاریخی روحانیگری پیش آمد و
آن این که «مدعیان مرجعیت» به دو دستگی تاریخی بخش (تقسیم) شدند:
 1ـ روحانیگ��ری ارتدک��س ،ب��ه رهبری «محس��ن حکیم» ش��هروند (مقیم) «ع��راق» ،که
بنیادگرا بود ،و از سوی (توسط) دربار« ،تأمین و تطمیع» میشدند!
 2ـ روحانی��ان کاتولی��ک ک��ه داوی (مدع��ی) نرادی��ک (قانون)گرای��ی بوده و اس��توان
(متک��ی) ب��ه بودجهیی بودند که از س��وی یازرگانان (تج��ار) و «بازار» ب��رآورده (تأمین)
میشد!
هر چند به رو (ظاهر) ،هر دو دس��ته (جناح) روحانیگری با بخش��ودههای (وجوهات)
«خمس و َزکات» میبالید اَند (رش��د میکردند) ،وانگهی هماوردیهای
بازار؛ از نمونه ُ
(رقابتهای) میان خودشان دستاویزی (موجب) میشد که هر یک ،به دسته توانمند
تر (جناح مقتدر) (با دربار محمدرضا شاه و یا اسکناس بازار) استوانی (متکی) باشد!!
چنانچه گفته شد؛ در پی مرگ «بروجردی» بیش از ده تن از روحانیان ،داوی (ادعای)
«مرجعیت کل تشیع صفوی» را نمودند؛ از نمونه:
«حکیم»« ،ش��اهرودی»« ،خمینی»« ،خویی»« ،قمی»« ،نجفی مرعشی»« ،گلپایگانی»،
«میالنی»« ،شریعتمداری»« ،محالتی»« ،خوانساری» و...
هر یک از «آیتالله«های تازه ،در تالش بود که ش��یوه و راهی بیابد تا بتواند بهتر خود
را «النس��ه» کرده و از ج��ای گاه همبودگاه��ی (موقعیت اجتماعی) باالت��ری برخوردار
شود!...
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از فراوانی (برکت) «آمریکا و انگلیس» این راه گشوده شد!!
آمریکا و «رفرم» در ایران

کابین��ه (دولت) آمری��کا بر آن بود تا با به س��ازیهایی (رفرمهای��ی) در دامنه (منطقه)
خاورمیانه ،از گس��ترش (نفوذ) «کمونیس��م» جلوگیری کرده ،و ب��ر توانمندی (اقتدار)
بیشتر خویش در این دامنه بیفزاید ،از همین رو ،چندین دستور کار (العمل) در برنامه
سازمان «سیا» جای (قرار) گرفت:
 1ـ انجام (اجرای) یک «کودتای آمریکایی» و پیگیری به سازیها (اجرای رفرمها»!
 2ـ س��پردن کابینه (دولت) به یک ُمهره آمریکایی که توانا باش��د آماج (اهداف) «سیا»
را دنبال کند!
در باره ریختار (طرح) نخس��ت؛ «قرهنی» در نگر گرفته ش��ده بود! «قرهنی» نیز با برخی
از روحانی��ان بوی��ژه «خمین��ی» تماس گرفت��ه ،و همراهی (موافقت) او را واکش��یده بود
(جلب نموده بود)! وانگهی ،این ریختار (طرح) خیلی تند (س��ریع) از س��وی نیروهای
ایمنی (امنیتی) «ش��اه» شناسایی (کشف) و کماسه (خنثی) شد ،و در پی گردشگری
(س��فری) که «شاه» به آمریکا رفت به فرنش��ین (رئیس جمهور) «ایاالت متحده» پیمان
(قول) داد که خودش« ،افسار!» به سازی (رفرم) در ایران را به دست گیرد!
بدین رو ،نخستین کاری که میبایست انجام دهد این بود که رایهای (آراء) بسیاری
را در میان همبودگاه (جامعه) ایران به س��ود (نفع) خویش کوشا (فعال) کند! و «فعال
نم��ودن آراء» پی��ش از ه��ر چیز« ،محمدرضا ش��اه» را دی��ده بان (متوجه) بانوان کش��ور
ک��رد! وانگهی ،کابین��ه ریختار نو گزینشها (دولت طرح جدی��د انتخابات) و انبازگری
(ش��رکت) زنان و ریختار طرح) «ایالتی والیتی» را به بهستان پیشکش (مجلس تقدیم)
کرد.
«خمینی» ،با بهانه کردن زنان در گزینشها (انتخابات) به میدان آمد ،و با پش��تیبانی
خمخ س��ویه (حمایت کامل) از «سلطنت» و ترادیک پایه یی (قانون اساسی) به کابینه
(دولت) نکوهش (انتقاد) کرده و داوی (مدعی) ش��د که کابینه (دولت) در نگر (نظر)
دارد مردم (ملت) را به «شاه» بدبین کند .پس از چندی که نتوانست با چند سخنرانی
و فراخوان (اعالمیه) آماجهای (اهداف) جاه جویانه (طلبانه) خود را کارس��از (عملی)
س��ازد؛ ت��ازش آگاهی بخش��ی اَش (هج��وم تبلیغاتیش) را خش��نتر ک��رده و انبازگری
(ش��رکت) زن��ان در گزینشه��ا (انتخاب��ات) ،به «خدمت س��ربازی گرفت��ن طالب علوم
دینی»« ،دولتی کردن موقوفات» و ..را بهانه کرده و هتا از روحانیان دیگر نیز خواست
که خاموش (س��اکت) ننشس��ته و برای پاس��بانی توانمندی کش��ورداری-همبودگاهی
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(حفظ اقتدار سیاسی اجتماعی) «سازمان روحانیگری» گام پیش نهند (اقدام کنند).
پس از این که شورش اوج بیشتری گرفت ،و دولت به تندی (شدیداً) با «خمینی» درگیر
شدُ ،مهره رازدار سامانه بهره کش (مرموز استعمار)! «دکتر بقایی» رهبر باهماد (حزب)
«زحمت کشان» که همواره بزه ور (متهم) به فرمانبری (خدمت) برای انگلیس!!! بوده!
ب��ه میدان آمده و در یک فراخوانی (ط��ی اعالمیهیی) از همه داویان (تمامی مدعیان)
«آیتاللهی» و «مرجعیگری» خواس��ت تا «خمینی» را در جای گاه (به عنوان) واالترین
(عالیترین) «مرجع تقلید» و َکس (ش��خص) ش��ماره یک روحانیگری «تشیع صفوی»
شناختگری (معرفی) کنند.
پ��س از پخ��ش (صدور) ای��ن فراخوان (اعالمیه) از س��وی «بقای��ی» در  24تیر ماه ،42
«فتوای» تواَمانی (مش��ترکی) از س��وی «ش��ریعتمداری»« ،میالن��ی» و «گلپایگانی» در
همسویی (تائید) «مرجعیت خمینی» پخش شد ،و «شریعتمداری»  5امرداد ماه همان
سال ،با پخش فراخوان (صدور اعالمیه) دیگری نوشت:
{...مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساس��ی ،علماء طراز یکم مصونیت داش��ته و
حبس و توقیف و تبعید آنان مخالف قانون است زیرا که علماء طراز یکم در قوانینی که
از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت با مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابراین در
مقامی فوق مجلس��ین (سنا و ش��ورای ملی) قرار گرفته و حاکم بر هیئت قانونگذاران
میباش��ند در حالیکه وکال و یا هیئت مقننه مصونیت داش��ته باش��ند آیا ممکن اس��ت
حکام شرع که قانوناً حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟!}...
پس از این جنجالها« ،خمینی» آزاد شده و به «ترکیه» دور آواره (تبعید) شد و بی گمان
در آزادس��ازی «خمین��ی» ،هم��ه هم پالگیهای��ش (همقطارانش) از نمون��ه «میالنی»،
«ش��ریعتمداری» و ...نخ��ش کارس��ازی (نق��ش مؤث��ری) داش��تند و ای��ن همبس��تگی
(اتحاد) نیمبند تنها به ُش��وند (خاطر) شناس��اگری (معرفی) «محسن حکیم» در جای
گاه «مرج��ع اعظ��م» پدید آمد .اگر «ش��اه» ،یک آخوند را از ای��ران در جای گاه «مرجع»
برمیگزید ،اوج جنجال پانزدهم خرداد  1342به آن گس��تردگی نمیکشید .بسیاری
از داویان «مرجعیت» به سوی کشورداری (سیاست) شاه پناه میآوردند ،و هتا با دیگر
همپالگیهایشان (همقطارانشان) نیز ،خودشان درگیر میشدند ،نه «شاه»!
ب��ا دور آواره گی (تبعید) «خمینی» به ترکیه و باش��نده گی ناگزی��ری (اقامت اجباری)
«طباطبایی قمی» در کناره (حومه) « َک َرج» ،مانده داویان (بقیه مدعیان) «مرجعیگری»
زمان (فرصت) یافتند که «رساله» خود را چاپپخش (منتشر) کرده! و هر یک با کشاندن
پش��تیبانی (جلب حمایت) بخش��ی از ب��ازار و یا کابینه« ،دکان مرجعی��ت و آیتاللهی»
خود را به رواگ (رونق) برساند.
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از هم��ان هنگامه دورآواره (تبعید) «خمینی» ،دربار و س��امان بهره کش��ی (اس��تعمار)
نخش کارس��از (مؤثر) در دو ش��اخه کردن دوباره روحانیگری داش��تند ،هر چند پس از
آن که «خمینی» از س��وی «وزارت دربار شاهنش��اهی!!» از ترکیه به عراق ُبرده (منتقل)
ش��د ،و در آنجا « ُکرس��ی مرجعیگری» را از آن خود س��اخت (اش��غال کرد) و «وجوهات
تجار محترم!!» با پروانه (اجازه) سازمان «امنیت شاه!!» روانه «نجف» گردید!!
وانگه��ی دوگانگ��ی روحانیگری (کاتولی��ک و ارتدکس) بس��ودنی (ملموس) ب��ود ،زیرا
«مراجع تقلید» باش��نده (مس��تقر) در گوم (قم) با دریافت «وجوهات» دو جانبه «بازار»
و «درب��ار» نخ��ش خود را در ج��ای گاه پاس��داران و نگرندههای (ناظ��ران) دینی «نظام
مشروطه شاهنش��اهی» دنبال (ایفا) میکردند! و واپس تر (بعدها) که «وزارت اوقاف»
دای��ر ش��د باز «مراجع تقلید» دس��ت ش��ان در «ب��ده و بس��تانی» آن «وزارتخانه» چون
جاه��ای دیگر باز ب��ود« ،خمینی» ه��م از هنگامی که در «نجف» جای گرفت (مس��تقر
شد) ،پیکار پاد کابینه یی (مبارزه ضد دولتی) و پاد شهریاری (صد سلطنتی) را از یاد
ُبرد و به «تدریس» و «مرجعیت» سرگرم گشت (مشغول شد)!
روش��ن اندیش��ان ،واگش��تیان (انقالبیون) مردمگرا ،که تجربه شکست  1342را نیز بر
داش��تههای (تجربیات) گذش��ته تاریخی افزوده میدیدند؛ پی بردند که تا هوا خیلی
پس اس��ت و گوش��ههای اس��کناسُ ،کرس��ی «مرجعیگ��ری» و ...پیدا میش��ود ،فوری
«آخوند» سر به آخور میکنند ،به چارهجویی نوینی برخاستند که:
پایه ریزی (تشکیل) «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»
و پایه ریزی «سازمان مجاهدین خلق ایران»
و پس از آن جهش اندیشه یی (حرکت فکری) دکتر «علی شریعتی»
از درسگیری همان شکس��تها پدید آمد! که باز «اجتهادی» بود خردگرایانه ،در برابر
«متولیان مذهب» که اندیشههای (افکار) تودهها را نیز در بند (اسارت) خود داشتند.
گفتنی است که پایهگذاران «سازمان چریکهای فدایی خلق» نیز برخاسته از فرهنگ
خردگرایانه بودهاند؛ زیرا «امی��ر پرویز پویان» و «احمدزادهها» آموزش یافتهگان «کانون
نشر حقایق اس�لامی» و استاد «محمدتقی شریعتی» ،پدر دکتر «علی شریعتی» بودند
که آرمانگرایی (ایدئولوژی) «مارکسیس��م» را در جای گاه (بعنوان) «س�لاح مقاومت» و
پیکار (مبارزه) برگزی��ده بودند! و میدانیم که پایه (اصل) «متعلق» باورمندی (ایمان)
نیس��ت؛ ونکه (بلکه) زمینههای کشاندن انسان به میدان ایستایی (مقاومت) و پیکار،
پایه و ریشه (اصل و اساس) است! ..که آن زمینهها از اندیشههای (افکار) «اجتهادی»
اس��تاد «محمدتقی ش��ریعتی» که در راس��تای نبرد تاریخی خردگرایان رویاروی (علیه)
دین داران واپسگرا (ارتجاعی) بوده! سرچشمه (نشأت) میگرفته است!
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شوند (علت) توانمندی آخوند در راه (جهت) نادان نگاه داشتن توده
(استحمار خلق)

این نکته در خور نگرش (قابل تأمل) اس��ت که ،چرا همیش��ه «آخوند» توانا بوده اس��ت
تا مردم را ُپش��ت س��ر خود ِگ��رد آورد (جمع کند)؟! ب��ه این نکته (مس��ئله) تاکنون ،در
فرهنگ ما کمتر بها داده(توجه) شده است ،زیرا که روی «روانشناسی آخوندی» کمتر
کار شده است! یانی (یعنی) کارهایی که انجام شده:
ی��ا در دش��منی (ضدی��ت) ک��ور ب��ا دی��ن ب��وده (ش��یوه برخ��ی از «منورالفکره��ا» چون
«آخوندزادهها» و «میرزا رضا کرمانی»)
و یا جنگ رودر رو (فیزیکی) با آخوند ،بدون کار فرهنگی (شیوه رضا شاه)
و یا ارگمندانه (محترمانه) او را به «صندوقخانه» و مزگت (مسجد) کشاندن! و پرواری
کردن آن! (ش��یوه محمدرضا شاهی) بوده ،که همه اینها بانی (موجب) شده است تا
نه تنها آخوند نابود نش��ود؛ که پس از هر دورانی بالنده (رش��د) یافتهتر از پیش (قبل)،
روی آب بیاید و ماهیها را خورده و باز روانه مزگت (مسجد) گشته و به ناآگاه پروری و
کشتن( تحمیق و قتل) بپردازد!
این گونه ش��یوههای نادرس��ت برخورد ،از آنجا آمده اس��ت که کمتر تالش ش��ده برای
«آخوندشناسی!!» ،زیرا برای برخورد و یا پیکار (مبارزه) با هر پدیدهیی ،نخست (ابتدا)
بایس��تی فراگیر (کامالً) او را ش��ناخت و پس از ش��ناخت فراگیر اس��ت ک��ه آدمی توان
مییاب��د و آگاه میش��ود ب��ه چگونگی برخورد ریش��ه ی��ی (اصولی) با آن ،در راس��تای
(جهت) براندازی و نابودی ،زیرا که همواره روشن اندیشان (روشنفکران) و انسانهای
خردگرای مردمی میدانستهاند که ُدژپیه (غده) چرکین و فروپاشی همبودگاه انسانی
(انحطاط جوامع بش��ری) در درازای (طول) تاریخ ،دین م��داران (روحانیان) بودهاند.
هت��ا (حت��ی) از س��وی (قول) «س��ید طباطبایی» بازگو (نق��ل) کردیم ک��ه وی نیز برای
نابودی س��ازمان خودش (روحانیگری) به «انقالب مش��روطه» میپیوندد ،و بر این باور
است که اگر بهستان ترادیک ساری (مجلس قانونگذاری) گشاده (دایر) شود و مردم
خ��ود ل��گام کارها (زمام امور) را بدس��ت گیرند و پا بس��ت (متکی) به اندیش��ه (عقل) و
ِ
��رد باش��ند؛ دیگر نیازمند(محت��اج) آخوند و م�لا نخواهند ب��ود ،و دکان دین مداری
خ َ
(روحانیگری) هم برای همیشه بسته خواهد شد! وانگهی جای پرسش (سئوال) است
که به درستی (واقعاً) با همه این دانستنیها ،چرا روحانیگری تاکنون از رویه (صفحه)
تاریخ ایران ناپدید (محو) نش��ده اس��ت؟! و آیا ناپدید س��اختن (محو) آن کاری اس��ت
آسان (سهل) و تنها با توان (قدرت) و زور کارساز (عملی) است؟! که درمییابیم خیر!
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با این که بس��یاری از َکس��ان (افراد) درون س��ازمان روحانیگری ،خود خواهان نابودی
سامانه ش��ان (تشکیالتشان) هستند و مردم (ملت) و روشن اندیشان همواره خواهان
ای��ن بران��دازی بودهاند ،وانگهی (ول��ی) این مهند (مهم) چرا کارس��از (عملی) نش��ده
است!؟
هر چند امروز« ،نظام والیت فقیه» در ایران چند سده همبودگاه (قرن جامعه) را از نگر
پی��کار (نظر مبارزه) پ��اد (ضد)آخوندی به پیش ُبرد ،وانگهی ب��از اگر یک کار فرهنگی
گس��ترده در شناس��اندن برهنه (عریان) «آخوند» نش��ود ،باز فردا ،همان مارهای خفته
امروز چون «قُمی»« ،منتظری» و !...س��ر برخواهند آورد و هزاران داوی (ادعا) خواهند
کرد! زیرا که این باند و سازمان ،استاد اهریمنان (شیاطین) هر زمان اَند!
پ��س بایس��تی نخس��ت (اول) آخون��د را ش��ناخت و پ��س از آن ،ش��یوه برخ��ورد و پیکار
(مبارزه) با آن را بازیافت (کش��ف کرد) تا با نایش همه س��ویه (نفی کامل) آنها ،اندیشه
و باورمن��دی (عقی��ده) و فرهن��گ آخون��دی هم ب��رای همیش��ه از همب��ودگاه (جامعه)
م��ا رخت بر بندد! زیرا اگر کس��ان (افراد) برون��د و انگارگرایی (ذهنیگرای��ی) بماند ،باز
ف��ردا از همان انگارگرایی بر جای مانده ،هزاران هزار «ش��یخ فضلالله» و «کاش��انی» و
«خمینی» برخواهند خاس��ت ،و همین جاس��ت که باید افس��وس (تأسف) بسیار خورد
از ای��ن که روش��ن اندیش نمایان (ش��به روش��نفکران) باش��نده بیرون (مقی��م خارج) و
رس��انهها (مطبوع��ات) هنوز پی ب��ه دریاف��ت (درک) ای��ن نکتهها (مس��ایل) نبردهاند
و در پ��ی جنجاله��ای «مرجعیگ��ری» و «آیتالله» ب��ازی میروند و با «نف��ی»« ،علی» و
«حس��ین» ،پشت سر «عبدالله» و «اصغر» ،س��ینه میزنَند! ناآگاه(غافل) از آن که برای
ِکش��اندن مردم و همبودگاه (جامعه) به سوی خردگرایی فراگیر (کالً) بایستی سازمان
روحانیگری« ،مرجعیت» و «آیتالله» بازی را نایا (نفی) نمود و آن را به کناری نهاد.
روانشناسی آخوندی

عنان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس
که وعظ بیعمــالن واجبست نشنیدن!
(حافظ)
اگر «آخوند»و «فرهنگ آخوندی» را خوب بشناس��یم؛ به پاس��خهای بسیاری نیز دست
خواهیم یافت ،که همه (تمامی) پرس��شهای هس��تی دار (موجود) بر هوای (فضای)
تاریخ را دارا خواهد بود!
اگ��ر بخواهی��م کار آخون��د را در یک ف��راز ش��ناختگری (جمل��ه معرفی) کنی��م! همان
داس��تان (قصه) «مار نوش��تن» آدم باس��واد و «مار کش��یدن آخوند ده» است! آخوند با
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ورزی��ده گی (مهارتی) که دارد ،هم��واره با نادانی توده (جهل ع��وام) همینگونه بازی
میکند ،و همیشه به جای «مارنویسی» مار میکشد! و َخر ُمراد را به پیش میراند! و به
همین روس��ت که در زندگی روحانیگری ،پادینهها و دو روییها (تضادها و تناقضها)
و درو غهای بسیاری مییابیم! که برای بسیاری گوارش ناپذیر (غیرقابل هضم) است!
وانگهی آخوند برای هر کاری که میکند در انگاره اَش (ذهنش) روایش (توجیه) دارد!
او ،چون هیچ باور (ایمان) ِدلی (قلبییی) به آنچه میگوید از خدا و «معاد» و ...ندارد،
بسیار آسان (خیلی راحت) هر روز ساز نوینی میزند!
برای نمونه (مثالً):
یک روز میگوید؛ «شرکت زنان در انتخابات حرام!»
وانگهی ،فردا که خودش به جای «ش��اه» مینش��یند ،نه تنها انبازگری (ش��رکت) زنان
در گزینشها (انتخابات) آزاد میشود ،که آموزش سپاهیگری (نظامی) هم میتوانند
ببینند!
آخوند ،یک روز مینویسد که آوای (صدای!) زن «نامحرم» را نباید کسی بشنود!
پ��س از ای��ن که به توان (قدرت) میرس��د دیگر ن��ه تنها آوای (صدای) زن را ش��نیدن،
ناروای��ی (عیب��ی) ن��دارد ،ک��ه آوازهخوان��ی و فرت��ور کش��ی (عکاس��ی) و رخش��ارگیری
(فیلمبرداری) و ...که در «رسالهاش» ناروا (حرام) بوده ،همه روا (حالل) میشود!
آخوند؛ یک روز مینویسد که جام جم (تلویزیون) و آواپرا (رادیو) و خنیاگری (موسیقی)
روا (حرام) است!
وانگهی فردا که خودش به توان (قدرت) میرسد ،همه چیز آزاد میشود! و هتا (حتی)
خود (شخص) «خمینی» با آن همه داویها (ادعاها) ،ترانهسرا میشود و ترانههایش را
خوانندگان میخوانند و «نوار کاست و ویدیو و دیسک لیزر» میزنند!!
شنیدنی (جالب) است که برای شوحی (طنز) بگوییم که برای نمونه (مثالً) «ابوالقاسم
خویی» در زمان «محمدرضا ش��اه» بهکام (راضی) نمیش��ود که فرتور (عکس) َزنَش را
روی گذرنامه (پاس��پورت) بچس��بانند؛ زیرا که فرتور و فرتورگری (عکس و عکاس��ی) از
دید آخوندها ناروا (حرام) بوده اس��ت ،وانگهی فرتور (عکاس) «آقا» در هزاران روگرفت
(نس��خه) چ��اپ و رایگان پخش (مجاناً توزیع) میش��ود ،و فرتورش (عکس��ش) ُپش��ت
«رسالههایش» گوارا (مطبوع)!
روی هم رفته (کالً) اگر همین «رس��الههای توضیحالمس��ائل» آخونده��ا را برگه (ورق)
بزنیم و زندگی و کردار خودش��ان را از نزدیک و یا از دور دیده گر باش��یم (نظاره کنیم)
درمییابیم دوگانگیها و پارا ُدخش (تناقض و تضاد) کردار با گفتار تا کجاس��ت! یانی
(یعن��ی) آنچه ب��رای مردم ناروا (حرام) اس��ت؛ برای خودش��ان روا (ح�لال)! و آنچه در
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زمان توانمندی (اقتدار) دیگری ناس��ازگار (حرام) اس��ت ،در زمان نیرومندی (اقتدار)
خودشان سازگار (حالل) و!...
چگونه آخوند در نادانی (جهل) ،خود را ،خدا میداند؟

چـــــه دانمهــــــای بسیاری است لیکن من نمیدانم!
که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی همچون افیون
(مولوی)

دس��تهیی از آخونده��ا ،هنگامی (وقتی) ب��ه گاهه یی (مرحلهی��ی) از آموزشهای ویژه
آخوندی ویژه (خاص) خودشان میرس��ند و به واژاک (باصطالح) گاهههای (مراحل)
س��هگانه «علمالیقی��ن»« ،عینالیقی��ن» و «حقالیقی��ن» را ُپش��ت س��ر مینهن��د (طی
میکنند) ،بدون پرده پوش��ی (صراحت) باید گفت که خود را چنان به «یقین» رس��یده
میانگارند (احس��اس میکنند) که همتای خدایی اس��ت!! سانی (یعنی) یک «رأس»
آخون��د ک��ه بحز (غی��ر) از چه��ار دیواری پر نَ��م (رطوبت) و «نجاس��ت» «ح��وزه» و چهار
«رأس» اس��تاد ن��ادان (جاهل)ت��ر از خودش ،چیزی دیگ��ر از «عالم» و «عل��م» ندیده و
نش��نیده« ،امر چنان بر او مشتبه میش��ود» که گویا در دنیا به «یقین کامل» رسیده! و
این جاس��ت که چون به «یقین کامل» رس��یده ،و همه رازها (اس��رار) و دانشها (علوم)
و دانس��تنیهای جهان (عال��م) را فرا گرفته و ش��ناخت فراگیر (بصی��رت کامل) یافته،
خ��ود را «خ��دای زمین» میان��گارد! و خود را برتر از همه و باالت��ر از همه کس ...از این
رو (ل��ذا) همه فروزههای (تمامی صفات) خدا نیز در بر گیرنده (ش��امل) او میش��ود!
یانی (یعنی) او میتواند هر کاری را انجام داده و «توجیه الهی» کند! زیرا که همه این
فروزهها (صفات) خدا را این انسان به «یقین» و «عالمالشهاده» رسیده داراست.
این فروزهها (صفات) چیس��ت اَند؟ س��ازگار (مثبت)هایش« :رحیم»« ،رئوف»« ،تواب»
و ...و ناس��ازگار (منفی)هایش نیز ،همان «قهار»« ،جبار»« ،مکار» ...میباش��د .آخوند
نادانی که با فراگیری چهار تا نسک (کتاب) که اگر «فقهی» باشد از زمان «صدوق» به
َپس (بعد) هیچ جابجایی (تغییری) نکرده ،و اگر فرزانی (فلس��فی) باش��د از چند س��د
(صد) س��ال پیش درهال (حال) در جا زدن بوده ،خود را دانشمند زمان (عالمالدهر)
دانس��ته و ب��اور اَش میش��ود که به همه راس��تیهای جه��ان آفرینش (حقای��ق عالم)
آگاهی (اش��راف) یافته اس��ت و چون در پندار (ذهن) این آخوند (اگر کمی هم فلسفه
افالتونی خوانده باش��د) خدا از انس��ان و هستی جدا نیس��ت ،پس به «یقین» رسیده،
میش��ود پیش خودش ،خ��دا! از همین رو ،ه��ر دروغ و نیرنگ و ترفن��د (حیله) و بزه و
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ُکش��تنی (جنایت و قتلی) را که پس��ندیده (صالح) کار خود بداند ،بدون هیچ پروایی
انج��ام میدهد! و برای هر نیرنگ و فریبی هم یک «توجیه قرآنی!» یا «حدیثی!» دارد!
هنگام��ی (وقتی) از نیرنگ (مکر) خدا س��خن میگوید و این ک��ه خدا «خیرالمکارین»
اس��ت! آخون��د میگوی��د؛ که آیا کس��ی جز من ب��ه خدا و ت��ازی نامه (ق��رآن) (و یقین)
نزدیکتر است!؟ و آیا کسی جز من به «تفسیر» و «تأویل» و «تشریح» تازی نامه (قرآن)
آگاهت��ر اس��ت؟ پس هم��ان نیرنگ و ترفن��دی (مکر و حیلهی��ی) که م��ن میکنم برای
پیش��برد آماجم (اهدافم) (که آماج خدایم هس��ت!) نیرنگ (مکر) خداس��ت! و نیرنگ
(مکر) زدن یانی (یعنی) چه؟
یان��ی دروغ گفت��ن و نیرن��گ بازی ک��ردن و به هر افزاری (وس��یلهیی) چن��گ انداختن
(متوسل شدن) برای به آرمان (هدف) رسیدن!
ب��رای نمون��ه ،ای��ن آخوند چون امروز نتوان کش��ورداری (قدرت سیاس��ی) در دس��تش
نیس��ت ،داوی (مدعی) میش��ود ک��ه ما پدافندگ��ر (مداف��ع) آزادی و بردب��ار باور دگر
اندیش (تحمل عقیده مخالف) و ...هستیم ،وانگهی فردا ،که به توان (قدرت) میرسد
ب��ا خود میگوید که این همان نیرنگ (مکر) خ��دا بود! و نیک روزی (مصلحت) دین و
پیامب��ر و ...چنان میب��ود (ایجاب میکرد) که چنان دروغی گفته ش��ود! و نیاز (الزم)
بود نیرنگ ُکنَم ،فریب بدهم ،تا به فرمانروایی (قدرت) برس��م ،تا آماجهایم (اهدافم) را
که آماجهای (اهداف) «الله» است ،پیاده کنم؟!
ب��ه خوب��ی در تاریخ میبینی��م که بس��یاری از «مراجع تقلید» که با نهادن دس��تینه یی
(امضای��ی) پایی��ن یک «رس��اله» فرنام (لق��ب) «آیتاللهالعظمی» را به خ��ود ویژه کاری
(اختص��اص) میدهن��د .بیش��ترین (اکث��راً) در جوانی خوی��ی (روحیهیی) ش��ورشگر
روی��اروی (علی��ه) «حوزهه��ا» و ب��ه وی��ژه اس��تادان و «مراج��ع تقلی��د» داش��تهاند ،یانی
(یعن��ی) ای��ن ،می��ان بچه «طلبهه��ا» رایگ (رایج) بوده و هس��ت ،که کمبود و کاس��تی
(عی��ب و نقص) کوچک��ی از «مراجع» کارمزد (حقوق) بدهش��ان بیابند و آن را ش��وخی
(جوک) س��اخته و زبانزد نشس��ت (نقل مجل��س) و «حوزه» و کالس ش��ان کنند!! و در
مانداکهای بیشترین (آثار اکثر) «مراجع تقلید» میبینیم که پیش از رسیدن به «مقام
مرجعیگری» ،آن دورانی که «واعظ» و «فاضل» بودهاند؟! بی گمان (احیاناً) اندیشه پاد
(ضد)«مرجعیتی» و پاد (ضد)«آیتاللهی» داش��تهاند ،و هتا (حتی) «روضهخوان»های
پیشین نشستهای (محافل) زنانه و «واعظان» کار ُکشته (حرفهیی) زینه (درجه) یکم
و دوم و پنجم!! نیز ،بیش��تر (اکثراً) «منبها) و نشستهایشان (مجالسشان) ریشحند
(تمس��خر) ک��ردن دی��ن م��داران (روحانیان) بوده اس��ت!! ک��ه در کال��ب (قالب)های
ش��نیدنی (حکایت) و یا نمونه زنیها (امثله) و یا افسانههای رویایی (خیالی) به خورد
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شنونده گان (تحویل مستمعین) میدادهاند!
بر پایه (اس��اس) آمار درس��تی که از س��وی یکی از دوس��تان در دو دهه  50و  60تهیه
ش��ده است؛  80تا  90درس��د (درصد) بچههای آخوندها از درس خواندن آخوندی از
سوی (توسط) پدران شان بازداشته (منع) شدهاند!!
بر پایه (اساس) گزارشی دیگر 85 ،تا  90درسد روحانیان ،پیشنهادهای همسرگُزینی
(ازدواج) برای دختران ش��ان را که از س��وی «طلبههای» آخوند ارایه میشده ،نپذیرفته
اند (رد کردهاند)!!
ب��از گ��زارش دیگ��ر نش��ان از آن دارد (حاکی از این اس��ت) ک��ه بیش��ترین روحانیان به
خانوادهها و خویشان (فامیلهای) نزدیک شان سپارش (توصیه) میکرده و میکنند
تا با «آخوند» پیمان زناشویی نبندند (وصلت نکنند)!
نش��انهها و برهانهای (دالیل) بس��یاری در دس��ت اس��ت ک��ه خود روحانی��ان چون از
تبه��کاری (فس��اد) درونی س��امانه (تش��کیالت) خود آگاه (ب��ا خبر) بودهان��د؛ همواره
ب��ه ه��ر راهی (طریقی) که میتوانس��تهاند ،تالش (س��عی) داش��تهاند ک��ه کمتر انبوه
(جمع) خانوادهش��ان را «آخوندی» سازند! و یا خود به هر برنام (عنوان) و در هر زمانی
(فرصتی) ،بی ِمهری خود را از سامانه (تشکیالت) و سازمانی که خود نیز بخشی از آن
بودهاند ،آگاهی (اعالم) میکردهاند!
چرا؟

وانگه��ی ب��ا همه اینها چرا ما در تاریخ ،خیلی نمونههای کمیاب (نادر) و کمی س��راغ
داریم که گس��تاخی (شجاعت) آن را داشتهاند تا پوشاک و باورمندی (لباس و عقیدة)
«ح��وزه و روحانیگ��ری» را به دور افکنند ،و خود را فراگیر (کالً) از س��امانه (تش��کیالت)
آخوندی جدا کنند؟! و پوش��اک نادانی (لباس جهل) آخون��دی و برنامهای (عناوین)
«آیتاللهی» و «حجتاالس�لامی» را با درستکاری (صداقت) و یکرنگی «انقالبی» َترک
کرده و به روشنگری توده (خلق) برخیزند!!
همواره آنان که از «حوزه» خود را کندهاند؛ سه راه را دنبال نمودهاند:
ال��ف :برخی از روحانیان چون «میرزا کوچکخان» و «ش��یح محمد خیابانی» هنگامی
از «حوزه» بیرون آمدند ،اسلحه بدست گرفته و برای رهایی مردم (ملت) جنگیدهاند!
ب :برخی دیگر چون «س��یدجمالالدین» و «س��ید ش��رفالدین» و استاد «محمد تقی
ش��ریعتی» از حوزهها گریخته و در آموزشگاههای (مدارس) نو و دانشگاهها پناه گرفته،
و کاره��ای فرهنگ��ی و روش��نگرانه انج��ام دادهان��د ،و راهکاره��ای پیش��روآنه (خطوط
مترقیانه) نویی از اسالم ارایه نمودهاند و یا با چاپپخش (انتشار) گاهنامهها (نشریات)
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و ادب نامهها (مجالت) و س��خنوریهای پیش��روآنه (خطابههای مترقیانه) ،ژرف گنانه
(عمیقاً) به آشکارسازی نابودی (افشای انحطاط) روحانیگری و «حوزه» پرداختهاند.
پ :برخ��ی دیگ��ر ،همین که (به محض) بی��رون رفتن (خروج) و گری��ز از «حوزهها» ،به
دش��منی فراگیر (ضدیت کامل) با دین برخاس��تند و همه (تمامی) تالش و اندوه (هم
و غ��م) خویش را در زدن دین ،انباش��ته (متمرکز) نمودهاند« :آخون��دزاده»« ،میرزا رضا
کرمانی»« ،احمد کسروی»« ،ذبیح بهروز»« ،صادق هدایت» و...
از این س��ه دس��ته از روحانیان که سرکش��ان (عصیانگران) س��امان (نظام) «حوزه یی»
خوی��ش بودهان��د ،ک��ه بگذریم! ،بایس��تی برای چ��را ماندن دیگ��ر آخونده��ا ،در میان
س��امانگری دین مداری (تش��کیالت روحانیگری) پاس��خی بیابیم؟! زیرا چنانچه گفته
ش��د؛ بیش��تر (اکثر) روحانیان هنگامی که چند س��الی در درون (داخ��ل) «حوزههای
دینی» پرورش پیدا میکنند ،خود به نیستی (انحطاط) و کژراهه روی (انحراف) «حوزه»
پی میبرند ،وانگهی (ولی) بایس��تی دید چرا بیش��ترین (اکثراً) میمانند و هتا (حتی)
بسیاری از آنان که در جوانی و پیش از «آیتالله» شدن کمی در پیکارهای همبودگاهی
(مبارزات اجتماعی) انبازگری (شرکت) میکردهاند! همین که «توضیحالمسایلشان»
فراگیر (توزیع) میش��ود و چهار تا دنباله رو (مقلد) پیدا میکنند و اسکناسهای بازار
و پش��تیبانیهای (حمایتهای) کابینه (دولت) نیرومندش��ان (تقویتشان) میکند،
استوار (محکم) به کرسی «مرجعیت» و «آیتاللهی» میچسبند ،و هتا اندیشهها و باور
مندیهای��ی (افکار و عقای��دی) که در نوجوانی و یا گاهه (مرحله) پیش از رس��یدن به
«مقام مرجعیت» داشتهاند را ،از ریشه (کامالً) از یاد میبرند؟!
پاس��خ به این پرس��ش ،خیلی روش��ن (واضح) اس��ت ،و آن دو ش��وند (دلیل) «روانی» و
«اجتماعی» دارد!
ش��وند (دلی��ل) روان��ی ای��ن ک��ه چون بیش��تر (اکث��ر) «ط�لاب عل��وم» دینی از روس��تا
برخاس��تهاند ،همان پندارگرایی (ذهنیت) خان خانی در اندیش��ه (فکر)ش��ان است و
آرزو و امید و آماج (هدف) پایه (اصلی)ش��ان این س��ت که به یک گاهه یی (مرحلهیی)
از آخوندی برس��ند ت��ا بتوانند هنباز (ش��ریک) در تخت فرمانروایی (قدرت) بش��وند به
همراه��ی «خان» و «حاج��ی» ِده!! و از میان آخوندها ،آنهایی ک��ه زیرکی و زرنگی ویژه
(خاص) دارند و بویایی ش��ان (مش��ام ش��ان) کمی تیزتر از دیگران است ،آماج (هدف)
خ��ود را از «م�لای» ِده و هنب��از (ش��ریک) خان ش��دن ،ب��ه «آیتالله» «والی��ت» و هنباز
پادش��اه (شریک سلطان) شدن دگرگون (عوض) میکنند! و از همین رو (لذا) هرگونه
ترفن��د (حیل��ه) و نیرنگ و دغلبازی و ت��وده (عوام)فریبی را دنب��ال میکنند با تکیه به
«احادیث» و «روایات» بی ریش��ه «جعلی» و «تفس��یر مزاجیمآبانه قرآن!!» برای رسیدن
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به آماج (هدف) فراگیر(کلی)شان که «آیتاللهالعظمی» و «مرجع تقلید» شدن است!
ش��وند همبودین (دلیل اجتماعی) نیز در همین نکته (مسئله) روانی نهفته است ،زیرا
یک آخوند ،که ده یا پانزده سال از بهترین دوران نوجوانی و جوانیاش را در «حوزهها»
گذرانده اس��ت (صرف کرده)! یک س��رمایهگذاری ُپرسودی اس��ت که انجام داده برای
آیندهاش! و اگر بکشد؟! در همبودگاه (جامعه) چه کار میتواند بکند؟! در نگر (نظر)
بگیریم که یک آخوند پس (بعد) از ده یا پانزده س��ال ،از دستار بر سر (معممی)اش بر
آن ش��ود (تصمیم بگیرد) که از «حوزه» و منش (مس��لک) آخوندی بیرون بیاید؟! خوب
در همبودگاه و همبودین (جامعه و اجتماع) چه کاری از دس��تش بر میآید؟! چه کار
میتواند انجام بدهد ،تا شکم رایگان (مفت)خور خودش را پر کند؟ و بدیهی (مسلم)
اس��ت که زن و هفت هش��ت تا بچه نیز در آن زاد ِ
(سن) و سال دارد ،که بار خویشکاری
اش (مسئولیتش) را سنگین میکند؟؟ از این رو ،هیج گاه (اصالً) یک َدم (لحظه) هتا
(حتی) اندیشه برون رفتن (تفکر خروج) از «مسلک آخوندی» را در پندارش (ذهنش)
نمیگذراند؛ زیرا بیرون رفتن (خروج) همانا و تنگدس��تی خود و خانوادهاش همان...
پ��س این آخوند بیهنر و بیمایه ،که هیچ س��رمایه یی نه مین��وی (معنوی) و نه پاردی
(مادی) ندارد تا بتواند در بیرون از «س��ازمان روحانیگری» و «پیشه آخوندی» به زیست
(حیات) خود پی گیرد (ادامه دهد) ،ناگزیر (مجبور) میش��ود که همان س��الهایی را
که در «حوزه» گذرانده (صرف کرده) «س��رمایه تجارت» کن��د! و چه بازرگانی (تجارتی)
پرس��ودتر از این ،ت��وده (عوام)فریب��ی و نیرنگبازی ب��ه ویژه این که در س��رزمینهایی
ک��ه رویِش خردورزی (رش��د فکری) خیلی پایین اس��ت و مردم از دان��ش (اطالعات) و
آگاهی بس��نده (محدود) و ناچیزی برخوردار هس��تند!،آخوند به خوبی میتواند دکان
چند نبش «دینفروشی» را بگشاید ،و از جیب «دین» و «جهل» مردم ،با گشاده دستی
(حس��ابی) بخورد تا َپروار ش��ود؟! و تنها آماجی (هدفی) را که دنبال میکند این است
که ،به «درجه اعلی» برس��د! و از فرنام (لقب) «آیتالله» برخوردار ش��ود! (ناگفته نماند
ک��ه سامه=ش��رایط کنونی ایران این ش��ایش=امکان را به آخوندها داده اس��ت که ویژه
گاه=پست داشته باشد).
گانه=صرفاً هر روحانی یک جای
ُ
ب��اری ،خیلی روش��ن (واضح) اس��ت ک��ه آماج پایه یی(ه��دف اصلی) هر بچ��ه «طلبه»
و آخوندی «آیتالله» ش��دن باش��د! هم چنان که یک دانش��جوی پزش��کی که پزشکی
(طب) میخواند؛ آماجش (هدفش) پزش��ک (طبیب) ش��دن است ،وانگهی ناهمگنی
(فرقی) که میان یک دانشجوی «امروزی خوان» با یک «طلبه» سرگرم «درس آخوندی»
خوان اس��ت؛ این که دانشهای (علوم) نوین مانند پزشکی (طب) و گیتیگ (فیزیک)
و کیمی (ش��یمی) و ستارهشناس��ی و هت��ا (حتی) دانشهای «غی��ر دقیقه» همبودین
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شناسی (جامعهشناسی) و تاریخ و ...هر روز با نویافتههای (کشفیات) نوینی راههای
تازهیی در برابر دانش��جو و پژوهنده میگش��اید ،وارون (برخالف) «درس آخوندی» که
همواره (تماماً) گفتهها (حرفها) و ژاژخواهیها (مزخرفات) چندین سده پیش (قرن
قبل) اس��ت که هتا در همان س��ده (قرن)ه��ا نیز ،دردی از همبودگاهه��ا (جوامع) دوا
نکرده است!
و دیگر این که ،درس آخوندی ،هر چه میخواهد باش��د! ،از فرزان (فلسفه)اش گرفته
ت��ا «فقه» و «منطق»اَش ،همه اندیش��ههایی هس��تند «دپس��ه» ( )Depasséو واپس��گرا
(ارتجاع��ی) و اگ��ر م��ا در درازای (ط��ول) تاری��خ ،فرزان��ه گان��ی (فالس��فهیی) همانند
«س��هروردی» را میبینی��م که گفته (حرف)های ت��ازهای زدهاند و
(مث��ل) «مالصدرا» یا ُ
ریخت��ار (طرح) نوین��ی در انداختهاند ،پس (بعد) از آنی بوده که از دربندی (اس��ارت)
«حوزههای» آخوندی گریختهاند!
«مالص��درا» از نادانی (جهالت) مردم و نیرن��گ «مراجع تقلید» به کوه پناه می َب َرد ،و در
تنهایی ،اندیش��ه فرزانی (تفکر فلسفی) واگشتی اش (انقالبیاش) را بازنمود (تبیین)
میکند که مایه (موجب) «تکفیر» سازمان روحانیگری میشود!
نوپردازی و دنباله روی (اجتهاد و تقلید)
خلـــق را تقلیدشان بر بــاد بـداد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
(مولوی)

نخس��تین خش��ت دکان «آیتاللهی» بر دنبال��ه روی توده (تقلید ع��وام) از «مرجع» بنا
ش��ده است ،و این پایه یی (اصلی) است که بیش��تر (اکثر) خود آخوندها تا پیش از به
جای گاه (درجه) «مرجعیت» رسیدن شان با آن رو در رو (مخالف) بودهاند.
ه��ر چن��د همه «مراجع تقلی��د» در آغاز (ابتدای) «رس��الههای ش��ان» نوش��ته اند (قید
کردهان��د) که در پایههای (اصول) دین ،دنباله روی روا (تقلید جایز) نیس��ت ،وانگهی
ِگ ِ
رداگ��رد (ح��ول) دنبال��ه روی توده (تقلید ع��وام) از ویژه گان (خ��واص) نیز چالشها
(بحثها) و س��تیزهای (مناقش��ات) بس��یاری میان خود روحانی��ان در درازای (طول)
تاری��خ بوده اس��ت؛ و ما برای این که درس��تی فراگیر (صداقت کامل) خویش را نش��ان
دهیم ،از گفتهها و شیوههای خود آخوندها که واپس تر (بعداً) «مرجع تقلید» شدهاند
نمونه میآوریم:
«ابوالقاس��م خویی» که امروز فرمدار (رییس) دس��ته (فرقه) «اُرتدکس اس�لامی» است؛
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پیش از این که به این رس��ته (درجه) «اعلی» برس��د ،به تندی (ش��دیداً) «تقلید» را َپس
(رد کرده اس��ت) و هتا (حتی) تنه��ا بازگفتی (روایتی) را ک��ه این واژه در آن
زده اس��ت َ
بهره وری (استفاده) شده است را بدون بن مایه (سند) ،و تباه (باطل) خوانده است:
«ابوالقاسم خویی» زیر برنام (تحت عنوان) «معنای تقلید» نوشته است:
{...دق��ت و موش��کافی در معنای تقلید لفظ ثم��ره فقهی بر آن بار نیس��ت ...به خاطر
اینکه این لفظ( ،تقلید) در هیچ روایتی وارد نشده است ،آری در احتجاج طبرسی این
لفظ در ضمن روایتی (این روایت سپس از نظر خواهد گذشت) آمده و آن اینکه :آنست
ک��ه از فقه��ا که نفس خود را ...تا آخر این روایت ،بدون س��ند ذکر ش��ده و قابل اعتماد
نیست .پس بنابراین ،لفظ تقلید صریحاً در موضوع هیچ حکمی ،یکی از روایات آورده
نشده تا در معنای آن بحث کنیم}....
همه باید «فقیه» در دین باشند!

ب��رای بهت��ر ش��ناختن گ��روه دی��ن م��داری (بان��د روحانیگ��ری) و دکان «آیتاللهی» و
«مرجع تقلیدی» خوب اس��ت که در َپس زدن (رد) همین چند نوشته (خط) باال خوب
ریزبینی (دقت) کنیم و ببینیم چه کسی این فرمایشها را فرموده؟! کسی که خودش
ام��روز یک��ی از «مراج��ع تقلی��د» و کاالی بازرگان��ی اش (تجارتش) دین ،و س��رمایهاش
«توضیحالمسایل» است!
از نگ��ر (نظر) باورمندی (عقیدتی) ،روحانیگری برای س��ربار کردن (تحمیل) اندیش��ه
«تقلید» در میان تودهها ،به یک چمراس (آیه) تازی نامه (قرآن) و یک س��خن از «امام
جعفر صادق علوی» گواهمندی (اس��تناد) میکند ،سخن «امام صادق» را که دیدیم،
«ابوالقاس��م خویی» پس زده اس��ت (رد کرده است) و گفت؛ «س��ندیت ندارد» و آن این
است که:
{...اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً ألمرمواله
فللعوام اَن یقلده}..
چنان که گفته ش��د؛ خود آخوندها ،بیش��ترین داوی (اکثراً مدعی) هستند که این بن
مایه اس��تواری (سند محکمی) ندارد و با پژوهشی (تحقیقی) که در زبان تازی (عرب)
هنگامه زیس��ت (حیات) «امام صادق» در گس��تره باش��ندگاهش (منطقه س��کونتش)
انجام ش��ده (به عمل آمده) اس��ت ،به گونه یی ریشه یی (اساساً) «قلد» در آن زمان ،به
��رب» به ویژه در فرهنگ
آن چم��ی (معنییی) که امروز رایگ (رایج) اس��ت ،در زبان « َع َ
آخوندی ،شناخته شده نبوده است.
چمراس��ی (آیهیی) که همواره ب��ه گواهمندی (مورد اس��تناد) «آیتاللهها» برای رونگ
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(رونق) بخشیدن به دکان دنباله َروی (تقلید)شان بوده است ،در سوره «توبه» و شماره
 122است:
{...و م��ا کان للمؤمنی��ن لینف��روا کاف�� ًه فلوال نف��ر من کل فرق��ه منهم طائف��ه لینفقهوا
فیالدین و لینذروا قو مهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون}..
تنها چمراس��ی (آیهیی) که بن مایه (مورد اس��تناد) روحانیگری است ،در باره «فقاهت
آیتالل��ه» و دنباله َروی (تقلید) «عوامالله»!! همین اس��ت و بس! ،و این چمراس (آیه)
اگ��ر چه (علیرغم این که) هیچ پیوندی (ربطی) (ش��أن نزولش) به «تقلید» و «فقاهت»
ندارد ،چم (معنای) رایگ (تحتاللفظی) آن نیز ،وارون (بر خالف) برداشتی است که
«سازمان روحانیگری» میکند.
«الهی قمشهای» در چم (معنی) این جمراس (آیه) نوشته است:
{...هنگامی که رس��ول فرمان خروج برای جنگ میدهد ،نباید مؤمنان همگی بیرون
رفته و رس��ول را تنها بگذارند بلکه چرا از هر طایفهای جمعی برای جنگ و گروهی نزد
رس��ول برای آموختن علم مهیا نداش��تند؟! تا آن علمی که آموختهان��د ،بروند و به قوم
خود بیاموزند که قومشان هم شاید خدا ترس شده و از نافرمانی حذر کنند!!}...
آخونده��ا و «مراجع تقلید» با کژبرداش��تی (اش��تباه) و نادرس��ت خوان��دن (غلط معنی
کردن) این چمراس (آیه) ،داوی ( مدعی) ش��دهاند که بخش��ی از مردم بایستی بروند،
و «فقیه» و «آیتالله» بش��وند ،و برخی دیگر توده (عوام) باش��ند و ن��ادان ،تا از «مراجع
تقلید» و روحانیان «تقلید» کنند!
چمراس��ی (آیهیی) را باره بزه بهره وری (مورد سوءاس��تفاده) جای (قرار) دادهاند که نه
«معنایش» و نه «ش��أن نزولش» ،و نه هتا (حتی) گزارش اَش (تفس��یرش) هرگز آنچه را
آخوند میخواهد ،بیان نمیکند؟!
هت��ا (حتی) اگر ما« ،ش��أن نزولی» چمراس (آیه) را ک��ه در پیوند با (مربوط به) پراکنده
ش��دن مسلمانان از ِگ ِ
رداگرد (اطراف) «محمد» بوده را نادیده بگیریم ،گزارش (تفسیر)
چمراس (آیه) نیز به تندی (ش��دیداً) با پندار َوش��ی (ذهنیگرایی) «مراجع تقلید» رو در
رویی (مخالفت) میکند؟!
در س��ر آغاز (ابت��دای) چمراس (آی��ه) میگوید ک��ه؛ «مؤمنان همگی از اط��راف و یا از
محضر درس محمد بیرون بروند ،بلکه همگی بایس��تی در کنار محمد باشند و همگی
بایس��تی علم بیاموزند و همگی باید فقیه بشوند ،سپس با «فلوال نفر» با اظهار تأسف و
گله ،کار را به یک فرقه محول میکند!»...
«فل��وال» اگ��ر با کارواژه (فعل) بیاید ،نش��انه وی��ژه کاری (تخصیص) اس��ت ،و اگر با نام
واژه (اس��م) بیاید ،نش��انه خویش��تن داری (امتناع)! و در این ج��ا میخواهد؛ که همه
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باید «فقیه» بش��وند در دین ،و س��پس بعد) گالیه و رش��ک (تأس��ف) یر میدهد که چرا
نباید همه در راه ش��ناخت و برداشت (درک و فهم) دین شان تالش نکنند؟ و هنگامی
ک��ه «فل��وال» ،پس از نوداد (خب��ر) میآید ،میخواهد بگوید پس اکن��ون (حاال) اگر آن
س��و (طرف) نشد! (که باید بش��ود!) برخی بیایند و در راه (جهت) شناخت دین تالش
کنن��د! ،و ب��از در ای��ن جا هم نکته (مس��ئله) ش��ناخت و ش��ناخت دادن اس��ت ،و خود
چمراس (آیه) میگوید «لینذروا» یانی (یعنی) «انذار» و آگاهی به مردم بدهند ،و توده
(خل��ق) را بیدار و روش��ن کنند! ،و نمیگوید «لیق��ود و اقومهم» و یا نمیگوید «لیکونوا
مرجعاً لقومهم!!» ،و نمیگوید «لیکو نوا فقهاً لقومهم» ،ونکه (بلکه) میگوید« :لینذروا
قومه��م!!» و «انذار» دادن کج��ا؟! و «مرجع تقلید» و «آیتاللهالعظمی» درس��ت کردن
کجا؟!
بیدار کردن و آگاهی بخشیدن کجا و «مقلد» شدن و «مقلد» درست کردن و مردم را در
نادانی (جهل) نگاه داشتن کجا؟؟ آن هم به نام دین داری و اسالمداری.
در گاهههای (مراحل) نخستین گویشهای تازی نامه (قرآن) که «محمد» زیر هنایش
(تحت تأثیر) اندیش��ههای آریایی بوده است؛ پافشاری (تأکید) کرده که چمراسهای
تازی نامه (آیات قرآن) را هم ،خردمندان و دانشمندان چشم و گوش بسته نمیپذیرند:
{...والذین اذا ذکروا بآیات ریهم الی یخروا علیها صماً و عمیاناً» (فرقان )73
«و آنانکه اگر از آیات خدایشان یاد کنند کورکورانه از آن پیروی نمیکنند}...
و «امام علی» در دشمنی (ضدیت) با دنباله روی (تقلید) و «مرجعیگری» میگوید:
{...من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال..
«اگر کس��ی دینش را از مردمان بگیرد (و تقلید کند دیگری را) مردم همواره گمراهش
کنند}...
«امام صادق علوی» ،رهبر پایه یی (اساس��ی) و پیش��وای باورمندی (عقیدتی) «شیعه»
میگوید:
{...لواتیت بشاب من شباب الشیعه ال ینفقه ال دبته....
....اگ��ر جوان��ی از جوانهای ش��یعه را بیابیم که در دین خود فقیه نگش��ته (ش��ناخت
کامل پیدا نکرده و دنبالهرو و مقلد دیگران است) او را شدیداً ادب خواهیم کرد}....
«ام��ام ص��ادق علوی» ،که پیش��وای پایه یی باهماد (اصلی حزب) «تش��یع» اس��ت؛ در
زمانهای (فرصتهای) بس��یاری پافشاری (تأکید) کرده است که در دین ،همه مردم
بای��د «فقیه» ش��وند ،و ش��ناخت پیدا کنن��د .وی و هم��ه (تمامی) پیش��وایان خردگرای
اس�لامی؛ دنبال��ه َروی (تقلید) و «مرجعیگری» و «آیتالله» ب��ازی را نکوهش (محکوم)
کردهاند ،و هتا ریشه (حتی اساساً) شناخت دین و پیگیری (عمل) به پایههای (ارکان)
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آن دنباله َروی (تقلید) بردار نیس��ت؛ و انس��انی که آزاد آفریده ش��ده اس��ت ،و گزینش
(اختیار) دارد تا راه (مس��یر) خود را دنبال کند ،نهادینه (ذاتاً) خوی شورش��گر (روحیه
عصیانگر)اَش با دنباله روی (تقلید) و پیروی همس��ویی ندارد (مخالف است) ،هر آینه
(البته) بر ِگرد چالشهای دانشی (حول مسایل علمی) و انگارش (ریاضی) و پزشکی
(طبی) میتوان از ویژه کاران (متخصصان) پیروی و دنباله روی (تقلید) کرد ،وانگهی
در «ش��ناخت دین» و «باور درون» دنباله روی (تقلید) کردن ناروا س��ت (خطاست) زیرا
ک��ه همه پیامبران هم که آمدهاند ،فرس��تادگی ش��ان (رسالتش��ان) آگاهی و ش��ناخت
دادن ب��ه مردم بوده اس��ت ،و باره��ا در چمراسهای (آیات) «مکی» ت��ازی نامه (قرآن)
پای فش��اری (تأکید) کرده است که فرستاده (رسول) «س��لطهگر» و «حافظ» و «رهبر»
مردم نیس��ت؛ ونکه (بلکه) او کس��ی اس��ت که پیام خ��دا را بازگفت (اب�لاغ) میکند ،و
بر مردم اس��ت که یا بپذیرند و یا نپذیرند ،و آن گاه که بخش��ی پذیرفتند ،بایس��تی همه
جانب��ه (کامالً) به آنچه باور (ایمان) میآورند ش��ناخت و آگاه��ی پیدا کنند ،نه این که
کورکورانه اندیشه یی (فکری) را بپذیر اَند (قبول کنند).
ب��اری در کاره��ای پزش��کی (ام��ور طبی) ب��رای نمونه ی��ک انس��ان بیم��ار میتواند به
س��پارشهای (توصیههای) پزش��ک رفتار (عمل) کند و هرچ��ه او میگوید گوش کند،
اما روی پرس��مانها (مس��ایل) و دانشه��ای (علوم) «غیر دقیقه» که ش��ناخت دینها
(ادیان) هم بخش��ی از آن اس��ت؛ هر کسی خود بایس��تی پژوهش (تحقیق) و کنکاش
کند ،تا هوده (حق) را بیابد و بشناس��د و ه��وده (حق)یابی له هیج روی (اصالً) دنباله
روان��ه (تقلیدی) نیس��ت ،به وی��ژه این ک��ه بزرگترین «مراج��ع تقلید» فریب��کار!! ،خود
ناهمس��وی دنباله روی (مخالف تقلید) هستند که ما خود نگره (عین نظریه) «خویی»
را که پیش از «آیتالله» شدن اَش نوشته بود ،از نگر (نظر) گذراندیم.
اندیشه اجتهادی «نوپرداز» و
پروتستانیزم پاد دنباله روانه (ضد تقلید)
«سومین اسالم!»
ای خـواجه فقیه ،چون ُترا نیست َخ َبر
چندین ز چه ،ای منکر هر اهل نظر
ایشان همه از صانع و صنعتش گویند
تـــو از دم حیض و ،از نجاسات دگر
(خیام)

چنانچه در رویههای آینده (صفحات آتی) گزارش (ش��رح) خواهیم داد؛ تا چند س��ال
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پیش ،همه سامانه دین مداری (کل نظام روحانیگری) «تشیع» به دو دسته «کاتولیک»
و «ارتدکس» بخش بندی (تقسیم) میشدند که این دو دسته (فرقه) نیز برداشتهای
دگرگونی (متفاوتی) در پیوند با (نس��بت به) نوپ��ردازی و دنباله روی (اجتهاد و تقلید)
داش��تند! ارتدکسهای اس�لامی بر این باور بوده و هس��تند ک��ه «اجتهاد وجوب نوعی
و کفای��ی» اس��ت .یان��ی (یعنی) «اجتهاد» و ش��ناخت فراگی��ر (کامل) دی��ن بر تکاتک
(فرد فرد) پیروان (مکلفین) بایا (واجب) نیس��ت ،ونک��ه (بلکه) بر گونه (نوع) آنان و به
گفتهیی بر پاره یی (بعضی) از کس��ان (افراد) بایسته و بایا (مکلف واجب) است که در
دین «تفقه» کنند (شناخت پیدا کنند و آن را با علوم رایج زمان انطباق دهند) و کسان
(افراد) دیگر (توده مردم) به آنها چشم بدوزند (رجوع کنند) و رای و نگر (رأی و نظریه)
آنها را پذیرفته ،رفتار (عمل) کنند.
چنان چه پیشتر گفته شد تنها بن مایه (سند) «ارتدکسهای اسالمی» برای پذیراندن
(تحمیل ک��ردن) این انگاره (نظریه) «اجتهاد ،وجوب نوع��ی و کفایی» بر مردم ،همان
چم��راس (آی��ه) س��وره «توب��ه» اس��ت؛ که ما گ��زارش (ش��رح) دادی��م که َهم چ��م توده
گانه(معن��ی تحتاللفظ��ی) و ه��م گزارش (تفس��یر) و هم «ش��أن ن��زول» آن ،رویاروی
(مخال��ف) چنین برداش��تی اس��ت! به وی��ژه (خصوص��اً) این ک��ه پایه یی (اساس��اً) آن
چکراس (آیه) هنگامی فرود آمده (نازل ش��ده) اس��ت که مس��لمانان خویش��تن داری
(امتن��اع) کردن��د از یاری رس��اندن به «محمد» ب��رای یکی از راهزنیها (غ��زوات!) و آن
سخن ،گنارده (منصوب) به «امام صادق» را هم از گفته (قول) خود «ابوالقاسم خویی»
بازگفتیم (نقل کردیم) که بیپایه و ریشه (اساس) است! پس پیداست که این برداشت
کژمنشانه (انحرافی) «ارتدکسهای اسالمی» از «تفقه» از همه سو (کامالً) تباه (باطل)
بوده اس��ت .اما انگاره (نظریه) دیگری که در درازای (ط��ول) تاریخ باره گفتمان (مورد
بحث) «علمای اس�لامی» بوده و بیش��ترین (اکثراً) بخشی از دس��تههای (جناحهای)
«کاتولیک اسالمی» از آن پشتیبانی (حمایت) میکردهاند؛ نوپردازی (اجتهاد) در چم
(به معنای) «وجوب عینی» بوده است.
«اجته��اد» در چ��م (به معن��ای) «وجوب عینی» یان��ی (یعنی) این که ب��ر تک تک (فرد
فرد) انس��انهای خویشکاروند (مکلف) بایا (واجب) است که مانند نماز و روزه و «حج»
که خودش��ان انجام میدهند ،در پیوند (نسبت) به ش��ناخت دین و «تفقه» در آن نیز،
ب��ه «اجتهاد» رس��یده و «اجتهاد» کنند .ای��ن انگاره (نظریه) را بیش��تر (اکثر) «علمای»
نخستین (اولیه) اسالم و خویانه (عادتاً) خردمندان ایرانی مسلمان پذیرفتند ،وانگهی
(ول��ی) چون همواره خردمندان زیر فش��ار «فتاوی» و س��رنیزههای روحانیان ارتدکس و
پادش��اهان (س�لاطین) بودهاند ،این اندیشه (تفکر) نتوانس��ته در میان همه (تمامی)
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همبودگاهه��ای (جوامع) اس�لامی رخنه (نف��وذ) کند و همه از آن آگاه ش��وند ،گفتنی
اس��ت که «علمای َحلَب» در س��ده (قرن)های نخس��تین اس�لام ،به تندی (شدیداً) از
ای��ن انگاره (نظریه) جانب��داری ( طرفداری) کردهاند ،و پ��س از آن هم ،همه «علمای»
خردمند اسالمی آن را پذیرفته و رواگ داده اند (ترویج نمودهاند).
ام��روز ،چون همه (تمامی) پیروان «اس�لام کاتولیک» و «اس�لام ارتدک��س» کم و بیش
(تقریباً) همبسته (متحد) شدهاند و به گونه ریشه یی (اساساً) از همان انگاره (نظریه)
«وجوب نوعی و کفایی» پیروی (تبعیت) میکنند ،با نگاهبانی (حفظ) برخی دگرگونی
رویی (اختالف سطحی) ،پوشیده نمیماند که پیروان اسالم نو پرداز (اجتهادی) ،تنها
(فقط) پروتس��تانهای نوپرداز و خردگرا هس��تند .زیرا هر چند «مراجع تقلید» (رهبران
ارتدکس) با «والیت فقیه خمینی» (رهبر کاتولیکها) ناس��ازگاری (اختالف) نگرهایی
(نظرهایی) دارند ،وانگهی میبینیم که پایه یی (اصالً) ناسازگاریها آشکار (اختالفات
ال متحد و
عیان) نمیش��ود و هر دو دس��ته (جناح) فراگیر هم پیمان و هم بس��ته (کام ً
متفق) هس��تند برای کش��تار گزوهی (قتلعام) مردم پروتستان ،و هنگامی که نزدیک
(قریب) پنجاه هزار نفر از بهترین جوانان میهن کشته (اعدام) و سد (صد)ها هزار نفر
در جنگ کش��ته ش��دند! ،هیچ یک از «مراجع تقلید» ارتدکس ،دشمنی (مخالفتی) با
«خمینی» رهبر کاتولیکها نکرده است.
زایش اسالم پروتستانیزم

هر چند «دکتر علی ش��ریعتی» در هنگامه زیس��ت اَش (حیاتش) همه (تمامی) پیکان
ت��ازش اَش (هجومش) س��و ب��ه (متوجه) روحانیگری ب��ود ،اما وی آنه��ا را بخش بندی
(تقس��یمبندی) نکرد (به کاتولیک و ارتدکس) و ش��وند (علت) شاید آن بود که در برابر
تن��داب تازش (س��یل هجوم) ،یورش و دگر اندی��ش انگاری (حمل��ه و تکفیر) رهبران و
س��خنرانان ارتدکس اس�لامی ،وی از پش��تیبانی (حمای��ت) فراخور (نس��بی) برخی از
روحانی��ان کاتولی��ک که ام��روز در نخت فرمانروایی (مس��ند قدرت) هس��تند برخوردار
بود ،از این رو (لذا) نیک اندیشی (مصلحت) فراگیر (کلی) او نبود که وی در آن ُبرش
(مقط��ع) در براب��ر کاتولیکها نیز جایگاه (موضع)گیری کند .و از س��ویی ،خود وی از
اندیش��ه (تفکر) پاالیش یافته س��د در س��د (صد در ص��د) خردگرایی برخ��وردار نبود ،و
وی اندیش��ه اَش (تفک��رش) در «امت و امامت» و یا «دموکراس��ی متعه��د» زندانی بود،
که این دو گونه (نوع) برداشت نیز همبودگاه (جامعه) را به گونه یی (نوعی) خودکامه
گی (اس��تبداد) «مائوئیس��تی»« ،لنینیس��تی» و یا «استالینیس��تی»  ...میکشاند! که
ِ
دوران خودش بود؛ که آن س��امانه
بی گمان (البته) آرمانی (ایدهآل) «دکتر ش��ریعتی»
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(سیس��تم) نی��ز گونه یی تک س��االری س��پاهیگری (نوعی اس��تبداد نظام��ی) بود که
«الجزایر» را به روزگار کنونی کشاند...
ب��ا ای��ن همه ،امروز ک��ه چهره راس��تین (واقع��ی) «کاتولیکهای اس�لامی» نیز بر همه
هویدا ش��د و همه پی بردند که آنچه مالها از مردم س��االری (دمکراس��ی) و مردمگرایی
میگفتن��د هم��ه بهانهای ب��ود برای به دس��ت آوردن فرمانروایی (کس��ب ق��درت) و جا
کردن خود در میان تبار (نس��ل) نو «انقالبی» و «دکتر علی شریعتی» هر چند رویاروی
(مخال��ف) روحانیگ��ری ب��ود ،وانگهی نخش (نق��ش) کارگزاری (مؤث��ری) در راه آیینی
ک��ردن همب��ودگاه (جهت مذهبی کردن جامعه) داش��ت .هر چند خ��ودش باور آیینی
(مذهب��ی) آن گون��ه ک��ه پی��روان اَش داش��تهاند نداش��ت ،و از دی��ن در ج��ای گاه (به
عنوان) ابزاری (وس��یلهیی) در راه آیین��ی کردن (جهت مذهبی نمودن) واخواهیهای
کش��ورداری (اعتراضات سیاس��ی) بهره میجس��ت ...چنان چه گفته ش��د «دکتر علی
ش��ریعتی» ریختار پی ریزی (طرح تشکیل) و بازنمود (تبیین) اسالم «پروتستانیزم» در
برابر اسالم «مراجع تقلید» فراگیر (جمیعاً) و اسالم و «والیت فقیه» را در ز ینهها ی��ی
(مراحلی) بس��یار واپس تر (متأخر) در پی درگیر ش��دن تند (شدید) با روحانیگری در
یک رویه (صفحه) ارایه نمود ،هرگز زمان (فرصت) نیافت تا به یک بازبینی بنیادین در
انبوه��ه (مجموعه) و گفتهها و نوش��تههایش ،ناپ��اوده (ناخالصی)های آن را به کناری
نَ َهد .اگر چه در روزهای پایان زندگی اَش (عمرش) و پیش از واهش��تن (ترک) ایران به
ما میگفت؛ که بهانه کردن هر گونه (نوع) اسالمی را با هر رنگ و تابشی (جلوهیی) را
بی هوده و گزاف (عبث) میدانست...
وی مینویسد...{ :در جامعه ما نقطه آغاز کار روشنفکر و مسئولیت او در احیاء و نجات
و حرمت بخش��یدن به جامعهاش ایجاد یک پروتستانیزم اسالمی است ،تا همچنان که
پروتستانیس��م مس��یحی ،اروپای قرون وس��طی را منفجر کرد و همه عوامل انحطاطی
را که به نام مذهب ،اندیش��ه و سرنوش��ت جامعه را متوقف و منجمد کرده بود س��رکوب
نموده بتواند فورانی از اندیشه تازه و حرکت تازه به جامعه ببخشد.
برخالف پروتستانیسم اروپایی که در دستش چیزی نداشت و مجبور بود از مسیح صلح
و س��ازش ،یک مسیح آزادیخواه و مسئول و جهانگرا بسازد ،یک پروتستانیسم مسلمان
دارای ت��وده انبوه��ی از عناص��ر پر از حرکت روش��نگرایی ،هیجان ،مسئولیتس��ازی و
جهانگرایی است و اساسیترین سنت فرهنگیاش ،سنت شهادت و کوشش و تالش
انسانی است و تاریخی پر از مبارزه بین عدل و ظلم و مفاهیم روشنگر و مسئولیتساز
و مدافع آزادی انس��ان دارد و سرنوش��تش مملو از این عناصر اس��ت .روش��نفکر باید با
ایج��اد یک نهضت «پروتستانیس��م اس�لامی» به ویژه ش��یعی که خ��ود مذهب اعتراض
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است و عقیدهاش :اصالت ،برابری و رهبری و تاریخش جهاد و شهادت و مستمر ،روح
تقلیدی و تخدیری و تمکینی مذهب فعلی توده را به روح اجتهادی تهاجمی اعتراضی
و انتقادی بدل کند و این انرژی عظیم تراکم در بطن جامعهاش و تاریخش را استخراج
و تصفی��ه کن��د و از آن مادههای حرکتزای و عناصر حرارتبخش به جامعه ببخش��د و
عصر خویش را روشن و نسل خویش را بیدار کند}....
در این نوشتار (کالم) کوتاه «دکتر شریعتی» چهار نشانه (مورد) زیر برداشت (استنباط)
میشود.
پی ریزی (ایجاد) یک پروتستانیسم اسالمی (و یا گزارشی که رفت).
درهم شکستن خوی دنباله روی (روح تقلید) و «تمکین مذهب» هستار (موجود).
آوازه گ��ری (تبلیغ) اندیش��ه نو پرداز (اجته��ادی) ،یورش ورانه (تهاجم��ی) ،واخواهانه
(اعتراضی) و خورده گیرانه (انتقادی)
برای آتش برافروختن در همبودگاه (جامعه) و بیداری مردم.
به فرمانروایی (حکومت) رس��یدن روحانیان در ایران ،در گذار از گاهههای فراگش��تی
(ط��ی مرحله تکاملی) ،مردم ما را بس��یار تند تر (خیلی س��ریعتر) ک��رد زیرا ما در درون
س��دههای میان��ی (ق��رون وس��طی) و در درون فرمانروای��ی آیی��ن واپس��گرا (حاکمیت
مذه��ب ارتجاع��ی) ،آیین واخواه��ی (مذهب اعتراض��ی) ،آیین (مذهب) پروتس��تان را
آفریدی��م و آتش بیداری توده (خلق) را با اخگرهای (ش��علههای) باور و اش��گ (ایمان
و عش��ق) و مانداکهای (آثار) آن برافروختیم ،با پیش��کش (تقدی��م) هزاران هزار حان
باخت��ه یی (ش��هیدی) که در کش��تارگاه (مس��لخ) «کاتولیکها و ارتدکسه��ا» گربانب
(قربانی) ش��دند! آنها ،همه پیامبران اسالم پروتستان بودند و آنها همه پیامآوران خرد
و خردگرایی سرزمین ما بودند!
ش��ایان یادآوری س��ت ک��ه ایرانگرایان تازی س��تیز ،س��دههای (قرنهای) نخس��تین
اس�لام را ،هت��ا خود «رافضی» (پروتس��تان) «زندی��گ (زندی��ق) و ...خواندهاند؛ زیرا که
اندیشههای واپسگرایانه (تفکرهای ارتجاعی) تازیان را از هستی رو میگرداند.
با پروتستانتیسم اسالمی به سوی همبودگاه (جامعه) خردگرای «الئیک»

در اروپا پس از آن که چند سده (قرن) از فرمانروایی واپس گرایانه (حاکمیت ارتجاعی)
کلیسا بر مردم میگذشت ،نخست یک جنبش اندیشه یی (نهضت فکری) راه افتاد ،و
پس از آن ،آرام آرام واگش��ت (انقالب) پروتستانها ،و اینها همه مایه آن (موجب) شد
که چند ُپش��ت گربانی(نسل قربانی) شوند! وانگهی (اما) سرزمین ما امروز همه سویه
(کامالً) پیش��رفتهتر از دوران فراگش��تی (تکاملی) ،س��دههای میانی (قرون وسطایی)
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اروپاس��ت .زیرا که هنوز چند س��ال از فرمانروایی (حاکمی��ت) روحانیان نمیگذرد که
آتش واگشت (انقالب) پروتستانها را در هر کوی و برزن میهن برافروخته میبینیم! و
به جای این که دهها نسک (کتاب) ،سد(صد)ها سخنرانی انجام شود برای شناساندن
(معرفی) چهره راس��تین (واقعی) یک «آیتالله» که در ریش��ه (اصل) «آفتالله» است،
تنه��ا با ی��ک نارنج��ک و یک گلول��ه ،آتش امید گس��تردهیی ب��ر دل (قلب)ه��ای مردم
برافروخته میش��ود! درهالی که در اروپا هنگامی (وقتی) پس از این که چندین ُپشته
(نسل) گربانی (قربانی) شدند و هزاران هزار خردمند و اندیشمند در دادگاههای آیینی
(مذهبی) نابود شدند؛ هنوز یارا (جرأت) نیافته بود که آشکارا (علناً) به کلیسا و پاپ و
کش��یشها یورش َتنی (حمله فیزیکی) کند! وانگی (اما) ایران امروز ارایه فراگشت آن
(تکاملش) با تندی (س��رعت) بس��یار پیش رفته و میرود ،و مردم از هر زمان ،آگاهتر و
گس��تاخ تر (شجاعتر) در گزینش (تعیین) سرنوشت خود انباز گرند (شریکند) و کوشا
(فع��ال) میجنگند ت��ا آیین نابخردی و دنبال��ه روی (مذهب جهل و تقلی��د) و خرافه و
س��تم و کش��تن (قتل) را به اندیش��ه آگاهی و نوپرداز (اجتهاد) و روش��نگری و آزادی و
برابری دگرگون (تبدیل) کنند.
و ای��ن که با اندیش��ه پروتس��تان (اعتراضی ،احتجاجی) س��رگرم نبرد ب��ا کاتولیکها و
ارتدکسها هس��تیم ،ف��ردای فراگش��ت (تکامل) یافتهم��ان «جامعه الیی��ک و خردگرا»
خواهد بود!
«الییک ( »)laiqueبه نادرست (غلط) در میان برخی از مردمان (ملتها) به «بیدینی»
برداشت (معنی) شده اس��ت ،که چم نادرستی (معنی خطایی) است زیرا که «الییک»
یعن��ی «علمان��ی» و این خ��ود اندیش��گاه و آیینی (مکت��ب و مذهبی) بوده اس��ت برای
پی��کار (جهت مب��ارزه) ب��ا روحانیان و کلیس��ای اروپا! ،زیرا ک��ه روحانیان و کلیس��ا که
پ��اپ ش��ان را نماد (مظه��ر) خداوند بر روی زمین میدانس��تهاند و بی گم��ان (احیاناً)
ب��ر ای��ن باور بودهاند که خدا در «پاپ» گُمیزه (حلول) یافته اس��ت ،جای گاه و ایس��تار
(مقام و موقعیت) کلیسا را باالتر و برتر از هر چیز و هر کس میدانستهاند و «پاپ روح
خدا» ( )Esprit de Dieuبوده اس��ت و مزدورانش ،روحانی��ان (« )Saint-Pèresپدران
روحان��ی» ،و این واژه روحانیگری هم از س��دههای میانی (قرون وس��طا) به پس (بعد)
به درون (وارد) فرهنگ اس�لامی ش��ده اس��ت ،و تا پیش از فرمانروایی یگانه (حاکمیت
مطلق) کلیس��ا در باختر (غرب) ،در خاور (شرق) ،آخوندها را «روحانی» نمیگفتهاند،
ونک��ه «عال��م» و «عامی» میخواندهان��د ،وانگهی از زمان «صفویه» به این س��و (طرف)،
واژه روحانیگری و روحانیان به همراه خیلی یاوههای (مزخرفات) دیگر به درون (وارد)
فرهنگ ما شد ،که ما این نکتهها (مسایل) را در آستانه سال هفتهزار و یک ،در نسک
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(کتاب) «اسالم منهای روحانیگری» گزارش (شرح) دادهییم.
باری؛ واگشتیان (انقالبیون) پروتستان در اروپا پس از آن که در برخی جاها (مناطق)
توانس��تند ب��ه ت��وان (ق��درت) برس��ند باز برخ��ی رگهه��ای آیین��ی (مذهب��ی) در میان
پندارش��ان (اذهان ش��ان) برجا (باقی) مانده بود ،از این رو جنبشی (نهضتی) به میان
آم��د ک��ه باورمند (معتقد) ب��ود به هیچ روی (اص�لاً) نباید جز اندیش��ه (عقل) و «خرد»
بر انس��ان فرمانروایی (حکوم��ت) کند ،و از آن پس ،واژه «الیی��ک» در برابر آیین و آیین
مداران (مذهب و مذهبیون) بهره وری (استعمال) شد! و به گفتهیی جنبش (نهضت)
«الییس��یته» َخ َجک فراگشتی (نقطه تکاملی) پروتستانها بود ،و چم (معنی) «الییک»
دانشوری (علمانی) و خردگرایی نیست.
جز
َ
دگرگونی میان کشورداری (سیاست) منهای روحانیگری با اسالم منهای
روحانیگری در چیست؟!

ی��ک نکت��ه بس��یار زیبا ک��ه در میان بخش��ی از روحانی��ان که ام��روز بیرون (خ��ارج) از
فرمانروایی کش��ورداری (قدرت سیاس��ی حاک��م) بر ایران (والیت فقیه) هس��تند وجود
دارد ،داشتن اندیشه «سیاست منهای روحانیگری» است!
این اندیش��ه ،خود به ما کمک میکند تا ژرفای س��امانه ناس��ازگار و سودجویانه (عمق
نظ��ام باطل و فرصتطلبانه) روحانیگری را بهتر بشناس��یم و فریبکاری و نیرنگبازی
آن��ان را بهتر درک کنی��م ،و با گزارش فراگیر (تش��ریح کامل) این اندیش��ه پی خواهیم
ب��رد که پایه مند (اساس��اً) روحانیانی که این آرنگ (ش��عار) را َس��ر میدهند ،درونمند
(باطن��اً) باورمند (معتقد) به «نس��خ همه جانبه اس�لام» و «بیمصرف بودن» آن در این
زمان هس��تند! این دس��ته (بان��د) از روحانیگری (کس��انی که باور به سیاس��ت منهای
روحانیگری دارند؛ ارتدکسهای سلطنتی) امروزه در هر دو دسته (ارتدکس و کاتولیک)
پیدا میشوند و روحانیگری به این باور (عقیده) ،بی ُهده بودن و از میان رفتن (ابطال
و نس��خ) فراگیر (کامل) و ناسود بودن (بیمصرفی) همه سویه (تمام عیار) خود را ُمهر
راستی (صحه) میگذارد.
سیاست (کشورداری) چیست؟

ب��رای گش��ودن این ان��گاره (نظری��ه) بایس��ته (الزم) اس��ت ک��ه بدانیم که کش��ورداری
( )Politique Diplomatiqueیانی (یعنی) چه؟
میدانی��م ک��ه ه��ر همبودگاهی (جامعهی��ی) دارای س��امانه و چینش (نظ��م و ترتیب)
و «دیپلماس��ی» ویژهی��ی اس��ت و هم��ه کارها بخ��ش بندی (تقس��یم) ش��ده و کارهای
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همبودین (امور جامعه) به انس��انهای ویژه کار و خویش��کاروند (متخصص و مسئول)
سپرده شده است.
برخی اس��تاد و آموزگار هستند؛ و برخی دانش��جو و دانشآموز .برخی کشاورز و کارگر
هس��تند ،و برخ��ی دادگ��ر و داور (قاض��ی) .برخ��ی پیش��ه َور (صنع��تکار) و هنرمند و
س��وداگر (کاسب) هستند ،و برخی نیز به کارهای (امور) کشورداری سرگرم (مشغول)
هستند! یانی (یعنی) کشورداری و شهرداری (سیاست و پلیتیک) بخشی از کارهای
فراگی��ر همب��ودگاه (ام��ور کلی جامعه) اس��ت و وارون هم��ه پیش��هها (برعکس تمامی
حرفهها) و پیش��ههای دیگر ،این بخش از کارها (کش��ورداری و ش��هرداری و سیاست)
گرانی��کاه (مرک��ز ثق��ل) و کار پایه ی��ی و بنیادین (اصلی و اساس��ی) در ه��ر همبودگاه
(جامعه) اس��ت زی��را که هر همبودگاه (جامعه) و کش��وری ،مان��دگاری اَش (وجودش)
بستگی دارد به ماندگاری سامانه (وجود سیستم) و سامان َوری اَش (نظامش) ،همان
کارهای کشورداری است و وارون (برخالف) کارها و پیشهها (حرفهها) و هنرهای دیگر
کش��ورداری (سیاس��تمداری) به همه (تمام��ی) بخشهای دیگر همب��ودگاه در پیوند
(جامعه مربوط) اس��ت .یانی (یعنی) یک پیش��ه ور (صنعتکار) آسا (ممکن) است در
پی ناویژه کاری (بر اثر بیتخصصی) که در گیتیک (فیزیک) و یا کیمیاگری (شیمی)
و یا ستارهشناسی دارد ،نتواند در آن کارها (امور) به در آید (دخیل شود) و نگر (نظر)
بدهد و هنبازگری (دخالت) کند ،وانگهی (اما) در کارهای کشورداری (امور سیاسی)
میهن اَش ،بی کم و کاس��ت (حتماً) بایس��تی نگر بدهد و هنبازی (دخالت) کند! زیرا
آنان که از نگر کشورداری (نظر سیاسی) بر یک کشور فرمانروایی (حکومت) میکنند،
خویش��کاروندی (مس��ئولیت) دارند و مردم نیز
در براب��ر هم��ه (تمامی) تودههای مردم
َ
خویش��کاروندی (مسئولیت) فراگیر هنبازگر
به سودش��ان (نفع شان) است که در این
َ
(کلی دخیل) شوند و هم انبازی (شرکت) کنند و نگر بدهند ،این گونه اندیشه داشتن
از فرمانروای��ی (حکوم��ت) همان «دخالت تمامی آحاد ملت در سیاس��ت» را مردمبدی
(دمکراسی) گویند و هر سامانه یی (نظامی) که با نگر و هنبازی (نظر و دخالت) و رای
فراگیر ((رأی قاطبه) مردم گردانده (اداره) ش��ود را ،س��امانه یی مردم ساالرانه (نظامی
دمکراتیک) و مردمی مینامند!
چرا روحانیگری همواره هوادار ستمروانی (استبداد) است؟

بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که در درازای (طول) تاریخ از دیرباز (قدیم) تا به اکنون ،در
بس��یاری از کش��ورها ،مردم از هنبازی (ش��رکت) در سرنوش��ت کش��ورداری (سیاسی)
خوی��ش ب��ه دور بودهاند ،و همواره بخش��ی از همب��ودگاه (جامعه) ل��گام فراگیر (عنان
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کلی) کش��ور را به دست داشتهاند؛ که این س��امانهها (نظامها) را ،سامانه خودکامگی
(نظ��ام دیکتاتوری) و س��تمروانی (اس��تبدادی) و «توتالیتر» میگوین��د ،یانی (یعنی)
سامانه یی ( نظامی) است که نه تنها مردم در چگونگیاش هنبازی (دخالت) ندارند!
که خود ،گربانیان (قربانیان) آن سامانه (نظام) هستند!
ما از نگر (نظر) تاریخی گراینده (مایل) نیس��تیم چگونگی پیدایش این گونه سامانهها
(نظامها) را بازنمود (شرح) بدهیم؛ وانگهی به گفتن این نکته بسنده (اکتفا) میکنیم
ک��ه فرمانروایی (حکومت) ک��ردن یک کمتری��ن کرانمند (اقلیت مح��دود) بر مردم باز
تباروش (قبایلی) است که ریشه در نادانی (جهالت)
آمده از تراداد (س��نت)های کهن
َ
تب��اروش (نظام قبایلی) تنها یک تبار (طایفه)
مردم دارد! میدانیم که در یک س��امانه
َ
از هم��ه تی��ره (کل قبیله) اس��ت که فرم��ان میران��د (حکومت میکن��د) و رهبری این
فرمانروای��ی (حکوم��ت) هم همواره در می��ان فرزندان آن تیره (طایفه) اس��توار (برقرار)
اس��ت و بی گمان (احیاناً) در درازای (طول) تاریخ ،یک تیره بر تیره (طایفه بر طایفه)
دیگ��ر چیرگی مییابد(غلبه میکند) و باز ،فرزندان آن تیره (طایفه) تازه به فرمانروایی
(قدرت) رس��یده هس��تند که به فرمان راندن (حکومت کردن) پیگیر میش��وند (ادامه
میدهن��د)! و ه��م چن��ان ک��ه انس��ان ش��هریگر ت��ر (متمدنت��ر) میش��ود و چگونگی
(کیفیت) زندگی تباری اَش (قبایلیاش) دگرگون میش��ود (تغییر میکند)! چگونگی
سامانه کشورداری (نظام سیاس��ی)اش نیز دگرگونی مییابد (تغییر میکند)! به ویژه
ب��ا پیدایش دینه��ا در تاریخ ،زیرا از آن پس ،دینها هس��تند و دی��ن کاران (متولیان)
آنه��ا ک��ه جایگزین تیره فرمان��روا (طایفه حاکم) میش��وند! و چون هم��واره دین کاران
(متولی��ان) هر آیین (مذهب) و دینی ،خود را برترین ،نس��بت ب��ه دیگران میدانند ،به
خ��ود هوده (حق) میدهند تا بر گُرده مردم س��وار ش��ده و باز کمترینی بر بیش��ترینی
(اقلیتی بر اکثریتی) فرمانروایی کند!!
روحانیانی که آرنگ (ش��عار) «سیاست منهای دیانت یا روحانیگری» را میدهند چون
ب��ه فرمانروای��ی (حاکمیت) تودههای م��ردم باور ندارن��د (چون همه مردم را گوس��فند
میپندارند و نادان) و دس��ته و س��امانگری (باند و سیس��تم) خودشان را هم بهتر از هر
کس��ی میشناس��ند ،دلبسته اند (مایلند) که کنار گود بنش��ینند و بخورند و بخوابند و
(مرید) ِگرد آورند (جمع کنند) و همیشه پشتیبان (حامی)
پرواری شوند و چهار تا پیرو ُ
و هوادار آن کس��ی باشند که نیروی کش��ورداری (قدرت سیاسی) را بدست دارد! یانی
(یعن��ی) زم��ان س��نجی همه س��ویه (فرصتطلب��ی تمام)! هم��ه تاریخ ُپر اس��ت از این
گونه زمان س��نجی (فرصتطلبی) روحانیان! هر گاه یک س��امانه (رژیم) و سامانگری
(نظامی) جابجا (عوض) میشود! آخوندها پشتیبان (حامی) و هوادار خود َسر (قلدر)
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تازه میشوند!
هنگامی (وقتی) اس�لام نیس��ت« :کعباالحبار رئیس احبار است»! هنگامی که اسالم
«محمد» میآید؛ «ش��ریح حاکم شرع» اسالم میش��ود! اگر «مغوالن» فرمانروا (حاکم)
هس��تند «قاض��ی ش��ارع» «ایلخان مغ��ول» اس��ت ،و اگر «مغ��والن» شکس��ت خوردند،
پادش��اهی (س��لطانی) تازه آمد ،باز «قاضی ش��ارع»« ،حاکم ش��رع» پادش��اه (سلطان
تازه) اس��ت! یان��ی (یعنی) چون روحانی پای بندی و بنیادی (پرنس��یپ و اصولی) جز
زمان سنجی (فرصتطلبی) و مفتخوری ندارد و هر فرمانروایی (قدرتی) که روی کار
آمد ،هوادار همان میشود! و چون پایه مند (اساساً) روحانیگری باور مند (معتقد) به
نادانیگری (جهالت) مردم است! برای رای (رأی) مردن «پشیزی» ارگ نمی نهد (قایل
نیست)!
و این میشود که امروز نیز بخشی از روحانیگری که از «قدرت سیاسی والیت فقیه» دور
افتادهاند آرنگ کش��ورداری (شعار سیاس��ت) منهای دین داری (دیانت) و کشورداری
(سیاس��ت) منهای روحانیگری را میدهند؟! و ما گزارش (شرح) دادیم که کشورداری
و هنبازی (سیاس��ت و دخالت) در کارهای (امور) کشورداری خویشکاری (وظیفه) هر
انسانی است!
هر ش��هروند؛ اگر کارگر اس��ت و یا دانش��جو ،اگر آموزگار اس��ت یا هنرمند ،بایستی در
برگزیدن (تعیین) سرنوشت خودش هنبازگر (دخیل) باشد .بایستی رای (رأی) بدهد!
آنگاه (بعد) چگونه میشود که یک دسته یی (باندی) که خودش را کیشمند (متولی)
دین میداند ،آرنگ (ش��عار) جدایی از کشورداری (سیاست) را میدهد! خب اگر این
روحانیگری و این دین داری (دیانت) آن سان (قدر) بی ارزش (بیخاصیت) است که
توانای��ی هنبازی (دخال��ت) در کارهای همبودگاهی (امور اجتماعی) و کش��ورداری را
ن��دارد ،بهتر همان ک��ه در زبالهدان تاریخ به گورش س��پاریم (دفنش کنیم)! و دریغا از
بخش��ی از روش��ن اندیش��ان (فکران) و مردم ما که در پی (بر اثر) تبه کاری (جنایات)
«والیت فقیهان» دل خوش کردهاند به «مراجع تقلید» ،آخوندهایی که باورمند (معتقد)
به کشورداری (سیاست) منهای دین داری (دیانت) و یا کشورداری (سیاست) منهای
روحانیگری هستند!!
هنبازی (دخالت) در کش��ورداری (سیاست) و شهرداری همواره خویشکاری (وظیفه)
تک تک (فرد فرد) ش��هروندان (ملت) است! پس یک گروه که میخواهد در گوشهیی
بنش��یند تا مردم دس��تش را ببوسند و بخش��ودنیها (وجوهات) به او بدهند و ...ریشه
ون��د (اصالً) هس��تی اَش (وجودش) به چه کار میآید؟! چه کس��ی میتواند پایندانی
(ضمانت) کند که اگر س��امانگری (سیس��تم) و س��ازمان روحانیگری «سیاس��ی» باقی
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بماند؟ فردا «شیخ فضلاللهها» و «خمینیهای» تازهتری را پرورش نخواهد داد؟! مگر
خود همینها پیش از این که به فرمانروایی (قدرت) برس��ند آرنگ (ش��عار) نمیدادند
که در کش��ورداری (سیاست) هنبازی (دخالت) نمیکنند؟ و مگر ندیدیم که به همان
آرنگ (ش��عار) و سخن خودشان هم پای بند نماندند (عمل نکردند) و هرگاه توانستند
از گوش��ه و کنار میهن مان در درازای (طول) تاریخ س��ر درآوردند و مردم و سرزمینمان
را نابود کردند؟!
«انق�لاب مش��روطه» را یک روحانی ب��ه نام «ش��یخ فضلالله نوری» از گدرگاه (مس��یر)
ِخ َردگرایی کژراهه ُبرد (منحرف نمود).
واگش��ت پیشرفت (انقالب توسعه) و نوگرایی «رضا شاه» را یک روحانی به نام «مدرس»
از گذرگاه پایه یی بیرون ُبرد(مسیر اصلی خارج نمود)!
واگشت مردمی (انقالب ملی) «دکتر مصدق» را یک روحانی به نام «کاشانی» به کژراهه
برد (منحرف نمود) ،واگشت دست ورزی (انقالب صنعتی) سال  41را یک روحانی به
نام «خمینی» با رویارویی (مخالفت) با رای (رأی) دادن زنان از گذرگاه پیشرفت (مسیر
توسعه) و هنبازی مردمی (مشارکت ملی) به کژراهه برد (منحرف نمود).
واگش��ت (انق�لاب) مردمی بهمن ماه س��ال هفت هزار را «آقای خمین��ی» با آن که (در
صورتی که) پش��تگرمی و آسودگی (اعتماد و اطمینان)  95درسد(صد) از توده (ملت)
ایران را با خود داشت ،به کژراهه (انحراف) کشاند.
{...برای دریافت بهتر این نکته (مس��ئله) ،نوشته «انقالب سال هفت هزار» را به همین
ِکلک (قلم) بررسی (مطالعه) بفرمایید.}..
«آقای خمینی» سالها پشتیبان (مدافع) پادشاهی (سلطنت) بود

خود «خمینی» که بهترین گواه کنونی (معاصر) ماست ،سالهای پیش همین آرنگها
(ش��عارها) را َسر میداد و پشتیبان (مدافع) «نظام برادرش!!» یعنی «نظام سلطنتی؟»
مانند تمامی گذشتگاه و پیشینیان اَش (اعقاب و اخالفش) بود؟! یانی (یعنی) نه این
که باور (معتقد) به رای مردم (ملت) نبود ،ونکه (بلکه) پادش��اهان خودکامه (سالطین
دیکتات��ور) تاریخ را پذریش و پش��تیبانی (تائید و حمایت) میک��رد و همین «خمینی»
که امروز یک باند و «خط» نوینی را در میان روحانیان پدید آورده است تا دیروز هوادار
هم��ان ان��گاره (نظریه) «پش��تیبانی از ه��ر کس که در فرمانروایی اس��ت» ب��ود ،وی در
«کشفاالسرار» اَش مینویسد:
{...هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوش��ته که ما ش��اه هس��تیم یا سلطنت
حق ماس��ت ...اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی (بهتر بود بنویسد
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ه��ر آخون��دی) تصدی��ق میکن��د که آن خوبس��ت (فقه��ا) هیچ��گاه مخالف��ت نکرده و
اس��اس حکوم��ت را نخواس��تهاند بهم بزنند .با اصل اس��اس س��لطنت تاکن��ون از این
طبق��ه (روحانی��ت) مخالفتی ابراز نش��ده بلکه بس��یاری از علماء و ب��زرگان عالی مقام
در تش��کیالت مملکتی با س�لاطین همراهی کردند ...تواریخ همه در دس��ت اس��ت و
پشتیبانیهایی که مجتهدین از دولت کردند در تواریخ مذکور است}.
«خمینی» بنیانگذار سامانه (نظام) «والیت فقیه» و فرمانروایی دین مداران (حکومت
روحانیگری)! پیش از به توان (قدرت) رس��یدن در چاپلوس��ی (تملق) از پادش��اه ،هتا
(حتی) پیش��وایان «تش��یع» را هم هوادار س��امانه (نظام)های پادش��اهی (س��لطنتی)
ش��ناختگری (معرفی) نموده است .زیرا در آن هنگام دلبسته (مایل) بود که شاه ایران
ه��م ،وی را در ج��ای گاه (بعن��وان) «مرج��ع تقلید ش��یعه» پس از م��رگ «بروجردی» بر
گزیند (انتخاب کند) ،که «ش��اه» نکرد و «محس��ن حکیم» را برگزید و ش��وند ریش��ه یی
(علت اصلی) کینه «خمینی» با «محمدرضا شاه» از همین جا بود و بس!
{...امامان ش��یعه ب��ا آنکه حکومتهای زمان خود را حکومت ظالمانه میدانس��تند...
در راهنمای��ی ب��رای حف��ظ کش��ور اس�لامی و در کمکهای فک��ری و عمل��ی کوتاهی
نمیکردن��د و در جنگهای اس�لامی در زمان خلیف��ه جور (!!) باز ش��یعیان علی (ع)
پیشقدم بودند)!!(}..
«خمین��ی» چن��د رنگ��ی را ب��ه فرین��ه (حد اعل��ی) میرس��اند و ب��رای روای��ش (توجیه)
پش��تیبانیهای (حمایتهای) زمان سنجانه (فرصتطلبانه) خود و دسته دین مداری
(باند روحانیگری) در چاپلوس��ی (تملقگویی) و همس��ویی (تائید) س��امانه پادشاهی
(نظام سلطنتی) دست به دامن «حسین فرزند علی» میشود:
{....س��لطنت بنیامیه در اس�لام بدترین و ظالمانهترین س��لطنتها بوده و دش��منی
و رفتارش��ان را ب��ا آل پیغمبر و فرزندان علی میدانید ...به همین س��لطنت وحش��یانه
جابرانه ببینید علیبنالحسین چقدر اظهار عالقه میکند)!( }..
باری ،آخوند همین است!! روحانی ،همین است!! «فقیه» شهر ،همین است!!
هر دروغی را میگوید!
هر بزه یی (اتهامی) را به هر کسی هتا (حتی) امامان «شیعی» میبندد!
از ه��ر فرمانروای��ی ناروایی(حکوم��ت باطل��ی) ه��ر ک��ه میخواهد باش��د ،پش��تیبانی
(حمایت) کند!
برای رای و نگر (رأی و نظر) مردم ،پشیزی ارگ نمی نهد(قایل نیست)!
هر روز ،باد از هر سویی (طرفی) بیاید ،به همان سو (طرف) میرود!
امروز ،یک گفته یی میگوید (حرف میزند) ،و فردا وارون (عکس) آن را!! سپس (بعد)
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هم بازنمود (توجیه) «فقیهانه» و گزندرس��ان (رذیالنه) میکند که چرا دیروز چنان بود
و امروز چنین؟!
ب��اری با گواهمندی (اس��تناد) به گفتار و کردار و باور (عقی��ده) خود روحانیان ،نتیجه
میگیری��م که هس��ت (وجود) این پلیدان ،نه تنها س��ودی ب��رای توده(ملت)ها ندارد،
که زیانهای بس��یار نیز داش��ته و دارد! و س��ازمانی که بخواهد با کنار کشاندن (ایزوله
کردن) خودش در همبودگاه (جامعه) و همدس��تی و همراهی با س��تمکاران (جباران)
زندگی تار َتنَکی (عنکبوتی) خود را دنبال کند ،نبودش ،بهتر از بود آن است! و دیدیم
آن الیه (قش��ر) از روحانیانی که باورمند (معتقد) به هنبازی (دخالت) در کش��ورداری
(سیاست) بودند چه کردند! پس اینان که باورمند (معتقد) به ناهنبازی (عدم دخالت)
آش��کار (علنی) و رس��می خود در کش��ورداری (سیاست) هس��تند نیز ،دسته یی فزون
(باندی زاید) و بی گسارش (بیمصرف) هستند و بهانه پایه یی (اصلی) اینها (مراجع
تقلید و تمامی باند روحانیگری) همان «رساله توضیحالمسائل شان» است و بس! که
به آنها پروانه (رخصت) ماندن و فرنام (لقب) «آیتاللهی» برای چاپیدن مردم میدهد!
یک بازنگری تند (مرور سریع) به «رسالههای مراجع تقلید» به ما یاری (کمک) میکند
که به بی هوده گی و ناسوده گی (بطالت و بیمصرفی) این دسته (باند) و «تز دکترای»
شان را بهتر دریابیم (درک کنیم):
ِ
در «رس��الهها» ،نخس��ت (ابت��دا) یک زنجیره (س��ری) نکتهها (مس��ایل) اس��ت بر گرد
(حول) «احکام طهارت»« ،نجاس��ات مطهرات»« ،وضو»« ،غسل»َ « ،کفن و َدفن»« ،نماز
میت»« ،نماز و روزه»« ،حج» و ...که «احکام» این «مسایل» همیشه یکسان بوده است!
و چگونگ��ی ب��رای نمونه (مثالً) «غس��ل» کردن و یا نم��از خواندن و یا انج��ام آیینهای
(مناس��ک) «حج» ،از آغازین (ابتدای) اس�لام تاکنون دگرگون��ی (تغییری) نکرده ،مگر
(اال) ای��ن که در یکی دو س��ده (ق��رن) کنونی (اخیر) که «رسالهنویس��ی» و «مرجعیت»
«مباح» و یا «مکروه» و یا «واجب» و «مستحب»
(مد) ش��ده است ،هر «آفتالله» با ُ
رایگ ُ
دانس��تن برخی چیزها ،تالش (سعی) کرده است تا یک دگرگونیهای (اختالفات) بی
پایه و رویی (سطحی) را بهانه «مرجعیگری» خود کند.
پ��س از این «احکام» ،میرس��یم به «احکام خمس» و «زکات» ...ک��ه اینها نیز باژهای
(مالیاتهای) اس�لامی اس��ت و در جهان پیش��رو (متم��دن) کنونی در پ��ی پایه ریزی
(تش��کیل) ی��ک فرمانروایی (حکومت) مردمی ،بایس��تی ت��وده (ملت) در بهس��تانها
(پارلمانها) و کنگرههای مردمیش��ان ،آییننامههای ویژه (خاص) برای همه کارهای
همبودگاه��ی (تمامی مس��ایل اجتماعی) ،از میان ش��ان (جمله) باژه��ا (مالیاتها)،
بنویسند (وضع کنند).
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یک رش��ته (س��ری) دیگ��ر ،پیون��د (مربوط) میش��ود ب��ه «اح��کام جعال��ه»« ،مزارعه»،
«مس��اقات»« ،رهن»« ،کفال��ت»« ،ضمانت» و ...که همه اینه��ا در این دوران (عصر) و
زمانه ناسود (بیمصرف) است؛ به شوند هست (خاطر وجود) «مراجع» و آییننامههای
ترادیک (قانونی) برای هر کاری و هر دستوری (حکمی).
«اح��کام» دیگری هم هس��ت همانن��د (مث��ل) «ارث» و «وقف» و «وصی��ت» و «طالق» و
«عقد»!! که اینها نیز ،در پیوند (مربوط میشود) به ترادیک پای مند (قانون اساسی)
هر کشور و همبودگاه (جامعه) و باز ،برگزیده گان (منتخبان) مردم هستند که در این
کارها (موارد) بایس��تی ترادیک و دس��تور (قانون و حکم) بنویسند (وضع کنند) و برای
نمونه (مثالً) پیمان زناش��ویی (خطبه عقد و ازدواج) را هتا (حتی) خود «مراجع تقلید»
رو ه��م رفت��ه (متفقاً) باورمند هس��تند (معتقدند) که زن و ش��وهر میتوانند بخوانند!!
یانی (یعنی) برای پیمان همس��رگزینی (عقد و ازدواج) نیز نیازی به هس��ت و باش��نده
گی (وجود و حضور) آخوند و «مال» نیست! بر پایه نگره (اساس نظریه) خود مالها!
از ای��ن گون��ه نکتهه��ا (مس��ایل) و فرمانه��ا (اح��کام) «رس��الههای مراج��ع تقلید» که
بگذریم میرس��یم به یک س��ری نکتههای پادانسانی (مس��ایل ضدانسانی) و ناخویی
(غیراخالقی) ،که ویژه (مختص) خود روحانیگری است و خو و منش (روحیه و اخالق)
پاد انس��انی (ضدانس��انی) خودش��ان را بی��ان میکند! ،ک��ه آنها نکتههای (مس��ایل)
چگونگ��ی «جم��اع» ک��ردن!! و کاره��ای «ل��واط»! و نکتههای «زن��ا» و چگونگ��ی پا به
آبری��زگاه (مس��تراح) نهادن و نکتههای همخوابگی با خویش��اوندان (اقرباء) و نزدیکان
اس��ت!! ،که یک انسان اندیش��مند (عاقل) از بیان (ذکر) اینگونه تکتههای «اروتیک»
( )érotiqueشرم دارد ،چه رسد این که برایش فرمان بنویسد(حکم وضع کند)!!
پس بر همه روش��ن اس��ت که پایه یی(اصلی)ترین نس��ک (کتاب) «مراجع تقلید» نیز
«چرندنامهیی» بیش نیست که در این زمان هیچ کارآیی ویژه یی (خاصی) ندارد.
جایگاه دانشمندان دینی

در رویههای (صفحات) پیش گفته شد که در نگاه «اجتهادی» (اجتهاد یانی نوپردازی
در اندیشه ،این برنام = تیتر نسکی=کتابی است به دارنده همین کلک=قلم ،سه سال
پس از واگش��ت =انقالب نوشته شده اس��ت) و خردگرا« ،سیاست امری» است که همه
(تمام��ی) مردم باید به آن کوش��ش (اهتم��ام) بورزند و در گزینش (تعیین) سرنوش��ت
خود انبازگری (ش��رکت) کنند و این اگر چه (البته) به آن مانا (معنا) نیس��ت که ،همه،
«رج��ل سیاس��ی» بش��وند ،و همه وزی��ر و نماینده (وکیل) و ش��هردار باش��ند! ونکه باید
هم��ه مردم در گزین��ش (انتخاب) رهبران و کارگزاران (مس��ئوالن) ش��هری و کش��وری
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هنبازگ��ر (دخیل) باش��ند ،وانگهی چون در س��رزمین ما ،همواره س��امانهها (نظامها)
خودکامه (مس��تبد) و خود رای (رأی) بودهاند ،و «سیاس��ی» بودن برابر (مساوی) بوده
اس��ت با نیرنگ باز (حقهباز) و ش��ارالتان بودن و نیرنگبازی و درو غگویی ،و از س��ویی
«انقالبیونی» که خواهان دگرگونی (تغییر) جهان آرایی (سیاست)های نا(غیر)مردمی
فرمان��روا (حاکم) بر سرزمینهایش��ان بودهاند نیز ،یا آواره ش��هرها و دربند (اس��یر) در
زندانها و یا دادباخته (محکوم) به ُکشتن (اعدام) بودهاند« ،سیاست» واژه (کلمه)یی
ش��ده اس��ت که همه از آن گریزان اَند! زیرا از یک س��و« ،سیاس��ت»؛ برابر شده است با
شارالتان بازی و فریبکاری! ،و از سوی دیگر« ،سیاست» برابر با پذیرش (تحمل) رنج و
اندوه (عذاب) و شکنجه و ُکشتن (اعدام) و آوارگی بوده است!
وانگه��ی ،م��ا گزارش (ش��رح) دادیم ،ب��ا همه (علیرغ��م) این که هنب��ازی (دخالت) در
کش��ورداری (سیاس��ت) خویش��کاری (وظیفه) هر شهروندی اس��ت؛ وانگهی امروز بی
گمان چون زمان درهال (حال) جنبش (حرکت) اس��ت و انسان و همبودگاه (جامعه)
دره��ال (ح��ال) دگرگونی و جابحایی (تغییر و تحول) و نوپردازی هس��تند ،بایس��تی با
زمان پیش رفت و اندیش��ه (عقل) و خرد را آتش��دان (مشعل) راه کرد!! و همه نیروهای
بالنده و ناتوان نگاه داش��ته ش��ده مردمی را در راستای س��ود (جهت منافع) تودهها به
جنبش درآورد (فعال کرد)!
«اس��تعمار م��درن» تالش میکند ت��ا دودمانها (نس��لها) را از هنب��ازی (دخالت) در
کشورداری (سیاست) س��رزمینهای تهیدست (فقیر) و ندار!! جلو گیرد (مانع شود)،
زی��را هنگامی (وقتی) مردم ی��ک همبودگاهی (جامعهیی) در پ��ی ناامیدی و یا در پی
آزمندی گیتایی و مینوی (تطمیع مادی و معنوی) از «سیاس��ت درس��ت» میهن ش��ان
دور ش��وند ،آنجاست که راه را برای پیگیری (استمرار) بهره کشی (استعمار) باز کرده،
و اندوختهه��ای میهن��ی (ثروته��ای ملی) و ایس��تارهای (موقعیتهای) س��پاه آرایی
(سوقالجیش��ی) این س��رزمینها در آزادکامی فراگیر (اختیار کام��ل) بیگانگان جای
(قرار) میگیرد! چون هیچ رس��ته (طبقه) و پوس��ته (قشر) جدا گونه یی (متمایزی) در
پیوند با (نس��بت به) دیگران نیس��ت (وجود ندارد) .هر کس��ی ،جای گاه ویژه (خاص)
خود را دارد و هیچ دسته و گروهی به شوند (خاطر) ویژه کاری خود (تخصص خاصش)
نمیتواند از سامههای (شرایط) زیست ممتازی در پیوند با (نسبت به) دیگران برخوردار
ش��ود! و هنگام��ی (وقت��ی) که کی��ش (مذهب) بدون سرپرس��ت (متولی) ش��د و بویژه
(مشخصاً) اس�لام منهای روحانیگری ،سپس (بعد) میماند «علمای» دینها (ادیان)
و تاریخ دانان و دینشناسان که جای گاه آنان ،نه در میان انبوه (جمع) «روضهخوان»
و یا «رسالهنویس» و «آیتالله» شدن و یا سرپرست ویژه کیش (متولی خاص مذهب) و
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مزگتها (مساجد) بودن ،ونکه جای گاه این گونه «علماء» در پیوند با (نسبت به) ویژه
کاری و دانش��ی (تخصص و علمی) که دارند در دانش��گاهها و آموزش گاهها(مدارس)
اس��ت ،مانند همه دانشمندان (علمای) دیگر ،همچون دانشمندان گیتیک (فیزیک)
و کیمیاگری (ش��یمی) و پزش��کی (ط��ب) و تاری��خ و همبودین(جامعه)شناس��ی یانی
(یعن��ی) جای گاه دینشناس��ان ه��م در آموزشگاههاس��ت ،بدون این ک��ه کوچکترین
برتری همبودگاهی یی(اجتماعییی) نس��بت به رستههای (اقشار) دیگر مردم داشته
کاردبر (جراح) ویژه کار (متخصص) با تکیه
باش��ند! و هم چنمان که یک پزشک و یک
ُ
به دانش و آگاهی اش هزاران َتن (نفر) را از مرگ نجات میدهد و هیچ چشمداش��تی
(توقعی) بیشتر از دستمزد (حق ویزیت) خویش را ندارد ،یک «عالِم دین» هم بایستی
برود در آموزش گاهها (مدارس) و دانش��گاهها آم��وزش بدهد (تدریس کند) بدون این
که پوش��اک ویژه یی (لباس خاصی) نس��بت به دیگران داش��ته باش��د ،و بدون این که
داوی (ادعای��ی) برت��ر از دیگر مردم داش��ته باش��د و خ��ود را نماینده خدا و سرپرس��ت
(متولی) دین پیامبر بداند!
بسیاری از روحانیان و « ُعلمای» دینی بر همین باور بودهاند که با بنیادگذاری (تشکیل)
ی��ک فرمانروای��ی (حکوم��ت) مردم��ی ،دوکان (دکان) روحانیگ��ری با «رساله»نویس��ی
بایس��تی بس��ته ش��ود ،و ما در رویهه��ای (صفحات) پیش��ین از «طباطبای��ی» ،یکی از
رهبران «نهضت مشروطه» ،بازگو (نقل) کردیم که وی باورمند (معتقد) بود با پایه ریزی
فرمانروایی (تش��کیل حکومت) مردمی ،دوکان روحانی بازی هم برای همیش��ه بس��ته
خواهد ش��د« .طباطبایی» در باره (مورد) پایه ریزی دادگستری (تشکیل عدالتخانه)
که نخستین خواست «مشروطهخواهان» بود ،گفت:
{...ای��ن عدالتخان��ه ک��ه میخواهیم نخس��ت زیانش به خ��ود ماس��ت (!!) (یعنی به
روحانیان) چه مردم آس��وده باش��ند و س��تم نبینن��د و دیگر از م��ا (روحانیگری) بینیاز
گردند و درهای خانههای ما بسته شود}....
بسیاری از روحانیان و « ُعلمای» دینی زمانه ما نیز بر همین باور بودهاند که:
یکم :با نوشتن یک «مانیفیست اسالمی» باید به «رسالهنویسی» خاتمه داد.
دوم :دینشناس��ان در کن��ار « ُعلمای» دیگر ب��ه آموزش گاهها (مدارس) و دانش��گاهها
کشانده شوند.
س��وم :دینشناس��ی ،هیچ برتری همبودگاهی در پیوند با (اجتماعی نس��بت به) دیگر
مردم ندارد ،همانند همبودین (جامعه)شناسی ،تاریخ ،گیتیک (جغرافیا) و...
وانگهی (اما) شمار (تعداد) اینها که بر این باور بودهاند ،خیلی کم بوده است ،به ویژه
در پ��ی فرمانروایی (حاکمیت) «والیت فقیه» بس��یاری از روحانی��ان کاتولیک رویاروی
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(مخالف) «رژیم» به دامن اس�لام ارتدکس کشیده شدند و انگارههای (نظریات) دیروز
خود را پاک فراموش کردند.
یکی از « ُعلمای» همزمان (معاصر) در وا زدن (رد) «رساله»نویس��ی «مراجع تقلید» و به
آموزشگاه رفتن « ُعلمای» دین مینویسد:
{ ...رج��وع عام��ه مردم ب��ه دریافتکنندگان این اح��کام (احکام دینی توس��ط علمای
دین��ی) از مدارک��ش عیناً مانند رجوعش��ان به ماهران صنعتها و اه��ل خبره در کارها
اس��ت و ب��ه هیچوجه دریاف��ت این اح��کام ،دریافتکنن��ده را در نظام اس�لامی دارای
منصبی نمینماید و بهتر و نزدیکتر به مصالح مس��لمانان اس��ت که این قس��م احکام
را ب��ا قلمی روش��ن و در مجموعهای واحد ،ضبط کنند و برای همیش��ه در اختیار مردم
گذارند و به این س��بک رسالهنویس��ی که در زمانهای خیلی متأخر معمول شده پایان
دهن��د و در مقام تص��دی وضع مقررات و قوانی��ن حکومتی و برنامهری��زی برای جهات
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن برآیند}....
باری ،آن چه بایستگی (ضرورت) کنونی همبودگاه (جامعه) ماست برای گذار از گاهه
(مرحله) میان دوره یی (قرون وس��طایی) و گریز از فرمانروایی واپس گرایانه (حاکمیت
ارتجاعی) دین ،پیگیری اندیش��ه نوپرداز «اجتهادی» ،و خردگرا و پروتس��تان اس�لامی
اس��ت ،در برخ��ورد با اس�لام بنیادگ��رای «س��لطنتی» (ارتدک��س) و اس�لام «فقاهتی»،
«استبدادی» (کاتولیک).
«روحانی��ان اس�لامی» ک��ه ج��ای گرفت��ه در دو لش��گرگاه (کم��پ) و دو دس��ته (فرقه)
«کاتولیک» و «ارتدکس» هس��تند ،به ش��وند (علت) نا باوری شان (عدم ایمان شان) به
باروری و بالندگی اندیشه واگشتی (انقالبی) مردم ،به گونه تاریحی (تاریخاً) دادباخته
َ
(محکوم) به نابودی و نیستی (فنا) هستند.
اندیشه ارتدکسهای اسالمی

ارتدکسه��ای کیش��ی (مذهبی) ک��ه فراین��د (مجموعه) «مراج��ع تقلید» و آم��وزگاران
(مدرس��ین) «حوزه»های دینی ایستار(سنت)گرا هستند ،از دید درونی (باطناً) بر این
باورند که «آیین محمد» در این زمان کارآیی نداش��ته و زدایش (نس��خ) گردیده اس��ت،
وانگهی چون گس��تاخی (شهامت) گفتن این سخن را ندارند و دلبسته اند (مایلند) به
زندگی زالووار خود ادامه بدهند ،برای روایش (توجیه) هس��ت (حیات)ش��ان و روایش
(توجیه) ماندن س��امانه (نظام)ش��ان ،به زیر تخت پادش��اهان (سالطین) پناه میبرند
و از ه��ر فرمانروای خود کامه یی (حاکم مس��تبدی) پش��تیبانی (حمای��ت) میکنند و
(س��نَد) «مرجعیگری» و
تبهکاریه��ا (جنایات) و س��تمهای ش��اهان را! و تنها بن مایه َ
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هست(وجود)ش��ان «رسالهیی» اس��ت؛ بدور افتاده از مان (منحط) و پاد (ضد)مردمی
ک��ه از زمان «ش��یخ به��اء» تاکنون تنها (فق��ط) با دگرگون��ی (تغییر) چن��د واژه (کلمه)
ه��ر آخون��دی ،دس��تینه (امض��ای) خ��ود را در آن نه��اده و دوکان و باهمان (ش��رکت)
دینفروشیاش را رواگ (رونق) داده است!
«مهدوی��ون» (مانن��د انجم��ن حجتیه و گروهه��ای دیگر) ک��ه باورمند (معتق��د) به این
هس��تند که تا آشکار ش��دن (ظهور) «امام زمان» نبایستی روحانیان هنبازی (دخالت)
در کش��ورداری (سیاس��ت) بکنند ،و «امام زم��ان» باید بیاید و کاره��ا را بپاالید (اصالح
کن��د) و ...آنه��ا نیز در بر گیرنده (ش��امل) همین ارتدکسهای اس�لامی میش��وند که
باورمند (معتقد) هستند:
الف :آیین «محمد» به گونه فراگیر (تماماً) س��ترده (نس��خ) ش��ده و در این زمان کارآیی
ندارد!
ب :مردم همه دورانها ،ناآگاه (جاهل) و نادان هستند ،از این رو (لذا) بایستی به زیر
تخت شاهان پناه برد ،زیرا رای (رأی) مردم در پی نادانی (بر اثر جهالت) است!
(اینک��ه بیش��تر مراجع تقلید و یا همه آنها در پش��تیبانی نظام س��لطنتی میکوش��ند،
برخاس��ته از همی��ن باور اس��ت) و میبینیم که ای��ن نگرش رو ب��ه رو (مالحظه متقابل)
اس��ت و نواده «رضاش��اه» نیز« ،مراجع تقلید» و آخوندهای س��ازمان و س��امانگریهای
(تش��کیالت) خود را دارد ،و پس از این همه س��ال و این هم��ه تجربههای گرانبار ،نه از
تاریخ امروز میآموزد و نه از دوران «رضاش��اه» دالور (قهرمان) ،که چگونه با این دس��ته
(بان��د) بدرد نخ��ور (بیخاصیت) دالوران��ه (قهرمانانه) پی��کار (مبارزه) نم��ود و چگونه
«مالی��ان» و انگلیسها ،روی��اروی (علیه) وی ترفند (توطئه) نموده و او را از ایران بیرون
کردند .به درستی (دقیقاً) آخوند و انگلیس همین کار را با «محمدرضا شاه» هم کردند.
پ :پایه وار (اساس��اً) دنیا تباه(فساد) خانه است و اهریمن (شیطان) فرمانروایی یگانه
(حاکمیت مطلق) دارد و برای گریز از دام اهریمن (شیطان) نباید بنیادین (رسماً) در
کشورداری هنباز (سیاست دخیل) شد...
اندیشه کاتولیکهای اسالمی

کاتولیکه��ای اس�لامی ،وارون (برخ�لاف) ارتدکسه��ا باورمن��د (معتقد) ب��ه هنبازی
(دخالت) در کش��ورداری (سیاس��ت) هس��تند و بر این باورند که در ه��ر زمانی یک َتن
(نفر) نماینده رس��می خداوند اس��ت ،ک��ه روان (روح) خدایی در او ف��رود آمده (حلول
ک��رده) و او «پاپ اعظم» (ام��ام) همه باورمندان (مؤمنین) اس��ت ،و بر همه باورمندان
(مؤمنین) اس��ت که ُپش��ت َس��ر «پ��اپ اعظم» (ام��ام ا َُمت) ِگ��رد آمده (جمع ش��ده) و

 / 228ییارگدرخ و یرادنید

فرمانروای��ی (حکوم��ت) «الله» را پی��اده کنند! بدین رو ،هر کار و ه��ر فرمانی (حکمی)
ک��ه از س��وی «پ��اپ» یا «ام��ام ام��ت» داده و میآید (صادر میش��ود) در ج��ای گاه (به
(حکمی) خدایی اس��ت ،و ب��ر همه (تمامی)
منزل��ه) کاری (عمل��ی) «الهی» و فرمانی ُ
م��ردم اس��ت که از آن فرمانه��ا پیروی (احکام تبعی��ت) کنند و در این س��امانه کاوش
ب��اور (نظام انگیزیس��یون =تفتیش عقاید) و ش��کنجه (تغریر) و آزار (ع��ذاب) و زندانی
و ان��دام ُب��ری (مثله) ک��ردن مردم ،یک دس��تور «الهی» اس��ت که در راس��تای (جهت)
خوش��نودی (رضای) «پاپ اعظم» و «امام ا َُمت» که خوش��نودی (رضای) خداوند است
بر دگر اندیشان (کافران) =کافر بر اعظمیت پاپ و امامت پیشوا) روا داشته (تحمیل)
میشود!
در ب��اور (عقی��ده) کاتولیکه��ا ،پیش��وا (امام) و «پاپ» از س��وی (توس��ط) ت��وده مردم
برگزی��ده (انتخاب) نمیش��ود! ونکه انجمنی (هیئت) و گروهی (جمعی) که از س��وی
(توس��ط) روحانی��ان (تنها!!) برگزی��ده (انتخاب) ش��دهاند ،با برنام (عن��وان) «مجلس
ِخب��رگان» (رهب��ر و پاپ) را بر میگزینند (انتخاب میکنند) که پیش��وا (امام) و «پاپ»
باالتری��ن بازمایه ترادیک (مرجع قانونی) ،داوری (قضایی) و انجامی (اجرایی) کش��ور
است ،یانی (یعنی):
یکم :از س��وی (توسط) رای یکراست ((رأی مستقیم) برگزیده نمیشود ،ونکه از سوی
(توسط) بهستان دین مداران (مجلس روحانیان)!
دوم :هیچ بلند پایه (مقام) و فرمداری (مرجعی) پروانه (اجازه) بازخواست و بازخواست
(حسابرسی) او را ندارد! زیرا وی نماینده رسمی خداوند بر روی زمین است و تنها خدا
«حساب َرس» و بازخواستکننده اوست!
س��وم :چون یک خدا بیشتر نیس��ت (وجود ندارد) ،بیش از یک فرمانروایی (حکومت)
نیز بر روی زمین نباید باش��د ،به همین رو (لذا) «پاپ اعظم» و «امام اُمت» ،پارس��ایان
(مؤمن��ان) را بس��یج میکن��د در جنگه��ای «صلیب��ی» (دوره میانی=قرون وس��طا) و
جنگهای اس�لامی (سده کنونی=قرن حاضر ،از سوی خمینی) برای گشودن (فتح)
«قُدس».
نکت��ه زیبایی اس��ت! «جنگه��ای صلیبی» ه��م برای گش��ودن (فتح) «قُ��دس» بود! و
جن��گ «خمینی» نیز برای گش��ودن «قُدس» بود! از راه «کرب�لا!» و این جا اوج (نقطه)
ش��کوفایی دنبال��ه روی (تقلید) کورکورانه روحانیان اس�لامی از روحانیان مس��یحی را
میبینیم! و در مییابیم که همه (تمام) س��اختمان و س��اختار و س��ازمان روحانیگری
ال و عقیدت��اً» دنباله روانه (تقلیدی) اس��ت از
اس�لامی «کارک��ردی و باور منش��انه =عم ً
«پدران روحانی مسیحی»!
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بدی��ن رو ،کاتولیکه��ای اس�لامی که خواهان س��امانه (نظام) «مش��روعه س��لطنتی»
هس��تند ،دلبس��ته اند (مایل اند) که «امام» و «پاپ» را به جای پادش��اه ،به پادش��اهی
(س��لطنت) برس��انند و خود (روحانیان) همه کارها (تمام زمام امور) را بدس��ت گیرند،
و چ��ون روحانی��ان کاتولی��ک وارون (برخ�لاف) ارتدکسه��ا ،خ��ود را در کش��ورداری
هنبازی (سیاس��ت دخیل) میدهند ،میبینیم که در درازای (طول) تاریخ گَه گاهی،
روحانیان��ی در کنار روش��ن اندیش��ان(فکران) و خردگرایان مردمی هس��تند!! وانگهی
(ولی) بی چون و چرا (مس��لم) آماج (هدف) دور و دراز (اس��تراتژیک) و پایانی (نهایی)
این دو ،یک سان نیست! (با تجربهیی که از خمینی داریم) زیرا کاتولیکهای اسالمی
به کش��ورداری کش��انده (وارد سیاس��ت) میش��وند تا خودشان را جای ش��اه بنشانند؛
وارون (برخالف) خردمندان که پیکار (مبارزه) «سیاس��ی ایدیولوژی» میکنند تا مردم
را و اراده و خواست او را ،به توانمندی (قدرت) برسانند!
در پایان این نوش��ته ،آنچه باز یادآوریاش بایس��ه (ضروری) است ،همسویی (تائید) و
پای فشاری (تأکید) بر چگونگی و چرایی جند گانگی (اختالفات) کیشها (مذاهب)
و دس��ته (فرقه)هاس��ت ،که ای��ن دگرگونی (اختالف��ات) بنیادی در پیون��د (مربوط) به
چگونگ��ی برداش��ت فرزانی (فلس��فی) «آریایی و س��امی» اندیش��مندان و دین مداران
(روحانیان) از «انسان» و «هستی» و دینها (ادیان) میشود.
چنان چه در همین نوش��ته فش��رده (مختصراً) بازنمود (تش��ریح) ش��د؛ «مراجع تقلید»
اس�لامی (ارتدکسه��ا) و «والی��ت فقیه��ان» (کاتولیکه��ا) اندیش��هها و باورمندیه��ا
(عقاید) و برداش��تهای دینیش��ان دنباله روانه (تقلیدی) از مس��یحیگری اس��ت ،که
ب��از ای��ن نکته (مس��ئله) در پیوند با (مرب��وط به) «توحید اش��راقی آریایی��ان» و «توحید
جس��می ،عددی» س��امیان میش��ود ،به همین رو (لذا) اندیشه س��امی (یهودیگری و
مس��یحیگری) در بخش نخستین جنبش (حرکت) پیامبر اسالم که زیر هنایش (تحت
تأثی��ر) اندیش��ههای ایرانی بود ،با «محمد» فراگش��ت (تکامل) یافت و به «اش��راق» در
هس��تی رس��ید ،وانگهی (اما) پس از جای گیری (اس��تقرار) «محم��د» در «مدینه» و از
سوی (توسط) جانشینان «عرب و عبری» ،برگردانده (تبدیل) به فرزان (فلسفه) سامی
شد.
نکت��ه دیگ��ری ک��ه ی��ادآوری آن بایس��ته (الزم) اس��ت ،این ک��ه اگر م��ا از «الئیس��یته»
(خردگرایی) و نوپردازی (اجتهاد) سخن میگوییم و واژههای «پروتستانیسم» و «اسالم
الییک» را به کار میبریم ،نباید گمان ش��ود که م��ا نیز راه روحانیان را می َرویم و دنباله
رو (مقل��د) مس��یحیگری و باختر (غرب) هس��تیم! زیرا در آغاز (ابتدای) همین نس��ک
(کتاب) نوشتیم که جنبش (حرکت) خردگرای «معتزله» در سر آغاز (ابتدای) اسالم ،از
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آموزشگاههای (مدارس) ایرانی برخاست ،و «اَوستا» نخستین اندیشه خردگرا (الئیک)
در تاریخ آدمی (بشر) است (کتاب «آیین اَوستا» را از همین نویسنده بخوانید).
پروتس��تان مس��یحی ،برخواس��ته (نش��أت یافته) از اندیش��ههای واگش��تی (انقالبی)
خردمندان ایرانی اس��ت؛ که در کش��اکش (بحبوحه) جنگهای «صلیبی» در هنگامه
س��رازیر ش��دن مس��یحیان ب��ه س��رزمینهای اس�لامی ،روش��ن اندیش��ان (فک��ران) و
دانشمندان َع َرب از انگارگان (ایدئولوژی) ایرانی «محمد» برداشت (اقتباس) کردهاند.
و بخش��ی از باهماد (حزب) «تشیع علوی» چون «قرامطه»« ،اسماعیلیان»« ،صابییان»
و ...پایه ورانه (اساساً) اندیشگاه پرخاش (مکتب اعتراض) یا «پروتستان» و «احتجاج»
بوده اس��ت .در درازای (ط��ول) تاریخ و همه (تمامی) اندیش��مندان راس��تگوی باختر
(صادق غرب) نیز با این انگاره (نظریه) همس��ویی دارند (موافقند) که «پروتستانتیسم
مسیحی» که مایه (موجب) نوزایی (رنسانس =رستاخیز) در اروپا شده برآمده (نشأت)
یافته از وام اندیشه یی (فکری) بود که از «اندیشه نوپرداز (پارسی)» گرفته بودند!!
ِ
«رنان» در همسویی (تائید) گفته ما در سال  1852گفته است:

{ ...سریانیان ،مسلمانان و مسیحیان قرون وسطی همه حلقههای یک زنجیرند!}...
ُمراد (منظور) از مسلمانان ،دانشمندان بزرگ ایران است که در پوشاک (لباس) اسالم
بودهاند و به ناچار زبان دانش شان همه َع َربی بوده است.
«نیکلسن» در این زمینه میگوید:
{«...ابن عربی» (یکی از علمای اجتهادگر اسالمی معروف به محیالدین که در دمشق
به فتوای روحانیان به قتل رسید) نابغه اسالم در اندلس ،با مباحث ُپر دامنهای که در
الهیات داش��ت و مش��اهدات بزرگی که در عالم روح نصیبش ش��ده ب��ود ،راه جنبش و
آزادی را بر الهوت مسیحی گشود...
تأثی��ر ابنعرب��ی در جنبش فکری در اروپ��ا ،منحصر به این نیس��ت ،بلکه او در جنبش
ال وقتی «کمدی الهی» دانته را با آنچه ابنعربی نوشته
ادبی اروپا نیز تأثیر داش��ت ،مث ً
مقایس��ه کنیم میبینیم دانته نه تنها به طور واضح در روش و اس��لوب ش��اگرد او بوده،
بلکه در صور و امثال و اصالحات و سبک هنری نیز از ابنعربی بهرههای بسیار گرفته
است}....
خاور ش��ناس (مستش��رق) اس��پانیایی «میکال آسین پالس��یون» در نس��کی (کتابی)
زیر نام (با عنوان) «اس�لام و کمدی الهی» اُس��تانش (اثبات) کرده اس��ت که س��راینده
(ش��اعر) ایتالیایی درست در کالب (قالب) «اِبنعربی» کار کرده است .وی «ابنعربی»
را «اس��تاد راس��تین نهضت دینی در اروپا» (پروتستانیس��م) میدان��د .وی همچنین بر
این باور اس��ت که فرزانه (فیلس��وف) بزرگ آلمانی «یوهان اکه��ارت» که پایهگذار یک
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اندیش��گاه (مکتب) در باختر (غرب) اس��ت نیز به تندی (ش��دیداً) زی��ر هنایش (تحت
تأثیر) «اِبنعربی» بوده است.
در این باره (مورد) بن مایههای (اس��ناد) بس��یاری اس��ت که خ��ود باختریان (غربیان)
خس��تو ش��ده اند (اعتراف کردهاند) که نخش (نقش) خردمندان اس�لامی! در نوزایی
(رنسانس =رستاخیز) اروپایی و گذار از سدههای میانی (قرون وسطا) به زمان (عصر)
آزاد داشته اند!!.
پس ما که از پروتستانیسم اسالمی و اندیشه خردگرای «الییک» سخن میگوییم ،وارون
(برخ�لاف) روحانیان اس�لامی ،دنباله رو باختر (مقلد غرب) و مس��یحیگری نیس��تیم،
زی��را آماج (هدف) ما بازگش��ت به خویش و بازگش��ت به اندیش��ه ِمه��ر و پاکدلی (صفا)
و «میترا»س��ت .تاریخ بهترین گواه این داوی (مدعا)س��ت! وانگهی روحانیان واپس��گرا
(مرتج��ع) و پیورز=متعصب که با بینش «جس��مانی و عددی» از یکتاپرس��تی=توحید،
هم��ه چیز را ایس��تاء و بیجنبش=حرک��ت میپنداش��ته و میپندارند ،هم��واره دنباله
رو=مقل��د مس��یحیگری زوال یافته=منحط بودهاند! و این بس��یار جای دریغ=تأس��ف
اس��ت که باختر=غرب با «وامگیری» از اندیش��ه خردمندان ما ،رویاروی=علیه کلیسا و
سدههای میانی=قرون وسطا ،به ستیز برخیزند و بهستانهای=مجالس «انکیزیسون»
(باور کاوی= تفتیش عقاید) و گیوتینهای نابودی روشناندیشان= فکران و خردمندان
َ
را با پروتس��تانتیزم به س��وی نوزایی=رنس��انس و نوپ��ردازی راهبری=هدای��ت کنند .با
ای��ن هم��ه ،بخش��ی از شبهروش��ن اندیش��ان=فکران و رهب��ران کشورداری=سیاس��ی
پ��س از س��ده=قرنها در دنبال��ه َروی=تقلید «پاپ» و کلیس��ا میباش��ند و نمیتوانند
زدودن=نفی رس��ته =طبقه روحانیگری ،که تنه��ا پایندانی=تضمین ماندگاری=بقای
اندیشههای واپسگرا میباشد را بپذیرند.
ب��اری ،با این همه ،مژده باد بر آن اندیش��مندان و خردمن��دان جانبازی=فداکاری که
بیترس و بیم از هر فرمان=حکم و «فتوایی» و بیترس از هر زخم و شمشیری ،گستاخ
و بیب��اک ،دلیر و بیپروا ،چونان ش��یرانی در بیش��ه ،بادیه =صح��رای نادانی=جهل و
خرافه روحانیگری را با پیام افشاگر و آگاهیبخش شان و با «سباح» آتشین و گرم شان،
به گُلس��تان «بیدادگری» و «رهایی» تبدیل میکنند! و در ش��ب کده س��تم و آزار=جور
ب��ا برافروختن خویش در دیده گان=انظار مردم ،نوید س��پیده را میدهند .خردگرایان
«الییک» ،خود میس��وزند ،تا راه را برای مردم ،روشن نگاه دارند ،و کویر خشک نادانی
و ستم را ،با دریای خون خود میپوشانند تا «خون گونهیی» و «مظلومیت» و «حقانیت»
همه=تمامی «خردگرایان» (اشراقیان پارسی) تاریخ را گواه باشند!
و م��ا ،اگ��ر دس��ت در دس��ت ،یکپارچه=متح��د و پیون��د یافت��ه ،در این پی��کار تاریخی
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رویاروی=ضد روحانیان ایستار=س��نتگرای «سلطنتی» (ارتدکس) و «والیت فقیهان»
(کاتولی��ک) ،ب��ا برافراش��تن درف��ش «اجته��اد» (پویای��ی و نوپ��ردازی در اندیش��ه) ب��ا
«پروتستانتیس��م اس�لامی الییک» به یاری میهن بش��تابیم ،فردا ،جز اندیشة «الییک»
انسانی و خردگرا فرمانروا=حاکم نخواهد بود!
روزی ،فردای روشن ،آگاه و آزاد و خردگرا و «الییک» از راه خواهد رسید!
در پایان،
دیدگاههای=نقطهنظرهای پروتستانتیسم الییک را پهرست وار=تیتروار برمیشماریم:
 1ـ نگریس��تن به «قرآن» با باور به این که بخشی از چمراسها=آیات سترده=نسخ
شده است و بن مایگی=سندیت ترادیکی=قانونگذاری ندارد.
 2ـ «محم��د» و همه=تمامی پیامبران و پیش��وایان=امامان ،انس��انهایی هس��تند
چ��ون همه،وانگهی=ام��ا ب��ا ه��وش=ذکاوت و زیرک��ی و دان��ش ویژه ،ب��ا همراهی
رایزنان=مشاوران و پروراندهها=مربیان.
 3ـ «جبریی��ل» و س��روش=وحی چی��ز و کس��ی بیرون=خ��ارج از س��هش=حس و
سهشها=حواس خود «محمد» نبوده است ،و تازی نامه=قرآن سخن=کالم وی و
رایزنان اَش=مشاورانش بوده است.
 4ـ «محم��د» ب��ا آگاه��ی دادن=اع�لام پای��ن پذیری=خاتمی��ت پیامبری=نب��وت
خواس��ته است جلو شارالتانهای آینده=آتی را بگیرد تا دیگر کسی داوی=ادعای
پیامبری=نب��وت و س��روش=وحی و دیگر=غی��ره نکن��د و پ��س از آن میبایس��ت
ِخ َرد=عق��ل را جای گزین نادانی=جهل و دنباله روی=تقلید و پیروی=تبعیت کور
گردد ،و بدین رو بودن=وجود رس��ته=طبقه و الیه یی=قشری به نام روحانیگری و
سرپرست=متولی دین و کیش=مذهب ،بی هوده و ناستوده=مردود است.
 5ـ دانشمندان=علمای دینی (نه روحانیان) با پوشاک=لباس رایگ=عادی چون
دیگر دانش��مندان پزش��کی=طب و تاریخ و کیمیاگری=شیمی و گیتیگ=فیزیک
و فرزان=فلس��فه ...بای��د در آوزش��گاهها=مدارس و دانش��گاهها کار کنن��د ،و ج��ز
آم��وزش دهی=تدریس ،هی��چ برتری=امتیاز و جای گاه=پس��ت ویژه یی=خاصی
��وند=خاطر این که وابس��تگی به دین دارن��د ،در همبودگاه=جامعه نخواهند
به َش َ
داشت.
همبودگاه شهری=جامعه مدنی از «ا َوستا» تا دوم خرداد!

پان��زده س��ال پیش ،که چاپ نخس��ت ای��ن نس��م=کتاب در باختر=غرب به ب��ازار آمد،
هن��وز کمتر جای��ی س��خن از خردگرای��ی و همبودگاه=جامعه ش��هری=مدنی به میان
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میآمد! هتا=حتی برخی از کسان=اش��خاص و رس��انهها=مطبوعات نمیتوانس��تند
واژه «خردگرایی» را به درس��تی بخوانند و یا بر زبان برانند=تلفظ کنند!« .کیهان» چاپ
تهران با شوخی=طنز و کنایه=طعنه ریختار=طرح اسالم «الییک» و خردگرا را به ُسخره
گرفته و خردگرا را «خر گراه!» میخواند اَند! و مینوشتند!!
ب��ا ای��ن همه ،ش��کوفههای آزادی و ِمهر و اندیش��ه که دس��تآورد «دوم خ��رداد» ماه ،و
دلداده گی=عش��ق و ش��ور و ش��ورش و واخواهی=اعتراض بانوان و دوده=نسل جوان
به نهش��ت=وضع موجود بود ،فراخه=فضای ایران را مشگبوی=عطرآگین نموده و این
بوی خوش ،به بیرون=خارج از مرزها هم رخنه=نفوذ کرده است.
زیباترین آرنگ=ش��عار و گل واژه دوم خرداد ،ریختار=طرح «همبودگاه شهری=جامعه
مدنی» است.
برنامه و آرزویی که از هزاران سال پیش در دستور کار خردمندان و فرزانه گان=فالسفه
بسیاری بوده است.
گشت=س��یر تاریخی این اندیش��ه را از اسالم تا واگشت=انقالب س��ال هفت هزار ،در
این نس��ک=کتاب بازبینی=ش��رح دادیم و این��ک در هنگامه چاپ س��وم و جنجال به
َبر=ثمر رساندن «خردگرایی» و «همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی» در ایران ببینیم
که مانی=معنی همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی چیست؟
همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی

ـ همبودگاه=جامعه به گروهی از مردم که با هم زمینه یکس��انی=وجه مشترکی داشته
باشند گفته میشود ،و نیز به مردم یک شهر و یا یک کشور.
ـ فرهیختگی=مدنی که از ریش��ه اوس��تایی دنئه (= دنائی) میآید به پارهها=عناصر و
همبودگاهها=جوامع شهریگر=متمدن با خوی=اخالق ،با پرورش=تربیت ،آگاه ،دانا،
زیرک ،هوشیار و فهمیده گفته میشود.
همچنان ک��ه خردمندان ایران ،همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی را کش��وری آس��ا
مند=قانونمند میانگارند=تعبیر نمودهاند ،دانایی ،آگاهی خردمند و فرهیختهیی نیز
در درون ای��ن همبودگاه=جامعه ،جای گاه برتر و مهندی=مهمی را جاگیری=اش��غال
ال همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی یانی=یعنی ساختار
میکند .روی هم رفته=ک ً
ِ
کش��وری بر پایه=اس��اس آس��ا=قانون و اندیش��ه و خ َرد پوی��ا و نوپرداز ،که ب��ه آفریدگار
هس��تی ه��م ب��اور دارد ،وانگهی=ام��ا ب��اور درون��ی ،در س��اختن ،پیشرفت=توس��عه و
سازندگی کشور هنبازی=دخالتی ندارد ،ونکه=بلکه باور ،باوری=ایمانی درونی است
ِ
��رد نخش=نقش
و در روی=س��طح فراگیر=کل��ی همبودگاه=جامعه ،آس��ا=قانون و خ َ
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ال در همبودگاه
شکننده=حساس و گزینشگری=تعیینکننده دارد و روی هم رفته=ک ً
فرهیختگی=جامعه مدنی ،روحانیان و دانش��مندان=علمای دینی هیچ نخش=نقش
آس��اگذاری=قانونگذاری نداشته و خویشکاری=مس��ئولیت و کارشان َتنی=شخصی
و خودی=فردی و به دور از پیمانهای=قراردادهای همبودگاهی=اجتماعی است!
و ه��رگاه ک��ه روحانی��ان و دانش��مندان=علمای دین��ی در کشورداری=سیاس��ت و
آس��اگذاری=قانونگذاری همبودگاهی=اجتماع��ی هنبازی=دخال��ت نمودهاند ،این
هنبازیها=دخالته��ا مایه=موجب آن ش��ده اس��ت که درگیریه��ای تاریخی بزرگی
را پدید=بوج��ود آورد و چ��ه بوی خوشهای گلگونه بهاری را ک��ه به بوی جوی خونها
دگرگون=تبدیل نکردهاند...
ریشه خردگرایی و
همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی!

ِ
��رد ب��ر
نخس��تین اندیش��ه و آرمانی=تفک��ری ک��ه از فرمانروایی=حاکمی��ت خ َ
همبودگاه=جامعه س��خن گفته اس��ت ،اندیش��ه «اَوستا»ست .اندیش��ه «اَوستا» به دور
از پیامبران آیین مند=رس��می که داش��ته اس��ت ،یک فرهنگ و دانشگاه کهن و بزرگی
اس��ت که فراتر از هفت هزار س��ال پیش��ینگی=قدمت دارد .ش��وربختانه امروزه ،از این
دیرینگی=قدمت و کهنگی که بر سد=صد و بیست پوشینه=جلد نسک=کتاب نوشته
ش��ده است ،نوش��تههای=مکتوب اندکی در دست ما نمانده ،و بخش بزرگ=اعظم آن
در نبردهای بیگانگان از میان رفته است.
پی��ش از «فیس��اغورس» ،چه��ار اندیش��مند ش��ناخته شده=مش��هور در تاری��خ یونان،
میزیسته اند=وجود داشتهاند ،مانند« :تالس»« ،انکسمیتدروس»« ،انکسیمانوس» و
«هرقلیدوس» که اینها شش سد=ششصد سال پیش از زایش=میالد میزیستهاند؛ و
بیشتر=اکثر تاریخ نویسان=مورخین چون «برتراند راسل» در «از ظهور ناگهانی تمدن
در یون��ان» ش��گفتزده بودهان��د ک��ه چگونه مردمی گمن��ام و بی ش��هریگر=بیتمدن،
خیلی تند=سریع توانستهاند در فرزان=فلسفه تاریخ جهان پدید آیند ،و نخش=نقش
مهندی=مهمی را بحای آورند=ایفا نمایند.
«فیس��اغورس» با سازماندهی=تش��کیل گروهی از هماندیش��ان=فکران و دوس��تانش
ک��ه دانش��مندان انگارش=ریاضی ،ستارهشناس��ی ،خنیاگری=موس��یقی ،پزش��کی و
کشورداری=سیاس��ت بودند ،بر آن بود تا همبودگاه��ی فرهیختگی=جامعهیی مدنی
بنا نهد و س��رزمین اَش از سوی کشورداران=سیاستمداران خردمند راهبری شود .وی
چون «اَوس��تا» ،بر این باور بود که راس��تی یگانه=حقیقت مطلقه را یافتن دشوار است،
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وانگهی راس��تی کش��ورداری=حقیقت سیاسی را میتوان با اندیش��ه و ِخ َرد پیدا کرد و
وی شماره را پایه=اصل همه آفریدهها=کائنات میدانست.
«فیساغورس» میگفت که:
{...شماره سه با جا=مکان که دارای سه دورا=بعد است هماهنگی=تطبیق میکند.
و شماره پنج با فروزه گی=صفت.
شماره شش با خیسی=رطوبت.
شماره هفت با ِخ َرد ،نور و درستی [برگرفته از اوستا].
شماره هشت با دلداه گی=عشق و مهر و راستی.
شماره نُه با اندیشه در کارهای همبودگاه=امور جامعه و هستی.
ش��ماره َده که درونمایه=محت��وای همه این ش��مارهها=اعداد اس��ت ،کدیور=صاحب
کیاناد=طبیع��ت؛ «خداوند» اس��ت که برابر اس��ت با در ه��م آمیختگی=ترکیب جهان
هستی=عالم وجود که درونمایه=محتوای همه چیزها=اشیاء است.
«فیثاغ��ورس» چ��ون «اَوس��تا» ب��ه یکرنگی «اه��ورا مزدا» که به چش��م دیده نمیش��ود و
نماین��ده ویژه=خاص ندارد ،باور داش��ت .جاودانگی ،روی پاک و هم س��نگی=وحدت
آفریدهها=کائنات که از میان=جمله اندیشههای=تفکرات «اَوستا» بود ،در آموزشهای
«فیساغورس» نخش=نقش و جای گاه مهندی=مهمی داشت .هر چند «فیساغورس»
ریختار=طرح همبودگاه فرهیختگی=جامعه مدنی را از «اَوستا» در ایران به یونان در رم
کش��اند ،وانگهی=اما در زمانه خودش نتوانست آن را به توانمندی کشورداری=قدرت
سیاس��ی دگرگون=تبدیل کند ،با این همه اندیش��ه و باورمندی=تفکر پایه نهاده شده
وی ،از سوی=توسط دیگران دنبال شد که مهندترین=مهمترین آنها «افالتون» بود.
«افالتون» از میان=جمله خردمندانی است که «اَوستا» را ستوده و چون «فیساغورس»
آن را مایه=ماده نخستین اندیشه انسان خردمند میداند.
«ارب��اب ان��واع» از «افالت��ون» با ای��زدان ،و «ارب��اب انواع» در «اَوس��تا» و ایران باس��تان،
نزدیکی=مش��ابهت س��خت دارد« .افالت��ون» نوش��تههای خود را در س��ال  380پیش
از زایش=می�لاد آغ��از نمود .وی بنیانگ��ذار اندیش��ه باختر=مغرب نام گرفته اس��ت و
در دوگانگی هس��تی که در انس��ان ب��ه یکتایی=توحید و یگانگی میرس��د .در همین
هنگامه اس��ت که با زبان فرزان=فلسفه بازگویی=تش��ریح و بازنمود=تبیین میشود و
یله=مطلقگرایی فراگیر=کلی واخورده=مردود میشود و یله=مطلق پایه یی=اساسی
و گمان=شک در میان دو راه و راه سوم ...پیش کشیده=مطرح میشود.
راس��تی=حقیقت هم��واره بر دو راه ش��ناخته میش��ده اس��ت :راه ب��ی گمان=یقین یا
یله=مطلقگرایی ،و راه گمان.
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راه ب��ی گمان=یقین ،انس��ان را به یاختاری=موجودی پایا=ثابت و ناپویا میکش��اند و
گویی در مردابی بیبالنده و بیپویایی نگهمیدارد و این انسان ،یله=مطلقگرای به بی
گمان=یقین رسیده با هر نوپردازی و دگرگون=تحولآفرینی و شناخت ناپیدا=غیبی و
یافتههای=کشفیات نوین ...به رویارویی=مخالفت و ستیز برمی خیزد.
راه گم��ان؛ ب��ه انس��ان ت��وان و گاه=فرص��ت آن را میده��د که ب��ه هر پدیدهیی ش��ک
کند .سرش��ت=نفس ش��ک مایه=موجب پژوهش و کاوش میش��ود و این کوششها،
آفرینش=خالقیتهای نوینی را پدید=بوجود میآورد که این پدیدههای نوین ،جهان
انسان را دگرگون میکند.
«افالت��ون» ک��ه آبادگر=معم��ار ب��زرگ همبودگاه=جامع��ه فرهیختگی=مدنی اس��ت،
نمیتوان��د آن گونه که باید اندیش��هاش را به کشورداری=سیاس��ت س��رزمینش پیوند
ده��د و کارهای��ش از سوی=توس��ط «ارس��تو» دنبال میش��ود .با این ک��ه «افالتون» از
خانوادهی��ی بود ک��ه در پی=صورت تالش گس��ترده میتوانس��ت فرمانفرمایی=قدرت
کشورداری=سیاس��ی بیاب��د وانگهی=ام��ا رخدادهای=اوضاع کشورداری=سیاس��ی،
ترازداری=اقتص��ادی و همبودگاهی=اجتماعی آن دوران ،چنین بختی=فرصتی را به
او نداد.
«افالتون» نس��ک=کتاب فراگیری=مفصلی با نام=عنوان «جمهوریگری=جمهوریت»
نوش��ته اس��ت ،ک��ه در آن اندیش��ههای خردگرایانه خود را گزارش=ش��رح داده اس��ت.
«افالتون» برای س��اختن همبودگاه=جامعه فرهیختگی=مدنی ،ریشه=اس��اس و پایه
ِ
��رد میداند .او میگوید که انس��ان ،دارای س��ه نیرو=قوه
را داد=عدال��ت و تکی��ه بر خ َ
میباشد که برترین آن ِخ َرد ،و دو دیگر خشم=غضب و کامجویی=شهوت میباشد.
وی رس��یدن به همبودگاه=جامعه فرهیختگی=مدنی را به س��امه یی=شرطی میداند
که دس��ت کم رس��ته=طبقه فرمانروا=حاکمِ ،خ َرد را پایه کار خ��ود جای=قرار دهد و از
خش��م=غضب و کامجویی=شهوتپرس��تی ک��ه خودپرس��تی و یله=مطلقگرای��ی را به
همراه دارد دوری کنند.
«افالت��ون» از «س��قرات» پرورانده=مربی و اس��تاد خ��ود آموخته بود که پی��ش از آن که
انس��ان به بازبینی=تشریح و ش��ناخت ناشناختهها برود ،نخس��ت بایستی به شناخت
خوی��ش پش��تکار=همت گم��ارد .همی��ن نکته=مس��ئله ،ریش��ه نخس��تین کار فرزان��ه
گان=فالس��فه و خردمندانی ش��د تا سده=قرنها بر این جس��تار=موضوع بیاندیشند
که انس��ان کیست ،چیس��ت و برای چه هس��تی=وجود دارد؟ و این که ،پیش از آن که
ناش��ناختهها و نادیدههایی به انس��ان نیازمند باش��ند ،این انس��ان اس��ت که به انسان
نیازمند اس��ت .زیرا که با هم زندگی میکنند و در راس��تای=جهت راه=مسیر شناخت
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خود و س��اختن مدینهیی برتر ،کار کنند و زمین و زمانه را به بهش��تی دگرگون=تبدیل
کنند و برترینها را از آسمان به زمین بکشانند.
این اندیش��ه=تفکر انسانشناس��ی و انس��انگرایی و اندیش��ه نمودن برای به زیس��تی
انس��ان در براب��ر اندیش��ههای=تفکرات جاودانی گذش��ته که پ��س از آن رنگ و دوری
تیره=فرقهه��ای کیش��ی=مذهبی و تباری=قبیلهی��ی را ب��ه خ��ود گرفتن��د ،هم��واره
درهال=حال نبرد بودهاند.
زی��را ک��ه یله=مطلقگرای��ی چ��ون همه=تمام��ی هس��تی را پایدار=ثاب��ت و از پی��ش
س��اخته و از پی��ش آس��ا=قانونگذاری ش��ده و برنامهری��زی ش��ده میدانن��د ،انس��ان
را تیمارکار=خدمت��کار و اس��باببازی خدایان��ی میدانن��د ک��ه در آس��مانها ج��ای
دارن��د و انس��ان خویش��کاری=وظیفه دارد ک��ه راس��تای=جهت خوش��نودی=ارضاء
آزمندیها=مطام��ع و خواس��تهای آنان خ��ودش را گربانی=قربان��ی نماید .و همین
گونه=نوع برداش��ت مایه=موجب ش��ده اس��ت که بخ��ش بزرگی از انس��انها به جای
پرداخت��ن ب��ه س��ازندگی و به��رهوری ناش��ناختهها و پیش��رفتهای دانش��ی=علمی و
رهیافتی=تکنولوژی ،به ِپی ورزان=متعصبین خشن دگردیس=تبدیل شوند که لشکر
ش��دن آنه��ا در درازای=طول تاری��خ روان=جاریکننده جویهای خ��ون خردمندان و
پاکاندیشان بوده است.
همبودگاه=جامعه فرهیختگی=مدنی پس از اسالم در ایران ،باز جای گاه چالش=بحث
و گفتمان=مجادله خود را باز کرد .هر چند س��د=صد و یا دویس��ت س��ال نخست پس
از مرگ=وفات پیامبر اسالم که فرمانروایی=حاکمیت رسته یی=طبقاتی «بنیامیه» و
دیگران ،مایه=موجب استوانی=استقرار یک سامانه=نظام رسته یی=طبقاتی و برتری
خواهی=طلبی َع َربی شده بود و جلو رویش=رشد و خیزش=ترقی کشورداری=سیاسی
همبودگاهی=اجتماع��ی ،پاره=عنص��ر ایران��ی را گرفته بود و آنان را ب��ه «موالی» (عبد
و غ�لام و ب��رده و نوک��ر) عربها=اعراب ج��ای گیر=تبدیل نموده ب��ود ...اما خیلی زود
با پیدایش «عباس��یان» ک��ه با نیروی=قدرت شمش��یر «بهزادانها=ابومس��لمها» راه را
گشوده بودند ،جنگ اندیشه در اسالم آغاز شد.
و چن��ان چ��ه در ای��ن نس��ک=کتاب خواندی��م« ،معتزل��ه» نخس��تین گ��روه خردگرایان
آن دوران اَن��د ک��ه در براب��ر پ��ی ورزی=تعصبورزیه��ای «اش��عریها» ،در تالش��ند تا
همبودگاه=جامع��ه فرهیختگی=مدنی را به ج��ای همبودگاه=جامعه تباری=قبائلی و
نژادی جای گزین=برقرار کنند.
نهضتهای بزرگی چون «اخوانالصفا» و «ش��عوبیه» که آبش��خور اندیش��ه شان ،همان
همبودگاه=جامع��ه فرهیختگی=مدن��ی که��ن ب��ود؛ آرایه=ش��کل گرف��ت و پایهه��ای
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دگرگونی=تحول و جابجایی=تغییر ش��د که تا به امروز توانس��ت زبان و فرهنگ ایرانی
را پاس��داری نمای��د ،و ب��اور نوی��ن را از کژراههها=انحرافات و برتری ب��ی جا=تبعیض و
نژادپرس��تی و ب��ی دادگریها=عدالتیها برهاند .امروز نیز جنبش بزرگ دانش��جویان
و بانوان و دوده=نس��ل جوان و فرهیختگان پاس��خور در درون=داخل ایران بر آنند تا
راه=مسیر تاریخی ایران را از واژگونی=سقوط به پسگردی=قهقرا و نادانی=جهل و پی
ورزی=تعص��ب رهایی=نجات داده و به س��وی خردگرایی و باورهای میهنی=ملی پاک
و اهورایی رهنمون باشند!
این جنبش و دگرگونی بزرگ ،آن چنان ژرف=عمیق و گسترده است که هوای=فضای
درونی=داخل��ی کش��ور را به گونههایی=مرات��ب از هوای=جو بیرون=خارج از کش��ور
فراتر=جلوت��ر برده اس��ت و نیروه��ای درون=داخل به س��خنان و گزارشها=تحلیلها
و برنامههای��ی رس��یدهاند ک��ه از بیس��ت س��ال پی��ش ،م��ا آنه��ا را ریختاری=مط��رح و
آوازه گری=تبلی��غ مینمودهایم! دس��تان گرم ش��ان را میفش��اریم و به می��دان آمدن
همه=تمامی فرهیختگان ُپرشور را شادباش میگوییم!
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«قرآن» سرودهیی به سایاگ=سبک پارسی
پیش گفتار

خواننده گرامی=عزیز.
درود خداوند بزرگ بر تو باد!
ِ
درود خ��دا بدین رو=خاطر ،که بس��یاری را گمان بر آن س��ت که اگر م��ا کلکی=قلمی
خ��رده گیرانه=انتقادی و خردگرا داریم ،یانی=یعنی که خدا را هم نمیشناس��یم! ،که
این پنداری=فکری ناروا=باطل است ،زیرا انسان بیشناخت خدا هرگز نمیتواند این
گونه گستاخ و دالور=شجاع و نوپرداز و آفریننده باشد!!
آنچ��ه پی��ش روی شماس��ت؛ برآیند=نتیجه هفده س��ال پژوهش و کنکاش میباش��د.
بی��ش از=حدود پنجاه هزار رویه=صفحه نس��ک=کتاب پارس��ی ،عربی را در=طی این
سالها در راس��تای=جهت ش��ناخت بهتر تازی نامه=قرآن و اسالم خوانده=مطالعه و
بررس��ی نمودهام ،و آنچه در البالی این نوش��ته از نگاه ش��ما میگذرد ،چکیده=عصاره
آن خواندهها=مطالعات و پژوهشهاست.
میبایست سپارش=تأکید کنم که همه=تمامی بن مایههایی=منابعی که مایه=مورد
به��ره برداری=اس��تفاده ب��وده اس��ت=قرار گرفته؛ اس�لامی( ،پارس��ی یا عرب��ی) بوده
اس��ت و هیچ کجا ُبن مایه یی=س��ندی و س��خنی از دانش��مندان=علما و نویسندگان
نا=غیراس�لامی و نا=غیرپارسی بازگو=نقل نکردهام ،و بیشتر=اکثر بن مایهها=منابع،
پذیرفته=مورد تائید دانشمندان=علمای اسالمی به ویژه «شیعی» بوده است ،چون:
ـ قرآن پیامبر اسالم.
ـ نهجالبالغه امام علی.
ـ قرآن ،الهی قمشهای.
ـ قرآن ،عبدالمحمد آیتی.
ـ تفسیر نوین استاد محمد تقی شریعتی.
ـ تاریخالکبیر ،طبری.
ـ االتقان فیالقرآنالکریم.
ـ الفهرست ،ابنندیم.
ـ توضیحالعلل ،شهرستانی.
ـ صحاح ،بخاری.
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ـ ابن اثیر.
ـ تفسیر مجمعالبیان.
ـ آثار سهروردی.
ـ آثار عینالقضات همدانی.
ـ رسائل و شفا ،ابوعلی سینا.
ـ اصول کافی ،شیخ کلینی.
ـ بحاراالنوار مجلسی
ـ پرتوئی از قرآن ،طالقانی
ـ فلسفه اسالمی
ـ تاریخ ادبیات عربی
و...
باری ،ای مهربا یار ،بدرس��تی آگاهم که چاپپخش=انتشار این نسک=کتاب ،شورشی
به پا خواهد نمود (چنان چه در پی چاپ یکم=اول و دوم و س��وم ش��ورش به پا نمود!)
و بس��یاری از باوره��ا و پ��ی ورزیها=تعصب��ات را خواهد لرزاند (که بدرس��تی لرزانید و
گواه جهشهای=تحوالت ژرف=عمیق اندیشمندانه=فکری در میان هموطنانمان در
سراسر جهان بودیم) و...
وانگهی تنها خواهش��ی که از ش��ما مهربانان و از آنان که از این نسک=کتاب خواهند
ش��نید و بدون این که آن را بخوانند و ببینند ،داوریها خواهند کرد ،دارم ،این اس��ت
که بخوانید ،اندیشه کنید و پیش=قبل از هر داوری و بیان سخنی ،رویه رویه=صفحه
صفح��ه این نوش��ته را با درنگ=تأمل بررس��ی کنی��د ،و بدانیم که باور ،اگ��ر با دانش و
آگاه��ی باش��د ب��ه پایگاهها=مرات��ب بازده��ی و کارک��ردش بس��یار نیرومند=قویت��ر و
سودمندتر خواهد بود تا باوری که کورکورانه و مانداکی=وراثتی و دنباله َروی=تقلیدی
باش��د و بی پژوهش=بی تحقیق ،از پدر به پس��ر رسیده باش��د ،و از سویی=طرفی اگر
خود زمان=فرصت و گاه=مجال پژوهش=تحقیق و بررس��ی نکتههای=مسائل دینی،
تاریخ��ی و فرزانی=فلس��فی را نداریم ،از تالش و رنج=زحمت دیگران که ش��بها را در
این پژوهشها به سپیده بردهاند ،بهره ببریم.
در پای��ان ای��ن پیش گفتار ،یک بار دیگر پافش��اری=تأکید میکنم ک��ه باور به خداوند
ب��زرگ و اهورام��زدای اهریمنس��تیز و بینش��وری=عرفان ایرانی ،یک��ی از گنجینههای
اندیش��ه=تفکر پارسی است که بایس��تگی=ضرورت و نیاز و امید و آرزوی آدمی است،
پ��س امی��دوارم که با این نوش��ته ،نه ای��ن که خواننده ب��اور و ایمانش ناپایدار=سس��ت
نش��ود! ونکه=بلکه «تزکیه» و پاالیش=تصفیه و ویراس��تاری=تصحیح شود تا راه برایش
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در راس��تای=جهت شناخت بهتر هستی ،خویش��تن و خداوند گشوده شود و باورهای
دنبال��ه روانه=تقلی��دی ،نادانی=جهلی ،پ��ی ورزی=تعصبی و ناآگاهان��ه ،به باورهای
خردمند و راستینگی=حقیقت و پژوهش یافته دگرگون=تبدیل شود.
رازهای=اسرار مگو!!

گفـت آن یار ،کزو گشت َسر دار بلند
ُجرمش این بود؛ که اَسرار هویدا کرد
در تاریخ نام بس��یاری از انس��انها که در پی گشودن=کش��ف رازهای=اس��رار مگو ،به
افش��ای آن پرداخته و با تکیه بر خرد و دانش پرده از نادانستهها=اس��رار برداش��تهاند،
و س��ر خویش بر باد دادهاند ،میدرخش��د .هر چند که ش��مار=تعداد این درخششها
بس��یار کم است و ش��اید در هر سد=صد سال و یا بیش��تر ،یک َتن=نفر چنین گستاخ
پیدا شود تا پرده از نادانستنیهای=اسرار مگو بگشاید و رازهای مگو را بازگو کند!
امروز ،رازها و نادانستنیهای=اسرار مگو به سودهای=منافع جهان چپاول=استعمار
نوین به گونه=بطور پیچیده یی=مرموزی پیوسته گشته است و چپاولگر=استعار کهنه
«انگلیس» و «روس» و ...امروز بسیار گستردهتر شده است ،از نمونه=جمله بازار اروپای
نیمه پیوس��ته=متحد و هماوردی=رقابتهای درونی=داخلی آنها« ،آمریکا»« ،روس»،
«چین»« ،ژاپن» و به ویژه «اس��راییل» که امروزه نخش=نقش مهندی=تعیینکنندهیی
در کشورداری=سیاس��ت جهان��ی داش��ته و هماوردی=رقاب��ت «اس��راییل» در ب��ازار
جهان��ی ،می��ان دو باهماد=ح��زب «لیک��ود» و «کارگ��ر» دیدنی=موجود اس��ت که این
هماوردی=رقاب��ت در درگیریه��ای س��پاهیگری=نظامی ،پاالیش��ی=تصفیهای،
کشورداری=سیاسی ،ترازداری=اقتصادی جهان به ویژه بخش=منطقه خاورمیانه بی
هنایش=بیتأثیر نیست.
ب��ه وی��ژه ای��ن ک��ه ای��ن رازهای=اس��رار مگ��و بیش��تر ب��ه باورمندهای=عقای��د دیری��ن
کیش��ی=مذهبی فرمانروا=حاک��م ب��ر همبودگاهها=جوامع و کش��ورها پیوند=مربوط
میش��ده اس��ت! ک��ه ریش��ه پای��ه یی=اصل��ی کیش=مذه��ب و دینها=ادی��ان ه��م،
اس��راییلی ،یه��ودی میباش��د و پ��ی ورزان=متعصبی��ن ه��م باره��ا از انگیزه=عام��ل
پاکس��ازی=تصفیه و ُکش��تن=ترور برای پادس��پاری=حفظ پ��ی ورزیهای=تعصبات
دینی و سودبریهای=منافع جهانی خود بهره َوری=استفاده نمودهاند که گواه بزرگ
آن ،کشتن=ترور «اسحق رابین» بود! َکسی=فردی که در گسترش پندارهای=تفکرات
اسراییلی و کشتارهمگانی=قتلعام فلستینیان نخش=نقش مهندی=مهمی داشت،
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وانگه��ی در پای��ان ،به کبوتر آش��تی=صلح و آزادی دگرگون=تبدیل گش��ته و « َع َرفات»
را ب��ه «فلس��تین» باز گردانی��ده بود ،به «فت��وای» خاخام و از سوی=توس��ط جوانی پی
ورز=متعصب کشته شد.
ای��ن نکته=مس��ئله بس��یار زود ُکنش=حس��اس و موش��کافانه=دقیق اس��ت ک��ه اگ��ر
دس��ته یی=فرقهی��ی نتوان��د در درون=داخ��ل خود یک دگ��ر اندیش=مخال��ف را تاب
آوری=تحم��ل کند؛ به پایگانیها=مراتب در دیگر کش��ورها و س��رزمینها هم نخواهد
توانست اندیشه=تفکر سخن سنجی=انتقادی را بپذیرد...
ب��اری ،خردمن��دان و دانش��مندان را در درازای=ط��ول تاری��خ میتوان به س��ه دس��ته
بخش=تقسیم کرد:
 1ـ آن��ان ک��ه در پ��ی نویافت=کش��ف راس��تیها=حقایق (بوی��ژه راس��تیهای دینی و
رازهای پیامبران و اندیش��مندان) گستاخی=شهامت آشکارسازی=افشا و پردهدری را
نداش��ته و چون موش��ی ،به گوش��هیی خزیده و به همیاری دیگر دارنده گان=صاحبان
نیرو=قدرت به گونهیی به ناآگاه س��ازی=تحمیق همبودگاه=جامعه پیگیر بوده=ادامه
داده و میدهن��د ،وانگهی=ولی ه��ر از چندی ،چکیدههایی از رازهای=اس��رار مگو را
به ش��اگردان نزدی��ک خود به سامه=ش��رط این که ب��رای توده=ع��وام بازگویی نکنند،
َترابرده=منتق��ل نمودهان��د .ب��رای نمونه میتوان از دانش��مند بزرگ پارس��ی« ،ابوعلی
س��ینا» ی��اد ک��رد .وی در آغاز=ابت��دای نوشتارهایش=رس��ائل ب��ه ش��اگردان ویژهاش
پافشاری=تأکید میکند که رازهای=اسرار مگویی را که وی به آگاهی آنان میرساند،
در دس��ترس=اختیار توده=ع��وام نگذارند=ق��رار ندهن��د ،زی��را ک��ه توده=ع��وام گمراه
خواهند ش��د .و یا هم گروهی ک��ه به پیروی و دنباله َروی=تقلی��د از توده=عوام ناآگاه
رن��گ و روی فری��ب و نیرنگ به خ��ود میگرفتهان��د و چون مالیان ،در راس��تای=جهت
سوهیدن=حس��اس نم��ودن سهشها=احساس��ات و پ��ی ورزیهای=تعصب��ات تیره
یی=قومی و دینی رفتار=عمل نمودهاند تا کاری کرده باشند.
 2ـ دس��ته دوم آنانن��د ک��ه پ��س از پ��ی ب��ردن ب��ه راس��تیهای=حقایق تاریخ��ی،
رزمگاه=جبهه دش��منانه=خصمانه گرفته و به گونهای با تکتهها=مس��ائل برخورد تند
و شمارش=حس��اب نش��دهیی انجام دادهاند؛ که شوربختانه=متأس��فانه پیام شان در
ا ََبر دریا=اقیانوس نادانی=جهل تودههای ناآگاه گم گش��ته اس��ت ،و خود آنان را نیز،
س��ودی=حاصلی پدی��د نیامده اس��ت و اگر چه=علیرغ��م این که در کار و کردارش��ان
درس��تی=صداقت داش��ته و آماجشان=هدفش��ان روش��ن نمودن پندار=اف��کار مردم
ب��وده اس��ت ،وانگهی ش��یوه برخوردش��ان چ��ون خیلی تن��د و ب��ی دیباچه=بیمقدمه
بوده اس��ت ،نتیجه سودمندی=مطلوبی نداشته اس��ت ،از اندیشمندان و خردمندانی
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ک��ه تالش=س��عی در بی��داری م��ردم و آشکارسازی=افش��ای ناآگاهی=جهلآفرینان
داش��تهاند ،وانگهی=اما تندرو و ش��تابزده رفتار=عمل نمودهاند ،میتوان از خردمند
بزرگ پارسی ،شادروان «احمد کسروی» یاد کرد.
کو؟ محرم راز ،تا بگــویم یک َدم
کز اول کار ،خود چه بودست آدم
 3ـ س��ومین گ��روه ،خردمن��دان و دانشپژوهان��ی هس��تند که در پی نویافت=کش��ف
راستیهای=حقایق هستی و دینها=ادیان و کیشها=مذاهب ،پرده از رازهای=اسرار
مگو برمیکشند ،وانگهی=اما با ش��یوه و راهکاری=متدی ویژه .یانی=یعنی در سنگر
اندیش��ه=تفکر نهادینه=س��نتی فرمانروا=حاکم بر همبودگاه=جامع��ه میمانند ،آرام
آرام و با بهره َوری=استفاده از هنر ،سروده=شعر و بازگفت=روایت تاریخ و دیگر=غیره،
پردهدری نموده و راس��تیهای=حقایق هستی را بیان میکنند .این گونه خردمندان،
در تاری��خ بی��ش از هم��ه گربانی=قربانی تالش و کوشش=س��عی خویش گش��تهاند و
بیشتر=اکثراً َسر خود را به باد دادهاند.
مراد=منظور و آماج=مقصود ما نیز همین دسته سوم است ،و شیوههایی که هر یک در
راس��تاهای=جهات بیان راستی و درس��تی به کار گرفتهاند ،هر آینه=البته با ماندن در
س��نگر پندار=تفکر فرمانروا=حاکم بر همبودگاه=جامعه ،از این دسته و گروه میتوان
نامهای بس��یاری برش��مرد ،از ای��ن ُبرش=مقط��ع و خیزش=قیام «ش��عوبیه» و «اخوان
الصفا» گرفته تا «قرامطه» و «ناصر خس��رو قبادیانی»« ،حسن صباح»« ،منصور حالج»،
«سهروردی» و...
«موالنا»« ،فردوسی»« ،حافظ»« ،خیام»« ،عینالقضات»ُ ،
هر یک از این خردمندان و گروهها ،شیوهها و سایاگ=سبک ویژه یی=خاصی را برای
آشکارسازی=افشای رازهای=اسرار مگو برگزیدهاند.
ی��ادآوری ای��ن نکته بایس��ته=ضروری اس��ت که آماج=ه��دف ما از دانش��مندان=علما
و رازها=اس��رار و ناگفتهه��ا ،ب��ه دی��ن و ب��ه وی��ژه ،اس�لام و ش��هروندی=ملیت ایران��ی
پیوند=مرب��وط میش��ود و آماج=هدف از این نوش��ته ،بازگویی رازها=اس��راری اس��ت
ی گمان=ش��ک
از اس�لام ،ت��ازی نامه=ق��رآن و رهبران آن! و این رازهای=اس��رار مگو ب 
ش��نیدن اَش و خواندن و آگاهی یافتن اَش برای بسیارانی سخت و دشوار خواهد بود،
و چه بسا که باور=ایمانهایی را بلرزاند و باورمندانی را به خشم آورد.
دوده کهن=نس��ل قدیم که پدران و مادران و مادربزرگان و پدربزرگان ما هستند ،چون
از کار کشورداری=سیاس��ت و همبودگاه=اجتماع و جهان بازنشسته شده و یا خواهند
شدُ ،پر گمان=شاید بسیاران شان در درازای=طول زندگی و آموزش=تحصیل خود به
رازهایی پی برده باش��ند هر چند گستاخی=ش��جاعت بیان و نمایاندن=ابراز آن را هم
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هتا=حتی برای نزدیکان خود نداش��ته و ندارند .وانگهی دوده=نس��ل جوان و خردمند
پارس��ی ،در ه��ر جای گاهی که باش��د از ارزش=حیث خانوادگی ،رس��ته یی=طبقاتی
بای��د ک��ه در ای��ن نوش��تار ژرف نگری=تأم��ل و پژوهش نمای��د و آنچه را ک��ه میآموزد،
فراگیر=کاملتر نموده و به دیگران واگذارد=منتقل نماید ،ش��اید که هنگامهیی دیگر،
میهن ما و مردم ما بتوانند دریچهیی دیگر به بیداری و خردگرایی بگشایند.
نکته دیگری که در آغاز=ابتدای این نوش��ته باید یادآوری ش��ود ،این که ،من س��الیان
سال برای نوشتن این رازهای=اسرار مگو بردباری=صبر کردم .در دهها نوشتار=مقاله
و نس��ک=کتاب و س��خنرانی و گفتمان=بح��ث ،ب��ه گونههایی فش��رده=مجمل و پروا
گرانه=محتاطانه و با دیباچه=مقدمه ،نکتهها=مس��ائل را پیش کشیدم=طرح نمودم،
که آن ریختارها=طرحها نیز به نوبه خود ،شورش��گر و پ��رده َدر بود ،در پیوند=رابطه به
رازهایی=اس��راری که کمتر شنیده ش��ده بود ،وانگهی اینک که زمان بیشتر رفته است
و سامهها=ش��رایط همسوتر=مساعدتر گردیده اس��ت ،پی بردم=یقین یافتم که پیش
کش��یدن=طرح این رازهای=اس��رار مگو ،هر چند َس��ر «عینالقضاتها»« ،حالجها»،
«حافظها» و «صباحها» را به باد داد ،وانگهی=اما دیگر بار بایس��ته=ضروری اس��ت که
در پیوند=نس��بت به زمان= شرایط کنونی جهان اسالم و بویژه سرزمین ما ایران ،پیش
کشیده=مطرح شود.
گروه خردمندان و دانشپژوهان اس�لامی که فراگیر=تماماً پارس��ی بودهاند و از همان
گاهههای=لحظههای نخس��ت=اول ریخت گیری=ش��کلگیری اس�لام تالش خود را
آغاز=شروع کردهاند ،بسیاران اَند:
ـ «م��اه بذ درخشان=س��لمان پارس��ی» که واپس تر=بع��داً از او بهتر ی��اد خواهیم کرد،
در راس��تای=جهت بیان رازهای=اس��رار مگویی که تازیان تالش=س��عی در پوشاندن
آن داش��تند؛ نخش=نق��ش کارس��ازی=مؤثر داش��ت ،و ه��م او ،یک��ی از پایهگ��ذاران
باهماد=ح��زب «تش��یع» اس��ت در براب��ر یورشها=حم�لات و تازشهای=هجومهای
تازیان به ایران.
ـ «ش��عوبیه» و ی��ا باهماد=حزب مردم گرایی =ناسیونالیس��ت ایران ،که یک س��ده پس
از اس�لام در سرتاس��ر جهان اس�لام بالید=رشد کرد نیز دس��ته یی=جماعتی است که
با پندار=تفکر به کار گروهی=جمعی و س��ازمان یافته=تش��کیالتی با سروده=ش��عر و
سخنوری به آشکارسازی=افشای رازهای=اسرار مگو پرداختند.
ـ تاریخنویسان خردگرای بسیاری هستند ،که با نوشتن تاریخ ،تالش=سعی نمودند که
رازهای=اسرار مگویی را در گزارش تاریخی خود بیاورند؛ چون «طبری» و «سیوطی».
ـ خردمن��دان دیگری چون «پاپک=بابک خرمدین»« ،قرامطه» و «حس��ن صباح» نیز از
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زمره آنانی بودند که جنگ زینه ورانه=مس��لحانه را رویاروی=علیه یورش=هجوم تازیان
سازمان دادند.
ـ «اخوانالصف��ا» ،نی��ز ک��ه آن��ان را میت��وان پ��در اندیش��ه یی=فک��ری همه=تمام��ی
جنبش=نهضتهای روش��نگرانه و خردگرا و زینه ورانه=مسلحانه نامید ،نخش=نقشی
مهند=مهم و پایه یی=اساس��ی در آشکارسازی=افشای رازهای=اسرار مگو و بازگویی
راستیها=حقایق داشتهاند.
ـ بزرگوارانی=ش��خصیتهایی چون «ناصر خس��رو»« ،مول��وی»« ،حافظ» و «عمر خیام»
نی��ز در ت�لاش بودهاند تا با سروده=ش��عر و هنر س��راینده گی=ش��اعری ت��ا آنجایی که
میتوانند ،از رازهای=اسرار مگو برای روشنگری آنان که دریافت=درک و نیوندی=فهم
دارند باز گویند.
رازهای=اسرار مگو چیست؟!

و به درس��تی=واقعاً ،رازهای=اس��رار مگو چیس��ت؟ و در این نوش��ته پ��رده از چیزهایی
برخواهیم داشت؟!
پی��ش از همه ،از پیدایش اس�لام و چگونگ��ی آن و گردآوری=تدوین ت��ازی نامه=قرآن
و کیستی=ش��خصیت راس��تین=حقیقی پیامب��ر اس�لام و دیگر=غیره س��خن خواهیم
گفت ،هر چند در نوش��تههای دیگر چون «اجتهاد ،نوپردازی در اندیش��ه»« ،دینداری
و خردگرایی» و «از میترا تا محمد» ،رازهای=اس��رار بس��یاری از ناگفتههای دین اس�لام
گفتهای��م .وانگهی=ام��ا این��ک در پناه نویافت=کش��ف نوین��ی که نام=عن��وان همین
نسک=کتاب شده است ،به راستیهای=حقایق نوینی=جدیدی دست خواهیم یافت.
نویافت=کشف تازه=جدید ،برنام=تیتر همین نسک=کتاب است ،اگر چه بخش بزرگی
از این نس��ک=کتاب ،بازدهی=ثمره سالها پژوهش و خواندن=مطالعه میباشد ،که
ه��زاران هزار رویه=ورق را خوان��ده ،برگردان=ترجمه و پژوهش نمودهام ،و بس��یاری از
پهرس��تها=موضوعات را از س��ال  1355با بسیاری از دانش��مندان=علمای اسالمی
گفتمان=بح��ث کردهام که هر یک به گونهی��ی از پیگیری=تداوم گفتمانها=بحثها
ج��ا در داده=طف��ره رفتهاند ،و ب��رای نگارش=ثبت در تاریخ ب��ه یادآوری=ذکر چند نام
بس��نده میکنم :بخشهائی از این نوش��ته را پیش از واگشت=انقالب  57تا  59و 60
با کس��انی=افرادی چون« :آیتالله خمینی»« ،س��یدعلی خامنهای»« ،هاشمینژاد»،
«مرتضی مطهری»« ،ش��یخ علی تهرانی»« ،جواد عاملی»« ،دکتر باهنر»« ،دکتر مفتح»،
«ربانی ش��یرازی»« ،ص��ادق خلخالی» و اس��تاد «محمدتقی ش��ریعتی» گفتاورد=بحث
ک��ردهام و تنها کس��ی ک��ه در راس��تای=جهت گش��ایش بیش��تر چندارم=ذهنم به من
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کمک کرد؛ ش��ادروان اس��تاد «محمدتقی ش��ریعتی» بود و دیگران ،یا به تندی=سریعاً
گفتان=بح��ث را گژراهه=منح��رف نم��وده و به ش��اخههای دیگ��ر پریدن��د ،و یا هم در
کنار=ضم��ن همس��ویی=تائید دیدگاهها=نظری��ات ،پیش��نهاد=طرح آن را در آن
زمانها=شرایط پسندیده=مناسب ندانستند .گفتنی است که آقای «علی خامنهای»
از نمونه=جمل��ه انگش��ت ش��مار=معدود کس��انی ب��ود ک��ه در آن هنگامه ،بخش��ی از
رازهای=اس��رار مگو را همس��ویی=تائید میکرد و در درسه��ا و گفتمان=بحثهایش
در مزگت=مس��جد «کرام��ت مش��هد» ،و یا در نشس��تهای ویژه=خصوص��ی بر گفتن
رازهای=اس��رار مگ��و ب��اور داش��ت؛ ب��ا ای��ن همه=منته��ی میگف��ت :اینک=ح��ال
زمانش=موقع��ش نیس��ت!! و نمیدان��م که آیا ام��روز که بر ُکرس��ی فرمانروایی=قدرت
بزرگترین کش��ور اس�لامی تکیه زده و بر جای گاه «کوروش» و «فریدون» نشسته است!
چه باوری دارد؟! و چه بهانهیی!!! میتواند داش��ته باش��د برای نگفتن رازهای=اس��رار
مگ��و؟! به ویژه=خصوص��اً هنگامی=وقتی که در ایرانش��هر گریزآواره=تبعید بود ،دیگر
مالیان او را ،به «بابی» و «الحاد» بزه ور=متهم میکردند ،به فرنود=خاطر گفتارش؟!
ه��ر آینه=البت��ه ی��ادآوری ای��ن نکته=مس��ئله بایس��ته=ضروری اس��ت که م��ن در این
نوش��ته ،هی��چ س��خنی=حرفی در آوردن��ی نخواه��م زد! ،و ب��ن مای��ه= اس��تناد من به
نس��کها=کتابها و نوش��تههایی خواه��د بود که هی��چ کس در درس��تی=صحت آن
نمیتواند گمانه زنی=ش��ک کند ،به ویژه این که این نسکها=کتابها هتا=حتی در
همین س��امانه=نظام «جمهوری اس�لامی» در ایران چاپ شده اس��ت؟! ،و هر چه من
بازگو=نق��ل قول کن��م از آنها خواهد بود! و س��خنی از «آمریکا و اس��راییل و یهودیان و
مس��یحیان و بابیان و بیدینان» و دیگر=غیره را در راس��تای=جهت اُس��توانش=اثبات
گفتههایم به گواه نخواهم گرفت! ،ونکه=بلکه گواه من از نسک=کتابهایی است که
همگی پذیرفته=مورد تائید دانشمندان=علمای اسالم بوده و هست و از سوی=توسط
خود دانشمندان=علمای اسالمی نوشته شده است.
و از س��ویی برای نخس��تین بار به «رفرانس» هر نوش��تاری=مطلبی را نه در پایان=آخر
نسک=کتاب ،ونکه=بلکه در پایان همان نوشتار=مطلب بازگو=نقل شده ،میآورم.
هوشنمندی=ذکاوت و زیرکی=کیاست پیامبر اسالم

چن��ان چه در نس��ک=کتاب «از میترا تا محمد» که ده س��ال پیش چاپپحش=منتش��ر
ش��د نوش��تیم؛ اندیش��ه=فکر یکتاگرایی=توحید و ی��ک خداوندی و فش��رده=خالصه
یگانگی=وح��دت خداوندان پیش از خیزش=قیام پیامبر اس�لام ،در آبخوست=ش��به
جزی��ره عرب��ی« ،ش��ام» و «یمن» هس��تی=وجود داش��ت ،هر چن��د این اندیش��ه=تفکر
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س��الها ب��ود که بر ای��ران چیره=حاکم بود و هتا=حتی زرتش��ت ب��ا راندن=نفی دیوها
(ک��ه خداون��د پراکندهیی بودن��د) و ش��ناختگری=معرفی «اه��ورا مزدا» ب��ه خداوندان
یکتایی=وحدت داده بود ،و آن را در برابر اهریمن نیرومندتر=مقتدتر و تواناتر س��اخته
بود .ش��نیدنی=جالب اس��ت بدانیم که «الله» پیامبر اس�لام« ،اله» است با واج=حرف
شناس��ایی=تعریف «ال��ف» و «الم» ،و «دی��و» ک��ه در زبان التین و اروپای��ی  DIEUگفته
میشود ،و به چم=معنی خداست ،همان خدا در میان مردم شناخته میشود=معنی
میداده است! و کاری که «زرتشت» میکند ،راندن=نفی خدایان دیروز است (دیوها)
و بنیاد نهادن=تثبیت خداوند خویش؛ «اهورا مزدا» (توانای دانا).
یانی=یعن��ی پایه=اس��اس یکتا=وح��دت بخش��یدن ب��ه خداون��دان (ال��ه) اندیش��ه
«ی َمن» و آبخوست=ش��به جزیره عربی رفته اس��ت،
یی=تفکری اس��ت که از «پارس» به َ
و هتا=حتی «الله» پیامبر اس�لام ،پیش از او ،هس��تی=وجود داش��ته است ،زیرا که نام
ال برای عربها=اعراب
پدرش «عبدالله» بوده است« :بنده و برده خدا» و همه سویه=ک ً
در کنار همه=تمامی ُبتهایش��ان و برتر از هم��ه آنها ،خدایی بود که آفریدگار جهانش
میخواندن��د؛ ب��ه نام «الل��ه»« .الله» را دس��ت نیافتنی و دور از خود میپنداش��تند و به
جای او به آنچه نزدیک و سهیدنی=محس��وس ب��ود از نیروهای=قوای گیتی=طبیعت
پناه میجس��تند .باور=اعتقاد به «الله» در میان عربها=اعراب ،باورمندی=اعتقادی
دیرینه است( .تاریخ ادبهای=ادبیات زبان عربی)
وانگهی=ام��ا پیامب��ر اس�لام ب��ا تیزهوش��ی=ذکاوت و زیرکی=کیاس��ت و کم��ک آنچه
خواهیم گفت و برخواهیم ش��مرد ،توانس��ت رهبری «انقالب توحیدی» زمان خودش را
که پایه=اساس آن دنباله روی=تقلید از «پارس» بود ،را بدست بگیرد.
تازی نامه=قرآن سروده یی به سایاگ=سبک پارسی

آنچه فرجود=معجزه پیامبر اس�لام خوانده ش��د؛ نس��ک=کتاب و س��خن=کالم او بود!
یانی=یعنی س��خنی=کالمی که بیس��ت س��ال پس از مرگش گردآوری گش��ته و تازی
نامه=ق��رآن (= کت��اب خواندنی) نامیده ش��د! میدانیم که خردمن��دان برای پذیرفتن
دان��ش نوین نیازمن��د فرنود=دلی��ل و بره��ان هس��تند ،وانگهی=اما تودهه��ای مردم،
پژوه��ش و دانای��ی بس��یار ندارند ،زیرا ک��ه همه=تمام��ی روز را در پی کار و کوش��ش و
پرداختن به پیشه=ش��غل و شگرد=حرفه خود هس��تند و زمانی برای آنان نمیماند که
بروند پژوهش=تحقیق و بخوانند=مطالعه کنند و در البالی خروار نسکها=کتابها!
پس توده مردم از هر پیامبری نیازمند فرجود=معجزه است و هتا=حتی هنگامی=وقتی
هم که پیامبر نیست به یاد او به فروانی=برکت گورستان او در سدهها=قرنها پس از او
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در پی فرجود=معجزه و بهبود=شفا جستن از گورها و نامهاست! پس یک پیامبر زیرک
و دانا ،پیش=قبل از هر چیز باید که فرجودی=معجزهیی بنمایاند! و چنانچه میدانیم
فرجود=معجزه پیامبر اس�لام؛ سخن=کالم اوست که به نام سخن سروش=کالم وحی
و تازی نامه=قرآن شناخته=مش��هور است! سخن=کالم «حضرت محمد» یانی=یعنی
«قرآن» ،به ویژه چمراسهای =آیات «مکی» ،به سایاگ=سبک و شیوهیی سروده شده
که در تاریخ سروده=شعر تازی و سخنوری تازیان بیهمتا=نظیر بوده است.
در آن دوران ،ی��ا س��رواده=قصیده ی��ا چکامه=غزل ی��ا چهارپاره=رباع��ی و ...بوده که
هم��واره دارای آهنگ=وزن بوده اس��ت! وانگهی=اما سروده=ش��عر پارس��ی چنان چه
از «گات»ه��ای «زرتش��ت» بر میآی��د ،بی پس��اوند=بیقافیه وانگهی زیبا بوده اس��ت،
�لا چون سرودههای=ش��عرهای ن��و ،این روزها! س��رودههای پارس��ی
ب��رای نمونه=مث ً
پیش از اس�لام ،یا ُخس��روانی بوده و یا ترانه و یا س��خنی بگونه سروده=ش��عر نو ،که نه
سامان=نظم ،سامان=نظم بوده و نه ناسروده=نثر ،ناسروده=نثر بوده است!
پیامبر اس�لام ب��رای آفرینش دین نو=جدید از سایاگ=س��بک سروده=ش��عر پارس��ی
بویژه س��رودههای دینی بهره میبرد! جدا از این که واژه گان=کلمات پهلوی پارس��ی
فراوان��ی در تازی نامه=قرآن به کار رفته اس��ت ،چندین چمراس=آیه تازی نامه=قرآن،
برگردان=ترجمه «اَوستا»ست! به زبان تازی؟!
چمراسهایی=آیاتی از تازی نامه=قرآن ،که برگردان=ترجمه «گاتا»های
«ا َوستا»ست

ب��ا همه این ک��ه ،بس��یاری از نمادها=س��مبلها و نویس��ههای=کاراکترهای «قرآنی»،
در آیی��ن کهن پارس��ی ،دیده میش��ود=موجود اس��ت ،برگردانهایی=ترجمههایی از
«گاتا»های «اَوستا» را نیز در تازی نامه=قرآن مییابیم.
«آن��گاه که ت��و در آغاز جهان روان ما را آفریدی و از منش خویش به ما خرد بخش��یدی،
آنگاه که جان در کالبد ما دمیدی» (اوستا).
«فاذا سویته فنفخت فیه من روحی» (قرآن).
«سزای آن کس که دروغ پرست ناپاک را به اربابی برساند چیست؟» (اوستا).
«یاخدون اربابا من دون الله» (قرآن).
«پاد افره آن بد کنش��ی که مایه زندگی خویش را جز به آزار کش��اورزان درس��ت کردار و
چارپایان بدست نیاور چیست؟» (اوستا).
«یا کلون اموالالناس بالباطل» (قرآن).
مسئله بسیار خواندنی تر=جالبتر فراز=جمله زیبای «به نام خداوند بخشنده مهربان»
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میباش��د که در ج��ای گاه=ب��ه عن��وان برگردان=ترجم��ه «بس��مالله الرحمنالرحیم»
سدهها=قرنهاست که مایه=مورد بهره َوری=استفاده ماست؛ فرازی=جملهیی است
که در آیین زرتشت در سرآغار=ابتدای هر نمازی میآمده و تا به امروز میآید .و آن بی
کم و کاس��ت=دقیقاً این چنین بوده است« :به نام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان،
که اگر بخواهیم این فراز=جمله را به عربی برگردانیم=ترجمه کنیم ،میشود« :بسمال
لهالرحمنالرحیمالطیف»...
ِ
واژه «لطیف» را اگر در چم=به معنای «مهر ورزیدن» بدانیم=تلقی کنیم ،به جا خواهد
بود ،وانگهی=اما اگر به چم=معنای «مهر» (خداوند) نگهبانت باد (= مهربان) بگیریم،
چم=معنای دیگری دارد و واژه عربی آن هم دگرگون=متفاوت میشود.
نکته=مس��ئله دیگری که شاید مایه=مورد دوگانگی=اختالف در برگردان=ترجمه این
فراز=جمله باشد ،میتواند واژه=کلمه «الله» و ایزد باشد.
زیرا «الله» همان «اله» در چم=به معنای ُبت میباشد که واج=حرف شناسایی=تعریف
«الف» و «الم» را گرفته است ،و هنگامی که پیامبر اسالم آن را به جای «اله» بکار میبرد،
مرادش=منظورش یکتا=وحدتآفرینی در ُبتها« ،الهها» و «الهه«ها میباشد.
این اندیش��ه یکتاگرایی=وحدت در ُبتها نیز بی کم و کاس��ت=دقیقاً برگرفته از شیوه
«زرتشت» میباشد.
زی��را پیش از پیدایش «زرتش��ت» ،آیین یکتاپرس��تی «میترا» ،به پرس��تش «ارباب انواع»
دگرگون=تبدی��ل ش��ده ب��ود و آریایی��ان ،خدای��ان بس��یاری را ب��ا ن��ام «دی��و» پرس��تش
مینمودند.
«دیو»  Dieuهمان «دیو» در زبان التین و فرانس��ه اس��ت که امروز هم در جای گاه=به
عنوان خداوند به کار میرود.
هندیان نیز که با ایرانیان هم نژاد هستند ،خدایان شان از «شیوا» که یکتاپرستی بود،
به دهها رسید ،و تا به امروز با نام  Devاز آنها یاد میکنند.
«زرتش��ت»« ،اهورا» را ،ک��ه خداوند دانایی و دانش بود ،با «میت��را» که در درازای=طول
زمان به ِ
«مهر» و «مزدا» دگرگون=تبدیل بود و خداوند دوس��تی ،نیرو=قدرت ،توانایی،
ِمهر ،همبستگی و پیمان بود را با هم آمیزش داده و یکتایی=وحدت خدایان را با آگاهی
رسانی=تبلیغ «اهورا مزدا» ،یزدان یکتای آریاییان ،آرنگ=شعار خود جای=قرار داده و
با این آرنگ=شعار به ستیز دیگر دیوها و خدایان رفت.
پیامبر اس�لام َهم ،نخس��تین آرنگ=ش��عار خود را با یکتایی=وحدت در میان خدایان
که در آبخست=ش��به جزی��ره نادانی=جاهلی َع َرب با نام=عنوان ُبت و «الله» ش��ناخته
ش��ده بود ،آغازید=ش��روع نمود و هتا=حتی آرنگهای=ش��عارهای نخس��تین دیگر او
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نیز ،برداشتی=اقتباس فراگیر=کامل از «زرتشت» بود ،مانند:
«اش��هد ان الال��ه االالله و اش��هد ان محمداً رس��ول الل��ه» ،که بی کم و کاس��ت=دقیقاً
برگردان=ترجمه نیایش زرتشتیان میباشد.
«من خس��توان هستم=اقرار دارم و اس��توارم به دین «مزدا یسنی» که رویاروی=مخالف
دیوپرستی است ،و گواهی میدهم که «زرتشت» آورنده این کیش اهورایی است»...
آموزگار=معلم پیامبر اسالم؟! یا جبرییل؟!
َحبیب من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمــزه ،مسئله آموز صــــد معلم شــــد

اینک باید دید که آیا پیامبر اس�لام یک شبه ش��وریدگی=ذوق سرایندگی=شاعری آن
هم سروده=ش��عر پارس��ی در او آمیخته=حلول کرد یا این که چنان چه در تاریخ اسالم
آمده و همه دانش��مندان=علما از هر س��ه دس��ته و گروه=فرقه و کیش=مذهب ،بدان
خس��توانند=معترفند ،در پ��ی ش��ب زندهداریهای��ش در «کاو=غار حرا» به آن دس��ت
یافته=نائل آمده است!
به خوبی میدانیم که پیامبر اس�لام شبهای بس��یاری را تنهای تنها به کوه میرفته و
سپیده دم و یا روز دیگر باز میگشته ،و در پی یکی از همین بازگشتها بوده است که
تب کرده و چند روز در رختخواب خوابیده اس��ت و پس از آنکه از جای برخاسته است،
نخستین سرودهاش را سروده است:
«...یا ایهاالمدثر ،قم فانذر!»..
راس��تی=اما رازهای=اس��رار مگوی تنهاییهای پیامبر اس�لام در کوه چه بوده است؟!
بی��ش از ه��ر چیز ،یادآوری این نکته بایس��ته=ضروری اس��ت که من دش��من=مخالف
بینش��وری=عرفان و یکجایی=تمرک��ز اندیش��ه=فکر و تنها=خل��وتگزین��ی و دس��ت
یافت��ن به ناش��دنی=غیرممکن ب��ا یاری=کم��ک روان پاک نیس��تم! ونکه=بلکه خود و
خانوادهام از دیر باز از دلداده گان=عاش��قان بیش��نوری=عرفان بوده و هستیم و به آن
نیز ب��اور داریم! وانگهی=اما هر جنبش��ی=حرکتی را جنباننده یی=محرکی اس��ت ،و
هر ش��ناختی را آموزگاری=معلمی اس��ت ،و هر «مولوی» را «ش��مس تبریزی» اس��ت ،و
میدانیم که «مولوی» س��الیان س��ال داور داوران=قاضی القضات ش��هر «قونیه» بود و
هرگز س��روده یی=شعری نس��روده بود ،و کالبی=حالتی از بیش��نوری=عرفان به خود
نگرفته بود ،تا این که با پیر ژندهپوش��ی به نام «ش��مس تبریزی» آشنا میشود و اوست
که دگرگونی=تحول در روان و اندیش��ه مولوی پدید میآورد! و «مولوی» از  35سالگی
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س��رودن را آغاز=ش��روع میکند و آن دریای گُهربار را میسراید! و گویی سرودههایش
چون چشمهای ست که بی «شمس» نیز ،دیگر میجوشد؟!
ِ
«ش��مس» پیامبر اسالم ،که خود «شمس» هزاران هزاران=میلیونها میشود،
وانگهی
کیست؟
یک=فردی پارس��ی ،که تاریح نویس��ان=مورخان با نامهای بسیاری از او یاد کردهاند و
ما «روزبهان» اَش را میگیریم .در پی رخدادهای بس��یاری ،برده یک تازی میش��ود! و
از «مکه» سر درآورده و با پیامبر اسالم آشنا میشود!
«روزبهان» ،خردمند و دانشپژوهی اس��ت که همه=تمامی دینهای=ادیان پارسی را
خوب میشناس��د! به همه=تمامی آن دینها=ادیان پیشکاری=خدمت نموده است؛
هنگامهیی زرتش��تی و «موبد» بوده اس��ت! از آتش��کده گریخته و «مان��وی» و «مزدکی»
ش��ده اس��ت ،پس از مش��تار همگانی=قتلعام مزدکی��ان در ایران ،که یک��ی از رهبران
اندیشه یی=فکری مزدکیان بوده است ،از ایران گریخته و به کلیسا و مسیحیگری پناه
برده اس��ت ،و پس از چندی در «ش��ام» و یا «عراق» ،گربانی=قربانی جنگی ش��ده و به
نیرنگ=تزویر یک یهودی یا یک تازی اس��یر جنگی شده است ،اسیر جنگی آن دوران
همان برده بوده اس��ت و بس! و در بازارهای بردهفروش��ی خرید و فروش ش��ده تا سر از
«مکه» درآورده است!
«روزبه��ان» ،در «مک��ه» یک��ی از گرانبها=قیمت��یترین ب��ردگان بوده اس��ت و کارش نه
ِگلکشی و ش��تربانی برای ارباب ،که نگاشتن و برگرداندن=ترجمه و آموزش=تدریس
بوده است و در همین دانشپایه=کالسهای درس است که با «محمد» آشنا میشود.
«روزبه��ان» تاری��خ و رخدادهای=اوض��اع کشورداری=سیاس��ی زم��ان خ��ود را خ��وب
میشناس��د! میداند که در پی کش��تارهای همگانی=قتلعامه��ای درونی=داخلی،
پایه=اس��اس توان=قدرت ش��اه سس��ت اس��ت! تازی��ان را میبین��د که «قریش��یان» در
جن��گ تباری=قبائل��ی و هماوردی=رقاب��ت «کعبهداری» و نش��اندن بته��ا در چپ و
راس��ت و پش��ت و روی «کعبه» ،رو به نابودی میروند! «روزبهان» خوب میداند که اگر
گروهی=جمعی دانا و خردمند و س��رمایهدار با پش��تیبانی=حمایت چند ریش سپید،
پیامی نوین را آرنگ=شعار دهند ،بییاور نخواهند ماند!
«روزبهان» ،با فرنشین=رییس کلیس��ای «شام» «بحیرا» و نماینده او «نوفل» در «مکه»،
پیوند=رابطه خود را پاس داش��ته اس��ت=حفظ کرده اس��ت« .بحیرا» فرنش��ین=رییس
کلیس��ای «ش��ام» ،زمانها=مدتها پیش ،در پی آش��نایی با «حض��رت محمد» ،به وی
نوید پیامبری را داده است.
از س��ویی=طرفی« ،نوفل» که خویش��اوند=فامیل «خدیجه» است ،پیر است و در حال
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رفتن ،و زمانی=مدتی است که از وندسار=مرکز «شام» دستور آمده است تا کسی را به
جای خود شناختگری=معرفی کند!
«بحی��را» ،فرنش��ین=رییس کلیس��ای «مص��ری» ج��ای گرفته=واق��ع در «ش��ام» ،در
گشتهای=س��فرهای پیامب��ر اس�لام ب��ه «ش��ام» ،باره��ا و باره��ا ب��ا او س��خن گفت��ه
ب��ود و او را بهتری��ن ج��ای گزی��ن ب��رای «نوف��ل» و داناتری��ن نماین��ده خ��ود در «مک��ه»
شناختگری=تشخیص داده بود و هتا=حتی این را به دیگر قریشیان گفته بود:
«پیامب��ر اس�لام ،به همراه «اب��و طالب» ب��ا کاروان «قریش» به بازرگانی=تجارت س��وی
«شام» میرفت .کاروان به «بصرای شام» رسید و راهبی «بحیران» نام که مردی دانشور
و «نَصران��ی» بود و پیوس��ته در «صومع��ه» راهبی بوده و همه دانش=عل��م خویش را ،از
نس��کی=کتابی به مرده ریگ=می��راث میبردند« ،بحیرا» از پیامی��ر (محمد) چیزهایی
پرس��ید که پیامبر بدو پاسخ داد ،که همه را همس��و=موافق فروزههایی=صفاتی یافت
که از وی خوانده بود« .بحیرا» به «ابوطالب» گفت :او (حضرت محمد) را به دیار خویش
ببر و از یهودیان بر او بیمناک باش که به خدا اگر او را ببینند و آنچه من از او دانس��تم
بدانند به او آسیب میرسانند ،که سرنوشتی بزرگ دارد ،زودتر او را به دیار خویش ببر»
(تاریخ طبری صفحه .)830
از آن پ��س «بحیرا» به نماین��دگان خود در مکه و مدینه دس��تور داد تا «حضرت محمد»
را گرامی بدارند و او را بیاموزانند! در پیوند=رابطه با هماوردی=رقابت س��ختی که بین
دو دین «توحیدی» «یهودی و مس��یحی» بود ،مس��یحیان تالش=س��عی داشتند که تا
میتوانند در این هماوردی=رقابت برتری خود را پاس بدارند=حفظ کنند.
از نخس��تین روزهای بازگش��ت پیامبر اس�لام از «ش��ام» ،و سپارش=س��فارش «بحیرا»،
«ورق��ه بن نوفل» که یکی از رهبران بزرگ مس��یحیگری در آبخست=ش��به جزیره عربی
ب��ود و «خدیجه» ب��رادرزاده وی بود ،تالش ک��رد تا کاروان داری «خدیج��ه» به «محمد»
سپرده شود و «خدیجه» چنان کرد .بدین گونه «حضرت محمد» زمان=فرصت بیشتری
یاف��ت ت��ا هر از چندی به «ش��ام» گشت=س��فر کرده و بیش��تر از نزدیک ب��ا «بحیرا» در
پیوند=تماس باشد...
چون آغاز جنبش=حرکت پیامبر اس�لام ،بدون پش��توانه پاردی=مالی شدنی=میس��ر
نبود و پیامبر اس�لام س��پرده داری=امان��تداری و راس��ت کرداری=صداقت خود را به
«خدیج��ه» نمایانده بود=ثاب��ت کرده بود ،در پی پیش��نهاد کاکوی=عموی «خدیجه»،
«حضرت محمد»  25ساله با «خدیجه»  40ساله ،همسری=ازدواج نمود.
پیامبر اس�لام ،هنگامی=وقتی نخس��تین پی��ام خود را بر «خدیج��ه» خواند« ،خدیجه»
شگفت زده=متعجب شد.
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«خدیجه» ،رو=خطاب به پیامبر اس�لام گفت« :کجا بودی که فرس��تادگان خویش را به
جستجوی تو روانه کردم و سوی مکه آمدند و بازگشتند؟»..
پیامب��ر اس�لام گف��ت...« :به ش��اعری ی��ا جنون افت��ادهام .خدیج��ه گفت :ت��را به خدا
میسپارم که خدا با تو چنین نمیکند! (تاریخ طبری صفحه )849
پیامبر اس�لام در همین هنگام به «خدیج��ه» میگوید که به پیامبری برگزیده=مبعوث
ش��ده اس��ت و س��وره «یا ایهالعدثر» را برایش میخواند« ،خدیجه» که بیش از  55سال
دارد ش��گفت زده میشود و دست همس��رش را گرفته نزد کاکو=عموزادهاش «ورقه بن
نوفل» میبرد« .ورقه» نیز پیامبری «حضرت محمد» را برای «خدیجه» همس��ویی=تائید
میکند:
«ورق��ه» :به خدایی که جان به فرمان اوس��ت تو پیامبر ای��ن امتی ترا تکذیب کنند و آزار
کنند و از دیار خویش بیرون کنند و با تو جنگ کنند و اگر من زنده باش��م خدا را یاری
میکنم( ».تاریخ طبری صفحه )850
پ��س از ای��ن ک��ه «ورق��ه» پیامب��ری او را پش��تیبانی=تائید میکن��د و همچنین=ضمناً
بیم=خطره��ای آینده را ب��ه او یادآوری میکند« ،خدیج��ه» اندوخته دار=متمول ترین
زن «مک��ه» نخس��تین کس��ی اس��ت ک��ه از ش��وهرش پش��تیبانی=حمایت میکند! از
نمونه=جمله رهبران مس��یحی دیگر که از «حضرت محمد» پشتیبانی=حمایت کرده و
برایش آگاهی رسانی=تبلیغ نمودند «عمروبن نفیل» بود.
در پیوند=رابط��ه با کیستی=ش��خصیت و زمان=موقعیت و توانایی پیامبر اس�لام برای
پیامبری ،بایس��تی دانس��ت که او ،از هر دید=حیث دارای توانایی=امکان برخورداری
از این َدهش=موهبت بود:
ـ از نگر=نظ��ر تیره یی=قبیلهای ،از «قریش» بود که برترین تیره=قبیله تازیان بود ،زیرا
که گرداندگی=اداره «کعبه» در گزینش=اختیار آنان بود.
ـ از نگر=نظر خانوادهگی ،نیاکان��ش همگی=تماماً از پردهداران و کلیدداران ُبتخانه
«کعبه» بودهاند.
ـ از نگر=نظر پاردی=مالی ،در پی همسرگزینی=ازدواج با «خدیجه» ،یکی از بزرگترین
انباشته داران=ثروتمندان دوران خویش میباشد.
ـ از نگر=نظ��ر هوش=ذکاوت و زیرکی=کیاس��ت ،در سنجش=نس��بت با همه=تمامی
کس��ان=افراد تیره اش=قبیلهاش ،جوانتر و واگشتی تر=انقالبیتر میاندیشد=فکر
میکند.
ـ از نگر=نظر کیستی=ش��خصیت و «تیپ» ،مردی اس��ت خوش اندام و خوش سخن و
مردمدار.
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ب��اری ،در پ��ی پش��تیبانیها=حمایتها و آموزشه��ا و پژوهشها=تحقیق��ات پای��ه
یی=اصلی و رازگونه=سری کار به دوش=عهده «سلمان پارسی» بوده است.
و به همین رو=خاطر اس��ت که سرودههای پیامبر اسالم به سایاگ=سبک پارسی آغاز
میش��ود و با همه آنچه در تاریخ گفته شده است ،در پیوند=رابطه با سخن=کالمهای
پیامب��ر اس�لام از سوی=توس��ط دانش��مندان=علمای دس��ته یک��م ،که پیامبر اس�لام
س��راینده یی=ش��اعری نبوده اس��ت! م��ا در رویههای=صفحات پیش��ین دیدیم که در
پ��ی نخس��تین گوی��ش «حض��رت محمد» ب��رای «خدیج��ه» ،خ��ود پیامب��ر میگوید که
سراینده=شاعر شده است و یا «مجنون»!
نکت��ه دیگر این ک��ه در نادانیگری=جاهلیت عرب که همان هنگامه ش��کوفایی ادبی و
سرایندگی=ش��اعری عرب بوده اس��ت ،مردمان را باور چنان بوده است که هر سراینده
یی=ش��اعری را اهریمنی=شیطانی است که آن اهریمن=ش��یطان به او سروده=شعر
میگوی��د! وانگهی=اما در گویش «حضرت محمد» ،آورنده س��روده« ،جبرییل» خوانده
میش��ود ک��ه واژهی��ی اس��ت «عب��ری» در چم=یعن��ی «فرس��تاده خ��دا» و این پرس��ش
مهند=مهم پیش میآید که چگونه است که خدا فرستادهیی دارد برای فرستادهاش!؟
یانی=یعنی پیامبری برای پیامبرش!
با این همه ،برای روش��ن ش��دن پندارها=اذهان و بیان این که برخی گمان=شک و دو
دلی=شبهه از پندارهایشان=اذهان بیرون بیاید ،به یک چمراس=آیه تازی نامه=قرآن
اش��اره میکنیم که در پی چو اندازیهای=ش��ایعات فراوان مردم خوانده=قرائت شده
بود که برداشت=مفهوم این بود:
«بدرس��تی میدانیم که میگویند ،بشری حضرت محمد را آموزش میدهد! که زبانش
پارسی (عجمی) است».
«ولقد نعلم یقولون انما یعلمه بش��ر ،لس��ان الذی یلحدون الیه اعجمی» (سوره  16آیه
)103
س��خنی اس��ت از پیامبر اس�لام؛ که بارها به چش��م و گوش همه آمده است« :اگر آنچه
سلمان (روزبهان پارسی) میداند «ابوذر» میدانست ،کافر میشد!»
این چه رازی بوده است که اگر «ابوذر» میدانست ،به اسالم دگراندیش=کافر میشد؟
این س��خن پس از س��دهها میتواند همچن��ان ارزمند=معتبر باش��د ،زیرا ای��ن روزها و
دیروزها ،باورمندان=مؤمنان بسیاری بودهاند که بر پایه=اساس کم بودن اوج=وسعت
فکریش��ان ،نمیتوانستند رازهای=اس��رار مگو را بش��نوند و چه «ابوذرهایی» که جان
و اندوخته=مال ش��ان را برای اندیش��ه یی=فک��ری میدهند و رهب��ران بهرههای خود
را میبرن��د؟! و این س��خن پیامبر اس�لام در پیوند=رابطه با دریافت=فهم «س��لمان» و
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«ابوذر» میتواند گواه همیش��ه تاریخ و بهترین بنچاک=س��ند فراگیر=کلی سخنان ما
باشد برای کسانی که توانایی شنیدن درستی=حق را ندارند.
به درس��تی پیدا نیس��ت که از چه هنگامهیی «روزبهان پارسی» را «سلمان» خواندهاند،
وانگهی=اما آنچه از این نام پیداست ،این که «سلمان» که با «مسلمان» فرق چندانی
ن��دارد! ب��ار بزرگی از نگر=نظر آرش=معنی دارد! و «اس�لام و مس��لمان و س��لمان» هر
س��ه از یک خانوادهاند! و بی فرنود=جهت نیس��ت که هنگامی=وقتی جنبش=حرکت
«حضرت محمد» پا میگیرد و به اندازه یی=قدری توان پیدا میکند ،نخس��تین کاری
که انجام میدهد خریدن «س��لمان» (روزبهان پارس��ی) اس��ت از ارباب=صاحب او! با
بهایی سر سام آور=نجومی و نا باور=غیرقابل تصور؟!
«سلمان از بردگی به بهای سیصد و شصت نهال نخل و چهار اوقیه طال باز خریده شد
و برای پرداخت این فدیه ،همکیشان جدیدش با یکدیگر شرکت کردند».
و ای��ن گونه اس��ت که س��رودههای پیامبر اس�لام ب��ا آن زیبای��ی جاودانه آغاز=ش��روع
میشود که هیچ نزدیکی=شباهتی نه به چکامه=قصیده دارد و نه جامه=غزل است و
نه چهار پاره=رباعی و نه!...؟
آن چن��ان واژههای=کلم��ات زیب��ا و ش��گفتانگیز اس��ت و ب��ا واژههایی=کلمات��ی
کوت��اه آرشهایی=معان��ی ب��زرگ و بس��یاری دریافته=مفهوم میش��ود که بس��یاری از
ش��خصیتهای ب��زرگ «قری��ش» تنها=فق��ط با ش��نیدن س��خن=کالم پیامبر اس�لام،
اس�لام میآورن��د و س��خنش فرجود=معجزه پیامبری او میش��ود!! و پایه=علت ریش��ه
یی=اصلی این که امروز هیچ نسانی=اثری از سرودههای پارسی پیش از اسالم جایی
پیدا نمیش��ود ،آن س��ت که تازیان ،هنگامی=وقتی به ایران یورش=حمله میکردند،
همچنان که کشتار همگانی=قتلعام عمومی مینمودند ،و یا همه را برده و کنیز خود
میس��اختند ،نس��ک س��راها=کتابخانهها را نیز ویران نموده و آتش میزدند تا کس��ی
نزدیکی سرودههای تازی را با پارسی درنیابد!!
بدی��ن س��ان ،چ��ون س��خن=کالم پیامب��ر اس�لام ب��ا آنچ��ه در نادانی=جاهل��ی یافت
میشد=مرسوم بود دگرگون=متفاوت بود ،فرجود=معجزه نامیده شد=تلقی شد.
«پیامب��ر اس�لام کتاب��ش را به نامی خوان��د مخال��ف نامهایی که عرب بر س��خنان خود
نمینهاد ...تمام کتابش را «قرآن» نامید ،چنان که عرب مجموع کتاب خود را «دیوان»
میخوان��د و قس��متی از آن را «س��وره» نامی��د چنان ک��ه تازیان «قصی��ده» میگفتند و
بخش��ی از آن را «آی��ه» خوان��د ،بج��ای «بیت» و آخ��رش را فاصل��ه داد مانن��د «قافیه»».
(االتقان صفحه )180
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نخستین «جبرییل» که بود؟

ب��ی گمان=ش��ک در پی بررس��ی و خواندن=مطالع��ات موش��کافانه=دقیق تاریخ و بر
پایه=اس��اس س��خن خ��ود «ق��رآن» (س��وره  16آی��ه  )103ک��ه در رویههای=صفحات
پیش��ین=قبل آمد ،نخستین کسی که س��رودن به سایاگ=سبک پارسی وانگهی=اما
به زبان عربی را به فرجود=معجزه پیامبری او آموخت« ،روزبهان پارسی» بود که پس از
آن نام «سلمان» را به خود گرفت.
در هنگامی که در نادانیگری=جاهلیت ،رسم بر آن بود که کسان=افراد پارسا=مؤمن
و باورمند=معتقد و آنان که سرش��تی=ضمیری پاک داش��تند ،به زمان=مدت یک ماه
در س��ال ،در کاو=غار «حرا» بس��ت مینشس��تند! و در این هنگامه بس��یاری از بردگان
و تهیدس��تان هم در کنار انباش��ته گران=متمولین و توانگران=ثروتمندان در کاو=غار
دیده میش��دند و بی گمان=ش��ک در همین هنگامههای یک ماه در سال بوده است
که «روزبهان» سرودن به سایاگ=سبک پارسی را به پیامبر اسالم آموخته است:
«پیامبر هر سال یک ماه در حرا به عبادت مینشست و این جزو رسوم قریش بود که در
جاهلیت داش��تند و در آن ماه که در حرا بود هر کس از مستمندان و بردگان پیش وی
میرفت ،به او طعام میداد و چون ماه به س��ر میرس��ید ،سوی کعبه میرفت و پس از
طواف کعبه (که در آن زمان بتخانه بود) به خانه باز میگش��ت( ».تاریخ طبری صفحه
)848
در همی��ن ش��بزندهداریهای «ح��را»« ،س��لمان» ،دانشه��ای بس��یاری را ب��ه پیامبر
اس�لام واگذار=منتق��ل میکرده اس��ت .بدین رو در تاریخ اس�لام و ت��ازی نامه=قرآن،
نش��انههای بارزی از اندیشههای پارسی «س��لمان» به چشم میخورد ،از نمونه=جمله
همس��ویی=تائید دین مزدایی پارس��ی در تازی نامه=قرآن و هر چند دینهای=ادیان
پارس��ی و مزدای��ی ،دی��ن ابراهیم��ی نبوده اس��ت و از اندیش��ههای=تفکرات س��امی و
ال از
تازی به دور بوده اس��ت ،وانگهی با پذیرش= تائید پارس��ی در «قرآن» ،نخس��ت=او ً
کش��تارهمگانی=قتلعام بیش از اندازه=حد پارس��یان جلوگیری شد ،دوم=ثانیاً آیین
پارس��ی توانست زنده بماند ،و آیین ستارهپرستی نیز در کنار دینهای=ادیان «اسالم،
مسیحی ،یهودی و زرتشتی» پذیرش=تائید شده «قرآن» است.
«ان اللذی��ن آمن��و و الذینهادو ،والصائبین و النصاری و المج��وس« »...آنان که ایمان
آوردند و کسانی که به یهود گرویدند و صائبین و مسیحیان و زرتشتیان»...
و بارها پیامبر اس�لام گفته بود که «س��لمان» از خانواده ما و از ماس��ت ،یعنی همیش��ه
ج��ای گاه=حس��اب او را از دیگ��ران ج��دا میک��رد و ارز=ق��در و فرمندی=منزلت��ی
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ویژه=خاص برایش میتراش��ید=قائل بود ،چنانچه «خلفا» نیز همواره وی را مایه=مورد
رایزنی=مش��ورت جای=ق��رار میدادن��د ،وانگه��ی در پ��ی یورش=هج��وم ب��دور از
بخشش=بیرحمانه تازیان به ایران« ،س��لمان» از نیروی=قدرت کشورداری=سیاسی
اس�لام کنارهگی��ری ک��رده و در «تیس��پون» و «مدای��ن» گوش��ه گیر=من��زوی ش��د و
جنبشهای=ح��رکات واگش��تی=انقالبی «تش��یع عل��وی» را در براب��ر «اس�لام اُموی»
ن داد...
سازما 
ال در نوش��تههای دیگر ،از هنایشهای=تأثیرات ژرف=عمیق آیین پارسی
پیش��تر=قب ً
در اس�لام س��خن گفتهایم ...و در جاهایی در «قرآن» نیز آشکارا=بوضوح میبینیم که
آموزش یافتن پیامبر اسالم از سوی=توسط دیگران بر سر زبانها بوده و هتا=حتی در
خود «قرآن» آمده است:
{....ولیقولوا درست (آیه  105سوره انعام) میگویند که اینها را درس خواندهای}...
«کعبه» پیش=قبل از اسالم ،بُتخانه عربها=اعراب بود

بخوب��ی میدانیم ک��ه «کعبه» ،ج��ای گاه ُبته��ای عربها=اعراب ب��ود و هنگامی که
عربها=اعراب چرخیدن=طواف «کعبه» میکردند ،برای خواهشگری=شفاعتجویی
از ُبتها بود.
«نخس��تین کس��ی که در آن خانه (کعبه) بتها را نهاد« ،عمروبن لحی» بود پس از آنکه
س��رور قوم خود ش��د به ش��هر بلقا رفت و مردمی را دید که بتها را میپرس��تیدند .بتی
از بتهای ایش��ان را خواس��ت ،به او «هبل» را دادند .به مکه آورد و در کعبه جای داد و
با «اساف» و «نائله» به شکل زن و شوهر بودند و مردم را به ستایش آنها دعوت کرد»
(توضیحالعلل صفحه .)375
«کعب��ه»ُ ،بت خانه بیش��تر=اکثر عربها=اعراب آبخست=ش��به جزیره ب��ود که هر تیره
یی=قومیُ ،بتی در درون=داخل و یا در بیرون آن برای پرستش نهاده بود:
{«...الة» را تیره=قبیل��ه «ثقی��ف» ک��ه در «طای��ف» باشنده=س��اکن بودن��د ،پرس��تش
میکردن��د و «عزی» را «قریش» ،و «مناة» را تیره=قبیله «اوس» و «خزرج» و «غس��ان» ،و
« ُهبل» که اعظم بتان بود و در ظهر کعبه جای آن را مقرر داشتند}...
(توضیحالعلل صفحه )386
ی��ادآوری دو نکت��ه بایس��ته=ضروری اس��ت ،نخس��ت این که « ُهب��ل» چ��ون بزرگترین
ب��ت «کعبه» ب��ود بر همه=تمام��ی بتهای دیگ��ر ،از نگر=نظر اندام=هی��کل و تاریخ،
پیش��ی=تقدم داش��ت ،به نام «الله» نیز خوانده میش��د ،و از س��ویی پدر پیامبر اسالم
ک��ه پ��ردهدار «کعبه» ب��ود؛ نام��ش «عبدالله» ب��ود یانی=یعنی (ب��رده خدا) ک��ه «الله»
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همسان=مس��اوی اس��ت با «اله» (در چم خ��دا) که واج=حرف شناس��ه=تعریف «الف»
و «الم» میگیرد ،و خوانده میشود=مش��خص میش��ود (الله) .و ب��ه گفتاری=روایتی
میت��وان گف��ت که «عبدالل��ه» پ��در پیامبر اس�لام ،جان��ش را وامدار=مدی��ون «هبل»
ب��ت ب��زرگ ب��وده اس��ت؛ زی��را ک��ه در هنگام��ه نادانیگری=جاهلی��ت ک��ه تازی��ان در
ددخویی=وحشیگری پاغوشیده=غوطهور بودند هر از چندی ،جانداری=حیوانی را
به پای ُبتان گربانی=قربانی میکردند و گاه گاهی فرزندان خویش را؟!
«عبدالمطلب (پدر بزرگ حضرت محمد) نذر کرد که اگر ده پسر آرد یکی از آنان را سر
ببرد(!!) و چون ده پسر آورد میانشان قرعه زد که کدام را سر ببرد و قرعه بنام «عبدالله»
(پدر حضرت محمد) درآمد .دس��ت عبدالله را بگرفت و س��وی «اس��اف» و «نائله» رفت
ک��ه او را س��ر ببرد و این دو بت قری��ش بود ،که قربانیان خود را نزد آن س��ر میبریدند و
قریش��یان از جایگاههای خود برخاستند و گفتند :ای «عبدالمطلب» چه خواهی کرد؟
گفت :او را س��ر میبرم! قریش��یان و فرزندان «عبدالمطلب» گفتند :بخدا نباید او را سر
ببری .پس ده شتر قریشیان دادند تا بجای «عبدالله» سر بریده شود».
(تاریخ طبری صفحه )796
براس��تی=واقعاً جای اندیش��ه=تفکر اس��ت؟! ک��ه هتا=حتی پدر پیامبر اس�لام نیز ،از
گربانیان=قربانیان رهایی=نجات یافته بتهای «قریش» باشد؟!
آغاز گربانی=قربانی

میدانیم که نکته=مسئله گربانی=قربانی از هنگامه «ابراهیم» و «اسماعیل» شناختگر
شده=ش��هرت گرفته ،که« :ابراهیم» خواست فرزندش« ،اسماعیل» را چون گوسپندی
س��ر بب��رد! و کارد نبری��د! و از آن پ��س گربانی=قربانی ک��ردن جاندار=حیوان به جای
انسان رس��م شد! هر چند س��دهها=قرنها پس از ابراهیم نیز ،فرزندان نادان=جاهل
و ُبتپرس��ت او ،ت��ا پیش=قب��ل از واپس��ین=آخرین پیامبر تازی ،باز در راه س��ر بریدن
فرزندان خود و زنده بگور نمودن دختران خود بودهاند!
ای��ن گون��ه پندارها=تفک��رات و کردارهای=اعمال نا انسانی=غیرانس��انی در اندیش��ه
و م��رام و آیی��ن که��ن پارس��یان ،ب��ه هی��چ روی=اب��داً هس��تی=وجود نداش��ته اس��ت،
و شوربختانه=متأس��فانه ی��ک رشته=س��ری اندیش��هها=افکار و باورهای=عقای��د
نادانیگری=جاهلیت َع َرب که پیامبر اسالم به ناچار در گاهه=مرحله نیرو=قدرتگیری
خود پذیرفت ،تا پیروان بیش��تری داش��ته باش��د تا به امروز در جهان شهریگر=متمدن
برجای=باقی مانده اس��ت! که هر سال میلیونها گوسپند را بنام گربانی=قربانی سر
میبرند؛ و گوش��تهای آنان ،در وادی=صحرای خش��ک عربستان ،بوی گَند میگیرد
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و در گوش��ه و کنار جهان انس��انها برای ریزه یی=مثقالی از آن خروارها گوشت ،جان
میدهن��د! و «حاجی��ان» ما ناآگاه=غاف��ل از آن که َُبِتخانه تازی��ان نادانیگر=جاهلی را
میگردند=طواف میکنند و گربانی=قربانیهایی که خداوند از آنها بیزار است.
وانگهی=اما بد نیس��ت تا در اینجا نکته=مس��ئله گربانی=قربانی و س��اختن «کعبه» را
خوب گزارش=شرح دهم.
دیدی��م ک��ه در نادانیگری=جاهلی��ت َع َرب ،و درس��ت تا زم��ان خود «حض��رت محمد»
و پ��درش ،چ��ه س��ان=چقدر تازی��ان «مک��ه» ،ددمنش=وحش��ی و س��نگدل بودهان��د،
ک��ه فرزن��دان برنا و رش��ید خ��ود را چون گوس��پندی!در پای ُبت��ان س��ر میبریدهاند ،و
هتا=حت��ی دیدی��م که پدر «حض��رت محمد»« ،عبدالل��ه» نیز تا پای م��رگ رفت! و این
تراداد=س��نت از هنگامه َدد واری=توحش آدمی=بشر هستی=وجود داشته است که
برای سیر کردن ش��کم و با خوشنودی=رضایت ُبتها و خدایان ،تازیان ،فرزندان خود
را گربانی=قربانی مینمودهاند که نمونه دیگرش؛ گربانی=قربانی کردن «اس��ماعیل»
است به دست=توسط «ابراهیم» ،زیرا که «ابراهیم» زنی داشته بنام «سارا» ،از او دارای
فرزند نمیش��ود! ،با کنیز خود که «هاجر» نام داش��ته و س��یاه پوس��ت ب��وده همخوابه
میشود و «اس��ماعیل» بدنیا میآید ،در همان زمان «سارا» هم باردار شده و «اسحاق»
را میزاید!
«ابراهی��م» به پاس مهر=لطف و بخشایش��ی=عنایتی که خداوند به او کرده و دو پس��ر
داده اس��ت ،بر آن میش��ود تا فرزند کنیززاده را که «اس��ماعیل» ن��ام دارد و نیای=جد
بزرگ تازیان اس��ت را چون گوس��پند س��ر ببرد! به وی��ژه این که «س��ارا» نمیخواهد که
فرزن��د کنی��زی آن هم س��یاه در کنار فرزندش ببالد=رش��د کند («اس��حاق» نیای=جد
ب��زرگ یهودیان اس��ت)! در پی خواه��ش و البه=تمن��ای «هاجر»« ،ابراهی��م» از بریدن
سر «اس��ماعیل» خویش��تن داری میکند=منصرف میش��ود؛ هر آینه=ولی چنان چه
در ب��ن مایههای=مناب��ع دینی آمده اس��ت :گویا هنگام س��ر بریدن «اس��ماعیل» کارد
نبری��ده اس��ت و آن گاه= بعد «ابراهیم» گوس��پندی را به جای فرزندش س��ر بریده و بر
آن میش��ود تا «هاجر» و «اس��ماعیل» را از س��رزمین خود دور کرده و ب��ه «مکه» کنونی
بب��رد و در آنج��ا آنها را رها کند تا در وادی=صحرا هر دو با هم جان بدهند! از پیش��امد
روزگار=قض��ا« ،هاجر» آبی مییابد و زندگی و آبادی در وادی=صحرای آبخست=ش��به
جزیره میآفرینند!
و از آن پ��س؛ آنج��ا جایی=مکان��ی میش��ود پ��ر ارزش=اهمی��ت از نگر=نظ��ر جه��ان
گ��ردی و بازرگانی=تج��ارت ،و ک��م ک��م «کعبه»یی (بتخانهی��ی) در آنجا بنا میش��ود و
فرزن��دان «اس��ماعیل» (تازیان) پدید میآیند ،و گفتنی اس��ت که فرزندان «اس��حاق»،
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«کلیمیان» هس��تند و جنگهای تاریخی که بین این دو بوده اس��ت؛ بویژه کشتارهای
همگانی=قتلعامهای فراوان «کلیمی» در راهزنیهای=غزوات پیامبر اسالم ،آدمی را
به اندیش��ه=فکر فرو میبرد ،که فرزندان «اسماعیل» و «اسحاق» هر از چندی ،هر یک
بر پایه=اساس آن کینه نخستین=اولیه میان «ابراهیم» و «سارا» و «هاجر» ،به جان هم
افتاده و میافتند.
نیاکان پیامبر اسالم ،کلیدداران بُت خانه

نی��ای پنجم پیامبر اس�لام« ،قص��ی» فرزند «کالب» آدمی=ش��خصیتی زیرک و باهوش
است که گویا پیامبر اسالم ،تیزهوشی=ذکاوت و زیرکی را از وی به مانداک=ارث برده
اس��ت! «قصیب��ن کالب» با ش��یوهیی کار وار=ماهرانه و با «کودتای��ی» که خیلی ارزان
برایش پرداخت=تمام میشود ،رهبری «قریش» و سرپرستی «کعبه» را به دوش=عهده
میگیرد.
چنان چه «ابن هش��ام» و «طبری» نوش��تهاند ،نام «قصی»« ،زید» بود و چون از کودکی
بیسرپرس��ت بود نزد مردی بنام «ربیعه» بزرگ ش��د و «قصی» نام گرفت .گفتنی است
که نیاکان پیامبر اس�لام ،بیش��ترین=اکثراً بیسرپرس��ت بودهاند چ��ون خودش ،و در
دامان پدر و مادرشان بزرگ نشدهاند.
فرزن��د «قصی» نی��ز که «عبد مناف» بود چون فرزندان خودش« :هاش��م ،عبدالمطلب،
عبدالله و محمد» پیامبر اسالم ،همگی در دامان دیگران باالیی=رشد یافته بودند و از
فراگرد=محیط خانواده و دامان پدر و مادر دور بودند .نیای پیامبر اسالم« ،کعبه» را به
ُمشکی باده=شراب خریده بود!!
و وانگهی=ام��ا« ،قص��ی» نی��ای پنج��م پیامبر اس�لام چگونه سرپرس��تی «کعب��ه» را بر
دوش=بعهده گرفت؟
«قصی» که نزد شخصی بنام «ربیعه» در سرزمین «قضاعه» بزرگ شده بود ،در نوجوانی
برای «حج» رهس��پار=عازم «مکه» ش��د ،در «مکه» با دختر «ش��یخ خزاعی» که کلیددار
کعبه بود همخوابه ش��د ،و آن گاه با وی پیمان زناش��ویی بس��ت=ازدواج ک��رده ،و از او
چه��ار فرزن��د آورد .وی فرزندانش را بنام خود« ،کعب��ه» و دو تا=عدد از بتهای «کعبه»
نام=لقب داد:
عبدالدار (بنده کعبه)
عبد مناف (بنده بت زیبای قریش مناف) وی نیای چهارم پیامبر اسالم است.
عبدالعزی (بنده بت عزی) در باره این بت که نامش در «قرآن» آمده اس��ت در هنگامه
بازبینی=تشریح چمراسهای=آیات «غرانیق» بیشتر سخن خواهیم گفت.
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عبد قصی (بنده قصی که نام خود نیای پنجم پیامبر اسالم بود).
«شیخ خزاعی» در هنگام مرگ کلیدداری را به دخترش که زن «قصی» بود واگذار کرد
و ش��خصی از تیره=قبیله خود بنام «ابو غبش��ان» را به ج��ای گاه=عنوان یاور دخترش
که در گش��ودن و بس��تن بتخانه «کعبه» او را یاری=کمک کند ،برگزید=انتخاب کرد
و کلیدها بدس��ت «ابو غبش��ان» ب��ود؛ وانگهی=ام��ا از نگر=نظر نمادین=س��مبولیک؛
«حبی» دختر «شیخ خزاعی» و همسر «قصی» سرپرست-متولی «کعبه» بود.
«قصی» ش��بی در زمی «ابو غبش��ان» را مس��ت نمود و چنانچه «طبری» و «ابن هش��ام»
نوش��تهاند ،کلیده��ای «کعب��ه» را ب��ه ی��ک مش��ک باده=ش��راب و ی��ک «ع��ود» ،از وی
خریداری نمود و از پس��ین آن ش��ب« ،خزاعیان» را از «مکه» بی��رون کرده و تیره=قبیله
خ��ودش« ،قریش» را ان��درون=وارد «کعب��ه» کرد و ب��ا دگرگونی=تحول��ی ژرف=عمیق
در کارهای=ام��ور «کعب��ه» ،مایه=منب��ع درآمد بزرگی ب��رای خ��ود پدید=بوجود آورده
و تیره=قبیل��ه «قری��ش» را زی��ر درفش=ل��وای خ��ود ه��م پیمان=متح��د نموده و ش��اه
«قریشیان» شد!
«قصی» با مردان «قریش» همچون «بنی کنانه» سخن گفت که «خزاعه» و «بنی بکر» را
از «مکه» بیرون کنند و چون سخن وی را پذیرفتند و پیمان نهادند به برادر مادری خود
که در دیار «قضاعه» بود ،نوش��ت و از او کمک خواس��ت و «رزاح» مردم «قضاعه» را (که
در بازه=فاصله دوری از «مکه» زندگی میکردند) به یاری برادر خویش خواند و آنها نیز
فراخوان=دعوت وی را بر گردن نهادند=اجابت کردند.
{...قصی عهدهدار خانه مکه ش��د و تیره=قوم خویش را از همه جا به «مکه» فراهم آورد
و فرمانروای قوم ش��د و ش��اهی به دس��ت آورد ،و تیره اش=قومش پیروی=اطاعت وی
کردند و پردهداری و سقایت و رفادت و ندوه و لوا از او بود و همه شرف مکه نصیب وی
شد( }.تاریخ الکبیر صفحات  809ـ )810
و خواندنی=جال��ب ای��ن اس��ت ک��ه پیامب��ر اس�لام پ��س از چه��ار دوده=نس��ل ب��ر آن
میش��ود ت��ا ب��ا ش��یوهیی نو=جدی��د ،چ��ون نی��ای پنج��م خ��ود کار=عم��ل ک��رده و
پیش��وایی=زعامت و رهبری تیره=قوم خویش را بدس��ت گیرد ،زیرا که در پی «قصی»،
فرزن��دان وی دوش=عه��دهدار کار پ��در ش��دند ،وانگهی=ام��ا ج��اه خواهی=طلبی و
فرمانروایی=قدرتطلب��ی آنه��ا مایه=موج��ب بروز جنگه��ای فراوانی بین خودش��ان
میش��د و هتا=حت��ی جنگه��ای تازی��ان با خ��ود ،بعد از اس�لام و درگیریه��ای تیره
یی=قوم��ی ،همه ب��ر آمده=(نش��أت گرفت��ه) از جاهخواهی=طلبیهای نی��اکان آنان
اس��ت ،زیرا «بنیهاشم» که «حضرت محمد» از آنان است ،و «بنیامیه» که «ابوسفیان»
و «معاوی��ه» و «عثم��ان» از آن تبارند ،همگی از فرزندان «قصی» فرزند «کالب» هس��تند
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ک��ه ب��رای فرمانروایی=س��لطهیابی ب��ر «کعب��ه» و تیره=قوم خوی��ش و تازیان ب��ا هم در
جنگ بودهاند ،و میدانیم که «کعبه» چون پیش��وا=امامزادهیی بوده است که از دور و
نزدیک=اقصی نقاط بخشهای=مناطق عربینش��ین برای «حج» و چرخیدن=طواف
و دیدارواره=زیارت به این بتخان��ه میآمدهاند ،چون امروز! و تنها دگرگونی=اختالفی
که میان=بین امروز و دیروز است ،این که دیروز ،چرخنده گان=طوافین «کعبه» کم و
ش��مردنی=محدود بودند ،و «کعبه» را برای هست=وجود بتها میچرحیدند=طواف
میکردن��د؛ وانگهی=ام��ا امروز ،پس از پای گیری اس�لام ،ه��زاران هزارها=میلیونها
مس��لمان از سراسر دنیا برای چرحیدن=طواف «کعبه» به نام «الله» «میلیارد»ها «دالر»
به گنجه=صندوق «عربس��تان س��عودی» میریزند و در روزگاران کهن=قدیم نیز چون
ام��روز« ،کعب��ه» بتخانهی��ی بوده که درآم��د هنگفتی را ب��رای سرپرس��تان=متولیان آن
میآورده است.
«حج» میتوانست همایش=کنگره پیام یکتایی=وحدت مسلمانان جهان باشد

بیگمان=ش��ک چ��ون پیامبر اس�لام از زیرک��ی=ذکاوت وی��ژه یی=خاص��ی برخوردار
ب��ود ،بیش��تر=اکثر آس��اها=قوانین و برنامههای��ی را ک��ه پی��اده ک��رد ،آماج=ه��دف
سامانگری=تش��کیالتی ،کشورداری=سیاس��ی و س��ازماندهی داش��ت ،وانگه��ی
شوربختانه=متأس��فانه در درازای=طول تاریخ به کژراهه=انحراف کشیده شد ،همین
نکته=مس��ئله «ح��ج» ،ام��روز میتوانس��ت به یک همایش=کنگره س��االنه مس��لمانان
جه��ان دگرگون=تبدیل ش��ود ،ک��ه از این راه=طری��ق بتوانند یک همبس��تگی جهانی
اسالمی پدید بیاورند و بر دنیا فرمانروا=حاکم شوند؛ وانگهی دریغا=هیهات که «حج»
ام��روز ،چیزی کمتر از یک گشت=س��فر ب��ی مایه=مورد و ...نیس��ت و هتا=حتی نماز
آدینه=جمعه میتوانس��ت بهترین «تریبون» سامانگرانه=تشکیالتی باهمادی=حزبی
مس��لمانان باش��د ،همچنان که همه=تمامی باهمادها=احزاب هر چند روز یک بار به
گرد هم میآیند=(تش��کیل جلس��ه داخلی داده) و در س��ال یک بار در=طی برگزاری
همایش��ی=کنگرهیی (ک��ه ه��دف حض��رت محم��د از حج کنگ��ره جهانی بوده اس��ت)
نیروهای خود را سازمان میدهند.
دستورهایی=احکامی از نادانیگری=جاهلیت تازیان که پیامبر اسالم ،آنها را
پذیرفت ،و تا به امروز پا برجا=باقی مانده است

درد دیگر همبودگاههای=جوامع اس�لامی این س��ت که «حض��رت محمد» در هنگامه
واگش��ت=انقالب خ��ود ب��ه ناچار میبایس��ت پ��اره یی=بعض��ی از ترادادها=س��نتها
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و دس��تورهای=احکام هس��تی داش��ته=موجود در همبودگاه=جامع��ه را بپذی��رد ت��ا
ریشس��پیدها بتوانن��د آیین نو=جدید او را بپذیرند و ناگهان با دس��تورهایی=احکامی
ال نو=جدید و بیگانه با ترادادهای=سنتهای دیرین خود برخورد نکنند.
بسیار=ک ً
وانگه��ی ،ترادادهای=س��نتهای نادانی=جاهلی تازیان که از سوی=توس��ط پیامبر
اسالم پذیرفته شد:
 1ـ چرجیدن=ط��واف ب��ه دور بتخانه «کعب��ه» ،هر چند پس از اس�لام بتها را به دور
ریختن��د! وانگه��ی ای��ن خود بگونه یی ریش��ه ی��ی جا=م��کان برای ج��ای دادن بتها
بود! و در آغاز=ابتدا« ،محمد» ش��هرک «بیتالمقدس» را به نام=عنوان نمازس��و=قبله
برگزیده=انتخاب نموده بود ،هر چند پس از درگیری تند اَش=ش��دیدش با یهودیان و
نزدیکی بیشتر با تیره=قوم خودش« ،کعبه» را جای گزین «بیتالمقدس» کرد.
 2ـ رسمها=مراس��م و «مناس��ک ح��ج» ،همگی=تمام��اً برداش��تی=اقتباس از
نادانیگری=جاهلی��ت َع َرب اس��ت ،و در هنگامهیی که «کعبه» جای=مکان بتها بود،
تازی��ان از هر س��و ،رو به س��وی «مک��ه» میآمدند ب��رای انجام=ادای «ح��ج» و نیز «حج
ُعمره» نیز ،از ترادادهای=سنتهای نادانی=جاهلی عرب بود.
 3ـ رسم «سه طالقه» کردن زن نیز از رسمهای=رسومات نادانی=جاهلی تازیان بود.
 4ـ ماهه��ای «مح��رم» و «صف��ر» ،ماهه��ای ناروا=ح��رام ب��ود ک��ه در آن جن��گ و س��تیز
نمیکردند.
 5ـ نماز به مرده خواندن.
 6ـ کفنپوشی مردگان.
 7ـ «غسل» ُمرده.
 8ـ «غسل» جنابت.
 9ـ دست دزدان و راهزنان را نیز ،پادشاهان=ملوک «حیره» و «یمن» میبریدند!
 10ـ دار زدن نیز از ترادادهای=سنتهای نادانی=جاهلی تازیان بود( .بازگویی=نقل
به فشرده=اختصار از «توضیحالعلل» از صفحه  307تا )316
گفتار یاران پیامبر اسالم؛ که چمراسهای=آیات «قرآنی» شد

هر چند «سلمان فارسی» ،اول کسی بود که شیوه سرودن نوین=مدرن را برای آفرینش
نس��کی=کتابی که بیس��ت س��ال پ��س از پیامبر« ،ق��رآن» ن��ام گرفت ،به ارمغ��ان آورد!
وانگه��ی چمراسهای=آیات بس��یاری از «قرآن» ،گفتار و س��خنان یاران پیامبر اس�لام
است؛ که به نام=بعنوان چمراسهای=آیات «قرآنی» در این نسک=کتاب آمده است:
چون « ُع َمر»« ،امام علی» و «حمزه» که از کسان=ش��خصیتهای اندیش��مند=متفکر،
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جنگاور و برجسته تازی به شمار میرفتند.
«جاللالدین عبدالرحمن سیوطی» در «االتقان فی علومالقرآن» مینویسد:
{...رسولالله فرمود :خداوند حق را بر دل و زبان «عمر» قرار داد «عمر» فکری به نظرش
میرسید ،پس قرآن به همان نحو نازل میشد «عمر» گفت :در سه چیز با خدای خود
موافقت کردم:
اول ـ گفتم :یا رسولالله خوب است از مقام ابراهیم (کعبه) نمازگاه برگیریم.
پس این آیه نازل شد :واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی».
دوم ـ گفتم ای رس��ول خدا بر زنان تو نیکوکار و بدکار وارد میش��وند اگر دس��تور دهی
حج��اب برگیرن��د پ��س آیه حج��اب فرود آم��د« :ی��ا ایهاالنبی ق��ل الزواج��ک و بنانک و
نساءالمؤمنین یدنین علیهن من جالبیتهن»( .احزاب آیه )59
س��وم ـ زنان پیامبر به هم حس��ادت ورزیدند به آنها گفتم :چا بس��ا اگر خداوند ش��ما را
طالق دهد ،به جای آن همس��رانی بهتر از ش��ما قس��مت او گرداند ،که این درست آیه:
عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجاً خیراً منکن» (صفحه )131
و نی��ز آیه :فتب��ارک الله احس��نالخالقین» هم از گفت��ار «عمر» بوده که آیه قرآن ش��ده
است( .صفحه )131
همچنین آیه  98از سوره بقره از «عمر» میباشد و در بحثی که با یک یهودی داشت به
زبان آورد :آیه« :سبحانک هذا بهتان عظیم» (نور آیه )16
نیز گفتهاند که این آیه برای اولین بار از زبان «سعدبن معاذ» وقتی که اتهام خیانت به
«عایش��ه» نس��بت داده شده بود ،شنیده شد ،و البته اصل این آیه به «زید» و «ابو ایوب»
هم نسبت داده شده است.
و نی��ز آیه« :و یتخذ منکم ش��هداء» (آل عمران آیه  )140به زبان یکی از زنان مس��لمان
آمده اس��ت ،پس از اینکه اخبار جنگ احد را ش��نید و با خبر شد که پیامبر اسالم زنده
اس��ت آن را خوانده اس��ت .و نیز سیوطی در باره آیه مش��هور« :ما محمد اال رسول» (آل
عم��ران آیه  )133مینویس��د که« :مصعب» روز احد َعلَم اس�لام بدس��ت داش��ت ،پس
دست راستش قطع شدَ ،علَم را به دست چپش گرفت در حالی که میگفت «ما محمد
اال رس��ول »...سپس دست چپش قطع شد و َعلَم را با زبانش به سینه گرفت و سخنش
را تکرار میکرد ،تا کشته شد ،پس َعلَم بر زمین افتاد و این آیه نازل نشده بود تا این که
پس از این واقعه جزو آیات قرآنی قرار گرفت}...
چگونه نسک=کتاب پیامبر گردآوری و «قرآن» نام گرفت

آنچه در آن دو دلی=شکی نیست و به درستی در تاریخ نگاشته=ثبت است ،گردآوری
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کت��اب پیامب��ر اس�لام پس از م��رگ او بوده و ن��ام «قرآن» را نی��ز با نگر=نظ��ر «خلفا» به
نس��ک=کتاب پیامب��ر اس�لام داده ش��ده اس��ت ،یانی=یعن��ی پیامبر اس�لام در زمان
زیس��ت=حیات خ��ود هرگ��ز تالشی=س��عی در گرد=جم��عآوری س��رودههایش نکرد،
وانگهی پس از وی ،چنان چه در «صحیح بخاری» آمده است...{ :ابوبکر هنگام جنگ
یمانه «زید بن ثابت» ،یکی از منش��یان «حضرت محمد» را فرا خواند« ،عمر» هم حضور
داشت و گفت« :در جنگها ،کشتار کسانی که قرآن را حفظ بودهاند شدت یافته و من
بیم آن را دارم که این کش��تار ادامه پیدا کند ،در نتیجه قس��مت زیادی از قرآن از بین
برود .به نظر من تو به جمع کردن قرآن اقدام کن« .زید» به «عمر» میگوید :چگونه من
کاری کنم که خود پیامبر نکرده است؟}...
در تاری��خ آمده اس��ت ،که پن��ج َتن=نفر در میان یاران پیامبر اس�لام بودن��د که در پی
نگهداری=حف��ظ چمراسها=آی��ات و س��رودههای پیامب��ر اس�لام ،آن��ان را ب��ر روی
پوستهایی مینوشتند .این پنج تن=نفر عبارتند از:
 1ـ امام علی
 2ـ زید بن ثابت
 3ـ ابی بن کعب
 4ـ معاذ بن جبل
 5ـ عبدالله بن مسعود
ب��اری« ،زید ب��ن ثابت» در هنگام��ه «ابوبکر» برای گ��ردآوری «قرآن» نم��ی پذیرد=قانع
نمیش��ود و برای دریافت خواندن=قرائت درست=صحیح آن ،جویای کسی میشوند
که آن را از بر=حفظ کرده بود ،به « ُعمر» آگاهی=خبر میدهند که آن َکس=شخص در
جنگ «یمانه» کش��ته شده اس��ت! از آن پس « ُعمر» بر آن میشود که بی درنگ=حتماً
«قرآن» را گردآوری کند( .المصاحف)
ِ
نخس��تین=اولین کسی که پس از مرگ پیامبر اسالم به اندیشه=فکر گردآوری «قرآن»
میافتد ،خود=شخص «امام علی» است.
{...در هنگام��ه بیعت با «ابوبکر» امام علی در خانهاش نشس��ت ،پس به «ابوبکر» گفته
شد که :او بیعت با تو را کراهت داشت .پس «ابوبکر» در پی او فرستاد و گفت :آیا بیعت
مرا کراهت داشتی؟ گفت :نه به خدا .گفت :پس چه باعث شد که از ما کناره گرفتی؟
امام علی گفت :دیدم ممکن اس��ت در کتاب خدا افزوده ش��ود ،پس با خودم گفتم که
ردایم را جز برای نماز نپوشم تا اینکه آن را گرد آورم( }...االتقان صفحه )202
چن��ان چ��ه «ام��ام عل��ی» اش��اره میکن��د و بی��م اف��زودن ب��ه «ق��رآن» را داش��ته ،در
رویههای=صفح��ات آینده=بع��دی خواهی��م دید که چگون��ه «خلفا» به وی��ژه «عثمان»
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تالش=س��عی میکن��د نس��کی=کتابی را ب��ه نام=عن��وان «ق��رآن» ب��ه نگارش=ثب��ت
ال
برس��اند ،که با آنچه دیگر ُمنش��یان و یاران پیامبر اس�لام ِگرد آوردهاند؛ سراس��ر=کام ً
دگرگون=متف��اوت ب��وده اس��ت ،ای��ن نکته=مس��ئله و گش��ودن رازهای=اس��رار مگ��و
در ب��اره «ق��رآن» ش��اید ک��ه خیلیه��ا را ب��ه هیج��ان بی��اورد :وانگه��ی م��ن از خواننده
گرامی=عزیز که سالیان سال با ِمهر=عشق و باور=ایمان و دلبستگی=عالقه و پاکیزه
گی=قداستی ویژه=خاص به «قرآن» نگریسته است میخواهم که درستی=حقشنو و
درستی=حقپذیر باشد ،و از شنیدن و یا خواندن درستیهای=حقایق تاریخی ،کینه
و پی َورزی=تعصبی به خود راه ندهد.
م��ن در پ��ی خواندن=مطالع��ه ه��زاران رویه=صفح��ه از ارگدارترین=معتبرتری��ن
نس��کهای=کتب اس�لامی ،ای��ن فش��رده س��خن=مختصر کالم را برای روش��ن ش��دن
نکتههای=مسائل تاریخی درآوردهام ،و چه خوب است که همه ما ،آستین باال زده و به
خواندن=مطالعه و پژوهش بپردازیم ،و یا اگر توانا=قادر به خواندن=مطالعه نیستیم،
از دس��ت آوردها=تجربی��ات و خواندن=مطالعات و پژوهشهای دیگ��ران بهره ببریم و
این بیگمان=شک باور=ایمانهای پاک را از پاالیه=صافی میگذراند و به آدمی روان
پاالیی=(تزکی��ه نفس) میدهد تا انس��ان دریابد ک��ه یگانه=مطل��ق و فراگیر=کامل و
همه=تمام در هستی ،تنها=فقط خداوند است و ایزد بزرگ؛ «اهورا مزدا» میباشد!
سی سال پس از کوچ=هجرت ،و چهل و سه سال پس از نخستین
چمراس=آیه« ،قرآن» گِردآوری میشود

۰چون س��ه «خلیفه» نخست=اول با «امام علی» هماوردی=(مسئله رقابتی) داشتند و
نیز در چمراسهای=آیات بس��یاری از «امام علی» به خوبی یاد شده بود که خوشآیند
آن��ان (خلفا) نبود ،تا س��ال س��یام کوچی=هجری هرگز با همه امی��دی که «ابوبکر» و
«عمر» بس��ته بودند ،نس��کی=کتابی ب��ه دلخواه آنان ِگ��ردآوری و عرضه نش��د ،زیرا که
ب��ا بودن=حضور «ام��ام علی» و دیگ��ر نزدیکان به زمان پیامبر اس�لام ،نمیتوانس��تند
نسکی=کتابی را که «امام علی» با آن همسو=موافق نیست را به نگارش=ثبت برسانند!
وانگه��ی در زمان « ُعثم��ان» که ک��م و بیش=تقریباً یک دوده=نس��ل از هنگامه پیامبر
اسالم گذشته بود ،و «عثمان» نوآوریهای=بدعتهای فراوانی را در دشمنی=ضدیت
ب��ا گاهه=مرحل��ه نخس��تین=اولیه اس�لام پدی��د آورده ب��ود ،ب��رای روایش=توجی��ه
بدکرداریهای خود ناچار ش��د تا «قرآن» را آن گونه ک��ه میخواهد نگارش=ثبت کند،
به ویژه که ناهمس��انی= اختالفات هر روز تندی=ش��دت مییافت و بر پایه=اثر همین
ناهمسانیها=اختالفات« ،عثمان» کشته شد=به قتل رسید!
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{....در عهد عثمان (س��ال س��یام هجری) اختالفات ش��دیدی در ب��اره قرائت (قرآن)
پدی��د آمد به طوری که ش��اگردان و معلمان به نزاع و خونری��زی پرداختند .این خبر به
گ��وش عثمان رس��ید ،وی گف��ت :در زمان من ق��رآن را تکذیب میکنی��د و در آن لحن
مینمائید؟ ای اصحاب محمد جمع ش��وید و برای م��ردم امامی (یعنی همان قرآن را)
بنویسید .پس جمع شدند و این کار را کردند( }.االتقان صفحه )207
«عثمان» ،نس��کی=کتابی را ک��ه در خانه «ابوبکر» و به گفتهیی روش��ن تر=واضحتر در
خانه=بیت دخترش بود ،بیرون آورده و دستور داد تا بر پایه=اساس آن و تنها=فقط به
گویش=لهجه «قریش»« ،قرآن» را گردآوری=تنظیم کنند .زیرا که همچون=مثل امروز،
آن روزگار نی��ز ،تازیان هر ش��هر و تی��ره یی=قبیلهای ،گویش��ی=لهجهای ویژه=خاص
داش��تند و نس��ک=کتاب اس�لام را ه��ر تی��ره یی=قبیل��های ب��ا گویش=لهج��ه خ��ود
میخوان��د ،و این فراوانی=ازدیاد گویش=لهج��ه مایه=موجب بروز دگرگونی=اختالف
جشمگیری=فاحش��ی در چم=معنی واژهها=کلمات میشد! ،از این رو=لذا «عثمان»
هنگانی=وقت��ی نس��ک=کتاب اس�لام را ب��ه سایاگ=س��بک و کالب=حال��ت امروزی
«قرآن» ،همس��ویی=تائید نمود ،از آن پنج رونوش��ت برداش��ته و به گوشه و کنار جهان
اسالم فرستاده و دستور داد که دیگر نسک=کتابها را بسوزانند و از آن پس تا به امروز
هم��ان گردآوری=تنظیم و گزینش=انتخ��اب گویش=لهجه « ُعثم��ان» بر جای=باقی
مانده است.
ال در نس��ک=کتاب «اجتهاد نوپردازی در اندیش��ه» نوش��تهام،
چن��ان چ��ه پیش��تر=قب ً
«ام��ام عل��ی» در روز نگارش=تثبیت «قرآن عثمان»« ،قرآن» اَش را بر ُش��تری بار کرده و
به میدان آمد ،وانگهی «عثمان» به تندی=س��ریعاً دس��تور داد که «امام علی» و نس��ک
اَش=کتابش به خانهاش برگردند ،و «امام علی» را هراساند=تهدید کرد که اگر برنگردد
وی را خواه��د کش��ت ،زیرا که جنگ بر س��ر «ق��رآن» ،دش��منی=اختالف پدید=بوجود
میآورد و دش��منی=اختالف بر س��ر نسک=کتاب ،دین را از بین میبرد ،و «امام علی»
به خانه برگشت.
«قرآن امام علی» با «قرآن» امروزی چه دگرگونی=فرقی دارد؟

چنان چه همه=تمامی گزارشگران=مفسران و تاریخ نویسان=مورخین آگاه نوشتهاند،
ال ب��ه دهنادین=ترتی��ب س��رودن ه��ر چمراس=آی��ه
«ق��رآن ام��ام عل��ی» ،نخس��ت=او ً
نگارش=ثبت شده بود ،دوم=دوماً این که «ناسخ و منسوخ»های آن را نیز در برداشت،
و س��وم=ثالثاً این که چمراسهایی=آیاتی که در همسویی=تائید پیشوایی=امامت او
(امام علی) س��روده ش��ده بود ،در آن بر جای بود و چنان چه «سیوطی» در سده=قرن
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هفتم نوش��ته اس��ت« ،امام علی» پس از این که نتوانست نس��ک=کتاب خود (قرآن) را
اس��توار=تثبیت کن��د آن را به بازمانده گان=ورثه خود داد و دس��ت به دس��ت در میان
فرزندانش میگشت.
این پرسش=س��ئوال ش��اید پی��ش بیاید که پ��س چ��را هنگامی=وقتی که خ��ود «امام
عل��ی» «خلیف��ه» ش��د« ،ق��رآن» را جابجا=ع��وض نک��رد؟ میدانی��م که «ام��ام علی» در
پ��ی «انق�لاب» مس��لمانان «مص��ر» و «ش��ام» و آبخست=ش��به جزی��ره رویاروی=علی��ه
« ُعثم��ان» ب��ه «خالف��ت» میرس��د! و درگی��ری رس��ته یی=طبقات��ی و جنگه��ای
درونی=داخل��ی در هنگام��ه فرمانروایی=حکوم��ت «عثم��ان» ب��ه اوج خ��ود رس��یده
اس��ت! و «ام��ام علی» نیز ،ب��ه دمانی=(مج��رد این ک��ه) فرمانروایی=قدرت را بدس��ت
میگی��رد ،با س��یل ناخوش��نودان=ناراضیان و کارگ��زاران نیرومندی=مقت��دری که از
سوی=توس��ط «عثمان» گمترده=تثبیت ش��دهاند ،چون «معاویه» و «عایش��ه» همس��ر
«ج َمل» با «عایش��ه»
پیامبر اس�لام روبرو میش��ود ،جنگ «صفین» ب��ا «معاویه» ،جنگ َ
و «طلح��ه» و « ُزبیر» ،جن��گ «نهروان» با «خوارج» و پیش��وا=امام پس از نزدیک=حدود
پنج س��ال فرمانروایی=حکومت پرآشوب ،به دست=توس��ط «ابن ُملجم مرادی» کشته
میش��ود=(به قتل میرس��د)! پس هیچ زمانی=فرصتی به او دست نمیدهد تا بتواند
برای نسک=کتاب و دگرگونی=تغییر «قرآن» کاری انجام دهد=اقدامی بکند! وانگهی
در گاهه��ای زیادی=مراح��ل مختلف��ی ،دیدگاههای=نظری��ات خود را در ب��اره «قرآن»
بی��ان م��یدارد که هم از «نهجالبالغه» هس��ت و ه��م «کلینی» در «اص��ول کافی» آن را
بازگو=نقل کرده و «ش��یخ صدوق» که از دانش��مندان=علمای بزرگ اسالم و «شیعی»
کیش=مذه��ب میباش��د ،از فرزندان «امام عل��ی» بازگو=نقل به دس��تکاری=تحریف
«قرآن» کرده است.
خ��وب نگریس��ته=توجه ش��ود! دیگر ب��ار پ��ای میفش��رم=تأکید میکنم ت��ا خواننده
گرامی=عزی��ز بداند که م��ن «ملحد» و دگ��ر اندیش=کافر و بیدین نیس��تم که چنین
س��خن=حرفهایی را مینویس��م! ونک��ه بزرگترین کسان=ش��خصیتهای اس�لامی و
«ش��یعی» که مایه=مورد همس��ویی=تائید همه هس��تند و خوش��بختانه آنها هرگز ُمهر
«الحاد» و دگر اندیش��ی=کفر نخوردهاند ،این نکتهها=مسائل را بازگو=نقل میکنند.
چون:
«امام علی» ـ پیشوای بزرگ اسالم و «تشیع».
«ش��یخ کلینی» ـ از دانشمندان بزرگ «شیعی» در سده دوم و میانجی=رابط با دستیار
امام مهدی.
«شیخ صدوق» ـ از دانشمندان=علمای شناخته شده=معتبر «شیعه».
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«سیوطی» ـ بزرگترین گزارشکر=مفسر و تاریخنویس اسالمی.
«بخاری» ـ کس��ی ک��ه بزرگترین بن مایه=س��ندهای تاریخ اس�لام را بازگو=نقل نموده
است.
«طبری» ـ بزرگترین تاریخنویس اسالمی
و...
وانگهی «امام علی» میگوید« :هرگاه چنانچه شایس��ته و س��زاوار اس��ت (قرآن) تالوت
شود و نه رایجتر از قرآن وقتی که مواردش تحریف شود( ».اصول کافی)
«ق��رآن جز برگهایی نوش��ته که میان دو جل��د چرمی نگهداری میش��ود چیز دیگری
نیست ،هیچ گاه به سخن نمیآید و ناگزیر کسی باید آن را تفسیر نماید( ».نهجالبالغه)
و همگ��ی میدانی��م که در جن��گ «صفین»« ،معاویه» که داش��ت از س��پاه «امام علی»
شکس��ت میخورد ،دستور داد تا «قرآن»ها را بر س��ر نیزه کنند تا که «قرآن» بین آن دو
(امام علی و معاویه) داوری=حکم کند و «الحکم لله» را سپاه «معاویه» َسر=شعار داد!
«ام��ام علی» دس��تور داد ت��ا همچنان که س��پاهیان «معاوی��ه» را با شمش��یر میزنند و
میکشند« ،قرآنها» را نیز با تیر و شمشیر بزنند و بر زمین اندازند!
«خرمقدس»های س��پاه به او واخواهی=اعتراض نمودند« ،امام علی» پاس��خ داد
وقتی َ
ک��ه« :من قرآن ناطقم و آنچه میبینید بر س��ر نیزههاس��ت چرم اس��ت و کاغذ اس��ت و
مرکب!!»
و از همین جاست که «خوارج نهروان» این سخن «امام علی» را نمیپذیرند و از او جدا
میشوند و با او میجنگند!
و «ش��یخ ص��دوق» در «خص��ال» خوی��ش ب��ه بازگویی=نق��ل از پیامب��ر اس�لام از
دس��تکاری=تحریف آینده=آت��ی «قرآن» س��خن میگوید« :ق��رآن روزی خواهد گفت،
پروردگار من ،مرا تحریف و پاره پاره کردهاند!»
«کلین��ی» که نس��ک=کتاب «اصول کاف��ی» او از ب��ن مایههای=منابع اس��توار=موثق
«فقیهان» بوده است نیز ،از «امام باقر» بازگو=نقل میکند که« :و از دور افکندن مردن
قرآن را اینست که تحریف میکنند».
«قرآن» ،نسک=کتاب «پیامبر اسالم» که مایه=مورد نگرش=توجه و سپنتایی=قداست
بی��ش از ی��ک «میلی��ارد» از باشندگان=س��اکنین گوپال=ک��ره زمی��ن میباش��د ،برای
دس��ت کم=تقریباً همه=تمامی مس��لمانان به خاطر گویش ش��یوا=فصیح عربیاش،
دریافتنی=قابل فهم و یادگیری=درک نیست .یانی=یعنی مسلمانان با خود خستوان
اَند=معترفن��د ک��ه نخواهن��د توانس��ت آن را بفهمند و ی��ا نیز ،زی��ر هنایش=تحت تأثیر
آگهیهای=تبلیغات روحانیان ،این نکته=مسئله به آنها فهمانده=القاء شده است که
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هتا=حتی اگر به زبان خودشان پارسی ،ترکی ،مالزی ،پاکستانی و هندی هم «قرآن»
را بخوانند باز از دریافت=درک و برداش��ت=فهم ریش��ه یی=اصیل واژههای عربی آن،
درمانده=عاجز خواهند بود.
بیش از  25گویش=لهجه در «قرآن»

گفتنی است که هتا=حتی کسان=افراد بسیاری که به َع َربی هم گَپ و گفت=صحبت
میکنن��د .چم=معن��ای خیل��ی از واژههای به��ره برداری=اس��تعمال ش��ده در «قرآن»
را نمیفهمن��د و ای��ن نادریافتی=نفهم��ی و نایادگیری=ع��دم درک را ن��ه ای��ن ک��ه
کمبودی=نقص��ی از خود ،ونکه=بلکه واالیی=عظمتی در «قرآن» میدانند که «قرآن»
آن چنان بزرگ و خدایی است که کسی آن را در نمی یابد=نمیفهمد!
وانگهی=ام��ا ش��وند=علت نادریافتی=عدم فهم برخی از چمراسها=آیات این اس��ت
ال در «قرآن» واژهه��ای بس��یاری از زبانهای نا عرب=غی��ر عرب چون
ک��ه :نخس��ت=او ً
پارسی ،حبشی ،رمی ،عبری ،سریانی ،یمنی و ...بهره برداری=استفاده شده است.
دوم ای��ن ک��ه زب��ان عربی به��ره برداری=اس��تعمال ش��ده در «ق��رآن» برخ��وردار از 35
گویش=لهجه دگرگون=مختلف تیرههای=قبائل عرب میباشد:
گویش=لهجه «کثانه» که واژههای=کلمات «السفها»« ،قبیالً» و ...از آنهاست.
گویش=لهجه «هذیل» که واژههای=کلمات «فرقانا»« ،السائحون» و ...از آنهاست.
گویش=لهجه «حمیر» که واژههای=کلمات «عثر»« ،الس��قایه»« ،امام»« ،خرجا» و ...از
آنهاست.
گویش=لهجه «جرهم» که واژههای=کلمات «جبار»« ،شقاق» و ...از آنهاست.
گویش=لهج��ه «مذحج» ک��ه واژههای=کلمات «اقث»« ،مقیتا»« ،الخ��ر علومخ» و ...از
آنهاست.
گویش=لهجه «خثعم» که واژههای=کلمات «شططا»« ،سفت» و ...از آنهاست.
گویش=لهج��ه «قی��س عی�لان» ک��ه واژههای=کلم��ات «لخاس��رون»« ،رجی��م» و ...از
آنهاست.
گویش=لهجه «سعدالعشیره» که واژههای=کلمات «حفده»« ،کل» و ...از آنهاست.
گوش=لهجه «غسان» که واژههای=کلمات «طفقا»« ،بئیس» و ...از آنهاست.
و بیش از  25گویش=لهجه دیگر.
تیره=قبیل��ه «پیامبر اس�لام»« ،قری��ش» ،در بخش=منطقه «حجاز» بوده اس��ت که این
بخش=منطقه گویش��ی=لهجهیی جداگانه داش��ته اس��ت؛ مانند پارس��ی گَپ و گفت
کردن=صحبت کردن ش��هرهای دگرگون=مختلف ایران و یا هر کش��ور دیگری ،که هر
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شهری گویش=لهجه شیرین و بومی=محلی خود را دارد.
«ق��رآن» نیز ،چون همراه با پیش��روی جنب��ش «پیامبر اس�لام» از تیره-قبیله «قریش» و
بخش=منطقه «حجاز» فراتر میرفته اس��ت و «پیامبر» رایزنان=مش��اوران و س��ر سپرده
گان=مریدان تازهیی پیدا میکرده اس��ت؛ زیر هنایش=تحت تأثیر پیروان تازه=جدید
از س��خنان و س��خنهای=کالمهای زیب��ای آنه��ا برمیگرفت��ه و در «آیات ق��رآن» جای
میداده اس��ت .ه��م چنان که به فرنود=خاط��ر برخوردار بودن از رایزنانی=مش��اورانی
چ��ون« :س��لمان» از «ایران»« ،بالل» از «حبش��ه»« ،صهی��ب» از «رم»« ،کعباالخبار» از
«یهود» ،واژههای بس��یاری از زبانهای «پارسی» «حبشی» «رمی» و «عبری» در «قرآن»
آمده اس��ت ،از  35گویش=لهج��ه دگرگون=مختلف م��ردم و تبارهای=قبائل َع َرب آن
زم��ان که در آبخست=ش��به جزیره عربی زندگی میکرده اند نیز نش��انههای بس��یاری
در «ق��رآن» به چش��م میخ��ورد که هتا=حت��ی خود «پیامبر اس�لام» هم نمیتوانس��ته
اس��ت به درس��تی پاره یی=بعض��ی از واژههایی که یا عربی نبوده و ی��ا «حجازی» نبوده
اس��ت را واگوید=تلفظ کند که این نکته=مس��ئله مایه=موجب میش��ده اس��ت تا واژه
ال «آبریز» یانی=یعنی «پارچ
دگرگون=تغیی��ر ُر خ نماید=صورت بدهد؛ ب��رای نمونه=مث ً
آب» چ��ون ب��ه زبان «پیامبر» نمیآمده اس��ت آن را «ابریق» خوانده اس��ت ،و در «قرآن»
افزای=جمع آن «اباریق» شده است.
بیش��تر=اکثر تاریخ نوس��یان=مورخین اس�لامی بر این باورند که زبان «پیامبر اس�لام»
زب��ان گرفتگی=لکن��ت داش��ته و ب��ی گمان=احیان��اً میگرفته اس��ت و از س��ویی پاره
یی=بعضی از واژه گان=کلمات را هم به خوبی نمیتوانس��ته بگزارد=ادا کند بر همین
پایه=اساس اگر چه=علیرغم این که ُمنشیانی برای نوشتن «آیات قرآن» داشته است و
از سوی دیگر خواننده گانی=قاریانی هم داشته که «قرآن» را درست و آراسته=صحیح
میخواندهاند.
در زمان «پیامبر اسالم» کسانی=افرادی بودهاند که:
ـ «ق��اری ق��رآن» بودهان��د یعنی «ق��رآن» را خ��وب و ب��ا گویش=لهج��ه و واگویی=تلفظ
دریافتنی=مفهومی میخواندهاند.
ـ «دبی��ران قرآن» بودهاند یانی=یعنی «قرآن» را از ب��ر میکرده اند=حفظ مینمودهاند
ت��ا بتوانن��د آن را به تیرهها=قبائل و س��رزمینهای دیگر ترابری=منتق��ل کنند .زیرا که
در آن زمان ش��دنیهای=امکانات نوشتن و بسیار سازی=تکثیر و پخش بسیار دشوار
بوده است و در آبخست=شبه جزیره عربی شیوه پخش پیامها همواره=عادتاً دهان به
دهان بوده است...
در میان یاران «پیامبر اس�لام» تنها کس��ی که از هر سه درجه باال برخوردار بوده است،
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«ام��ام علی» پس��رعمو ،فرزند خوانده و داماد وی بوده اس��ت ،کس��ی ک��ه از کودکی در
خانهاش بزرگ شده و نخستین=اولین کسی است که به او پیوسته است.
در «ق��رآن راس��تین=واقعی» ک��ه این��ک خ��دا میدان��د کجا پنهان اس��ت و چ��ه زمانی
«مسلمانان» به آن دست خواهند یافت ،بارها و بارها از «امام علی» نام برده شده است؛
وانگهی=اما «خلفای اس�لام» که در هماوردی=رقابت تندی=ش��دیدی با «امام علی»
بودند تالش نمودند تا  15س��ال پس از مرگ «پیامبر اس�لام» کتابی را که خودش��ان و
یارانشان گرد هم آورده(تنظیم نموده) بودند را به نام «قرآن مسلمانان» نگارش=تثبیت
کنن��د و هر چن��د از نگر=نظ��ر انگارش=ریاض��ی و ش��مارش=اعداد چمراسها=آیات
و واجها=ح��روف ،س��امانی=ظمی را در آن هنبازی=دخی��ل دادهان��د ک��ه چند س��ال
پیش یک مصری در این باره=مورد ،نس��ک=کتاب ویژه یی=خاصی نوش��ته اس��ت .با
ای��ن همه ،همه=تمامی چمراسهای=آیاتی که از «امام علی» نام برده ش��ده اس��ت را
ال س��امانگری=تنظیم و دهنادین=ترتیب هیچ
زدوده=حذف نموده و روی هم رفته=ک ً
یک از دبیران ویژه «پیامبر اس�لام» چون «علی بن ابی طالب» و «زید بن ثابت» را پاس
نداشته=رعایت نکرده و کار خودش��ان را نمودهاند و همه=تمامی «قرآن»های دیگری
که در سراسر دیار=خطه اسالم بود را سوزانده و از بین بردهاند و تنها «قرآن» خودشان
را نگارش=تثبیت نمودند.
هتا=حت��ی روز «تثبی��ت ق��رآن» هنگامی=وقت��ی «عل��ی بن اب��ی طالب» با ش��تری که
«قرآنش» را میکش��ید=حمل میکرده ،به میدان شهر میآید ،از سوی=توسط خلیفه
بازگردانده میشود و او بزه ور=متهم میشود که دلبسته=مایل است در ردیف=صفوف
مسلمانان چندگانگی=تفرقه بیاندازد.
«امام محمد باقر» و «امام جعفر صادق» بارها به این نکته=مسئله اشاره نمودهاند و این
سخن آنها نامور=شهره جهان است که...{ :ما از «امام علی» شمشیر و کتابی به یادگار
داریم که نسل اندر نسل در میان فرزندان ما میگردد}...
«کلین��ی» که یکی از رهبران مهند=مهم «تش��یع» پس از مرگ=وف��ات «امام دوازدهم
ش��یعه» بوده اس��ت نیز ،ب��ه «قرآن امام علی» و آنچ��ه «خلفا» با «قرآن» نمودهاند اش��اره
«س��نی» در
نم��وده اس��ت و پ��س از وی ،چن��د رهب��ر دیگر اس�لامی چه «ش��یعه» و چه ُ
ای��ن باره=م��ورد َجس��ته و گریخت��ه س��خن گفتهان��د؛ وانگهی=ام��ا واپ��س تر=بعده��ا
همه دانش��مندان=علمای مس��لمان ب��رای پاس��داری=حفظ دکان دی��ن داری و بهره
کشی=اس��تعمار ،بر آن شدهاند تا در این باره=مورد س��خنی نگویند ونکه=بلکه مردم
را برانگیزانند=تش��ویق کنن��د که به زب��ان عربی که برای هیچ ک��س دریافتنی=مفهوم
نیس��ت به نام=عنوان ش��گون=تبرک و یا هم بر سر گورها=قبور «قرآن» بخوانند و برای
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دوری از ترس و چشم زخم و دیگر=غیره ،آن را به بازو و کمر ببندند ،و به تندی=شدیداً
در ای��ن باره=م��ورد آوازه گس��تری=تبلیغ نم��وده و میکنن��د که چ��ون دریافت=درک
«ق��رآن» در نیوندی=فهم و بینش=ش��عور ما نیس��ت ،به درونمای��ه=وارد چمی=معنا و
گزارش=تفسیر آن نمیشویم.
سوگندهای «قرآن» برای چیست؟

ال هرگاه انسان میسوهد=احساس کند که سخنش را کسی باور=قبول
ـ هماره=معمو ً
نخواهد کرد ،برای استوانش=اثبات گفتهاش ناگزیر=مجبور میشود تا سوگند بخورد.
ـ هنگامی=وقتی کس��ی دیدارگر=شاهد و گواهی و فرنودی=دلیلی استوار=محکم بر
رخداد=خبر و یا نگر=نظر و یا س��خنی ندارد؛ س��وگند میخورد تا س��وی دیگر=طرف
مقابل به سخن=حرف او باور=اعتماد کند.
ـ هنگامی=وقتی کس��ی در دادگاهی برای گواهی=ش��هادت دادن فراخوانده=حاضر
میشود از او میخواهند سوگند بخورد که جز درستی=حقیقت چیزی نگوید.
اینک=حاال بایستی دید سوگندهای «قرآن» برای چیست؟
اگر خداوند پیامبر اسالم ،خودش دلبسته=مایل است سخن و گفتاری=حرفی بگوید
که او خداوند آس��مان و زمین« ،جن» و انس��ان ،دریا و وادی=صحرا است ،پس آن گاه،
نیازی ندارد تا س��وگند بخورد! انسان سخن=حرف پدر ،مادر و یا دوستش را که گوش
میکن��د ،منش��مند=عادتاً بدون س��وگند خوردن میپذی��رد که هرگز ای��ن پندار=فکر
را ب��ه خ��ود راه نمیده��د که پدرش و یا مادرش دروغ بگویند و نیاز به س��وگند باش��د!،
وانگهی=اما چنان چه پیش از این نوشتیم که «قرآن» ،سخنان پیامبر اسالم و دوستان
نزدیکش بوده اس��ت؛ پی میبریم که س��وگندها به این رو=خاطر آمده است که پیامبر
اس�لام برای استوانی=تثبیت سخنان خود در میان مردم دچار گرفتاری=مشکل بوده
است و کسانی بودهاند که سخنان=حرفهای او را نمیپذیرفتهاند و او ناگزیر=مجبور
آو َرد=متوسل بشود.
بوده اس��ت تا برای اس��توانی=اثبات گفتههایش به س��وگند روی َ
یانی=یعن��ی س��وگندهای «قرآن» که بارها و بارها در س��ورههای دگرگون=مختلف و به
بارهای=کرات فراوان آمده اس��ت فرنود=دلیل ناتوانی=عدم توانایی دانش��ی=علمی،
خردی=عقل��ی پیامبر اس�لام در راه=جهت اس��توانی=اثبات و فرنودآوری=اس��تدالل
برخ��ی از انگارهها=نظری��ات و گفتههای��ش ب��وده اس��ت ،ک��ه او را ب��ه س��وگند خوردن
بیش��ماری کش��انده اس��ت ،و او بارها ناگزیر=مجبور ش��ده اس��ت تا به زمان ،آسمان،
«مکه» ،ماه ،ستاره ،بامدادان=صبحگاه ،شب و هتا=حتی «انجیر» و «زیتون» و «اسب»
سوگند بخورد.
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{...والفجر=سوگند به صبح گاه
والنازعات=سوگند به فرشتگان
والمرسالت=سوگند به رسوالن
و الشمس=سوگند به خورشید
و اللیل=سوگند به شب
و الضحی=سوگند به روز روشن
والتین و الزیتون=سوگند به انجیر و زیتون
و العادیات=سوگند به اسبان...
والعصر=سوگند به زمان
و طور سینین=سوگند به تور سینا!!
درهالی=صورت��ی که «قرآن» را انباش��ته=مجموعه س��رودههای پیامبر اس�لام بدانیم
نکته=مس��ئله س��وگندها هم چاره اندیشی=حل میش��ود زیرا که یک سراینده=شاعر
و چکامهسرا میتواند برای زیبایی بخشیدن به کارش به هر چیزی سوگند بخورد!!
چرا پیامبر اسالم سرودههای خود را گردآوری نکرد؟!
پی��ش از ه��ر چی��زی بایس��تی در پیوند=رابط��ه ب��ا ب��کار ب��ردن س��رودن به ج��ای فرو
فرستادن=نزول یادآوری=توضیح بدهیم.
تا به امروز در همه جا ،هرگاه س��خن از «قرآن» به میان آمده اس��ت ،از فرس��تاده=نزول
یانی=یعن��ی ف��رو فرس��تادن=نازل ش��دن و پایی��ن و فرود آمدن س��خن رفته اس��ت ،و
مراد=منظور این بوده که «قرآن» از آس��مان از سوی=توس��ط فرستادهیی از سوی خدا
(جبرئیل) برای فرس��تاده دیگر خدا (پیامبر اس�لام) پایین یا فرود آمده اس��ت! و ما در
نس��کهای=کتابهای پیشین خود ،در باره=مورد هس��ت=وجود خدا و جای گاه او،
س��خن گفته ییم که خداوند؛ پادش��اهی نیست که کاخ او در آسمانها باشد ،و از آنجا
«س��فینه» و «بش��قاب پرنده» و انس��انهای «فضای��ی» و «کالم فضایی» به س��وی زمین
بفرس��تد ،ونکه=بلکه در پیوند=رابطه با آفرینش انس��ان ،به س��خن=کالم «تش��بیعی»
در همه=تمام��ی دینها=ادی��ان آم��ده اس��ت؛ ک��ه روان=روح خداوند در َتن=جس��م
آدمی دمیده ش��ده اس��ت ،پس افزای=جمع هستی برابر=مس��اوی است با خدا ،و هر
انس��انی ریزه یی=ذرهای از خدا است ،و این که از آسمان و گوپالهای=سیارات دیگر
چیزی و کس��ی فرود=نزول کرده باشد ،پیوند دارد=مربوط میشود به افسانههای بی
پایه=خیال��ی نادانیگری=جاهلیت َع َرب (وانگهی ما هرگز ناباور=منکر هس��ت=وجود
زیس��تی=حیات و پندار=تفک��ر و هتا=حت��ی رهب��ری در گوپالهای=س��یارات دیگ��ر
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نمیش��ویم و ای��ن چالش=بح��ث ،خ��ود ج��ای گاه دیگ��ری دارد!) زی��را ک��ه خداوند؛
یانی=یعن��ی روان فرمان��روا=روح حاکم بر هس��تی و یانی=یعنی هر چ��ه از جان دار و
بیجان در هس��تی هس��ت ،روان خداوندی در آن نیز هست! و فرش��ته گان=مالئکه،
ن��ه ب��ه گونه=معنای این که ی��ک آدم گونههایی ب��ا دو بال و دیگر=غیره که از آس��مان
دارایی=ملک
به س��وی زمین میآیند! ،ونکه=بلکه فرش��ته گان=مالئکه یانی=یعن��ی
ُ
و داراییهای=ام�لاک خداوند! .یانی=یعنی هر چه در هس��تی هس��ت! ،یانی=یعنی
گوپالها=س��یارات و س��تارهها! ،یانی=یعن��ی خورش��ید و آفتاب و س��رزمینها=بالد و
دریاها و خشکیها! ،پس فرشته گان=مالئکه هم یانی=یعنی داراییهای=ملکهای
خدا! ...آنچه در گزینش=اختیار اوست.
ب��اری م��ا بدی��ن فرنود=دلیل ،زین پ��س بجای ف��رو فرس��تادن=نزول از س��رودن بهره
برداری=استفاده خواهیم کرد.
وانگهی=اما چرا پیامبر اسالم خودش با آن همه هوش=ذکاوت و زیرکی و دوراندیشی
که داشت ،نسک اَش=کتابش را نگارش=تثبیت نکرد؟
«دیری قولی» که از دانش��مندان=علمای «بغداد» بود در «فوائد» خود مینویس��د که:
{...ابراهی��م بن بش��ار از س��فیان از زه��ری از عبی��د از زبد بن ثابت (منش��ی مخصوص
پیامب��ر اس�لام) برای ما گف��ت که :پیامبر قبض روح ش��د در حالی که ق��رآن در چیزی
جمع نشده بود}...
«خطاب��ی» گفته...{ :بدین جهت پیامبر آن را در کتابی جمع نکرد که در انتظار نس��خ
احتمالی بعضی از احکام یا نسخ ذکاوت قسمتی از آن بود}....
نامهای نسک=کتاب پیامبر اسالم

هر چن��د در زمان « ُعثم��ان» آنچه گرد=جم��عآوری و نگارش=تثبیت ش��د« ،قرآن» نام
گرف��ت و از آن روز تا ب��ه امروز تنها=فقط با نام «قرآن»« ،ق��رآن مجید» و یا «قرآن کریم»
از آن یاد میش��ود ،وانگهی=اما در همین «قرآن» ،برای نس��ک=کتاب اسالم ،پنجاه و
پنج نام آمده است ،یانی=یعنی در چمراسهای=آیات دگرگون=مختلف ،سرودههای
اسالم به نامهای دگرگونی=مختلف خوانده شده است:
«کت��اب ـ مبی��ن ـ قرآن ـ کالم ـ نور ـ هدایت ـ رحمت ـ فرقان ـ ش��فا ـ موعظه ـ ذکر ـ علی
(ابن علی را بسیاری در تاریخ گفتهاند که منظور امام علی است .در آیه  3سوره زخرف
است که میگوید :و انه فی ام الکتاب لدنیا لعلی حکیم ،به درستی که او در امالکتاب
نزد ما علی حکیم اس��ت) حکمت ـ حکیم ـ مصدق ـ مهیمن ـ حبل ـ صراط مس��تقیم ـ
قیم ـ قول ـ فصل ـ نباالعظیم ـ اجس��نالحدیث ـ متش��ابه ـ مثانی ـ تنزیل ـ روح ـ وحی
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ـ عرب��ی ـ بصائ��ر ـ بیان ـعلم ـ ح��ق ـ هدی ـ عجب ـ تذک��ر ـ عروهالوثقی ـ صدق ـ عدل ـ
امر ـ منادی ـ بش��ری ـ مجید ـ زبور ـ بش��یر ـ نذیر ـ عزیز ـ بالغ ـ قصص ـ صحف ـ مکرمه
ـ مطهره!
باری در زمان زیس��ت=حیات پیامبر اس�لام نس��ک=کتاب و چمراسهای=آیات او نام
اس��تواری=ثابتی چون «قرآن» نداش��ت ،و هر یک از این پنجاه و پنج نام میتوانس��ت
به جای «قرآن» (کتاب خواندنی) نام نس��ک=کتاب اس�لام باش��د ،با این همه تاکنون
تنها=فقط نام «قرآن»« ،مجید»« ،کریم» و از همه مهندتر=مهمتر «قرآن» ،در میان همه
شناخته شده و جا افتاده است!
نسکهایی=کتابهایی که در دگرگونی=اختالف «قرآن»ها نوشته شده است

خواهی��م دی��د ک��ه نس��کهای=کتب ِگرد=جم��عآوری ش��ده منش��یان وی��ژه پیامب��ر
اس�لام با نس��کی=کتابی که « ُعثمان» به نام «قرآن» آن را اس��توانش=تثبیت کرد ،چه
دگرگونی=فرقهای��ی داش��ته اس��ت .با این همه ،پی��ش از آن که به ان��درون=وارد این
گفتمان=بحث بش��ویم بایستی یادآوری کنیم که در س��ده=قرنهای نخستین=اولیه
اسالم ،نسک=کتابهای بس��یاری در پیوند=رابطه با دگرگونی=اختالف «قرآن»های
هس��تار=موجود نوش��ته ش��ده اس��ت ،زی��را ه��ر چن��د « ُعثمان» ی��ک نس��ک=کتاب را
همس��ویی=تائید و اس��توانش=تثبیت ک��رد ،وانگهی=ولی بی گمان=ش��ک س��الها
به درازا=طول کش��ید تا دانش��مندان=علمای اس�لامی بتوانند به درس��تی=واقعاً یک
نس��ک=کتاب را به شناسایی نمایند=رسمیت ش��ناخته و در سراسر جهان اسالم آن را
چاپپخش=منتشر کنند.
در اینج��ا ،ن��ام هف��ت نس��ک=کتاب مهند=مه��م و در خ��ور نگرش=قاب��ل اهمیتی را
ک��ه از سوی=توس��ط دانش��مندان=علمای نخس��تین=اولیه اس�لام در باره=م��ورد
دگرگونی=اختالف «قرآن»ها نوشته شده است را برمیشماریم:
 1ـ کتاب اختالف کتابها (قرآنهائی اهل مدینه ،کوفه و بصره) ـ نوشته کسائی.
 2ـ کتاب اختالف کتابها (قرآنها) ـ اثر خلف.
 3ـ کتاب اختالف اهل کوفه ،بصره و شام در کتابها (قرآنها) ـ نوشته فراء.
 4ـ کتاب اختالف مصاحف (قرآنها) ـ از ابن داود سجستانی.
 5ـ کتاب مدائنی در اختالف کتابها (قرآنها در جمع) ـ نوشته مدائنی.
 6ـ کت��اب اخت�لاف کتابه��ا (قرآنه��ای) ش��ام ،حج��از ،عراق ـ نوش��ته اب��ن عامر
یحصبی.
 7ـ کتاب در اختالف مصاحف (قرآنها) ـ اثر محمد بن عبدالرحمن اصفهانی.
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پ��س میبینی��م ک��ه ه��زاران رویه=صفح��ه نس��ک=کتاب در ب��اره دگرگونی=اختالف
«قرآن»های هر ش��هر و دیاری نوش��ته شده اس��ت ،و با برش��مردن نکتههایی=مواردی
کوتاه و فشرده=مختصر از دگرگونی=اختالف «قرآن»های «امام علی» و دیگر منشیان
پیامبر اس�لام خواهیم دید که «قرآن» کنونی ک��ه از این پس ما با آن از «قرآن ُعثمانی»
یاد خواهیم کرد ،چه دگرگونی=اختالفی با دیگر «قرآن»ها داشته و دارد!
«قرآن»های منشیان پیامبر اسالم با «قرآن» «عثمانی» ،چه دگرگونی=فرقهایی
داشته است؟!

در پیوند=رابطه با «قرآن امام علی» در رویههای=صفحات پیش��ین=قبل نوش��تیم که
ال بر پایه=اس��اس تاریخ س��رودنها (تاریخ نزول) بوده اس��ت ،و دوم=ثانیاً
نخس��ت=او ً
چمراسهای=آیات «ناسخ و منسوخ» در آن شناسه=مشخص بوده است.
{«...حس��ن بن عباس» بازگو=نق��ل کرد که وی از «عبدالرحمن ب��ن ابی حماد» و او از
«حک��م بن ظهی��ر» و او از «عبد خی��ر» و او از «امام علی» ش��نیده بود.. :اول کس��ی که
از حافظ��ه خ��ود ق��رآن را گ��ردآوری کرد (ام��ام) علی ب��ود و آن قرآن در خان��دان جعفر
نگاهداری ش��د و من نزد ابو حمزه حس��نی رحمه الله قرآنی به خ��ط علی بن ابیطالب
دی��دم که چند ورقی افتاده داش��ت و آن قرآن در خاندان حس��ن به ت��وارت مانده بود و
ترتیب سورههای آن (بر اساس) نزول بود( }....الفهرست ابن ندیم صفحه )137
خواندنی=جالب این س��ت که دیگر «قرآن»ها تا زمانی=مقطعی از تاریخ در دس��ترس
کس��انی=بعضیها بوده است ،و ناگهان هر یک در ژرفای=اعماق تاریخ گم شدهاند و
چه بس��ا که در نسک س��راها=کتابخانه و یا گنجوارهها=موزهها مانداکی=اثری از آنها
باش��د که به یاری یزدان=انش��اءالله در آینده اگر دانس��تم در نوش��تههای خود خواهم
آورد.
«قرآن» «عبدالله بن مسعود»

«فض��ل بن ش��اذان» میگوی��د...{ :ترتیب س��ورههای ق��رآن را در مصح��ف عبدالله بن
مس��عود بدینگونه یافتم :بقره ـ نس��اء ـ آل عمرانالمص ـ انعام ـ مائده ـ مالئکه ـ الذین
کفروا ـ حوامیم ـ مسبحات حم مؤمن ـ حم ـ زخرف ـ سجده ـ احقاف ـ جائیه ـ انا فتحنا
ـ سبح ـ تنزیل ـ سجده ـ ق ـ طالق ـ جائیه ـ تبارک الذی بیده الملک ـ تغابون ـ حواریون
ـ قل اوحی ـ اما ارس��لنا نوحا ـ یا ایهاالنبی لم تحریم ـ اقتربتالساعه ـ سال سائل ـ هل
اتی علیاالنس��ان ـ اذ الشمس کورت ـ اذاالسماء انفطرت ـ هل اتیک حدیث الغاشیه ـ
س��بح اس��م ربک االعلی ـ والیل اذا یغش��ی ـ بروج ـ انشقت ـ قل للذن کفروا ،ال اعبد ما
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تعبدون ـ تبت یدا ابی لهب و قد تب ما اغنی ماله و ما کس��ب ( }...الفهرس��ت ابن ندیم
صفحه )35
م��ا ،بخش��ی از نامه��ای س��ورههایی را ک��ه درس��ت ب��ود ،بازگو=نق��ل نکردی��م ب��رای
پرهیز=صرفهجوی��ی در زمان=وق��ت ،با ای��ن همه ،آن چه در «ق��رآن» «عبدالرحمن بن
مسعود» پیداست پنج نکته=مسئله است:
 1ـ ش��ماره گذاری=ترتی��ب و ش��مارش=تعداد س��ورههای او ب��ا «ق��رآن عثمان��ی»
دگرگونی=اختالف بس��یار دارد ،زیرا در «قرآن ابن مسعود» تنها=فقط یک سد=یکصد
و ده سوره دارد ،به گونه یی=ترتیبی که برشمردیم.
 2ـ نام بسیاری از سورهها خیلی بزرگتر از نامهایی است که در «قرآن ُعثمانی» است.
«سجده» در «قرآن ابن مسعود» بوده است.
 3ـ دو سوره َ
 4ـ چند س��وره افزون=اضافی چون «حوامیم ـ مس��بحات» در «قرآن ابن مسعود» بوده
است که در جاهای دیگر دیده نشده است.
 5ـ برخی از چمراسهای=آیات «قرآن ابن مسعود» با «قرآن عثمانی» دگرگونی=اختالف
دارد؛ از نمونه=جمله «س��وره والعصر» که در «قرآن عثمان��ی» همگی میدانیم چگونه
آمده است ،وانگهی= اما در «قرآن ابن مسعود» این گونه است:
{....والعص��ر لقد خلقنا االنس��ان لفی خس��ر و ان��ه فیه الی آخر الده��ر االالذین آمنو و
تواصوا بالتقوی و تواصوا بالصبر!}..
«قرآن ابی بن کعب»

«فضل بن شاذان» گوید...{ :یکی از اصحاب ما که مورد اعتماد است میگفت :ترتیب
س��ورههای قرآن را به قرائت ابی بن کعب در بصره در دهکدهای به نام قریه االنصار در
دو فرس��نگی بصره ،نزد محمد بن عبدالملک انصاری یافتم و او قرآن به ما نش��ان داده
و گف��ت :ای��ن قرآن متعل��ق به پدر من بوده و م��ا از پدران خ��ود آن را روایت مینمائیم،
م��ن نظ��ری در آن ک��ردم و اوائل و اواخر س��ورهها و ع��دد آی��ات آن را در آوردم .اول آن
فاتحهالکتاب ـ بقره ـ نساء ـ آل عمران ـ انعام ـ اعراف ـ مائده ـ در داشتن (سوره) یونس
تردی��د دارم ـ انفال داود طهار انس��ان نبی علیهالس�لام و هی اه��ل الکتاب ـ لک یکن
اول ماکان سه آیه بالکفار ملحق ـ و الی آخر تمامی آیهها شش هزار و دویست و ده آیه
بود( }...الفهرست ابن ندیم صفحه )36
باریِ ،گرده=مجموع سورههایی که «ابن کعب» در «قرآن» خود داشته به یکسد=یکصد و
شانزده نمیرسد و از سویی از سورههای بسیاری یاد میشود که به هیچ روی=ابداً در «قرآن
عثمانی» دیده نمی شود=وجود ندارد! چون سوره «داود ـ طهار ـ نبی علیه السالم» و...
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«ناسخ و منسوخ»های «قرآن»

چم=معنی «ناس��خ و منس��وخ» از خود واژهها=کلمات پیداس��ت ،با این همه ،به زبان
س��اده یانی=یعنی پوچ و نادرس��ت کننده=باطلکننده و پوچ و نادرس��ت شده=باطل
ش��ده! و این یکی از نکتههای ریش��ه یی=مسائل اصلی در اس�لام و «قرآن» است! که
تاکن��ون نادیده گرفته ش��ده اس��ت و چنان چ��ه در رویههای=صفحات پیش��ین=قبل
گفته ش��د؛ خود پیامبر اس�لام در نگر=نظر داشت هنگامی کتابش (قرآن) را گردآوری
کند تا چمراسهای=آیات پوچ کننده=باطلکننده و چوچ شده=باطلش��ده (ناس��خ
و منس��وخ) را یا شناسه=مش��خص س��ازد و یا از نس��ک=کتاب پاک=حذف کند و نیز
گفته ش��د که در «قرآن امام علی» به این نکته=مس��ئله پرداخته=توجه شده بود و این
نکته=مس��ئلهای ست روش��ن و بدیهی! زیرا چنانچه گفتیم« ،محمد» در آغاز=ابتدای
جنبش=حرکت خود ،ادبها=آداب و ترادادهای=س��نتهای عرب نادانیگر=جاهلی
را پذیرف��ت و در رویههای=صفح��ات واپس تر=بعد خواهیم دید ک��ه تا چه اندازه=حد
ب��ا «قریش» و ترادادهای=س��نتهای آن��ان کژ=کجدار برخ��وردار کرده و ب��ا آنها مدارا
میکرد.
بدین رو ،اگر خود او توان میداشت؛ بسیاری از ادبها=آداب و ترادادهای=سنتهای
نادانیگر=جاهل��ی ع��رب را ک��ه شوربختانه=متأس��فانه تا ب��ه امروز که آدمی=بش��ر در
دوره=عصر ش��هریگری=تمدن و تشنیک شناسی=تکنولوژی زندگی میکند ،به جای
مانده است را ،از میان میبرد=باطل میکرد.
و با این همه ،در باره=مورد «ناس��خ و منسوخ» نس��ک=کتابهای فراوانی نوشته شده
است که ما در اینجا تنها=فقط به سه نویسنده بزرگی که در این باره=مورد سد=صدها
رویه=صفحه نوشتهاند اشاره میکنیم:
 1ـ الناسخ و منسوخ ـ اثر حجاجاالعور.
 2ـ ناسخ و منسوخ کدامند ـ اثر عبدالرحمن بن زید.
 3ـ کتاب ابی اسحاق ابراهیمالمؤدب در ناسخ و منسوخ.
«قرآن» و چند گانگی=تضاد چمراسهای=«آیات مکه» با «آیات مدینه»

در درازای=طول تاریخ ،آدمی=بشر بر پایه=اساس ناآگاهی فراگیر=کامل از پدیدهها
و رخداده��ا ،چیزه��ای دگرگونی=مختلف��ی را به نام=عن��وان «مقدس»« ،آس��مانی» و
«ماوراء طبیعت بودن» پرستش نموده و برای پاسداری=حفظ آن ،چه جانها که نداده
و چه خونها که بر زمین نریخته اس��ت .س��پنتا=مقدسآفرینیهای بشر به روی زمین
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بیگمان=ش��ک هم��واره نگر=توجه وی را به «س��تارگان»« ،س��یارهها» و «ماوراء زمین»
کشانده است=جلب نموده است.
«سپنتاها=مقدس��ات» آدمی=بش��ر از «آتش» گرفته تا «نور»« ،باران»« ،آب»« ،درخت»
و گونههای=انواع «جانداران=حیوانات» بوده اس��ت ک��ه کم کم نگاره یی=تصویری از
هر یک از اینها به نام=عنوان «تندیس=مجس��مه»یی س��اخته میش��ده اس��ت و آنها
«نماد=سمبل» نیروهای=قدرتهای ورای=ماوراء گیتیک=طبیعت بودهاند.
ه��ر چ��ه آدمی=بش��ر از «گون��ه َددوار=حال��ت توح��ش» ب��ه «گون��ه ش��هریگر=حالت
تم��دن» تزدی��ک میش��ده« ،سپنتاهای=قداس��تهای» وی نی��ز دگرگونی=تغیی��ر
مییافت��ه اس��ت؛ تا این ک��ه نس��ک=کتابهای دینی ج��ای گزین «س��پنتاهای نگاره
یی تندیس��ی==مقدسهای تصویری مجس��مهای» ش��ده و از آن پس سخن=حرف و
نوشته با بانم=عنوان «نسک سپنتا=کتاب مقدس» جای گاه سپنتاهای=مقدسهای
دیگ��ر را گرفته اس��ت ،ه��ر چن��د در جه��ان ام��روز و در س��رزمینها و تبارهای=قبائل
رنگارنگی=مختلف��ی ،هن��وز پندار=تفک��ر پرس��تش ب��ه میدان «نس��ک س��پنتا=کتاب
مق��دس» ج��ا نیفت��اده اس��ت=وارد نش��ده اس��ت ،وانگهی=ام��ا بیش��تر=اکثر
باشندگان=ساکنین گوپال=کره زمین برخوردار از «نسک سپنتا=کتاب مقدس» خود
هس��تند« ،تورات» از آن «کلیمیان»« ،انجیل» از آن «مسیحیان» و «قرآن» نسک=کتاب
«مسلمانان» .سپنتا=مقدس ش��دن این نسک=کتابها ،راههای موشکافی=تجزیه و
واکاوی=تحلیل و پژوهش در باره آنان را بسته است.
ب��ا ای��ن همه ،ن��ه تنه��ا از ام��روز و در آس��تانه س��ده=قرن  ،21ونکه=بلک��ه از روزگاران
کهن=قدی��م هم��واره گروه��ی از خردمن��دان بودهاند ک��ه همزمان و یا پ��س از چندی
از استوانی=اس��تقرار ی��ک نس��ک س��پنتا=کتاب مق��دس ب��ه گفتمان=بح��ث و
موش��کافی=تجزیه و واکاوی=تحلیل آن پرداختهاند ،وانگهی=اما این راه و روش چون
بس��یار بیمناک=خطرناک بوده است ،با کشتن=قتل و کش��تار پی در پی« ،پاسداران
دینها=ادی��ان» ترس و بیم=وحش��ت را س��ایهافکن مینمودهاند ،تا دیگ��ر بار راههای
سخن گفتن و گفتمان=بحث کردن هول=حول سپنتاها=مقدسها را ببندند.
ب��اری ،در پی واژگونی=س��قوط «کمونیس��م» از سوی=توس��ط جه��ان دار توانا« ،دین
اس�لام» ام��روز ،بازیچهی��ی ب��رای ب��ازی دادن بخش��ی از جه��ان نات��وان و نادار ش��ده
اس��ت بدین رو ای��ن بازیچهس��ازی ،خویشکاری=رس��الت خردمندان را بی��ش از پیش
کوشا=فعالتر مینماید تا از «قرآن» که پایه و ریشه=اساس «اسالم» است سخن گفته
شود و به چالش=نقد کشیده شود.
چنان چه در تاریخ آمده است «اعجاز قرآن» در سخن=کالم آن بوده ،زیرا سخن «پیامبر
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اس�لام» در «مکه» آن چنان زیبا و دلنش��ین بوده اس��ت که کمتر کسی میتوانسته در
«مکه» چون «پیامبر اسالم» بسراید.
ب��رای دری��اف=درک پایه یی=اصل��ی این نکته=مس��ئله باید چند چیز=م��ورد را پیش
رو=مد نظر داشت:
نخس��ت این که در آبخست=ش��به جزیره عربی ،که «قریش» تنها ب��ا بازرگانی=تجارت
و ی��ا گذر=عب��ور کاروانهای بازرگانی=تجارتی و یا هم ب��ا جنگهای تباری=قبائلی و
پروههای=غنائم بدس��ت آمده=حاصله از آن ،زندگی روزمره خود را میگردانده است،
س��خن زیبا گفتن بهترین سرگرمیها بوده است؛ تا آنجایی که بهترین سخنوران چون
خدای��ان بودهاند ،و سرودههایشان=اشعارش��ان در کنار ُبتها ب��ر دیوار «کعبه» آویزان
میشده است.
دوم این که «قریش��یان» که به «بنیاس��ماعیل» شناخته=مشهور بودهاند؛ را تیره=قوم
«بنی اسرائیل» «اُمی» میدانستهاند« ،اُمی» یانی=یعنی مردم=ملت و تیره یی=قومی
که نس��ک=کتاب ن��دارد ،یانی=یعن��ی هنوز در «گون��ه ددواری=حالت توحش» بس��ر
میبرد و از «نسک سپنتا=کتاب مقدس» برخوردار نیست ،بدین گونه=ترتیب «قریش»
تالش=س��عی میک��رد تا در برابر «اهل کت��اب» ،به گونهیی دیگر س��خنآفرینی کند و
بهترین سرودهها را بسراید ،با این همه ،تا پیش از «پیامبر اسالم» ،هیچ سراینده=شاعر
و س��خنران عربی ،نتوانس��ت کاری کند تا پایه=اساس و ریش��ه بی شهریگری=تمدنی
نادانیگر=جاهلی «قریش» را از «امی» و «بیکتابی» به «کتابداری» بکشاند.
در این سامهها=شرایط «پیامبر اسالم» از چهل سالگی با پندار=تفکر آوردن نوشتهیی
برای «قریش» ،کار ُکشته=وارد میدان میشود.
«پیامبر اس�لام» ،در جای گاه=بعنوان کارواندار «خدیجه» بانوی زیبا ،بازرگان=تاجر،
فرمدار=رئی��س و ش��هردار «قری��ش» ،دهه��ا ب��ار به سراس��ر دنی��ا گشت=س��فر نمود و
«رم» و «س��وریه» آش��نا ش��د .وی به
ب��ا فرهنگه��ا و ش��هریگری=تمدنهای «ای��ران»ُ ،
تندی=شدیداً زیر هنایش=تحت تأثیر «خسروانیها» و «سرودههای کیشی=مذهبی
ای��ران» جای=ق��رار میگی��رد و پ��س از آش��ناییاش ب��ا «روزبه��ان»؛ نخس��تین=اولین
سرودههای خود را به سایاگ=سبک پارسی ،وانگهی=اما به زبان عربی میسراید ،که
به تندی=شدیداً مایه=مورد نگرش=توجه نزدیکانش روبرو=واقع میشود.
نمازهای پنج گانه؛ برداشتی=اقتباس از «زرتشت» ایرانی

نخس��تین س��خن «پیامبر اس�لام»« ،بس��ماللهالرحمنالرحیم» اس��ت که چنانچه گفته
شد برگردان=ترجمه فراز=جمله نخس��ت=اول نیایشها (نمازها)ی زرتشتی است؛ از
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سویی=طرفی نمازهای زردش��تی نیز پنج گانه بوده است ،که پنج گاهه=نوبتی بودن
نماز در اسالم نیز ،برداشتی=اقتباس از «زردشت» میباشد:
 1ـ نماز بامداد یا برو شید=صبح :نماز گاههاون (از برآمدن خورشید تا نیمروز).
 2ـ نماز نیمروز=ظهر :نماز گاه رپتون (از نیمروز تا پس از نیمروز).
 3ـ نماز پس از نیمروز=عصر :نماز گاه ازیرن (پس از نیمروز تا رفتن خورشید).
 4ـ نماز فرو شید=مغرب :نماز گاه سروثرم (از رفتن خورشید تا شامگاهان).
 5ـ نماز شامگاه=عشاء :نماز گاه اوشهی ناای (از شامگاهان تا برآمدن خورشید).
در همی��ن ج��ا ی��ادآوری نکتهی��ی بس��یار بایس��ته=ضروری اس��ت ک��ه اگ��ر م��ا در
پژوهشهای خود از همسانی=ش��باهت و همس��ایی دینها=ادیان سخن میگوییم،
ب��ه هی��چ روی=اب��داً بر آن نیس��تیم ت��ا از دینی ب��ه دینی دیگ��ر بگریزی��م ،ونکه=بلکه
ام��روزه همه=تمام��ی دینها=ادی��ان ب��ا سرپرس��تان=متولیان خ��ود از داس��تانهای
نخس��تین=اولیه و آماجهای=اه��داف بنی��ان گ��ذاران آن بس��یار دور ش��دهاند ،و کار
م��ا یک پژوهش تاریخی اس��ت؛ و اگر ه��م از آن برآیندی=نتیج��های بخواهیم بگیریم،
ب��ا پاس=حف��ظ ارگمندی=احت��رام ب��ه ه��ر اندیش��ه و پندار=تفک��ر دینی هر کس��ی،
آماج=هدف رفتن به سوی خردگرایی و «الئیسیته» است.
ب��اری« ،پیامب��ر اس�لام» در آغاز=ابت��دای جنبش=حرکت خ��ود با س��رودن و خواندن
چمراس=آی��ه به سایاگ=س��بک پارس��ی ،دلها را میربای��د و هوایی=ج��وی نوین از
سهشمندی=احساس و مهر=عاطفه را در میان عربها=اعراب میآفریند ،وانگهی=اما
پس از آن که کمی توان=قدرت گرفته و در «مدینه» رهبر سیاسی هم میشود ،از چهره
ی��ک «پیامبر» ب��ا یکرنگی=صفا و مهربان=صمیم��ی با مهر=عاطف��ه و مهربان ،به یک
«فرمانده س��پاهیگری=نظامی» و ی��ک «رهبر کشورداری=سیاس��ی» دگرگون=تبدیل
میشود و سایاگ=سبک سخن گفتن و سرودنش نیز دگرگونی=تغییر میکند.
بدی��ن رو اس��ت ک��ه آن زیبای��ی و ش��یوایی س��خن=کالم ک��ه در «مک��ه» داش��ت ،در
«مدینه» گم میش��ود ،بهترین نمونهاش «قصارالس��ور» میباشد که به چه زیبایی ویژه
یی=خاصی س��روده شده و دارای چه بار بزرگ سهشی=احساسی ،مهرآمیز=عاطفی،
هن��ری ،س��روده یی=ش��عری و س��خنورانه=کالمی اس��ت ،اما س��رودههای بلن��د و ُپر
گنجایش=حج��م «مدین��ه» به س��خنرانیها و گفتاری بس��یار پیش پ��ا افتاده=عادی،
بازگفت=تکراری و گاه=احیاناً پادگونه=متناقض جابجا=تبدیل شده است.
پادگونه=متناق��ض را «علم��ای اس�لام» در درازای=طول تاریخ ،با نام=عنوان «ناس��خ»
و «منس��وخ» ه��م ی��اد کردهاند ،و چن��ان چه در تاریخ آمده اس��ت ،در س��ده=قرنهای
نخستین=اولیه اس�لام ،نسک=کتابهای بسیاری در پادگونههای=تناقضات «قرآن»
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از سوی=توسط دانشمندان=علمای اسالمی نوشته شده است:
«جاللالدین عبدالرحمن سیوطی» در پوش��ینه=جلد دوم نسک=کتاب «االتقان فی
ق��رآن الکری��م» در بخش چهل و هش��تم آن با نام=عنوان« :مش��کل ق��رآن و اختالف و
تناقض در آن» به اندازه ده رویه=صفحه نوشتار=مطلب نوشته است ،و با بازگفت=نقل
گفتههایی از بزرگان تاریخ اس�لام آورده اس��ت؛ که بخشهایی از «قرآن» که به چش��م
م��ا پادگونه=متناق��ض و پندارین=موه��وم میآی��د ،چمراسهایی=آیات��ی اس��ت ک��ه
زدوده=نسخ شده است ،زیرا که در باره هر نکته یی=مسئلهای باید «قول متاخر» آن را
گرفت و «قول متقدم» را رها ساخت.
در ای��ن جا ،نمونههای��ی از پادگونههای=تناقضات «قرآن» را که دانش��مندان=علمای
بزرگ اسالم بازگو=نقل نمودهاند ،میآوریم:
{....ال اقسم بهذا البلد....
من به این سرزمین سوگند نمیخورم.
سوره بلد آیه }..1تناقض آن:
{...و هذا البلد امین...
که این سرزمینی امن است.
سوره تین آیه }...3{...الل��ه خال��ق کل ش��یء ....فق��ط خداوند آفریننده همه چیز اس��ت - .س��وره زمر آیه
}...62
تناقض آن:
{...و تخلفون افکا ....و تهمت را میآفرینند - .سوره عنکبوت آیه }..17
و در جایی دیگر:
{...و اذ تخلق مکن الطین ...اش��اره اس��ت به عیس��ا :که از گل پرندهای میآفرینی- .
سوره مائده آیه }...110
{...اتق��و الله حق تفاته ....حق تقوای خداوند را (ب��زرگ) بجای آفرید - .آل عمران آیه
}..102
و تناقض آن:
{...فاتقو الله ما استتطعتم ....پس تقوای خدا را به اندازه توانتان بجای آورید - .سوره
تغاین آیه }..16
{...یسئلونک عنالخمر قل فیها منافع اللناس .....در باره نوشابههای مستکننده از
تو میپرسند ،بگو در آنها برای مردم سودهایی است}....
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و تناقض آن:
{...یسئلونک عن الخمر قل رجس من عمل الشیطان ...در باره نوشابه مستکننده از
تو میپرسند ،بگو کار نادرستی است از کارهای شیطان}....
چنان چه گفته ش��د با همه این که=علیرغم چمراسها=آیات و س��ورههای بسیار زیبا،
دلنش��ین و فرجودآوری=اعجازگری که در «مکه» با رایزنی=مش��اوره کس��انی=افرادی
چون« :روزبهان ایرانی» خوانده میشد ،وانگهی=اما در «مدینه» چون رایزنان=مشاوران
و یاران نزدیک «پیامبر اسالم» هم دگرگونی=فرق میکنند و عربهای=اعراب بسیاری
از «انصار» و «مهاجرین» دور او را گرفته و جزو رایزنان=مش��اوران و دوس��تان=اصحاب
برجس��ته وی میش��وند ،شیوه س��رودن پارس��ی دگرگون=تبدیل میش��ود به سخنان
بلندی که خو وار=عادتاً س��خنهایی بوده اس��ت که در میان «یهودیان»« ،مسیحیان»
و «اعراب جاهلی» رایگ=رایج بوده اس��ت ،و همچنین سخنان یاران «پیامبر اسالم» در
جای گاه=بعنوان «آیات قرآن» در تاریخ میماند ،به ویژه این که «کتاب اسالم» سالها
پس از مرگ=وفات «پیامبر اس�لام» ِگرد=جمعآوری میش��ود آن هم با تندی=شتاب
و چابکی=عجلهی��ی ک��ه «خلف��ا» در هماوردی=رقاب��ت ب��ا «گویشه��ا» و نوش��تههای
دگرگونی=مختلفی از «قرآن» توس��ط نویسنده گان=کاتبان و منشیان «پیامبر اسالم»
داشتهاند.
بدین رو اس��ت ک��ه خواندن این نس��ک=کتاب ب��ا برگردان=ترجمه پارسی=فارس��ی و
خواندن گزارشها=تفاسیر و نسک=کتابهایی که از سوی=توسط «علمای بزرگ» در
باره «قرآن» نوشته شده است را ،به همه خواننده گان سپارش=توصیه میکنیم ،تا این
که پندارهای=ذهنهای آزاد و پژوهش��گر بتواند به آسانی=راحتی نکتههای=مسائل
پیش آورده=مطروحه را دریابد.
همانا=البته برگردان=ترجمه پارسی درستی هم شوربختانه=متأسفانه نیست=وجود
ن��دارد ،جز آنچه در س��الهای فرجامین=اخیر از سوی=توس��ط «آیتی» به نام=عنوان
«ترجمه قرآن» چاپپخش=منتشر شده است.
«قرآن» نسک=کتاب خوش خوان و ماندنی

در این که «قرآن» سرودهیی ست زیبا به ویژه «قصارالسور» آن که بیشتر در «مکه» و در
گاهه=مرحله نخس��ت=اول واگشت=انقالب پیامبر اسالم آمده است ،دو دلی=شکی
نیس��ت و اگر رازهایی=اس��راری از این نس��ک=کتاب ماندن��ی را بازگو=نقل میکنیم؛
آماج=هدف در زدودن=نفی آن نداریم! ،زیرا که «قرآن» نسکی=کتابی است تاریخی،
ادبی ،فرزانی=فلس��فی که میتوان در باره=مورد آن رویهها=صفحات نوش��ت؛ چنان
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چ��ه انگارش��گران=ریاضیدانان با دلتش ش��مارهها=علم اع��داد ،انگارههای=نظریات
شمارش��ی=عددی در پیوند=رابط��ه ب��ا ای��ن نس��ک=کتاب دادهاند و ستارهشناس��ان
بر پایه=اس��اس دان��ش خ��ود آن را واکاوی=تحلیل کردهاند ،و یا بهمان=فالن اس��تاد
رایانه=کامپیوت��ر ،آن را به رایانه=کامپیوت��ر داده و چه فرآوردههایی=نتایجی در آورده؛
به ویژه در پیوند=رابطه شمارهها=اعداد و شماره=عدد  19و...
و یا بهمان=فالن پزشک از نگر=نظر پزشکی نسکی=کتابی در این باره=مورد نوشته و
دیگر=غیره ...که بیش��تر=اکثر این نسکها=کتب به زبان عربی و پارسی از نگر=نظر
نگارنده گذشته است .به ویژه روگرفت=نسخه بنیادی=اصلی نسک=کتاب آن نویسنده
مصری در پیوند=رابط هماهنگی=تنظیم شمارش��ی=عددی «قرآن» ...و وانگهی=اما
ما در این نوش��تهها از رازهای=اس��رار نوینی=جدیدی پ��رده برمیگیریم که اگر این را
به رایانهها=کامپیوترها بدهیم! باز در باره همین نوش��تهها نیز واکاویها=تحلیلها و
برنامههایی هماهنگ تر=منظمتر از نوشتهها باز خواهد داد!!
رایزنان=مشاوران پارسی ،حبشی و رومی پیامبر اسالم و واژههای نا=غیر
عربی در «قرآن»
چن��ان چ��ه باره��ا نوش��تهیبم ،و در نس��ک=کتاب «از میترا ت��ا محمد» بازبینی=ش��رح
دادهایم ،بنیادی=اصلیترین رایزنان=مشاوران پیامبر اسالم «سلمان فارسی» از ایران،
«بالل حبش��ی» از حبش��ه ،و «صهیب» از روم بودهاند ،و هر س��ه از دانشمندان=علما،
روشن اندیش��ان=فکران و اندیشمندان سرزمین خود بودهاند ،و زبانهای مادری این
س��ه تن و دیگر یاران و دوس��تان پیامبر اس�لام چون یهودیان ،نبطیان و س��ریانیان در
«قرآن» اثر داشته است.
پیامب��ر اس�لام چن��د رایزن=مش��اور برجس��ته داش��ت ک��ه در دوره=ط��ی کال��ب
گیری=شکلگیری واگشت=انقالب تا ساختن «مدینه فاضله» ،وی را یاری میکردند،
و ب��ا آن که=علیرغ��م بارها در «قرآن» آمده اس��ت که این نس��ک=کتاب ب��ه زبان عربی
ف��رود آم��ده اس��ت ،وانگهی=ام��ا واژههایی ب��ه دیگر زبانه��ای ش��هریگر=متمدن آن
دوران نی��ز در نس��ک=کتاب پیامبر اس�لام به چش��م میخ��ورد که ب��ی گمان=احیاناً
این واژهها همان س��خنان یاران نزدیک پیامبر اس�لام اس��ت؛ که از سرزمینهای دیگر
بودهاند و در بر آن ش��دن=تصمیمگیریها و س��رودههای پیامبر اس�لام نخش=نقش
داش��تهاند و در هنگامههایی ناگزیر=مجبور میش��دهاند ت��ا از واژه گان=کلمات زبان
ریش��ه یی=اصلی خود برای رساندن اندریافت=مفهوم فراگیر=کامل سخن خود بهره
ال این واژهها عربزده=معرب شدهاند ،یانی=یعنی
وری=اس��تفاده کنند و هماره=معمو ً
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در چارچوب=کادر دستور زبان عربی گردانش=صرف شدهاند.
چن��ان چ��ه در رویههای=صفح��ات پیش��ین=قبل چن��د نمون��ه را ی��ادآوری کردی��م،
پ��س از ای��ن که سایاگ=س��بک نو پیامبر اس�لام در آفرین��ش «قرآن» در می��ان یاران و
همبودگاه=جامع��ه آن روز مس��لمانان ج��ا افتاد ،بدیهی اس��ت که دیگر ی��اران نزدیک
او بتوانن��د چون او بس��رایند و س��خن بگویند ،مانند :چه��ار پارههای=رباعیات «خیام»
و ی��ا چکامههای=غزلیات «حافظ» و یا سروده=ش��عر نو «نیما»! اگر کس��ی به خوبی با
«خیام» و «حافظ» آشنا باشد و فرخوشی=ذوق سرایندگی=شاعری هم داشته باشد؛ با
الگو و نمونه=س��ر مشق جای=قرار دادن آنها میتواند به سایاگ=سبک آنان بسراید!
دیروز و امروز این نکته=مس��ئله به خوبی در جهان ادب بس��ودنی=ملموس بوده است
که کسی سایاگی=سبکی ویژه=خاص آورده و واپس ترها=بعدها ،دیگران توانستهاند
به همان سایاگ=سبک سخن بگویند و به همان سایاگ=سبک بسرایند.
بودن=وج��ود دهها واژه پارس��ی در «قرآن» و زبان عرب ،بهتری��ن گواه و فرنود=دلیل بر
داوی =ادعا و انگاره=نظریه ماست.
واژههای پارسی در «قرآن» و زبان َع َرب

«آدم» از «او» پارس��ی ،در چم=به معنای تنها و نخس��تین و «دمنه» پارس��ی در چم=به
معنای آفریده ،که در زبان پهلوی «او دام» و «آدم» است ،میآید.
«او دام» در زب��ان کهن پارس��ی؛ به چم=معنای «نخس��تین آفریده» و ی��ا «تنها آفریده»
میباش��د که همانا=البته در اندیشههای آریایی به «مشی» و «گیومرس» که نخستین
آفریده روی زمین میباش��ند ،نیز گفته میش��ود .این نام و یا واژه ،بارها در «قرآن» بهره
وری=استفاده شده است.
«آش��وب» واژهیی پارسی اس��ت ،که به درون=وارد زبان عرب شده و بازههای=مشتقات
بسیاری از آن پدید آمده است:
«اشائب» :به چم=معنای گروههای درهم ریخته از چند تیره ،آمیختهها
«شائبه» :آلودگی ،درهم ریخته ،ناپاکی شلوغ ،گمان نادرست ،آمیزش
«مشوب» :آشوب دل ،پریشان ،درهم ،بهم خورده ،آمیخته ،درهم شده.
«آیه ،آیت» واژهای پارسی است؛ که از آمدن میآید در زبان پارسی :آیم ،آیی ،آید ،آییم،
آین��د را داریم که «آیه» به چیزی که آمده اس��ت ،میگویند .ای��ن واژه در زبان عرب و به
ویژه در «قرآن» به چم=معنای چیزی که آمده است ،نشانه« ،اسوه»« ،دلیل» و «حجت»
آمده است.
«ادب» واژهیی س��ت که عرب از «ادیپ و دیپ» پارس��ی گرفته اس��ت .ریش��ه بسیاری از
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واژههای پارسی چون دبیر ،دبیره ،دبیرخانه ،دبیرستان از همین «دیپ» (ادب) بیرون
آمده اس��ت« .دیپ و ادی��پ» به چم=معنای دانش ،فرهنگ ،هن��ر ،فرهیختگی ،پاس،
ارج ،منش ،شیوه ،روش ،آیین میباشد.
«اباریق» که افزای=جمع «ابریق» میباش��د ،از واژه پارس��ی «آبریز» گرفته شده است و
عربزده=معرب آن «ابریق» گشته است.
«آبریز» به پارچها و تنگهایی گفته میشود که آب و یا هر روانی=مایعی را در آن جای
دهند و گروهی=جمعی را با پر کردن جامها پذیرایی کنند...
بهره وری=استفاده در «قرآن» :باکواب و اباریق و کاس من معین (سوره ) 56
«اس��تبرق» واژه پارس��ی آن «س��تبرگ» ب��وده اس��ت؛ ک��ه پوش��اک=لباسهای زیب��ای
کلفت=ضخیم را میگفتهاند و به ش��وند=خاطر نبود=عدم واج=حرف «گاف» در زبان
عرب« ،قاف» جای آن را گرفته است.
بهره وری=استفاده در «قرآن» :اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهماالنهار یحلون
فیها من اس��اور من ذهب و یلبس��ون ثیابا خضرا من س��ندس و اس��تبرق (سوره  18آیه
)31
«برق» در پارس��ی «برغ» و از ریش��ه «مورغ» و «وراغ» آمده اس��ت ،و در زبان دری به آن
«ب��رخ» میگوین��د ب��ه چم=معنای «روش��نایی ـ تابش ـ درخش��ش ـ رخش��ندگی و زبانه
کشیدن آتش» میباشد.
«بارق��ه و «ب��راق» نیز از همی��ن واژه «برغ» بیرون آمده اس��ت که «بارغ��ه» در چم=یعنی
«آذرخش ـ فروغ ـ روش��ن ـ براق ـ پرتو ـ فروزانی ـ پر درخش��ش ـ تابان ـ برغ زن ـ برغدار»
(با غین درست)
«بل��ور» واژهی��ی اس��ت پارس��ی ک��ه ب��ه چم=معن��ای «درخش��نده ـ پرتوافک��ن ـ تابنده ـ
شیشهگونه ـ شیشهای و تیر زدی» میباشد.
«بی��ع» واژهای اس��ت ک��ه در زبان عرب ب��رای فروش و فروختن اس��تفاده میش��ود و از
واژه=کلمه پارس��ی «بای» گرفته شده است« .بای» یانی=یعنی «از دست رفته» و «بای
دادن» چی��زی در براب��ر چی��زی دیگر به کس��ی دادن که ب��رای عربها=اع��راب همان
«ف��روش» و «فروختن» چم=معنی میدهد .وانگهی=اما در زبان پارس��ی به «معامالت
تاخت��ی» و «معام�لات تعویض��ی» و ب��ه «باخته��ا» در «قم��ار» و سامه=ش��رطبندیها
گفته=اط�لاق میش��ده اس��ت .بهمان=فالن کس س��د=صد دین��ار به «ب��ای» داد...
یانی=یعنی س��د=صد دینار باخت ،س��د=صد دینار از دس��ت داد .کالهش را در برابر
پیراهنی به «بای» داد.
بهره وری=استفاده در قرآن :یوم البیع (سوره  2آیه )254
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«تجس��س» از ریش��ه پارسی «جس��ن و جستن» گرفته ش��ده اس��ت؛ که به چم=معنای
«بررسی ـ پژوهش ـ کنکاش ـ کاوش و جستجو» میباشد.
واژه «جاس��وس» ک��ه در زب��ان عرب��ی ـ پارس��ی ـ ترک��ی ـ اردو ـ پش��تو ـ ارمن��ی و ...بهره
وری=استفاده میشود نیز از همین واژه پارسی «جست و جستن» گرفته شده است.
واژه «متجس��س» که به چم=معنای «جویاگر ـ پژوهشگر ـ کاوشگر و جوینده» میباشد
هم از همین ریشه برخاسته است.
«تخمین» از ریش��ه پارس��ی «خمن» (چون س��من) و «گمان» گرفته ش��ده اس��ت که به
معنای «ارزشیابی ـ وراندازی ـ بهاگیری ـ برآورد ـ اندازهگیری و »...میباشد.
«ترجمان» که در پهلوی و پارس��ی «تورگمان» میباش��د از زبان پارس��ی به درون=وارد
زبان عرب شده است و واژههای بسیاری از آن پدید آمده است از نمونه=جمله «ترجمه
ـ مترجم ـ دارالترجمه و»...
«تکدی» و «متکدی» از ریش��ه «گدا» گرفته ش��ده اس��ت و به ش��وند=دلیل نبود=عدم
واج=ح��رف «گاف» در زب��ان ع��رب «کاف» جای آن را گرفته اس��ت ،که ب��ه چم=معنای
«گدایی کردن و درخواست نمودن» میباشد.
«تکیه» ریش��ه این واژه که پارس��ی اس��ت« ،تک» میباش��د و واژههای «اتکا ـ اتکا کردن
ـ ات��کا به نفس ـ متکی ـ متکا و »...در زبان پارس��ی نیز بهره وری=اس��تعمال میش��ود
«تک» در زبان و پارس��ی به چم=معنای «تنها به جایی پش��ت داده ـ پشت نهاده ـ یکه ـ
یگانه ـ تنها کم و اندک» آمده است.
«تفال» که به چم=معنای «بخت خوانی ـ سرنوش��تگویی و فالگیری» میباشد نیز از
ریشه «فال» و «بخت» پارسی گرفته شده است.
«تهویه» این واژه از ریش��ه پارسی «هوا» گرفته ش��ده است« ،هوا» در زبان پارسی به گاز
بیرنگ��ی گفته میش��ود که یک پنج��م آن «اکس��یژن» و چهار پنج��م آن« ،ازت»« ،گاز
کربنی��ک»« ،بخ��ار آب» و اندک��ی از گازه��ای گرداگرد=جو گوپال=کره زمی��ن را همراه
داش��ته باشد .هست=وجود این گاز به چش��م نمیآید و تنها=فقط در هنگام وزش باد
دریافت=احس��اس میش��ود ،در زبان پارس��ی به جای «تهویه» میتوان از «هوا دادن ـ
پاک نمودن هوا» بهره وری=استفاده نمود.
«جنس» از واژه پارس��ی (گنس» «گنوس» (به معنای ش��ناخت و ش��هادت) گرفته شده
است که واژه «مجوس» هم از آن آمده است.
«گن��وس» در روزگاران کهن=قدی��م در میان آریاییان به نام=عنوان یک افس��انه دینی
پیش کشیده=مطرح بوده است .آماج=هدف این آیین که به «وحی الهی» باور داشته
اس��ت ،تالش در راه=جهت همبس��ته و یکپارچه=متحد نمودن انسان با خداوند بوده
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است .آیین «گنوس» ،هتا=حتی به یونان و دیگر سرزمینها پیشروی=سرایت نموده و
نشانههایی از آن در مسیحیگری هم بر جای مانده است.
اعراب ،مردم=ملت «گنوس» را که پندار=تفکر و اندیشه دیگری نسبت به پندار=تفکر
و بتورهای=عقای��د مردم بادیه=صحرانش��ین داش��تند را ،انس��انهایی از گونه=نوع و
اندیش��ه=تفکری دیگر میخواندند ،و «گن��وس» از نگاه آنه��ا؛ یانی=یعنی «غیرتازی»
و «گاف» ک��ه در زب��ان عرب نبوده=وج��ود نداش��ت ،دگرگون=تبدیل به «جیم» ش��د و
واژههای «تجانس ـ تجنیس ـ جنسیت ـ مجانست و »...از آن بدست آمد=تولید شد.
«جهنم» همان واژه پهلوی و پارس��ی «گهنم» (گهنام) میباش��د ک��ه به معنای «دوزخ ـ
جای گاه آتش و جایی برای گناهکاران» است.
بهره وری=استفاده در «قرآن» :و کفی بجهنم سعیرا (سوره  4آیه )55
«خزانه» از واژه پارس��ی «گنج» ساخته شده اس��ت که پارسی آن «گنج خانه» میباشد.
زاوری=تولید ش��ده
البته در زبان عرب «خزینه = گنجینه» ـ «خازن = گنجدار» و ...هم َ
است.
همانا=البت��ه ب��ه تاالب=حوضه��ای آب گرم پیشین=س��ابق تن ش��ویه=حمامها هم
«خزینه» میگفتند ...و «کنز» نیز همان «گنج» پارسی است که با تغییر دو واج=حرف
وارد زبان عرب شده است.
«خش��ونت» که از ریشه «خشن» پارسی گرفته ش��ده است در زبان عرب به چم=معنای
«تندخویی ـ درش��تخویی ـ بدرفتاری ـ س��تمگری و »...آمده اس��ت .وانگهی=اما واژه
«خشن» در پارسی به چم=معنای «لباس سخت و زمخت» بوده است.
«خیال» از ریش��ه پارس��ی «خولیا» گرفته ش��ده اس��ت که به چم=معنای «پندار ـ گمان
ـ آهن��گ و اندیش��ه» میباش��د و عربها=اعراب از آن واژههای «مخیل��ه ـ تخیل و »...را
زاوری=تولید نمودهاند «مالیخولیا ـ مالیخولیایی» نیز از «خیال» بیرون آورده=استخراج
شده است.
«دور» از واژه پارس��ی «دورک» گرفته شده اس��ت به معنای «گردش ـ پیرامون ـ گرداگرد
ـ هن��گام ـ زم��ان ـ گش��تن ـ گردی��دن ـ دوره و »...در زبان عرب واژههای بس��یاری چون
«ادواری ـ دایره ـ دورا ـ مدور ـ مدیریت و »...از آن زاوری=تولید شده است.
«دین» در زبان پارس��ی و پهلوی به چم=معنای «آیین ـ کیش ـ جزا و پاداش» میباش��د
و نیز نام روز بیس��ت و چهارم از هر ماه خورش��یدی و نام فرش��تهیی است .در زبان عرب
واژههایی چون «دیانت ـ متدین و »...از آن زاوری=تولید شده است.
«دین��ار» «دنیر» واژهیی پارس��ی اس��ت که ب��ه ماره=س��کههای زرین=ط�لا میگویند.
س��نگینی=وزن ه��ر دین��ار چه��ار و نیم گرم بوده اس��ت« .دین��ار» به زب��ان «التین» نیز

 / 292یسراپ کبس ییهدورس نآرق

اندرون=وارد شده است که به آن «دناریوس» میگویند.
«رده» واژهی��ی اس��ت پارس��ی ب��ه چم=معن��ای «نش��ان و اث��ر» چ��ون «رد پ��ا» و نی��ز ب��ه
چم=معن��ای «راد ـ دالور ـ جوانم��رد ـ دلیر ـ دانا ـ ی��ا خرد و »...که در زبان عرب به جای
ال ای��ن واژه برای
«ب��از گردانی��دن ـ ب��از دادن و بازگش��ت» آم��ده اس��ت و همواره=معمو ً
خردمن��دان ـ اندیش��مندان و دالوران آریایی به کار میرفته اس��ت و عربها=اعراب به
کسانی میگفتهاند که از اندیش��ه=تفکر نوین به پندار=تفکر گذشته برمیگشتهاند،
و واژهه��ای «تردد ـ اس��ترداد ـ مردود ـ مرت��د ـ ارتداد» نیز از همی��ن واژه زاد وری=تولید
شده است.
«رس = الرس» در زبان پارسی به چم=معنای «چاه» و فرو رفتگی میباشد و همانا=البته
«رود ارس» را هم در س��رزمین آریا داریم که برخی از گزارشگران=مفس��رین« ،اصحاب
الرس» را کسانی دانستهاند که در کنار «رود ارس» زندگی میکردهاند:
بهره وری=اس��تفاده در قرآن« :و عادا و ثمودا و اصحاب الرس« ....»...عاد» و «ثمود» و
«اصحاب رس» و دودههای=نسلهای بسیاری را که میان آنها بودند.
«روم» نامی اس��ت ک��ه آریاییان ،مردم��ان التین و یون��ان کهن=قدیم (رمی��ان) را با آن
میخواندند و از پارسی به زبان عربی رفته است.
بهره وری=استفاده در قرآن :غلبت الروم (سوره  30آیه  )1سورهای در «قرآن» به همین
نام خوانده شده است.
«زاد» ک��ه در پارس��ی ب��ه معن��ای «هس��تی یافت��ه ـ پدید آمده و آفریده ش��ده میباش��د
ان��درون=وارد زب��ان عرب��ی ش��ده و واژه گانی=کلماتی چون «زی��اد ـ زید ـ زای��د ـ تزاید
و »...از آن تولید ش��ده اس��ت .در پارس��ی امروز ،واژههای بس��یاری هست=وجود دارد
ک��ه واژه=کلمه «زاد» در آن به کار رفته اس��ت :چون «آدمی��زاد ـ پاکزاد ـ پریزاد ـ خانهزاد
ـ دیوزاد و.»...
«زرق» که پارس��ی آن «زرگ» بوده ،به چم=معنای «زرگونه» میباشد که چم=معناهای
بس��یاری چون «تابان ـ درخشنده ـ رخش��ان و نورانی» را نیز در بر دارد .در زبان عرب از
این واژه «ازرق = رنگ بنفش» و «تزریق = سوزنزنی» نیز زاد وری=تولید شده است.
«زمان» این واژه در ریشه=اصل پهلوی و پارسی است که به چم=معنای «وقت» ـ هنگام
ـ روزگار و نیز به چم=معنی «ا ََجل» و «مرگ» نیز به کار گرفته میش��ود« .زمان» به زبان
عرب��ی راه یافت و واژه گانی=کلماتی چون «ازمنه ،مزمن و »...از آن گرفته=اس��تخراج
شده است.
«زنجبیل» که در زبان پارس��ی «شنگلیل»« ،ش��نگویر» و یا «سانگیپیل» بوده است و در
زبان عربی «زنجبیل» شده است که «زنجفیل» هم خوانده=تلفظ میشود« .شنگلیل»
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گیاه��ی اس��ت با برگهای دراز مانند=ش��بیه ب��رگ «نِی» که گلهای خوش��هیی و زرد
داش��ته و از ریش��ههای آن ش��اخههایی به ش��کل «نِ��ی» بی��رون میآید ک��ه در بیخ آن
ُدژپیه=غدههایی میزاید=تولید میشود که همان را «شنگلیل» (زنجبیل) میگویند.
از این گیاه برای خوش��بو=معطر نمودن برخی خوراک=غذاها و نیز در پزش��کی=طب
بهره برداری=استفاده میشود« .زنجبیل» در هندوستان ،تاجیکستان و برخی=بعضی
جاهای=نقاط ایران میروید.
«س��رادق» در زبان پارس��ی به راهروهای زیرزمینی میگویند و «سردار» نوشته میشود
که به چم=معنای «دهلیز» هم میباش��د .دهلیز ،که در ریش��ه=اصل پارسی است؛ در
زبان عرب بهره برداری=استفاده میشود.
«س��رداق» ب��ه راه تن��گ و دراز و راهروهای باری��ک میگویند ،ک��ه در جاهای=مناطق
گرمس��یر ب��رای گری��ز از گرم��ا در زی��ر خانهها س��اخته میش��د .این ش��یوه ام��روزه نیز
در بیش��تر=اکثر ش��هرهای کوی��ری ای��ران از نمونه=جمل��ه «تب��س گلش��ن» مایه بهره
برداری=مورد اس��تفاده میباش��د و بیش و کم=تقریباً هر خانهیی س��ردار و یا سردابی
دارد.
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم س��رادقها (سوره  18آیه
)29
«سجل» در پارسی کهن ،به دفترهای داوران (قضات) و دبیران (منشیها) میگفتهاند.
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :یوم نطوی الس��ماء کطی الس��جل للکتب (سوره  21آیه
)104
«سجیل» از دو کلمه پارسی (سنگ و گل) ساخته شده است و به پاره گل خشکیده که
چون سنگ باشد میگویند.
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :و امطرنا علیها حجارة من س��جیل منضود (سوره  11آیه
)82
«سکر» عربزده=معرب «شکر» است و...
«س��که» واژهای اس��ت پارس��ی و ب��ه آلت��ی میگفتهان��د ک��ه ب��ا آن پ��ول توپالی=فلزی
میس��اختهاند .به س��که« ،می��غ درم» و «میغ دینار» ه��م گفتهاند« .س��که» در چم=به
معنی کوچه راس��ت راس��ته درختان و آهنی که ب��ا آن زمین را ش��یار میکنند نیز آمده
است.
«س��قر» که در پارس��ی و پهلوی «س��گر» میباش��د .نامی برای «آتش واپیس��ن=آخرت»
اس��ت که گناهکاران در آن خواهند س��وخت و نیز به چم=معنی ژرفای=قعر چاه آتش
میباشد.
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«س��قف» که عربزده=معرب «چخت» میباش��د به چم=معنی بام ـ آسمانه ـ تارم ـ تاغ ـ و
آسمانسرا میباشد و ریشه پارسی آن «اسکوپ» و «اشکوب» میباشد.
«سل» یک نوع بیماری است که از روزگاران کهن در میان آرایاییان شناخته شده بوده
است و «میکروب» آن در سال  1882از سوی=توسط دانشمند=پرفسور «کخ» آلمانی
نویافته=کشف شد.
این بیماری به بخش=قس��متهای دگرگون=مختلف بدن چون استخوان ـ «مفصل» ـ
«ریه» و «کلیه» واگیری=س��رایت میکند و ش��ناخته شده=مشهورترین آن «سل ریوی»
است« .میکروب سل» از راه=طریق برخورد با بیماران و گرد و خاک و هوای آلوده به این
«میکروب» و یا از راه دس��تگاه گوارش=جهازهاضمه ،و از راه=توسط خوراک=غذاهای
آلوده جابجا=منتقل میشود.
ِ
«سلسبیل» در زبان پارسی کهن به چشمهیی در بهشت میگفتهاند که می خوشگوار
از آن بیرون میآمده است ،و نیز به چم=معنی نرم و روان هم آمده است.
«س��ماجت» این واژه از ریش��ه «س��مج» که پارس��ی میباشد ساخته ش��ده است؛ که به
چم=معنی پافشاری ـ لجبازی ـ پیله کردن ـ پی افشری و یکدندگی است.
«س��ندس» این واژه که پارس��ی اس��ت ب��ه چم=معنی دیب��ای نازک ـ پارچه ابریش��می ـ
زربفت و دیبای لطیف و گران بها=قیمت میباشد.
بهره وری=استفاده در قرآن :با کلمه استبرق ،سندس هم آمده بود (آیه  31سوره )18
«س��پاس» از ریشه «سیاست» و ساستاری پارسی گرفته ش��ده است که به چم=معنای
چاالک ـ زیرک ـ سیاستمدار و سیاستپیشه میباشد.
«س��یل» ب��ه چم=معن��ی تن��دآب و توف��ان آب و ی��ا آب دیوان��ه ـ زمینک��ن و پیچان آب
میباش��د که در پارس��ی کهن به آبه��ای فراوانی که در پی=اثر بارندگی تند=ش��دید
و زیاد مایه=موجب خرابیهایی بر روی زمین میش��ده اس��ت ،گفته=اطالق میش��د.
در زبان عربی واژههای بس��یاری از «س��یل» درس��ت ش��ده است چون س��یال ـ سیاله و
دیگر=غیره.
«شهر» در زبان پهلوی به چم=معنی آبادی بزرگی است که دارای خیابانها ـ کوچهها
ـ خانهها و دکانهای فراوان باش��د ،و مردمان بسیاری در آنجا زندگی کنند .در پارسی
واژههای=کلمات بسیاری از آن ساخته میشود ،چون :شهردار ـ شهر آشوب ـ شهروند
ـ شهر آرا ـ شهربان ـ شهرسازی ـ شهرستان ـ شهریار ـ شهریور.
ش��هر در زب��ان عربی به جز این که برای ماهی در س��ال اس��تفاده میش��ود ،همچنین
واژههای=کلمات دیگری چون :اش��تهار ـ مشهور ـ شهره ـ شهرت ـ شهیر و ...هم از آن
ساخته شده است.
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«ش��یاد» که از ریش��ه پارس��ی «ش��ید» گرفته ش��ده اس��ت به معنی فریبکار ـ نیرنگباز ـ
کالهبردار ـ گمراهکننده و فریبگر میباشد.
«غش» واژهیی اس��ت پارس��ی به چم=معنی «ناس��ره»« ،ناویژه» و «لک��هدار» که در زبان
عرب واژه گان=کلمات «اغتشاش» ـ «مغشوش» و ...از آن درست شده است.
«غساق» عربزده=معرب «گندآب» پارسی میباشد.
«ط��ب» عربزده=مع��رب «ت��ب» میباش��د ک��ه در ریش��ه=اصل پهل��وی پارس��ی اس��ت.
«ت��ب» ،بیماری=مرضی اس��ت ک��ه دمای=حرارت ب��دن را زیاد میکن��د و تپش=نبض
تندی=س��رعت میگی��رد .تب داش��تن گاه��ی خود گون��ه یی=نوعی بیماری اس��ت و
گاهی با دیگر «میکروب»ها همراه است که مهند=مهمترین نشانه آن زیاد شدن درجه
دمای=حرارت بدن است که تا چهل و چهل و دو میرسد .تب (طب) در جای گاه=به
عنوان پیش��ه=حرفه پزش��کی به زبان عرب راه یافت و واژههایی چون طبیب (پزش��ک)
ـ طبابت (پزش��کی) ـ اطباء (پزش��کان) و مطب (پزشکس��را) از آن بیرون کش��یده ش��ده
است=استخراج شده است.
واژه «طبیب» در برخی از کشورهای اروپایی نیز بهره برداری=استفاده میشود.
«طبق» این واژه که عربزده=معرب «تبغ» پارس��ی میباش��د از ریشه «تبگ» ـ «تنبگ» و
«تنبوگ» پهلوی گرفته ش��ده اس��ت .واژههای بسیاری در عربی و پارسی از طبق (تبغ)
ساخته شده است چون :طابق ـ تطابق ـ تطبیق ـ مطابق ـ منطبق.
«طن��اب» (تناب) واژهیی اس��ت پارس��ی که به ریس��مان کلف��ت ـ پالهنگ و رس��ن بلند
میگویند.
«عط��ر» ک��ه عربزده=مع��رب «ات��ر» میباش��د از ریش��ه=اصل پهلوی پارس��ی اس��ت به
چم=معنی بوی خوش.
«عل��ف» عربزده=معرب «الف» میباش��د که به گیاه رس��تنی و روییدن��ی گفته=اطالق
میشود.
«غل��ط» عربزده=معرب «غلت» پارس��ی میباش��د که «غلت» در پارس��ی ب��ه چم=معنی
گردانیدن و حرکت و گردش از یک پهلو به پهلوی دیگر میباش��د ،چون :غلت خوردن
ـ غل��ت دادن و غلت زدن .از این واژه در زبان عرب ،واژه گان=کلمات مغلطه ـ مغلوط و
دیگر=غیره ساخته شده است.
«غماز» از ریش��ه پارسی «غمزه» گرفته شده است برابر غماز در پارسی ،غمزهگر ـ با ناز ـ
کرشمه ـ چشمکزن ـ سخنچین ـ دو بهم زن و آشوبگر میشود.
«قفل» که عربزده=معرب «گُپل» پارس��ی میباش��د به پاد گوپال=آنتی فلزی میگویند
که درب خانه ـ دکان و یا گنجه=صندوق و ...را با=توسط آن میبندند.
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«فل��ک» که به چم=معنی چرخ برین ـ س��پهر ـ آس��مان ـ گیتی ـ گردون و ...میباش��د
واژه یی پارسی است که به زبان عرب راه یافته ،و واژه گانی=کلماتی چون« :افالک» و
«مفلوک» نیز از آن ساخته شده است.
در پارس��ی از ای��ن واژه« ،فلک��ه» را داری��م که به چم=معن��ای گردگاه ـ می��دان ـ گردجا
میباشد .بهره وری=استفاده در قرآن :و کل فی فلک یسبحون (سوره  36آیه )40
«قاضی» از ریش��ه پهلوی پارس��ی «کادیک» گرفته شده است؛ که به چم=معنای داور ـ
دادور و دادرس میباش��د و در زبان عرب واژههای=کلمات بسیاری از این واژه ساخته
ش��ده است از نمونه=جمله :اقتضا ـ تقاضا ـ قضا ـ قضاوت ـ متقاضی ـ قضیه ـ مقتضی
و...
«قانون» از ریش��ه پارسی «کانون» گرفته شده اس��ت که در ریشه=اصل به چم=معنای
پای��گاه ـ وندس��ار=مرکز ـ جایگاه آتش و آتش��دان بوده اس��ت در نام دو م��اه از ماههای
س��ریانی هم ـ کانون یکم=اول و کانون دوم ـ که برابر با «دسامبر» و «ژانویه» میباشد،
واژه کانون دیده میشود.
کان��ون ن��ام یک��ی از ابزاره��ای=آالت خنیاگری=موس��یقی (قان��ون) نیز میباش��د که
مانند=شبیه سنتور بوده و با دست نواخته میشود.
«قان��ون» در زبانزد=اصط�لاح کنون��ی نیز به چم=معنای ریش��ه=اصل و پایه=اس��اس
چی��زی و نی��ز به چم=معنی آیی��ن نامه=مقررات و دس��تورهایی=احکامی اس��ت که از
س��وی ارکانی کابینه یی=دولتی و یا میهنی=ملی برای پاسداری=حفظ سامان=نظم
و اداره کارهای=امور شهری و کشوری پدید آید.
«قسط» از کلمه پارسی ِ
«کست» و «کاست» به چم=معنای کم کردن گرفته شده است.
در زبان عرب از این واژه ،واژههای=کلمات «اقس��اط» و «تقسیط» و ...نیز ساخته شده
است.
بهره وری=استفاده در قرآن :و نضعالموازین القسط (سوره انبیا آیه )37
«کافور» «کاپور» «کامفر» در زبان پهلوی پارسی به دارویی گفته میشود که سپید رنگ
و خوشبو است و از آمیختگی=ترکیب چند گیاه درست میشود.
کاف��ور ـ کامف��ر ـ ن��ام درختی نیز میباش��د که در جنگلهای خاوری=ش��رقی آس��یا و
کنارههای=مناطق کوهس��تانی هند ـ چین ـ تاجیکس��تان و ژاپن میروید و بلندی آن
تا شست=ش��صت متر و گرداگرد=قطر آن دو متر میرس��د .گلهایش کوچک و سپید
و برگهایش تخم مرغی=بیضی و سبز و دارای بوی ویژه یی=مخصوصی است .کافور
دارای بویی تند=قوی است که برای پلشت بری=ضد عفونی ،پایین آوردن دما=حرارت،
نیروبخشی=تقویت دل=قلب و کاهش کامجویی=شهوت به گونه=صورت دارو=قرص
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و پ��ودر و یا آبگونه=محلولهای روغنی مایه=مورد بهره برداری=اس��تفاده اس��ت=قرار
میگیرد.
«کنز» که همان «گنج» پارس��ی اس��ت و به ش��وند=علت نبودن=عدم وجود (گاف) در
زبان عرب دگردیس=تغییر ش��کل داده اس��ت و (کاف) جای (گاف) و (ز) جای (جیم)
را گرفته است.
بهره وری=استفاده در قرآن :والذین یکنزون الذهب و الفضـة (سوره  9آیه )24
«کلمه» از ریش��ه «کلوم» پهلوی گرفته ش��ده اس��ت ک��ه واژه «قلم» (غل��م) (کلم) نیز از
همین خانواده میباشد.
کلوم در زبان پهلوی به چم=معنای واژه و سخن میباشد.
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :سوره قلم در قرآن و چند بار هم مورد استفاده قرار گرفته
است.
«ک��ورت» از واژه پهل��وی پارس��ی «کور» گرفته ش��ده اس��ت که ب��ه چم=معن��ای نابینا و
بیفروغ شدن میباشد.
«کورت» (با تشدید واو) کارواژه=فعلی است در زبان عرب که برای نابینایی و بیفروغی
خورشید بهره برداری=استفاده شده است.
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :یکوراللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل ـ شب را با
روز کور میکند و روز را با شب (سوره  39آیه  )5و اذالشمس کورت ـ آنگاه که خورشید
ال همین سوره بنام تکویر = کور شده ،خوانده شده است)
کور شود (سوره  82آیه  1و ک ً
«م��ال» واژهیی پارس��ی اس��ت ک��ه ب��ه چهارپای��ان و س��توران گفته=اطالق میش��ود،
وانگهی=اما «مال» در زبان عربی به همه=تمامی دارایی َکس=فرد گفته میشود.
در زبان عرب واژههای بس��یاری با این واژه=کلمه س��اخته شده اس��ت مانند :مالیات ـ
مالیه ـ تمول ـ اموال و دیگر=غیره.
بهره وری=استفاده در قرآن :یوم ال ینفع مال (سوره شعرا آیه )88
«مای��ع» از ریش��ه پارس��ی «مایه» میباش��د که ب��ه چم=معن��ای :آبکی ـ آبدار ـ آبس��ان ـ
آبگونه و فش��رده=خالصه به هر آنچه وارون=خالف س��فت و سخت=جامد باشد گفته
میش��ود .در زبان پهلوی ،مایه به چم=معنای اندازه ـ دس��تگاه ـ سامان و بنیاد چیزی
نیز گفته=اطالق میشود.
«مرجان» در ریش��ه=اصل پارس��ی اس��ت که ب��ه گونه یی=نوع��ی از جان��داران دریایی
که مانند=ش��بیه گیاه اس��ت و به زمین میچس��بد گفته میش��ود .گونه یی=نوعی از
مرجان س��رخ است که چون گل بر روی شاخه=ساقه آهکی جای=قرار دارد و آن را در
گوهر=جواهرسازی برای ساختن چیزهای=اشیاء گرانبها به کار میبرند.
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برخی از مرجانها به اندازه=مقدار زیادی در یک جا ِگرد میآیند=جمع میشوند و با
چس دادن=ترشح نمودن مایههای=مواد آهکی به دور خود ،پس ماندههای=اجساد
بزرگ��ی انباش��ته میش��ود که به گونه=ص��ورت آبخوس��ت=جزیرههای بزرگ��ی در ژرف
دریاها=اقیانوسه��ا درمیآی��د که آنه��ا را «جزایر مرجانی» میگوین��د .عربها=اعراب
تنها=فقط «مرجان» را به چم=معنی «مروارید» گرفتهاند.
«مزبله» از ریش��ه «زباله» پارس��ی به چم=معن��ای زبالهدان ـ خاکروبهدان و آش��غالدان
گرفته شده است.
«مزجاه» همان کلمه «اندک» پارسی است که به زبان عرب راه یافت ،و دگردیس=تغییر
شکل داده است.
«مزل��ف» که از ریش��ه پارس��ی «زلف» گرفته ش��ده اس��ت ب��ه چم=معنای زل��فدار ـ بچه
بیریش ـ هرزهگر و گمراه میباشد.
«مس��جد» از ریش��ه پهل��وی «مزگت» که به جای گاه نیایش و س��تایش گفته میش��ود،
گرفت��ه ش��ده اس��ت و به ش��وند=علت نبودن=ع��دم وج��ود «گاف» در زب��ان عربی دگر
ریخت==تغیی��ر حال داده و «س��ین» ج��ای «ز» ،و «جیم» ج��ای «گاف» ،و «دال» جای
«ت» جای=قرار گرفته است.
واژههای=کلمات بسیاری در زبان عربی از «مسجد» ساخته شده است چون :سجاده،
سجده ،سجود ،ساجد ،مسجود ،مساجد و...
بهره وری=اس��تفاده در قرآن :خذوا زینتکم عند کل مس��جد (سوره اعراف آیه  31و نیز
سوره  32بنام سجده خوانده شده است)
«مسک» همان مشک و یا مشگ پارسی است .مشگ ماده خوشبویی است که در ناف
«آهوی مش��ک» فراهم میآید .آهوی مشک که به آهوی و آهوی تاتار نیز مشهور است
تن» و هیمالیا پیدا میش��ود .این آهو دو دندان
در کوهه��ای پامیر و کناره=منط��ه ُ
«خ َ
س��پید و دراز شبیه به دندان پیل=فیل داش��ته و زیر شکمش کیسه کوچکی است که
در آن مایه=مادهیی انباش��ته=جمع میشود که با مالیدن شکم خود به سنگ کوهها،
مایه=م��اده بر زمین ریخته و خش��ک میش��ود ک��ه آن مایه=م��اده خوش��بو را آریاییان
برونبرد=صادر مینمودهاند .در
ِگرد=جمعآوری نموده و با نام ُمش��ک به سراس��ر دنیا
ُ
روزگاران کهن=قدیمُ ،مشک آریایی یکی از برونبردان=صادرات مهند=مهم این مردم
برای سوریه ـ فلستین ـ حجاز ـ چین و ُروم بوده است.
«مشبک» از کلمه پارسی «شبکه» گرفته شده است به چم=معنای سوراخ سوراخ شده
ـ روزنهدار ـ شبکه ـ شبکه شده ـ بخش بخش شده و...
«مصلوب» عربی ش��ده کلمه «چلیپ» «چلیپای» پارس��ی است« .چلیپا» را در پارسی به
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تیرهی��ی از گیاه��ان که ُگلهای آنه��ا دارای چهار گلبرگ و به ش��کل «صلیب» (چلیپا)
اس��ت چون گُل شببو میگویند« .چلیپا» در فرهنگ سراینده گان=شاعران کنایهیی
از زلف یار هم بوده است که چون «صلیب» یافته میشده است.
بهره وری=استفاده در قرآن :ثم ال صلینکم اجمعین (سوره اعراف آیه )124
«مط�لا» ب��ه یاری=کمک واژه=کلمه پارس��ی «تال» (طال) س��اخته ش��ده اس��ت ،که به
چم=معنای زراندود ـ زرکاری شده و تالاندود میباشد.
ت�لا ب��ه معنی زر ،یکی از گوپالهای=فلزات گرانبها به رنگ زرد میباش��د که در هزار و
سد=صد درجه حرارت ذوب میشود .اسیدها به تنهایی در تال هنایش=اثر نمیکنند،
وانگهی=اما آمیخته یی=مخلوطی از گوهر=جوهر نمک و نیز آب آن را ،گمیزش=حل
میکن��د .خاره=صخرهه��ا یا ب��ه گونه=حالت ریزهه��ا=ذرات در ه��م آمیخته=مخلوط
با ش��ن و خاک هس��تی=وجود داش��ته و دارد .در ایران ـ آمریکا و اس��ترالیا نیز در پاره
یی=بعضی کنارهها=مناطق تال بدست میآید.
«مغم��وم» که واژهیی اس��ت عربی ش��ده که از ریش��ه=اصل پارس��ی «غم» گرفته ش��ده
اس��ت و به چم=معنای اندوهگین ـ غمدار ـ افس��رده ـ غمناک ـ پژمان ـ رنجور ـ پژمرده ـ
اندوهناک ـ روان خسته و پریشان میباشد.
«مقتول» از ریش��ه پارس��ی پلیته (فتیله) گرفته ش��ده اس��ت به چم=معنای فتیلهدار و
تابدار.
پلیت��ه و پنب��ه و ی��ا لته تاب داده یا نوار نخ��ی که در چراغ نفتی و روغن��ی بگذارند گفته
میشود.
«مقالید» ،افزای=جمع «مقلید» یا «مقالد» که همان کلید پارس��ی اس��ت میباش��د که
«اقلید» (کلید) و «اقالید» هم میگویند.
«ملک��وک» را زب��ان ع��رب از واژه=کلم��ه «ل��ک» ی��ا «لک��ه» پارس��ی گرفته اس��ت؛ که به
چم=معنای لکهدار ـ چرکین ـ ناپاک ـ آلوده و لک شده میباشد.
«ممهور» از ُمهر پارسی گرفته شده است به چم=معنای ُمهر شده.
«موج» ،واژهیی پارسی است که به زبان عرب راه یافته است و واژه گانی=کلماتی چون
مواج ـ متموج و تموج نیز از آن ساخته شده است.
«ن ـ ن��ون» (النون ـ انون) پهلوی اس��ت که به چم=معن��ی هر چی میخواهی بگو ـ هر
کاری که میخواهی بکن.
نون (ن) فرمان و پروانه=رخصت ،آزادی برای رفتار=عمل و انجام کاری است.
بهره وری=استفاده در قرآن :ن و القلم و ما یسطرون (سوره قلم آیه )1
«نسخ» همان «نسک» پارسی است.
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نسک در زبان پهلوی به «کتاب» و یا بخشی از «کتابی» گفته میشود و نیز هر بخش از
بیست و یک بخش نسک=کتاب اوستا را که به در جای گاه=منزله فرگرد=فصل و باب
میباش��د را هم نسک ـ نسکا و نس��که میگفتهاند .در زبان عرب از واژه نسک (نسخ)،
واژههای=کلمات بس��یاری چون استنساخ ـ تنس��یخ ـ منسوخ ـ ناسخ و نسخه ساخته
شده است.
بهره وری=استفاده در قرآن :فینسخ الله ما یلقی الشیطان (سورح حج آیه )52
«نظر» همان «نگر» پارس��ی اس��ت ،که به ش��وند=علت نبودن=عدم واج=حرف «گاف»
(ظ) ج��ای آن را گرفت��ه اس��ت ،و ب��ا ای��ن واژه=کلم��ه (عربزده=مع��رب) ع��رب ش��ده،
عربها=اع��راب واژهه��ا و کار واژه گان=افعال بس��یاری چون :انظ��ار ـ انتظار ـ مناظر ـ
منتظر ـ ناظره ـ منظور ـ ناظر ـ نظار ـ نظاره ـ نظری ـ نظیر ـ نظریه و ...را ساختهاند.
«نقش» همان کلمه پارسی «نخش» میباشد که به معنای رد ـ پیکر ـ نشان ـ پی نگار ـ
برنامه ـ تنیس ـ راهکار میباشد.
«نُقل» (نغل) واژهیی پارسی است که به شکر بادام ریز گفته میشود و .نوعی شیرینی
که از شکر درست میکنند و نیز به آنچه برای جابجایی=تغییر چشایی=ذائقه بخورند،
گفته میش��ود .در زب��ان عرب واژههای=کلم��ات « َتنقُل» و «تنقالت» ک��ه به آجیلها و
خوردنیهای سرگرمکننده میگویند نیز ،از «نُغل» ساخته شده است.
«ن��ور» واژهیی پارس��ی اس��ت که از ریش��ه پهلوی آر ـ آت��ور ـ آذر ـ آترش ـ و نیز ن��ار ـ انار ـ
آذر گرفته ش��ده اس��ت ،و به چم=معنای آتش ـ فروغ ـ روش��نایی ـ رخش��ندگی ـ پرت و
درخشش میباشد.
«ورق» همان «برگ» پارسی است که در زبان عرب دگردیس=تغییر شکل داده است.
«ورم» واژهیی پارسی است که در چم (معنی) باد کردن ـ آماس کردن میباشد.
در زبان عرب واژههایی چون تورم ـ متورم و ...نیز از آن ساخته شده است.
«وزارت» از کلمه پارسی وزیر گرفته شده است که در پارسی میشود وزیری.
«هندس��ه» هم��ان کلم��ه پارس��ی «ان��دزه» و «ان��دازه» میباش��د ک��ه در زب��ان عرب��ی
دگردیس=تغییر شکل و شمایل داده است.
اندازه (هندس��ه) به چم=معنی «مقدار»« ،پیمان��ه»« ،مقیاس» و آنچه که اندازه=مقدار
چی��زی را ب��ا آن برآورد=تعیی��ن کنن��د .ق��در ـ مرتب��ه ـ لیاق��ت ـ دان��ش ـ اندازهیاب��ی ـ
پیمایشگری ـ نقشهبرداری و ...میباشد.
«هود» در پارسی به چم=معنای آتشگیره ـ لته سوخته و ...میباشد.
هود نام یکی از فرنشینان=رؤسای تیره=قبیله آدمیان و نام فرزندی از «نوح» هم بوده
اس��ت ،ک��ه بزه=تخلف بزرگ��ی انجام داد=مرتکب ش��د ،وانگهی=ولی واپ��س تر=بعداً
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پش��یمانی=توبه ک��رده و گفت؛ گوی��ی یک بار در آتش س��وختم و دوباره از خاکس��ترم
جانداری=موجودی دیگر شدم .بدین رو آریاییان از دیر زمان به همه=تمامی فرزندان
آدم؛ یهود و یهودیان (فرزندان هود) میگفتهاند.
«یاقوت» که «یاکند» پارسی است گونه یی=نوعی سنگ گرانبهاست که از کان=معدن
بدس��ت میآید و س��رخ رنگ و زرد و کبود و سبز و سپید میباشد .نوع سرخ رنگ آن از
بهترین سنگهای گرانبهاست.
واژههای حبشی در قرآن

اال رانک = بزبان حبشی به سریرها میگویند.
اواه = باورکننده
اواب = تسبیح
الجبت = شیطان
حرم = واجب است
حوب = گناهی
دری = درخشنده
سینین = زیبائی
شطر = روبرو
طه = یا پیامبر
طاغوت = کاهن ،آخوند
العرم = سد آب
غیض = کاسته شدن
قوره = سیر
کفل = دو برابر
مشکوه = روزنه
منساه = عصا
ناشته = شب زندهداری
یس = ای انسان
یصدون = ناله میکنند
صراط = راه

چند واژه رومی در قرآن
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طلق = قصد کردن
ف��ردوس = باغ (که همانا=البته همان پردیس ایرانی اس��ت ک��ه به زبان رومی راه یافته
است)
قسط = عدالت
قسطاس = ترازو
چند واژه سریانی در قرآن

یم (الیم) = دریا
هون = حکیمان
قیوم = کسی که نمی خوابد
عدن = درخت انگور (جنات عدن = باغهای انگور)
طور = کوه

چند نمونه از واژههای عبری در قرآن

اخلد = بسوی پستی زمین تمایل کرد
بعیر = هر چیزی که بر آن بار کنند
را عنا = دشنامی است بزبان عبری
الرحمن = اصل عبری آن رخمن است یعنی بخشنده
طوی = مرد
مرقوم = نوشته شده
هدنا = توبه کردیم
قمل = نوعی ملخ است

چند نمونه از واژههای نبطی در قرآن

ورز = ریسمان و پناه
وراء = پیش
ملکوت = فرشته
کفر = پاک کرد
قط = کتاب
مزهن = پاره پاره کردن
سیناء = زیبائی
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سفره = خوانندگان
حواریون = شستشو دهندگان
حصب = هیزم
اکواب = کوزهها
اسفار = کتابها
ال = خداوند
الیم = دردناک
«قرآن» و نادرستی=خطاهای پیامبر اسالم

ه��ر چن��د س��ال  7002آریای��ی میترای��ی =  1359در گاهنامه=نش��ریه «ارش��اد»
(چ��اپ ایران) و در س��ال  7004آریای��ی میترایی =  1361در نس��ک=کتاب «اجتهاد
نوپ��ردازی در اندیش��ه» در باره=م��ورد پاکدامنی=عصم��ت و نادرس��تیها=خطاها و
لغزشهای=اشتباهات پیامبران و پیشوایان=امامان ،گزارش=شرحی فشرده=مختصر
نوش��تیم ،وانگهی=ام��ا در این جا چون س��خن از «قرآن» اس��ت و چگونگی س��رودن و
پیدایش آن ،نیاز=الزم است که در باره این نکته=مسئله مهند=مهم یک بار دیگر گپ
و گفت=صحبت کنیم.
در آنجا نوشتیم که پاکدامنی=عصمت و پارسایی=معصوم بودن ،دال بر لغزش=اشتباه
و نادرس��تی=خطا نکردن نیس��ت .زیرا هر کسی میتواند انس��ان پارسایی=معصومی
باشد ،وانگهی=اما نادرست کار=خطاکار هم باشد! در این پیوند=رابطه؛ نخست=اول
بایستی دید که چم=معنی پاکدامنی=عصمت چیست؟!
در «المجع��م العربی» میخوانیم که« :عصمت یعنی ق��درت دوری از گناه ،برای فردی
که توانایی انجامش را دارد!!»
و به درس��تی پیداس��ت که دوری از گناه یا دوری از نادرس��تی=خطا و لغزش=اش��تباه
دگرگونی=ف��رق دارد! زی��را ،گن��اه ی��ک نکته=مس��ئله دین��ی و جدای��ی اس��ت ک��ه بار
مینوی=معنوی دارد! وانگهی=اما نادرستی=خطا و لغزش=اشتباه که هر دو واژههایی
عربی میباشند ،در هر روز و هر سایه=ساعت در پیوند=نسبت به انجام کارهای=امور
روزان��ه کشورداری=سیاس��ی ،همبودین=اجتماع��ی ،خانوادگ��ی ش��ایش=امکان
پیش��آمد=وقوع دارد! و َکس=ف��رد ه��ر چند پاک از گناه باش��د ،وانگه��ی میتواند در
کاره��ا و گزینش=تصمیمگیریه��ای روزمره دچار دو دلی=ش��بهه و نادرس��تی=خطا
بشود.
در درازای=طول تاریخ؛ هیچ دانشمندی=عالمی ناباور=منکر این نادرستیها=خطاها
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و لغزشها=اش��تباهات نشده اس��ت ،مگر=اال این که «کاله شرعی» ،فرزانی=فلسفی
س��ر گزاره=قضی��ه کردهان��د ،و ب��ه ج��ای به��ره وری=اس��تعمال واژه نادرس��ت=خطا و
لفزش=اش��تباه ،از واژه=کلمه «ترک اولی» بهره برداری=استفاده نمودهاند! که همان
واژه نادرس��ت=خطا و لغزش=اش��تباه اس��ت ،زیرا « َت��رک اول��ی» ،یانی=یعنی گزینش
یک راه از میان چند راه و آنچه برتر=ارجحتر بوده اس��تَ ،ترک ش��ده و آنچه برتر=ارجح
نبوده گرفته شده است! که این هم با نادرستی=خطا و لغزش=اشتباه در گوهر=ذات
واژه=کلمه دگرگونی=فرقی ندارد!
در پ��ی این نادرس��تیها=خطاها و لغزشها=اش��تباهات ،بارها و بارها ،پیامبر اس�لام
از سوی=توس��ط رایزنان=مش��اوران برجس��ته خ��ود ،س��رزنش=توبیخ ش��ده اس��ت،
ک��ه همانا=البت��ه ای��ن س��رزنش=توبیخ را ه��م ،دانش��مندان=علما« ،عت��اب» (یعن��ی
س��رزنش نم��ودن) خواندهاند و س��رزنش کننده=توبیخکننده را ،نه رایزنان=مش��اوران
ال انگارش=تجس��م
ونکه=بلک��ه «جبرئی��ل» و الله=خداوند نامیدهاند! و ما پیش��تر=قب ً
گیتیکی=فیزیکی یک فرش��ته=مالئکه از آس��مان آمده بسوی پیامبر اسالم را از سوی
خداوند ،گزارش=تش��ریح کردیم و پی بردیم که فرستادن ،فرستاده برای فرستاده پایه
ورانه=اساس��اً کاری نادرست=خطا است و از س��ویی=طرفی میتوانیم این را بپذیریم
که رایزنان=مش��اوران زینه=درجه یک پیامبر اس�لام ،چون «سلمان فارسی»« ،صهیب
رومی»« ،بالل حبشی»« ،بحیرا» اهل بصری ،و «قس» فرزند «ساعه» (که در باره=مورد
این َکس=شخص پروانه=مجال سخن گفتن در این نوشته نشده) و ...که در آفرینش
اس�لام و پیدای��ش «قرآن» ،نخش=نق��ش مهندی=مهمی داش��تهاند ـ در کنار هوش و
شایستگی=استعداد و سهش=حس نهان پیامبر اسالم« ،جبرئیل» بودهاند و فرستاده
خدا!! و بجز این=در غیر این صورت ،جای گاه=ش��أن پیامبر اسالم به پایگان=مراتب
کاهش پیدا خواهد کرد! زیرا که خداوند تا آن اندازه=حد ،پیامبرش را شایس��ته=الیق
نمیدانس��ته ک��ه با او رو در رو=مس��تقیماً س��خن بگوی��د؟! و یا گوش��ی آوابر=تلفن را
برداشته و بدون میانجی=واسطه و در پیوند=رابطه با او گفتگو کند! به همین رو=لذا
ش��خص س��ومی=ثالثی را ب��رای ای��ن کار برگزیده که هی ب��رود و هی بیای��د و پیام بده
بستان=رد و بدل کند؟!
سرزنشهایی که پیامبر اسالم شنیده است و تا به امروز در «قرآن» دیده میشود=موجود
اس��ت ،در باره=مورد نکتههای=مس��ائل دگرس��ان=متعدد و دگرگونی=مختلفی بوده
است:
 1ـ برای نمونه ،هنگامی س��رزنش ش��ده از این که در کنار الل��ه (خداوند) اله (خدای)
دیگری قرار داده است« :ال تجعل مع الله الها اَخر» با خداوند بزرگ خدای دیگری قرار
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مده (سوره  4آیه )150
 2ـ هنگامه یی دیگر ،پیامبر اس�لام سرزنش ش��ده از این که در برابر دیگران ترسیده و
گمان=ش��ک نموده و پا پس=عقب کش��یده اس��ت« :فال نکن من الممترین» (سوره 3
آیه )60
(ای پیامبر) تو خود از شککنندگان (به دینت) مباش!
 3ـ در جای دیگر ،پیامبر اس�لام سرزنش ش��ده از این که دلگیر میشده است از گفته
هماوردان=رقیب��ان و پیران «قری��ش» که وی را هراس��انده=تهدید میکردهاند« :و لقد
نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون» (الحجر آیه )97
(ای پیامبر) ما بدرستی میدانیم که تو از گفتههای آنها دلگیر و نگران میشوی و...
 4ـ و س��رزنش ش��ده است پیامبر اس�لام از این که ،پاره یی=بعضی از زمانها=اوقات،
نکتههای=مس��ائل فرزانی=فلس��فی توانمندی=ق��وی و رخدادهای=وقای��ع تاریخی
مهند=مه��م را ک��ه از سوی=توس��ط جبرئیله��ا (رایزنان��ش) س��روده میش��ده اس��ت
را نمیتوانس��ته بپذی��رد ،و در بی��ان آنه��ا دو دلی=ش��ک میک��رده اس��ت ،ک��ه در این
زمانها=مواقع از او فراخوان=دعوت میش��ده است تا برود و تاریخ و فرزان=فلسفه را
بخواند=مطالعه کند« :فان کنت فی ش��ک مما انزلنا الیک فسئلالذین یقرؤن الکتاب
من قبلک»؟ (سوره یونس آیه )9
و اگر به آنچه که ما میسراییم (فرود میآوریم از سخنان تاریخی و فلسفی) شک داری
(و نمیتوانی آن را درک کنی) برو و از کسانی که کتاب خواندن را میدانند( ،و تاریخ
قبل از ترا خواندهاند) بپرس.
 5ـ و نیز پیامبر اس�لام س��رزنش شده است از این که به سخن دگر اندیشان=کفار و دو
رویان=منافقین گوش کرده و از آنها پیروی=اطاعت نموده است؟! اینجا نکته=مسئله
خیلی زیباس��ت ک��ه در «قرآن» به گون��ه درس��تی=دقیقاً از واژه «ال تط��ع» یانی=یعنی
«پیروی نکن=اطاعت مکن» بهره وری=اس��تفاده شده است! و این پیوند دارد=مربوط
ب��ه هنگامهیی که «ابوس��فیان» و «عکرمه» پس=بعد از جنگ «ا ُُح��د» به «مدینه» آمده
و در خانه «عبدالله ابن ابی» با پیامبر اس�لام یک نشست=جلس��ه رازگونه=س��ری برپا
داشتند=تشکیل دادند« .و از پیامبر اسالم خواستند تا خدایانشان را به بدی یاد نکند
و به شفاعت کردن آنها ،چون قبل از آوردن اسالم ،قائل باشد .پیامبر اسالم پذیرفت تا
چنین کند» اما جبرئیل (ها) نپذیرفتند.
(نقل از الهی قمشهای پاورقی قرآن آیه  1سوره احزاب)
با این آیه:
یا ایهاالنبی اتقالله و ال تطعالکافرین و المنافقین»
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(سوره احزاب آیه )1
یا پیامبر ،به خداوند پناه ببر و از کفار و منافقین اطاعت مکن!
 6ـ بارها پیش میآمده اس��ت که پیامبر اس�لام ،ش��تابزده میش��ده اس��ت و سخنانی
ب��ه زب��ان م��یآورده ،ب��ا نام=عن��وان چمراسهای=آی��ات «قرآن��ی» ک��ه مایه=م��ورد
همس��ویی=تائید رایزنان=مش��اوران (جبرئیل) نبوده اس��ت ،در این هنگامهها ،از وی
فراخوان=دعوت میش��ده است که از خداوند بخواهد تا دانشش=علمش زیاد شود تا
سخن نسنجیدهیی را به زبان نیاورد:
«و ال تعج��ل بالق��رآن من قبل از یعطی الیک وحیه و قل رب زدنی علما» (س��وره طه آیه
)114
در خواندن گفتارت بنام قرآن ،پیش از آنکه وحی بس��ویت بیاید ،شتاب مکن و همواره
بگو خداوندا ،دانش مرا فزون کن.
احمـــد اینجا ندارد مــال ســود
سینه باید پر ز عشق و درد و دود
اعمـــــی روشندل آمد در مینـد
پنـــد او را ده که حق اوست پند
(مولوی)
 7ـ در هنگامهیی ،پیامبر اس�لام در پی پیشنهاد سران «قریش» میخواست که با آنان
نشستهای=جلس��ات جداگانهی��ی بگ��ذارد که مس��لمانان پابرهنه در آن نشس��تها
نباش��ند ،زیرا که «قریش��یان» میگفتن��د :ای محمد ،ما بزرگان قریش هس��تیم چگونه
میخواهی که در نشستهای تو شرکت کنیم و در کنار بردگان و تهدیستان و پابرهنهها
و گدایان شهر بنشینیم؟ پیامبر اسالم که آرزومندی=شوق داشت با سران «قریش» نیز
برای=جهت کش��ش=جذب به آیین نو=جدید س��خن بگوید ،پیشنهاد آنان را پذیرفت
ک��ه ی��ک روز گدایان و پابرهنهها ب��ه نزد او بیایند و روز دیگر انباش��ته گران=اش��راف و
اندوخت��ه داران=ثروتمن��دان «قری��ش» .در آن باره=م��ورد نیز به تندی=س��ریعاً پیامبر
اسالم از سوی=توسط «قرآن» مایه=مورد سرزنش شد=قرار گرفت:
«و ال تطرد الذین یدعون ربهم بالغدوه و العشی فتطردهم .فتکون من الظالمین»
(س��وره انعام آیه  )52کس��انی که با تو ،خداوند را هر صبح و ش��ام میخوانند را از خود
طرد مکن ،اگر چنین کنی از ستمکارانی!
 8ـ در همی��ن پیوند=رابط��ه زمانهایی=مواقع��ی پی��ش میآم��د ک��ه پیامبر اس�لام در
هنگامهیی که سرگرم گفت و شنود با سران «قریش» بود ،پاسخ درود=سالم مسلمانان
تهیدس��تی را که از کنارش میگذش��تند=عبور میکردند را ،نمیداد .زیرا که (در آغاز
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کار) مایه داران=اش��راف «قریش» همواره=مرتب پیامبر اسالم را سرزنش میکردند که
یاران تو ُمش��تی گدا و پابرهنه و برده هس��تند! و س��ورهیی در «قرآن» بدرس��تی=دقیقاً
در همی��ن باره=م��ورد آم��ده و پیامب��ر اس�لام س��رزنش=توبیخ ش��ده اس��ت؛ از این که
پاسخ=جواب درود=سالم «ابن مکتوم» که مسلمانی گدا و نابینا بود ،را نداده است.
«عیس و تولی ان جاءه االعمی» (سوره عیس آیه )1
ترشرویی کرد و روی برگرداند .آنگاه که آن مرد نابینا آمد.
«اما من استغنی ،فانت له تصدی؟»
اما آن کسی که توانگر است ،تو روی خود بدو میکنی؟
«و اما من جاءک یسعی و هو یخشی فانت عنه تلهی؟»
و اما آن گدائی که دوان دوان بسوی تو میآید و میترسد ،تو او را رها کرده ،به دیگری
میپردازی؟
«قتل االنسان ما اکفره»
مرگ بر این آدمی باد که چه ناسپاس است.
 9ـ و نی��ز پیش میآمده اس��ت که پیامبر اس�لام در چاههای فتنههای دش��منان خود
افتاده است و به گفته «قرآن» ،در برابر آنان و خواستههایشان زانو زده (زانو زدن دقیقاً
واژهیی است که در قرآن استفاده شده است) و یا نزدیک بوده است که بزند:
«و ان کادوا لیفتنون��ک ع��ن ال��ذی اوحینا الی��ک لتفتری علینا غیره و ل��وال ان ثبتناک
لق��د کدت ترکن الیهم اذا الذفناک ضعف الحیوه و ضعف الممات ثم ال تجد لک علینا
تصیرا» (سوره االسرار از آیه )73
نزدیک بود (اش��راف قریش) ترا بفریبند از آن چه به تو وحی کرده بودیم تا به ما تهمت
زده (و دروغی را به ما نس��بت دهی) تا با تو دوس��تی کنند و اگر نه آن بود که پایداریت
داده بودی��م نزدیک بود که اندکی در برابر آنها زانو بزنی که در آن صورت ترا دو چندان
در دنیا و دو چندان در آخرت عذاب میکردیم و برای خود یاوری بر ضد ما نمییافتی!
هر آینه=البته بسیاری از دانشمندان=علما این آیه را به «غرانیق» هم پیوسته=مربوط
میدانن��د ،وانگهی=اما چ��ون ما در این ویژه=خص��وص (چمراسهای=آیات غرانیق)
گس��ترده=مفصل سخن خواهیم گفت ،در این جا زیاد به درون این چالش=وارد بحث
نمیشویم.
شمار=تعداد همسران پیامبر اسالم

 10ـ نکته=مس��ئله مهند=مهم دیگری که پیامبر اس�لام چندین ب��ار در باره=مورد آن
س��رزنش شده است ،و به ش��مار زیاد=مراتب در چمراسهای=آیات قرآنی آمده است،
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به همسران وی پیوند=مربوط میشود!
در همی��ن ج��ا یک ب��ار دیگ��ر ،یادآوری=ذکر نکته=مس��ئله پوش��ش=حجاب بایس��ته
است=ضروری س��ت و آن این که چمراسهایی=آیاتی که در باره=مورد پوشیدن زنان
آمده است و از زبان « ُعمر» جاری شده و تاکنون در «قرآن» مانده است ،پیوند=مربوط
میش��ده به زنان پیامبر! زیرا وی زنان بسیاری داشته و چون رهبر «امتی» بوده است و
آن هم نه خودش ،ونکه=بلکه « ُعمر» که پدر یکی از همسران وی بوده ،به پیامبر اسالم
پیش��نهاد میکند که زنان شما (پیامبر اس�لام) خود را بپوشانند .که این نکته=مسئله
واپس تر=بعداً همگانی=عمومیت داده شده به همه=تمامی مسلمانان ،وگرنه پیامبر
اس�لام خودش «عایشه» را با گیسوان بلند و زیبایش به روی دوش خود مینهاده است
و به تماش��ای ب��ازار و رخس=قصه��ای کولیها میبرده اس��ت! از س��ویی پس از این
که نکته=مس��ئله پیوند=رابطه «عایش��ه» با آن «اعرابی» پیش کشیده=مطرح شد نیز،
«ح َرم» ماندن زنان پیامبر پشتکاردار=جدی شد.
بیشتر نکته=مسئله پوشش و در َ
«حمیرای» پیامبر که بود؟

در پیوند=رابطه با «عایشه» چون سخن رفت ،بد نیست که به نکته=مسئله او در میان
ایرانیان اشارهیی کوتاه کنیم:
هم��ه ب��ه خوب��ی میدانیم که س��الیان س��ال ،هتا=حتی تا به ام��روز ،نام «عایش��ه» در
میان ایرانیان (ش��یعه) برابر=مساوی بوده اس��ت با روسپی=فاحشه ،و میتوان گفت؛
«عایش��ه» در ج��ای گاه=بعن��وان ناسزایی=فحش��ی بس��یار بد ،ب��رای زن��ان و دختران
بهره برداری=اس��تفاده میش��ده و میش��ود ،و این نکته=مس��ئله چون « ُعمر سوزان»
مایه=م��ورد همس��ویی=تائید هم��ه روحانیان هم بوده اس��ت ،و هرگز جای��ی دیده و یا
شنیده نشده است که یک روحانی ،چنین چیزی را بدور افکند=نفی کند! به ویژه این
ال در میان شیعیان ،هیچ دختری «عایشه» نام نهاده نمیشود ،با این
که از ریش��ه=اص ً
که «عایش��ه» ،بزرگترین اشگ=عش��ق و دوست داش��تنی=محبوبترین همسر پیامبر
اس�لام بوده اس��ت ،و چنان چ��ه در «صحیح و یا صح��اح بخاری» آمده اس��ت« :پیامبر
اس�لام بارها به عایشه نماز خوانده اس��ت! یعنی عایشه در برابر پیامبر دراز کشیده بود
و محمد رو به او و رو به قبله نماز خوانده است! عایشه خواسته از جا برخیزد اما پیامبر
اسالم گفته است :نخیر ،یا حمیرای من آسوده باش! خداوند ،هم نمازم را بهتر خواهد
پذیرفت اگر حمیرایی چون تو رو در رویم باشد( ».نقل از صحاح بخاری)
باری ،این را بایس��تی در البالی تاریخ جس��ت که چرا «عایشه» ،کسی که پیامبر اسالم
از ش��ش س��الگی او را نامزد خود کرد و در هش��ت یا نه س��الگی به خانه برد را ،ایرانیان
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روسپی=فاحشه میخوانند؟!
چن��ان چ��ه «طبری» مینویس��د...{ :عایش��ه ه��ر چند نامزد کس��ی دیگر ب��ود و ابوبکر
مخالف عقد او با پیامبر اس�لام ،اما پیامبر اس�لام توانست همه را راضی کرده و عایشه
را با عقد خود درآورد}....
در پیوند=رابطه با فتنهگریها و دلربایی=طنازیهای «عایش��ه» نیز ،پیامبر اس�لام در
«قرآن» سرزنش شده است:
میدانیم که پیامبر اس�لام بین پانزده تا بیس��ت همس��ر رسمی داش��ته و به افزون=به
ع�لاوه دهه��ا کنیز ،که بیش��تر=اکثر آن��ان را در جنگها به نام=عن��وان پروه=غنیمت
بدس��ت آورده بود ،زیرا آیین جنگی تازیان بدوی را پیامبر اس�لام ه��م پذیرفته بود و به
آن رفتار=عمل میکرد.
در پ��ی پی��روزی ،لش��کر پیروزمند=فاتح ن��ه تنها داراییهای شکس��ت خوردهه��ا را به
نام=بعنوان پروه=غنیمت کدیور=صاحب میشدند ،دختران و زنان شکست خوردهها
نی��ز میان=بین س��پاه پیروز َوز=فاتح بخش=تقس��یم میش��دند ،هتا=حتی اگر زنانی
بودند که دارای همسر و فرزند بودند ،بر پایه=اساس «فتوای» پیامبر اسالم ،به همسران
خ��ود «حرام» میش��دند و ج��زو پروههای=غنائم جنگی یمش��ار میآمدند=محس��وب
میشدند ،و سپاه پیروز َور=فاتح میتوانست آنها را از آن خود بداند=صاحب شود.
ب��ا این ک��ه باور=ایمان ،کنش��گر=عامل نخس��تین=اولیه و پایه یی=اصل��ی تودههای
تهیدست برای پیوستن به س��پاه=صفوف اسالم بود ،وانگهی=اما پس از پیروزیهای
ش��گرف و چشمگیر مسلمانان در جنگها ،و آوازه پروههای=غنائم بسیاری که بدست
میآم��د ،بس��یاری ب��ه آزمندی=طم��ع دارایی=م��ال و اندوخته=ث��روت و زن ،به آیین
نو=جدید میپیوستند تا به نوایی برسند.
در این باره=مورد تنها به بازگویی=نقل س��خنی از یاران پیامبر اس�لام بس��نده=اکتفا
میکنیم:
هنگامی که س��پاه اس�لام برای جنگ با «بنی اصغر» آماده میش��د ،و پیامبر اس�لام از
م��ردم فراخوان=دع��وت به هنبازی=ش��رکت میک��رد« ،نیای=جد» یکی از س��پاهیان
نامدار اسالم به پیامبر اسالم گفت:
«ای پیامب��ر ،بم��ن اجازه ماندن ده و مفتونم مکن ،م��ردم میدانند که هیچکس از من
به زنان دلبستهتر نیست و بیم آن دارم که اگر زنان بنی اصغر را ببینم شکیبایی از آنها
نتوانم!»
چنانچه بارها گفته شده است خود پیامبر اسالم هم دلبستگی=عشق بسیاری به زنان
داشت و میگفت که...{ :از دنیا سه چیز را برگزیده «زن ،عطر ،عبادت».
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بدی��ن رو در پی��روزی جنگه��ا ،پیش=قبل از همه پیامبر بود ک��ه زن دلخواه خود را از
میان بازماندگان س��پاه شکس��ت خورده بر میگزید=انتخاب میکرد! و رسم وی بر آن
ب��ود ک��ه عبای خود را ب��ه روی زن دلخ��واه میانداخت ،یانی=یعنی ک��ه آن زن گُزیده
اوست.
بیش��تر=اغلب همسرانی که پیامبر اس�لام از جنگها بدست آورده بود ،کسانی بودند
که دارای ش��وهر بودند و یا ش��وهران خود را در جنگ از دس��ت داده بودند ،و یا هم با
هست=وجود زنده بودن شوهر ،زن به «نکاح» پیامبر اسالم درمیآمد.
چن��د نمونه را در این جا از «تاریخالکبیر» نوش��ته «محمد ب��ن حریر طبری» بازگو=نقل
میکنیم:
«صفیه ش��وهر نخس��تش=اولش «س�لام» نام داش��ت که پس از م��رگ او ،چون خوش
قامت و خوش صورت بود خواس��تگاران بس��یار داش��ت و با مردی بن��ام «کثانه» ازدواج
ک��رد .پیامبر اس�لام در جنگ بنی نضیر فرمان داد تا گ��ردن کثانه را بزنند هنگامی که
پیامبر به روز خیبر اسیران را میدید ،ردای خویش را بر صفیه افکند که خاص او شد.
(صفحه )1295
ـ به سال غزای مریسیع که سال پنجم هجرت بود ،پیامبر اسالم «جویریه دختر حارث»
را به همسری گرفت .بیش از آن «جویریه» همسر «مالک بن سفوان» بود و جزو اسیران
جنگ مریسیع ،سهم پیامبر اسالم شد.
ـ پیامبر اس�لام «ش��نباء دختر عم��رو غفاری» را در پ��ی قتلعام قبیلهاش به همس��ری
گرفت و چنان بود که وقتی «ش��نباء» به نزد پیامبر اس�لام آمد ،عادت زنانه بود و پیش
از آنکه پاک شود (و با محمد همخوابه شود) ابراهیم پسر پیامبر اسالم بمرد و «شنباء»
(ک��ه از غنائم جنگی بود) گفت :اگر محمد ،پیامبر ب��ود ،محبوبترین کس او (قبل از
زفاف با من) نمیمرد! در پی این سخن پیامبر اسالم او را رها کرد( .صفحه )1296
ـ پیامبر اس�لام از زیبایی و خوش اندامی «غزیه دختر جابر» ش��نیده بود و «ابو اسید» را
به خواستگاری او فرستاد وقتی زن پیش پیامبر اسالم آمد (برای همخوابگی ،مخالفت
کرده) گفت:
رأی م��ن در ای��ن کار دخالت نداش��ت و از تو به خدا پناه میبرم پ��س پیامبر او را پیش
کسانش فرستاد.
ـ پیامبر اس�لام «ام حبیبه دختر ابوس��فیان» را که شوهر داش��ت بنام «عبیدالله» و جزو
مهاجرین به حبش��ه رفته بود و در آنجا مس��یحی ش��ده بود را نیز به نکاح خود درآورد،
البته برخی نوشتهاند ،پس از مرگ شوهرش.
ـ زن دیگ��ری را پیامبر اس�لام ب��ه «نکاح» خ��ود درآورد که داس��تانش=قصهاش را همه
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ش��نیدهاند و چند چمراس=آیه در «قرآن» به این نکته=مسئله پیوند=مربوط میشود،
وی «زینب» همسر «زید بن حارث» پسر خوانده پیامبر اسالم است.
روزی پیامبر اس�لام به خانه پس��ر خوانده خود رفت« ،زینب» بود اما «زید» نبود .پیامبر
اس�لام با دیدن زینب (بیپوشش=حجاب در خانه) به خوشنودی=شعف آمد و گفت:
«فتبارکالله احس��ن الخالقین» ....هنگامی «زینب» داس��تان=قصه را با شوهرش باز
گف��ت ،و چ��ون «زید» دریافت=درک کرد که پیامبر اس�لام از همس��ر او خوش��ش آمده
اس��ت ،وی را ب��ه خانه پ��در خود فرس��تاد .در همس��ویی=تائید این همس��ری=ازدواج
چمراسی=آیهیی در «قرآن» آمده است( .سوره احزاب آیه )37
زنانی که پیامبر اسالم خواست ،اما به آنان دست نیافت
«ح َرم» پیامبر اس�لام بودند ،هر از چندی از زنان دیگری
ب��ا همه زنان و کنیزانی که در َ
نیز پیامبر اسالم خواس��تگاری میکرد و با همه توانمندی=اقتدار و سترگی=عظمتی
که پیامبر اس�لام داشت ،کس��انی=افرادی بودند که همخوابگی و همسری=ازدواج با
وی را َپس میزدند==رد میکردند:
ـ از نمونه=جمله آنها« :امهانی دختر ابوطالب» بود که نامش «هند» بود پیامبر اس�لام
از او خواستگاری کرد و «امهانی» نپذیرفت و گفت فرزند دارد.
ـ و نیز «ضباعه دختر عامر» را از پسرش «سلمه» خواستگاری کرد و او گفت :تا رأی او را
(مادرم) را بپرسم .وصلت انجام نشد.
ـ «صفیه دختر بشامه» را که اسیر شده بود پیامبر اسالم خواست ،اما «صفیه» نپذیرفت
و او از پیامبر اسالم خواست تا با شوهرش بماند و پیامبر اسالم اجازه داد.
ـ همچنی��ن پیامبر اس�لام از «ام حبیب دختر عباس» خواس��تگاری ک��رد ،اما «عباس»
همشیری خود را با پیامبر اسالم بهانه کرد و عقد انجام نشد.
دیگ��ر اینکه پیامبر اس�لام «جم��ره دختر حارث» را نیز خواس��تگاری ک��رد و پدرش (به
دروغ) گفت (دخترم) عیبی دارد! (صفحه )1298
و نادرستی=خطای دیگر پیامبر اسالم

ب��اری ،یکی از لغزشهای=اش��تباهات دیگر پیامبر اس�لام همین نکته=مس��ئله زنان
او بوده اس��ت ،بگونهیی که کم و بیش=تقریباً س��ه س��وره (نس��اء ،اح��زاب و تحریم) با
بی��ش از یک س��د=صد چمراس=آیه در باره=مورد پیامبر اس�لام و زنانش آمده اس��ت
(ک��ه هر آینه=البت��ه همه ای��ن چمراسها=آی��ات ویژه=خصوصی ب��وده و تنها به خود
پیامبر پیوند داش��ته اس��ت ،وانگهی=اما تا به امروز این چمراسها=آیات ،همگی جزو
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دس��تورهای=احکام اس�لامی نیز ش��ده اس��ت) و در جایی از س��وره «اح��زاب» ،پیامبر
اس�لام به تندی=شدیداً باز داشته=منع شده است از این که زنی تازه=جدید بگیرد و
هتا=حتی از واژه «حرام» بهره برداری=استفاده شده است اگر زنی بگیرد:
«ال یح��ل لکالنس��اء من بعد و ال ان تبد لهن من ازواج ولوا عجبک حس��نهن» (س��وره
احزاب آیه )52
پ��س از این زنان ،هیچ زن دیگری بر تو حالل نیس��ت و ن��ه میتوانی زنی به جای زنی
اختی��ار کنی یعنی زنی را با زن��ی دیگر عوض کنی هر چند که از زیبائی آنها (زنانی که
خواهی دید) ترا خوش آید!!
الزم ب��ه یاد آوری س��ت که در زمان نادانیگری=جاهلیت رس��م بود ک��ه غربها=اعراب
زن��ان خ��ود را به هم «تبدی��ل» و «تعویض» میکردند و با این آی��ه« ،تبدیل» زن که هنوز
رایگ=رایج بود ،برای مسلمانان ناشایا=ممنوع شد.
پیامب��ر اس�لام در پیوند=رابط��ه ب��ا وسوس��هها و بازیگوشی=ش��یطنتهای زنان��ش،
آنس��ان=آنقدر دچار نادرس��تی=خطا میش��ده اس��ت؛ که چمراس��ی=آیهیی دیگر به
تندی=ش��دیداً وی را مایه=م��ورد نکوهش جای=قرار میدهد ک��ه...{ :چرا ای پیامبر
اسالم حاللی را حرام میکند؟!}
داس��تان=قصه از ای��ن بنا=ق��رار ب��وده اس��ت که چ��ون برخی از زن��ان پیامبر اس�لام؛
«ح َرم»
پروههای=غنائ��م جنگی بودند ،در نگاه زنان دیگر چون «عایش��ه» که س��وگلی َ
بود؛ جای گاهی=منزلتی کمتر داش��تند ،و زنان «اشراف قریش» ،چون« :عایشه دختر
ابوبک��ر»« ،حفضه دختر عمر»« ،اس��ماء دختر عثمان»« ،ام حبیبه دختر ابوس��فیان» ،و
«زینب» ترفندی=توطئهای پی میافکنند=تدارک میبینند ،تا پیامبر اس�لام به خانه
زنان کنیزش ،به ویژه=خصوصاً «ماریه» که سیاه چهره بوده است ،نرود تا بتواند بیشتر
به زنان دیگرش برسد! و پیامبر اسالم در دام دسیسه زنان میافتد و در پیشگاه=حضور
آنها س��وگند یاد میکند که دیگر با «ماریه» همخوابه نشود ،و او را بر خود «حرام» کند،
در پی این س��وگند ،چمراس��ی=آیهای توانمند=قوی و تند برای سرزنش پیامبر اسالم
میآید:
«ی��ا ایهاالنبی لم تح��رم ما احلالله لک تبتغ��ی مرضات ازواجک»؟ والل��ه غفور رحیم»
(سوره تحریم آیه )1
ای پیامبر ،چرا چیزی را که خدا بر تو حالل کرده است ،برای خشنود ساختن زنانت بر
خود حرام میکنی؟ (رفع خطا کن که این بار) خداوند آمرزنده و مهربان است (با تو).
ناگفت��ه نمان��د که=البت��ه «ش��یخ طبرس��ی» در گزارش=تفس��یر «مجمعالبی��ان» در
پیوند=رابط��ه با آیه «تحریم» ،بازگویی=قول دیگری را هم بازگو=نقل کرده اس��ت و آن
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این که:
{...پیامب��ر اس�لام در خانه همس��رش «حفضه دختر عم��ر» بود« ،حفض��ه» برای دیدن
پدرش از خانه بیرون میرود و حضرت محمد پس از چندی «ماریه» را به خانه «حفضه»
برده و با وی همخوابه میش��ود ،وقتی «حفضه» به خانه باز میگردد و از جریان باخبر
میشود به پیامبر اسالم پرخاش میکند که چرا با زن سیاه کنیزی که بوی بد میدهد
در خانهاش همبستر شده است ...پیامبر اسالم با پوزشخواهی از «حفضه» از او قول
میگیرد به ش��رطی که واقعه را برای کسی نقل نکند ،وی «ماریه» را به خود حرام کرده
و او را به ابوبکر خواهد بخشید!
پیامب��ر اس�لام تحریم میکند ول��ی «حفضه» به قول خود عمل نک��رده و جریان را برای
همه تعریف میکند و دیگر زنان ،پیامبر اسالم را به مسخره و سرزنش میگیرند}....
و «تحریم نمودن» کار «تبدیل زنان» نیز ،از همین هنگامه آغاز شده است.
نی��از=الزم به یادآوری اس��ت ک��ه «ماریه» مادر «ابراهیم» تنها پس��ر پیامبر بوده اس��ت و
«ماریه» پیشکشی=هدیهیی بوده از سوی «مقوقس» برای «حضرت محمد»:
{....پیامبر اسالم یک خواجه نیز داشت بنام «مابور» که «مقوقس» او را با دو کنیز دیگر
ب��ه وی هدیه کرده ب��ود ،یکی از آنان «ماریه» بود که او را به زنی داش��ت «مقوقس» این
خواج��ه را با دو کنیز اهدائی فرس��تاده بود و گویند همو بود ک��ه گفته بودند با «ماریه»
رابطه (نامش��روع) دارد و پیامبر اس�لام ،امام علی بن ابیطالب را فرس��تاد و گفت او را
بکش��د ،و چ��ون امام علی را «مابور» بدید و از قصه وی آگاه ش��د ،جام��ه از تن درآورد و
معلوم شد که آلت مردی ندارد و امام علی دست از او بداشت( }...صفحه  1302تاریخ
کبیر طبری)
ه��ر آینه=البت��ه در پیوند=رابط��ه ب��ا ناروا=خ�لافکاری و «فحش��ای» (ای��ن واژه در
قرآن اس��ت) زنان پیامبر اس�لام ،چمراس��ی=آیهیی در «قرآن» میباش��د ،و ش��اید این
چمراس=آیه در پی همین بزه وریها=اتهامات ژادمند=جنس��ی به «ماریه» و «عایشه»
و ...س��روده شده اس��ت ،به ویژه که خود پیامبر اس�لام ،گمان=احتمال آن را میداده
است که «امام علی» را گمارده=مأمور ُکشتن=ترور «متجاوز» نموده است.
وانگهی=اما چمراس��ی=آیهیی که در پیوند=رابطه با «فحشاء زنان» پیامبر اسالم آمده
است ،در سوره «احزاب» میباشد:
{....یا نس��اء النبی من یات منکن بفاحش��ه مبینه یضاعف لها العذاب ضعیفین و کان
ذلک علیالله مسیرا» (آیه )30
ای زنان پیامبر ،هر کس از شما که فحشا کند (و این فحشا) ثابت و روشن شود عذابش
بیشتر خواهد شد و بیشتر ،انجام (این گونه عذابها) برای خدا آسان است}...
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در جایی دیگر در همین س��وره «احزاب» آیهیی آمده است که زنان پیامبر اسالم از این
که با مردها به تنازی=عش��وه و ناز سخن بگویند؛ بازداشته=منع شدهاند ،تا جایی که
پیامبر اسالم ناگزیر=مجبور میشود دستور بدهد تا زنانش از پس پرده با مردان سخن
بگویند:
{...یا نساء النبی لس��تن کاحد منالنساء ان اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمعالذی
فی قلبه مرض و قلن قوال معرونا( ...آیه )32
ای زن��ان پیامبر ،ش��ما چون زنان دیگر نیس��تید ،تق��وی و پرهیزکاری پیش��ه کنید و با
خضوع و عش��وه و نرم س��خن مگویید تا آن مردی که در قلبش مرضی هس��ت به طمع
بیفتد ،جدی و درست سخن بگویید}....
{....و قرن فی بیوتکن و ال تبرجن الجاهلیه»
و در خانهه��ای خ��ود بمانی��د و چنانچ��ه در زمان جاهلی��ت خودنمای��ی میکردید (در
بازارها) و زینتها و زیباییهای خود را آشکار میکردید ،مکنید!}...
ال آم��دن=ورود مرده��ا ب��ه خانهه��ای پیامبر اس�لام،
پ��س از ای��ن ،ب��رای همیش��ه=ک ً
ناشایا=ممنوع میشود:
{...یا ایهاالذین آمنوا ال تدخلو بیوتالنبی اال ان یؤذن لکم الی طعام» (آیه )53
ای کس��انی که ایمان آوردهاید به خانههای پیامبر داخل مش��وید ،مگر این که ش��ما را
برای غذایی دعوت کند}....
و آنگاه=بع��د میگوی��د ک��ه اگر ه��م فراخوانده=دعوت ش��دید پ��س از خوردن=صرف
خوراک=غذا ،خانه پیامبر را ترک کنید.
«شیخ طبرسی» در گزارش=تفسیر «مجمعالبیان» در پیوند=رابطه با این چمراس=آیه
مینویسد:
{...پس از این که پیامبر اس�لام «طینب» همسر «زید» پسرخوانده خود را به خانه خود
آورده و او را عقد کرد ،جشنی برپا نموده و گوسپندی را برای اصحابش کباب کرد پس
از اینکه همه غذا خوردند پیامبر اس�لام برخاس��ت ،تا میهمانان بدانند که جشن تمام
شده و باید بروند.
همه خارج ش��دند جز چند نفر که بر جای ماندند و در حال گفت و ش��نود با زن پیامبر
بودند ،پیامبر اسالم خود نیز از خانه خارج شد تا اعرابیها بدانند که باید خارج شوند،
پس از چندی که حضرت محمد به خانه بازگشت ،دید که چند عرب همچنان مشغول
خوش و بش کردن با همسر (و یا همسران) وی هستند ،در اینجا بود که این آیه تالوت
شد تا این افراد از خانه خارج شوند}....
و چ��ون تازی��ان ب��ه تندی=ش��دیداً ب��ه زنان زیب��ای «حضرت محمد» چش��م داش��تند،
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در همی��ن س��وره «احزاب» ،همس��ری=ازدواج با زنان پیامبر اس�لام ،پ��س از مرگ وی
ناشایا=ممنوع آگاهی=اعالم میشود:
{...و ما کان لکم ان تؤ ذوا رسولالله و ال ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا» (آیه )53
نباشید چنان که آزار دهید پیامبر خدا را ،و نه اینکه زنهایش را بعد از او هرگز به زنی
گیرید!}...
عربها=اع��راب ک��ه در پیوند=نس��بت ب��ه زنان زیبای پیامبر اس�لام رشک=حس��ادت
میورزیدن��د ،همواره=مرت��ب به ه��م میگفتند که :چ��را «محمد» میتوان��د هر زنی را
برگزیند=انتخاب کند و هتا=حتی زنان ما را به کابین خود درآورد؟ اگر او بمیرد ما هم
با زنان زیبای او همسری=ازدواج میکنیم.
چن��ان چ��ه «طبرس��ی» در گزارش=تفس��یر «مجمعالبی��ان» نوش��ته اس��ت؛ ک��ه ای��ن
چمراس=آیه در پی این گونه سخنان تازیان آمده است.
و پیش=قبل از این که بودن=حضور زنان پیامبر اس�لام ،در بازار ناش��ایا=منع ش��ود،
(چن��ان چ��ه در رویههای=صفح��ات پیش=قب��ل آم��د) « ُعمر» پیش��نهاد کرد ت��ا زنان
پیامبر اس�لام و دخترانش و دیگر زنان مس��لمان« ،جالبه» (عب��ای زنان عرب که احیاناً
ب��ه آن پیراه��ن بلن��د ه��م میگویند) بپوش��ند تا زیبایی ش��ان به چش��م نیای��د( ،چون
باشندگان=س��اکنان نا=غیرمس��لمان «مدین��ه» ،زن��ان زیب��اروی پیامبر اس�لام و دیگر
مس��لمانان را آزار میدادند) و این س��خن « ُعمر» جزو چمراسهای=آیات قرآنی درآمد
که تا به امروز نیز ،برجای=باقی مانده است.
وانگهی=اما پیداس��ت که یک نکته=مسئله «تاکتیکی» و زودگذر=مقطعی بوده است
نه دستوری همیشگی=دائمی:
{....ی��ا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نس��اء المؤمنین یدنین علیهن من جالبیهن
ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین» (آیه .)59
ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو تا خود را بپوشند و این برای اینکه
شناخته نشوند (و زیبائیشان به چشم نیاید) خوبست که آزار نبینند}...
چمراسهای=آیات «غرانیق»

 11ـ پایه یی=اصلیترین نکته=مس��ئله یی که در پیوند=رابطه با نادرستی=خطاهای
پیامب��ر اس�لام در «ق��رآن» میباش��د=موجود اس��ت؛ چمراسهای=آی��ات «غرانی��ق»
اس��ت .این نکته=مسئله در هنگامههای نخس��تین=اولیه واگشت=انقالب اسالم سر
و آوایی=صدای��ی ب��ه راه انداخت ،و در پ��ی آن نیز خیلی کم در تاری��خ ،به نام=عنوان
«روای��ت» تاریخ��یای ک��ه از سوی=توس��ط یکی از دانش��مندان=علمای ش��یعی بنام
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«محمد بن جریر طبریم نوش��ته شده اس��ت ،و گرد آمده=مجموعه این تاریخ در ایران،
از سوی=توس��ط «ابوالقاسم پاینده» به زبان شیوا و روان پارسی برگردان=ترجمه شده
اس��ت ،و در س��الهای  1352و  1362و  1363به چاپ رس��یده است ،همانند=عیناً
نوش��تارها=مطالب پیوند=مرب��وط ب��ه ای��ن نکته=مس��ئله را که« ،اهریمن=ش��یطان»
س��خنانی ب��ه زبان پیامب��ر اس�لام آورده ،و جمراسهای==آیاتی را س��روده اس��ت؛ که
«اله��ی» نبود ،و آنگاه=بعد «قرآن» گفته اس��ت؛ اهریمنی=ش��یطانی بوده و از «قرآن»،
پاک=حذف شده است را ،میآوریم.
پیش=قبل از هر چیز ،پافش��اری=تأکید نکتهیی بایس��ته=ضروری اس��ت و آن این که
این نکته=مس��ئله را برای نخستین=اولین بار س��ال  1362در نسک=کتاب «از میترا
تا محمد» به گونه=بطور فش��رده=خالصه ،من=اینجانب پیش کشیدم=طرح کردم ،و
دوباره نویسی=تکرار آن در این نوشته ،بدین رو=خاطر است که هنگامی که از «قرآن»
س��خن میگوییم؛ بایس��ته=الزم است تا بیش��ترین=حداکثر نوش��ته=مطلب و گزارش
و رخدادی=خب��ری که پیرامون این نس��ک=کتاب در تاریخ زمین گُس��تر=مطرح بوده
اس��ت را بیاوریم! «طبری» در باره=مورد چمراسهایی=آیاتی که اهریمن=ش��یطان به
زبان پیامبر اسالم روان=جاری میکند ،مینویسد:
{....چ��ون پیامبر اس�لام دید که ق��وم (قری��ش) از او دوری میکنند و ای��ن کار برایش
س��خت ب��ود ،آرزو کرد که چیزی از پیش خدای بیاید که می��ان وی و قوم نزدیکی آرد و
چون این اندیشه در خاطر وی گذشت و خداوند این آیات را نازل فرمود:
«و النج��م اذا ه��وی ،ماضل صاحبکم و ما غوی و ما ینطق الهوی» (س��وره نجم آیه  1تا
.)3
قسم به این ستاره وقتی فرو رود که رفیقتان نه گمراه شده و نه به باطل گرویده است،
و نه از روی هوس سخن میکند.
و چون به این آیه رسید که:
«افراتیم االت و العزی و مناء الثالثه االُخری» (سوره نجم آیه  19و .)20
مرا از الت و عزی و منات سومین دیگر ،خبر دهید.
(در این هنگام) شیطان بر زبان وی انداخت وی:
«ال تک الغرانیق العلی و ان ش��فاعتهن ترتضی» .این بتان واال هس��تند که شفاعتشان
مورد رضایت است.
و چون قریش��یان این بش��نیدند خوشدل ش��دند و از س��تایش خدایان خویش (توسط
حض��رت محمد) خوش��حالی کردند و بدو گ��وش دادند و چون پیامبر اس�لام در قرائت
آیات به محل س��جده رسید ،سجده کرد و مس��لمانان نیز با او سجده کردند و مشرکان
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قریش و دیگران که در مسجد بودند به سبب آن یاد که پیامبر از خدایانشان کرده بود
به س��جده افتادند و هر مؤمن و کافر آنجا بود س��جده کرد و چون قریش��یان از مس��جد
بیرون شدند خوشدل بودند و میگفتند:
پیامبر اس�لام از خدایان ما به نیکی یاد کرد و آن را بتان واال نامید که شفاعتشان مورد
رضایت است پس جبرئیل بیامد و (به پیامبر اسالم) گفت :ای محمد چه کردی؟ برای
م��ردم چی��زی خواندی که م��ن از پیش نیاورده بودم! و س��خنی گفتی ک��ه خدای با تو
نگفته بود.
و پیامبر اسالم سخت غمین شد و از خدای بترسید و خدای عز و جل با وی رحیم بود
و آیهای نازل فرمود و کار را بر او سبک کرد و خبر داد که:
«پیش از او نیز پیامبران و رس��والن چون وی آرزو داش��تهاند و شیطان آرزوی آنان را در
قرائتشان آورده است».
و آیه چنین بود:
«و ما ارس��لنا من قبلک من رس��ول و ال نبی اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ
الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم» (سوره حج آیه .)52
پی��ش از تو رس��ولی یا پیامبری نفرس��تادهایم ،مگ��ر آنکه وقتی قرائت کرد ،ش��یطان در
قرائ��ت وی الق��اء کرد .خ��دا چیزی را که ش��یطان القاء کرده باطل میکن��د( }...تاریخ
الملوک و الرسل از صفحه )880
بدرس��تی پیداس��ت که پیامبر اس�لام بر آن=در صدد ب��ود با آش��تی=مصالحه و گفت
و ش��نید=مذاکره ،ی��ا ب��ا یورش=هج��وم و تازش=حمل��ه و جن��گ ،یا ب��ا پند=موعظه و
پیمان=عق��د پیم��ان نامه=قرارداد و یا با پذیرش دینهای=ادیان پیش از خود ،س��پاه
اس�لام را فش��ردهتر نماید ،چنان چ��ه در رویههای=صفحات پیش=قب��ل دیدیم برای
ال همه=تمامی دینهای=ادیان پیشین چون :زردشتی ،یهودی ،مسیحی،
نمونه=مث ً
ستارهپرستی و دیگر=غیره را به «رسمیت» شناخته بود ...چنانچه «طبری» گفته است:
{...پیامبر اس�لام در نظر داشته که با پذیرفتن شفاعت و بزرگی بتهای قریش بتواند
آنان را نیز به آیین خود درآورد که موفق هم میشود .زیرا تمامی مشرکان به همراه وی
به سجده رفته و شهادتین را میدهند.
و از طرفی س��ه بت بزرگ قریش« ،عزی»« ،منات» و «الت» بتانی هس��تند که تا قبل از
پیدایش اس�لام در کعبه بوده و خود پیامبر اس�لام همان کعبه را با همان بتها طواف
میکرده و پدرش کلیددار آن بوده و پدر بزرگها و عموهایش ،نامهایش��ان با پیش��وند
نوکر و پسوند نام همان بتان بوده است چون« :عبد مناف» (که جد بزرگ پیامبر اسالم
اس��ت)« ،عبد مناف» (یعنی نوکر بت زیبای مناف)« ،عبدالع��زی) (یعنی نوکر عزی) و
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«عبدالدار» (یعنی نوکر بتخانه کعبه)}...
و نگر=نظ��ر دیگ��ر «طب��ری» در ای��ن باره=م��ورد ک��ه پیامب��ر اس�لام تیره=ق��وم خود را
دوس��ت داش��ته اس��ت نیز درس��ت اس��ت ،با این که=علیرغم یکی دو جنگ و درگیری
نخستین=اولیه با «قریش» ،پس از آن که در آشتی با «قریش» میکوشد تا با جنگیدن
و درگی��ر ش��دن ،و بیش��تر ب��ا تیرههای=قبیلهه��ای بیرون=خ��ارج «مک��ه» و یهودیان
ال بزرگترین دش��من خودش «ابوسفیان» را
میجنگد تا با قریش��یان ،و برای نمونه=مث ً
ن��ه تنها هنگام گرفتن=فتح «مک��ه» زینهار=امان میدهد ونکه=بلکه خانه او را با خانه
«کعبه» یکی میداند و میگوید« :که هر کس در این دو خانه باشد در امان است!»...
ال «ش��هادتین»
آن هم «ابوس��فیانی» که هرگز اس�لام را نمیپذیرد ،و به هیچ روی=اص ً
را هم نمیگوید! زیرا میدانیم که پایه=اس��اس مس��لمان شدن در آن هنگامه که تا به
امروز هم مانده است ،گفتن دو فراز=جمله بوده است:
«اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان محمد رسولالله»
(گواه��ی میدهم که هیچ خدایی جز الله نیس��ت و گواه��ی میدهم که محمد پیامبر
الله است)
هتا=حتی «ابوسفیان» آن دو فراز=جمله را هم نگفته است ،و به همان آیین ُبتپرستی
خ��ود مانده ب��ود ،وانگهی=اما خانهاش با «کعبه» همس��نگ بود! و این نکته=مس��ئله
س��ویه=جنبه س��ازگار=مثبت نژادی پیامبر اسالم را میرساند ،که وی ،نژاد «قریش» را
دوس��ت و ارگمند=محترم میداش��ت ،با هر پنداری=تفکری ک��ه بودند و چنان چه در
«میترا تا محمد» نوش��تیم؛ هتا=حتی به س��ران «قریش» میگفت ک��ه با پذیرفتن آیین
من ،گنجینههای مداین را از آن شما خواهم کرد!
و میدانیم که نویدهای=وعدههای «جنات تجری فی تحت االنهار» را عربها=اعراب
هنگامی=وقتی به خراسان رسیدند ،گفتند:
{...این همان بهش��تی است که پیامبر وعده داده بود زیرا که در شبه جزیره عربی ،جز
خش��کی و صحرا چیزی نبود؟ پس وعده آب و مکانهای پوش��یده از درخت (جنگل =
جنات) بود و حوریان وعده داده ش��ده را نیز ،تازیان همان بانوان و دوش��یزگان مهرو و
دلربای پارس��ی و بابلی و آس��وری و رومی میدانستند که در پی هجوم خویش بعنوان
غنیمت صاحب میش��دند و مردم هم نوکر و بنده و موالی میش��دند و تازیان ارباب و
موال و سید!}...
بازی با این دو فراز=جمله تا به امروز در میان شیعیان و ُسنیان هم چنان پابرجا=باقی
ال یک ج��وان نا=غیرمس��لمان که دلداده=عاش��ق یک
مان��ده اس��ت .ب��رای نمونه=مث ً
دختر مس��لمان بشود؛ تنها=فقط نیاز=الزم است این دو فراز=جمله را بگوید ،تا پدر و
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مادر=اولیاء و دیگر=غیره بپذیرند=قبول کنند که بهمان=طرف مسلمان شده است!
دو یادمان=خاطره از «شهادتین»

دو یادمان=خاط��ره در پیوند=رابط��ه ب��ا ب��ازی «ش��هادتین» را در ج��ای گاه=بعن��وان
شوخی=طنز پایانی بازگو=نقل میکنم:
در «بی��روت» ،با جوانی اس��پانیایی آش��نا ش��دم ک��ه میگف��ت...{ :نزد ی��ک «روحانی
مس��لمان» زندگی میکند و مرا هم روزی به خانهاش دعوت کرد« ،روحانی مس��لمان»
که «شیخ» بزرگی بود و کلی مرید داشت ،به من و همه مریدانش میگفت این جوان را
مسلمان کرده است }....جوان نامش «خوزه» بود و خانواده «شیخ» او را «حسین» صدا
میکردند« .ش��یخ» یکی از بهترین اتاقهای منزلش را به جوان اس��پانیایی داده بود و
هر صبح و ظهر و ش��ام هم صدایش میکرد و بر س��ر س��فره مینشس��ت و حتی پول تو
جیبی هم به «خوزه» میداد .وقتی که من به اتاق «خوزه» وارد ش��دم ،دیدم صلیبی به
دیوار آویزان ،صلیبی روی میز اس��ت و «خوزه» هم صلیبی به گردن دارد و مرتب کتاب
انجیل را میخواند با دیدن این همه متعجب ش��دم و در خلوت از «خوزه» پرس��یدم اگر
تو مسلمان شدهای پس چرا هنوز با صلیب و انجیل زندگی میکنی؟
«خ��وزه» با خنده گفت :نه من هرگز مس��لمان نش��دهام و همچنان مس��یحی هس��تم و
تازه من یک مس��یحی متعهد و خادم کلیسا هم هس��تم و االن هم برای کلیسا مشغول
تحقیق در جامعه اس�لامی هس��تم بدو گفتم «پس چطور «ش��یخ» جلو همه مریدانش
مدعی است که تو مسلمان شدهای و تو چیزی نمیگویی؟!
«خوزه» گفت :به حس��اب «ش��یخ» من مس��لمان هس��تم چون دو جمله به عربی از من
خواست بگویم ،من هم گفتم ،اما برای خودم من مسیحی هستم! و گفتن آن دو جمله
چیزی که از من نکاست بلکه بسیار برایم بهره داشت و دارد ،که تو خود شاهدی!...
یادمان=خاط��ره دوم پیوند=مربوط میش��ود به یک دختر خانم ه��م میهن=هموطن
زیب��ا و دانای��ی ک��ه روزی ب��ه م��ن آگاهی=خب��ر داد ،میخواه��د ب��ا جوانی فرانس��وی
همس��ری=ازدواج کن��د و جوان هم پذیرفته=قبول کرده که مس��لمان ش��ود! روزی که
جوان را دیدم ،به ش��وخی از او پرس��یدم که برای همسری=ازدواج آماده یی=حاضری
مس��لمان شوی! در پاسخم گفت...{ :اس��اس فکر من ازدواج با این مهرو است! و گویا
مس��لمان ش��دن هم گفتن دو جمله آن هم به زبان عربی است و برای دستیابی به این
عزی��ز رعن��ا من حاضرم ی��ک کتاب به زبان عربی بخوانم ،چه رس��د گفت��ن دو جمله که
چیزی از من نمیکاهد و چیزی هم بر من نمیافزاید!}..
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سخن پایانی
زندگی بیباور مباد
(درود بر خداوند بخشنده مهربان!)
ش��ما خواننده گرامی=عزیز در این نوش��ته با برنامها=تیترها و سخنانی روبرو=مواجه
ش��ده یید که بی گمان=ش��ک برایتان تازگی داش��ت؛ و چه بس��ا که بس��یاری از ش��ما
آورد! و با گش��ودن روزنههای��ی در پندار=ذهنهایتان
گرامیان=عزی��زان را ب��ه هیجان َ
بسیارانی از شما را ،به اندیشه=فکر فرو ُبرد ،تا روزها و هفتهها را به این نکتهها=مسائل
اندیشه کنید!!
پاکدالنه=صمیمان��ه پافش��اری=تأکید میکن��م ک��ه هرگ��ز نمیخواه��م لغ��زش و
سس��تییی در باور=ایمان کسی پدید آید ،ونکه=بلکه آماج=هدف ما ،پاالیش=تزکیه
و زدایش=تصفی��هی باورها=ایمانهاس��ت ،ب��ه وی��ژه ای��ن روزه��ا ،در پ��ی ری��زش و
واژگونی=س��قوط دیواره��ای پ��ی ورزی=تعص��ب و بنیادگرای��ی کیش��ی=مذهبی
و «کمونیس��م»! ،ج��ای خال��ی اندیش��هیی ن��و و تازه=م��درن در همه=تمام��ی
همبودگاهها=جوامع ـ به ویژه کش��ورهای اس�لامی ـ به چش��م میخورد! ،و چه بسا که
با اندیش��ه بینش��وری=عرفان «الئیک» و خردگرای پارس��ی ،بتوانیم در گستره=س��طح
گس��ترده ی��ی از س��رزمین خ��ود و دیگ��ر س��رزمینها ،ب��اوری نوین را ب��ا تکیه ب��ر ِخ َرد
و دان��ش ،در راه=جه��ت آفرین��ش همبودگاه=جامع��ه و کس��انی=افرادی خردگ��را و
بینش��ورانه=عرفانی ،پیش کش��یده=مطرح س��اخته و با اندیش��ههای نیکی در پندار،
گفتار و کردار ،مردمانی=ملتی همبسته و همراه را برای فردایی پر بار بیافرینیم.
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افسانه افسانهها
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افسانه افسانهها
در صحنهای بسیار مجلل و پر زرق و برق پادشاه بر تختی نشسته است و وزیر در کنار
اوست.
شاه شوش ـ باز این آدمک در شهر آشوب به پا کرده!؟ باز بانوان شهر و کودکان را گول
زده!؟ این چه دردی است که او دارد!؟
وزیر ـ قربان ،درد عشق!
شاه شوش ـ چه عشقی؟
وزیر مبهوت و متعجب!
ش��اه ش��وش ـ نمیدانی سیدا در صیدا چه کرده!؟ آدمک همه ش��هر را به فساد خواهد
کشاند ،بهتر است تا او را از شوش به آنسوی آبها ،به صحرا تبعید کنیم.
آدمک را وارد صحنه نموده و شاه شوش به او میگوید:
شاه شوش ـ همه مردم از تو شاکیاند با آنچه تو در شهر کردهای تمدن چند هزار ساله
ما را به خطر انداختهای ،ترا در صحرائی رها خواهیم کرد تا اگر توانس��تی زندگی کنی
وگرنه...
آدمک ـ قربان ،من تک و تنها در صحرا چه کنم! الاقل دخترکیییی ،جوانکیییی
را همراه من کنید تا از تنهائی دق نکنم!
شاه شوش ـ با آنچه تو در شهر کردهای چه کسی میتواند با تو روزی را شب کند!
آدمک ـ قربان ،پوپک! پوپک دختری زیباست که هنوز مردی به خود ندیده!
شاه شوش به وزیر نگاهی کرده و از او میپرسد:
شاه شوش ـ پوپک کیست؟
شاه شوش خطاب به آدمک .بسیار خوب پوپک را به تو میسپاریم.
وزیر (با نیشخند) ـ قربان بهتر است بفرمائید که او را به پوپک میسپاریم.
ش��اه شوش ـ اما تو! آدمک ،باید به ما قول بدهی که با این دخترک چون کودکی رفتار
کنی و او را نیازاری!
وزیر ـ قربان ،مگر نفرمودید که او به بزرگ و کوچک چه میکند؟ پس در صحرائی دور
چگونه میتوان به او اعتماد کرد!
شاه شوش آرام در گوش وزیر میگوید:
ـ راست میگوئی ،بهتر است تا مردانگی را در او بکشیم!
وزیر از پشت صحنه جامی آورده و با لبخند به آدمک میدهد.
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وزیر ـ آخرین شراب را در شوش بنوش.
و آرام در گوش شاه میگوید:
وزیر ـ قربان این شراب کار را تمام میکند و او را بانوئی بی آزار میسازد.
آدمک و پوپک پس از کمی سرگردانی در صحرا دیده میشوند.
آدم��ک ب��ه پوپک نزدیک میش��ود اما ناگاه به خ��ود میآید و پیمیبرد ک��ه به او میلی
ندارد!
با خود میگوید:
آدمک ـ مگر من آن آدمک بوالهوس ش��وش نیستم! چرا میل من به زن مرده است! آن
هم در برابر زیباروئی چون پوپک!؟
زمان میگذرد و پوپک کمی بزرگتر و آدمک کمی پیرتر میشود ،اینبار پوپک به آدمک
نزدیک میشود اما آدم میگریزد ،و با خود میگوید:
آدمک ـ رب شوش با من چه کرد که توان مردی را از من گرفت!
پوپک به آدمک نزدیک میشود و با ناز و کرشمه به او میگوید:
پوپک ـ من که در این صحرای خشک جز تو کسی ندارم چرا از من میگریزی؟
آدمک پیداست که در پس سختی برای توجیه عدم توانائی خود میگردد:
آدم��ک ـ مگر نمیدانی ،من به رب ش��وش وع��ده دادم که با ت��و کاری نکنم نمیتوانم
خلف وعده کنم.
پوپک ناراحت و غمگین به گوش��های میخزد ،که ناگهان دست سیاه و پرموئی را روی
ش��انه خودش احس��اس میکند ،برمیگردد به دست نگاه میکند ،یک آدم سیاه بلند
قد!
در ابتدا پوپک میترسد اما پس از چند لحظه در آغوش او رفته و همخوابه میشوند.
پوپک که میل بیشتری به آدمک دارد تا به آن سیاهک ،مشکل آدمک را برندی با سیاه
مطرح میکند.
س��یاهک گیاهی به پوپک داده و از او میخواهد که هر روز کمی از آن را آدمک بخورد
و پس از یکسال مردانگی خود را باز خواهد یافت.
پس از یکسال آدمک درست میشود اما پوپک از سیاهک حامله است!
اولین فرزند پوپک دختری سیاه و پس از چند ماه فرزند دیگرش (پسر) از آدمک سبزه
بدنیا میآید.
آدمک که پیمیبرد رب شوش او را چیزخور نموده بود تا مردانگی نداشته باشد شدیداً
علیه او عصبانی میشود و با فریاد میگوید:
آدمک ـ حاال باید فکری به حال بچهها کنیم پس از دو فرزند اول باید فرزندان دیگری
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بیاوریم تا ما نس��لی بسازیم و پدر این رب ش��وش و شوشیان را درآوریم! روزگار خودش
و ملتش را سیاه میکنم تاریخ و ماریخ و همه چیزش را دگرگون میکنم ،کاری خواهم
کرد تا همه افتخارات و تمدنش به حس��اب من و فرزندانم نوش��ته شود و در تاریخ ،من
گش��ایش و آغاز هر چیز باش��م (به طنز و کنایه) خواهی دید پدر سوخته چه بالئی سر
خودت و تاریختو و ملتتو و همه چیزت در خواهم آورد...
پوپک دو فرزند دیگر (یکی دختر و یکی پسر) میآورد.
آدمک رو به فرزندانش (هر چهار نفر) میگوید:
آدمک ـ بروید و یکجوری با هم خودتونرو تقسیم کنید باید تعداد ما زیاد بشود!
پسر سبزه به پدر میگوید:
ـ بابا جون من اون عروسک سیاهه را نمیخواهم! سفیده مال من!
آدمک ـ س��یاه و سفید نداره شما چهارتا هستید و خودتون برین هر غلطی میخواهید
بکنید ،من نسل میخواهم! تا پدر شاه شوش را دربیاورم.
(لحن آدمک کمدی و با ریتم و ...میباشد)
دو پس��ر آدمک که یکی بیل و دیگری قیل نام دارد سر عروسک سیاه و عروسک سفید
با هم دعواشان میشود و قیل با سنگی به به سر بیل زده و او را میکشد.
ـ حاال هم سیاهه مال منه و هم سفیده! بهرحال یک تنوعی که باید توی زندگی باشد!
(لحن قیل کمدی ...است).
نس��ل آدمک رو به افزایش اس��ت و مرتب از طرفی بچهها و مردها و زنهائی توی صحنه
میآین��د و از طرف دیگر خارج میش��وند .تقریباً صحنه یک حالت خیابان ش��لوغ و پر
رفت و آمد را به خود میگیرد.
ه��ر از چن��دی دعوائی و س��رقتی و متلکی و این که کس��ی بر زمین میافتد به چش��م
میخورد .مجموعاً این تحرکات س��ه دقیقه به طول میانجامد و ناگهان وس��ط صحنه
مردی با ریش سفید ظاهر میشود و به جز پیرمرد همه از صحنه خارج میشوند.
ـ آخ بابابزرگ جون آدمک ! کجائی که نسل تو ببینی؟ (لحن کمدی) بیا و تماشا کن!
خر در خر کره در االغ! باال و پایین! رنگ و وارنگ از همه رنگ! شهر فرنگ.
ال طاقت اینارو ندارم! بسکه به دعواهای
من که از دس��ت این نس��ل تو کالفه ش��دم اص ً
اینها رسیدگی کردم حاال کسی نیست که به دعواهای من با زنم رسیدگی کند! (لحن
کمدی)
زنی وارد صحنه میشود و ریش پیرمرد را گرفته او را به طرف پشت صحنه میکشاند.
ـ د ...یاالله ...تا کی میخوای تو این خراب ش��ده بش��ینی و به دعواهای این وحشیها
رسیدگی کنی! پاشو یک کمی هم بیا اینجا به من رسیدگی کن! مرتیکه اگر به وظایف
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شوهریت عمل نکنی من از دست خودت به کی برم شکایت کنم! (لحن کمدی)
نوحک ـ خدا بخیر کند! باز یکی دیگه به این نسل قمر در عقرب بابابزرگ جونم آدمک
اضافه خواهد شد.
رعد و برق و عالئم یک طوفان ...پیرمرد به روی صحنه آمده و فریاد میزند:
ـ بال میآید بال میآید االن دنیا را آب میبرد! باید یک کشتی بسازیم و از هر موجودی
جفتی در آن نگه داریم ...بچهها بلند شوید چوب و تخته و طناب بیاورید...
پس از چند دقیقه که صدای باران و طوفان و رعد و برق بگوش میرس��د صحنه روشن
میش��ود و پیرمرد در گوش��های از صحنه نیمه عریان افتاده ،سه پسر وارد صحنه شده
و یکی میگوید:
ـ بابا رو نیگا کنید!
دو فرزند دیگر از آن طرف صحنه خارج میش��وند اما فرزند اولی باالی سر پدر نشسته
و دستی بر سر و روی او کشیده و با لحن زنانه میگوید:
ـ بابا جون تو چی بودی و ما خبر نداشتیم ،الهی قربون اون هیکل مردانهات بشم! بابا
سیل و طوفان میآمد تا من وجود این رو کشف میکردم!
صحن��ه تاری��ک میش��ود و پ��س از چند لحظه روش��ن! پس��ر از جا بلند ش��ده و طناب
شلوارش را میبندد و به دو برادر دیگر با همان لحن خانم مآبانه میگوید:
ـ نمیدونی��د باب��ا چ��ه لعبتی اس��ت! آه خ��دای من! تازه م��ن به اونی که میخواس��تم
رسیدم...
برادر دیگرش حرف او را قطع کرده و بس��وی پدر میدود .پدر که هنوز احس��اس چند
لحظه پیش را دارد دس��ت بگردن پس��رش انداخته و در حالی که پسر سرگرم پوشاندن
پسر است ،پدر میگوید:
ـ عزی��ر دل��م کج��ا رفتی! بمون ب��ا من! بزن ب��ا من! میکهن��ه! که بنیاد فلک را س��قف
بشکافیم و یک نسل نوئی اندر اندازیم! (لحن پیرمرد کمدی و مستانه است)
ـ مثل این که به تو هم بابا جون بد نگذشته! شاید تو هم کشف جدیدی کردی!؟
صحنه خاموش و روش��ن میش��ود و پیرمرد وس��ط صحنه نشس��ته پش��ت س��ر او همه
فرزندان��ش ایس��تادهاند پس��ر کوچکتر که با او بعله! پش��ت س��ر پدر ق��رار دارد و مرتب
قمیش میآید و مثل یک اوس��تا س��لمونی با موها و ریش پدر بازی میکند دیگران به
او چپچپ نگاه میکنند و دیگرانی هم هس��تند که از کارهای او خوشش��ان میآید و
گوئی چون او هستند ،پیرمرد شروع به سخن گفتن میکند:
نوح��ک ـ باباجون! آدمک نازنین کجائی که این نس��لتو ببینی! ماش��اءالله چه نس��لی
داریم! اینقدر ما زیاد میشیم که از افراد شهر شوش هم جلو زدیم! تازه کجاشو دیدی
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بابابزرگ جون میخواهیم بریم براش��ون تاریخ بنویسیم درسشون بدیم سواد یادشون
بدیم! خدا را چه دیدی! شاید آئین و مراسمشونو هم عوض کردیم و هم مرام خودمون
کردیم! یا هم اس��مای ش��اهان اونارو با اس��مای خودمون عوض میکنیم! این از همه
راحتتر و بهتر خواهد بود!
پیرمرد بلند میش��ود و در همان حالتی که کلمات آخر جمله خود را میگوید دس��تی
آنچنانی به سر و گردن فرزند کوچکش میکشد و دستی بر سر و روی دختر کوچکش
و هر دو هم با ناز و افاده پاسخ او را میدهند.
صحنه تاریک و روشن میشود و حالت صحرا و اسالید کوهی بر دیوار است!
از س��مت راست صحنه جوانی وارد میش��ود و همزمان از سمت چپ دختری جوان به
سوی جوان رفته.
ـ داش ابرام :ساری جون قربون اون قدت بشم فدای اون لبت بشم کشته اون چشات
بشم درد منو کی دوا میکنی؟ حاجت منو کی روا میکنی؟ کشتی منو همشیره!
ساری :اه اهه ...خاک بر سرت چرا نمیری سر بخت عموزادهها و دائیها و خالهزادهها
و عمهزادههایت! منکه خواهر تو هستم...
داش ابرام :همیشه هم دم دستت هستم! (حالت لحن کمدی)
ـ عموزاده کی باش��ه دائیزاده کی باشه عمهزاده کی باشه خالهزاده کی باشه! چراغی
که در خانه روا شد ،الهی کوفت و زهرمار اونا ش ش شه!...
در همین حین با هم گالویز و دستاویز و ...همخوابه میشوند پس از پایان کار.
س��اری :داش ابرام جون چه کردی!؟ منو حالی به حالی کردی! عجب کار ش��یرینی!
چه قند نازنینی!؟ تو اینقدر باهنر بودی و نگفتی...
داش ابرام :کجاش��و دیدی همش��یره من! تازه اول کاره! باید نس��لی بسازیم که دنیا رو
بسازیم!
ـ برم قربون اون نسل و نسالت! فدای اون نگاه و زلفکانت!
در همین حین رقصی ش��روع میشود همراه با کار گش��ت و دامداری و چند نفر دیگر
نیز وارد صحنه میشوند.
پس از چند لحظه موزیک قطع میشود و داش ابرام با یک غریبه در حال سخن گفتن
است.
داش اب��رام ـ عج��ب! راس��ت میگی!؟هم گاو میده هم ش��تر! هم پس��ته و هم آجیل!
کنیزم میده؟بهبه پس خیلی خوب میش��ه! یک س��اری میدم کل��ی مال میگیرم و
جاش چند تا هم کنیز میگیرم.
م��رد غریبه ـ بعله! دختر و خواهر خوش��گل داش��تن تو اون مملکت کلی شانس��ه! تازه
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از جاه��ای دیگ��ر هم مردم دخت��را و خواهرانش��و میبرند و کلی مال و اموال گیرش��ون
میآید!
داش ابرام :چطور؟ حاال من که خواهر ندارم همین یکی هم که بوده باهاش عروس��ی
کردم! برام بگو بدونم که با زن خوشگل چطوری میشه کاری کرد؟!
ـ غریبه خیلی س��اده اس��ت! شاهه زن خوش��گل رو صاحب میشه! و ش��وهر رو گردن
میزنه! چون این یارو پادش��اهه و کلی پر نس��یپ داره! اصال به زن شوهردار تا شوهرش
زنده اس��ت کاری نداره! اگر هم کس��ی دختر و یا خواهر خوش��گلی داشته باشه دختر
خوشگل را میگیره و کلی گاو و گوسپند و میش و االغ به صاحب دختر میده!!!
داش ابرام ـ پس خوبه که آدم خواهر و دختر داشته باشه!
ـ آره داش ابرامجون!
ابرام با خودش میگوید:
ـ خ��اک بر س��ر م��ن! من همش یک خواهر داش��تم که ب��ه زنی گرفتم! ای��ن زن هم که
برای ما هیچ بچهای تا حاال نیاورده که دختر یا پسر باشه و تازه گاو و میشم که برامون
نیاورده و کلی هم خرج داره هم نق میزنه و فرمون میده!
در همین حین گویا فکری به ذهن داش ابرام میرس��د که ناگهان خوشحال و خندان
برمیگردد و به سوی همسرش میدود.
ـ ساری جون ،ساری جون!
ـها! چیه،چه خبره!
ـ بار و بندیل را ببند میخوایم بریم وکانس!
ـ چی؟ وکانس! وکانس کجاست!
داش اب��رام ـ اه ...وکانس بابا جون کلمهایس��ت که هنوز خلق نش��ده ،یعنی میخوایم
بریم به کمی بگردیم ،بریم هواخوری!
ساری ـ مگه هوای اینجا چه شه؟
ـ هوای اینجا واس��ه ما گاو نداره ،میش نداره ،ش��تر نداره ،االغ و ماده االغ نداره ،کنیز و
غالم نداره...
ـ خب نداره که نداره عزیزم! من تو را دارم تو هم منو داری! (با قر و قمیش)
ـ د همینه دیگه! منهم میخوام تو را خرج کنم واسه خودمون!
ـ چی چی! من خرج کنی!؟
ـ آره عزیزم! میگن اونور کوه! این یارو تازه وارده میگفت که ،یک پادش��اهی است که
خیلی برای خانمهای خوشگل و زیبا و مو بلند و فرفری ارزش و احترام قائله!
ـ خب قائله که قائل باشه به ما چه ربطی داره!
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داش اب��رام ـ عزیزم خیلی هم ربط داره،زنهای خوش��گل را میگیره یک ش��ب او نارو
صیغه میکنه بعد کلی گاو و شتر و میش و ...به پدر و یا برادر زن میده!
ـ خب ما که عزیزم نه دختر دارم و نه خواهر!
داش اب��رام ـ د زک��ی! پ��س تو چی هس��تی! عزیزم تو رو ب��ه جای خواه��رم بهش قالب
میکنم و گاو و االغ و میش و شتر و کنیز و غالم رو میگیریم!
ـ خب من چی میشم؟
داش ابرام ـ معلومه تو هم میش��ی صیغه پادش��اه! منهم با اون دارائیها کیف دنیا رو
میکنم تو هم کیف پادشاه رو!
ساری مات و مبهوت به حرف زدن داش ابرام خیره میشود...
صحنه خاموش و روشن میشود و ساری در قصر پادشاه آماده همخوابگی است .پس
از پایان کار پادشاه جامی را سر میکشد!
س��اری نیش��خندی میزند گویا چیزی در جام او ریخته است ...شاه به زمین میافتد و
ساری خوشحال از جای برخاسته و از قصر پادشاه فرار میکند...
صحنه عوض میش��ود و داش ابرام با یک دختری در حال تفریح کردن است و صدای
گاو و ش��تر و االغ و ...میآید .س��اری دواندوان خود را به ابرام رسانده ،ابرام ناگهان از
دیدن او بهتزده میشود و میپرسد:
ـ ساری ،تو اینجا چکار میکنی؟
ـ چی��کار میکن��م؟ مرتیکه خیال کردی با گاو و ش��تر و میش و االغهائ��ی که به برکت
من بدس��ت آوردی ،من میذارم که تو کیف دنیا رو بکنی و من زندانی اون خراب شده
باشم!
ـ عزیزم چه زندانیای! تو زن پادشاهی!...
ساری حرف او را قطع میکند.
س��اری ـ چه زن پادش��اهی! اون دو س��ه هزار تا مثل من داره و هر چهار سال یکبار هم
نوبت من میشه تازه روزی ده بیست تا هم بهشون اضافه میشه!
در همین حال دختری که در آغوش ابرام است را پس میزند:
ـ پاشو پاشو برو گم شو! خانم خونه اومد!
و ساری خودش را میاندازد در آغوش داش ابرام.
داش ابرام هم با دخترک و هم با س��اری کار زناش��وئی را همچنان دنبال میکند تا این
که روزی ساری پی میبرد که دختر حامله است.
ساری ـ شکمت چی داری؟ چرا باال اومده!
ـ باال اومده که اومده!
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ـ چیه توش؟!
ـ خره! چطور نمیدونی! بچه یه توش!
ـ بچه؟!
ـ آره جیگر!
س��اری دو دستی به ش��کم خود میمالد و از خود میپرسد :پس من چی! تو این همه
سال چرا شکم من باال نیومد!؟
دخترک قری و غمیشی و غمزه و خندهای میآورد و با شادمانی صحنه را ترک میکند.
دخترک پس��ری بدنیا میآورد .ساری حزین و غمگین به گوشهای خزیده است .داش
ابرام سعی میکند تا او را دلداری دهد! اما فایدهای ندارد...
در گوش��ه دیگر صحنه دخترک با پس��رش در حال بازی کردن است و زن برای بچهاش
شعر میخواند:
ـ ای پس��ر کاکل ب��ه س��ر! از اون ط��رف از اون ورها! اوم��دی تو! تو این ش��کم! اما اینا!
ای��ن پیریه��ا! این عجوزا! خیالش��ون باطله! ای��ن پیریه! کاری نم��یدودن! تو بچهی
اونطرفی! تو بچهی اونطرفی! یه روز میریم پیش بابات با اون ناز و با اون ادات...
ساری که مخفیانه به شعرخوانی زن گوش میدهد ،پی میبرد که دخترک پیش از این
که با داش ابرام همخوابه بش��ود از کس��ی دیگر حامله بوده اس��ت .بفکر فرو میرود...
و میفهمد که مش��کل از داش ابرام اس��ت و امکان این که او هم از کس دیگری حامله
بشود هست! پس از کمی تفکر دواندوان به آن سوی صحنه میرود...
لوطی با دو دخترش و دو پس��رش مش��غول عیش و نوش اس��ت که ساری هنهنکنان
وارد میشود و با او در گوشی میکند.
لوطی میگوید:
ـ فکرشو نکن .اون با من .ترتیبشو میدم!
لوطی دو پس��ر را بلند کرده و با آنها در گوش��ی میکند ناگهان صدای همهمه مردم و
بعد فریاد:
ـ لوطیه لوطیه لوطی نالوطیه!!!
لوطی از مردم میپرسد چه میخواهید؟
مردم میگویند:
ـ آن دو تا جونو (حالت سخن گفتن مردها لحن زنانه دارد)
لوطی دو دستش را بر دو سر جوانها گذاشته و نوازشکنانه میگوید:
ـ مرا رها کنید با این دو فرشته نازنین ،چرا مرا عذاب میدهید؟
مردم :ترا کافیست و حاال نوبت ماست
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لوطی دو دست دخترانش را گرفته و آنها را به سوی مردم پرت میکند و میگوید:
ـ بگیرید این دختران رعنا و زیبای مرا و رها کنید مرا با این دو فرشته آسمانی!
مردم زیر بار نمیروند و آن دو جوان را بسوی خود میکشند.
دو ج��وان با ناز و ادا میخواهند که بوس��هی خداحافظ��ی به لوطی بدهند و در همین
هنگام یکی در گوش لوطی میگوید:
آن ک��وه چند روز دیگر آتشفش��ان خواهد کرد و تمامی این ش��هر را خواهد س��وزاند تو
شبانه شهر را ترک کن و قرار ما چند شب دیگر در خیمههای داش ابرام!
ش��اه شهر باخبر میش��ود که لوطی دو جوان رعنا را پیش از آن که به او معرفی کند به
خانه خودش برده اس��ت شبانه س��ربازانش را برای دستگیری لوطی روانه کرده و وی را
به زندان میافکند.
لوطی در زندان متوجه میش��ود که پایههای ش��هر در س��یاهچالهای زندان اس��ت .با
زندانیان گفتگو میکند و به آنها میگوید که تا چند روز دیگر آتشفش��انی خواهد ش��د
و ش��هر را خواهد گرفت بیائید با تفاله گچها و زغالها باروت درس��ت کنیم و با انفجار
پایههای شهر هم شهر را خراب کنیم و تمامی مردم را بکشیم و هم خودمان فرار کنیم.
زندانیان میپذیرند و دست به کار میشوند...
صحنه تاریک و روش��ن میشود .ساری در وس��ط آن دو جوان زیبا مشغول بگو و بخند
اس��ت .داش ابرام که بسیار پیر و فرتوت شده است وارد میشود .ساری خود را جمع و
جور میکند و دو جوان به طوری که ابرام متوجه نمیشود بند شلوار خود را میبندند.
ابرام میگوید:
ـ ساری جون این جوانا کیستند!؟
س��اری به گوشهای میخزد و دو جوان جلو آمده ،یکی پتپت میکند ،دیگری محکم
و قاطع میگوید:
ـ ما فرستاده ارباب تو هستیم!
ـ ارباب من!؟
ـ آری! همان کسی که ترا همه چیز داد!
داش ابرام ـ کی همون پادشاهی که ساری رو صیغه کرد و...
ـ نه عزیزم ارباب کل! همونیکه همه چیز در دست اوست و...
ابرام که گوئی تازه متوجه جریان شده است میگوید:
ـ بهب��ه خیلی خوش آمدید! بفرمائید بنش��ینید! بیائید تا پاهایتان را بش��ورم! طعامتان
بدهم! صفا آوردید! چه شد که ارباب به فکر من افتاد!
ـ ما آمدهایم تا به تو مژدهای بدهیم!
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ـ مژده! ؟ چه مژدهای!؟
ـ مژده فرزندی!؟
ـ فرزند! فرزند که دارم ،یک فرزند دارم! خداداد را ندیدید! جوان برنائی است!؟
ـ چرا! اما او زاده کنیزی است!؟ تو فرزندی خواهی داشت از ساری!؟
ـ از ساری!؟ این غیرممکن است .ما در جوانی نتوانستیم کاری کنیم! حاال که من پیر
و فرتوت شدهام!؟ این محال است!
آن جوان دیگر با نگاهی دزدانه به ساری و آرام زیر لب میگوید:
ـ تو پیر و فرتوتی! اما این خوشگله هنوز اول جوونیشه!؟
جوان دیگر مشتی به وی میزند که یعنی ساکت باش و ادامه میدهد:
ـ ای��ن خواس��ت ارباب اس��ت همانطور که آن کنیز تو بچهدار ش��د س��اری ه��م بچهدار
خواهد شد ،آری سال دیگر تو را فرزندی خواهد بود!
ابرام آرام و زیر لب با خود میگوید:
ـ باز این ارباب پدر سوخته چه کلکی برای من بیچاره درست کرده؟
ساری در گوشهای کز کرده و مشغول خندیدن است.
ابرام نگاهی به ساری میکند و میپرسد چگونه این ممکن است!
ـ همینطور که گفتم! این تصمیم ارباب اس��ت و میدانی که هر چه او بخواهد ش��دنی
و عملی است!
جوان دستش را بر روی شانه ابرام میگذارد و میگوید:
ـ ابرام! برخیز! و از همس��رت به خوبی مراقبت کن! و فرزند او را خندان به نام نس��ل تو
همیشه شاد و خندان باشد! و نیز دنیا هم به کام آنها باشد!
با بدنیا آمدن فرزند س��اری رقابت دو زن ش��دت مییابد و س��اری از ابرام میخواهد که
فرزند دیگرش خداداد را نابود کند!
س��اری ـ هر چه داری به برکت وجود من اس��ت و آن شبی که صیغه آن شاه شدم ،پس
همه اینها باید به فرزند من برسد نه به فرزند یک بیگانه!
ابرام که پیر و خسته و فرتوت است نگاهی به خداداد میکند و دستش را گرفته بطرف
کوه میرود.
خداداد ـ بابا کجا میرویم!؟
ـ آن باال پسرم!
ـ در بین راه پیرمرد چندبار به زمین میافتد و خداداد دس��تش را گرفته و با گرفتن زیر
بغل پدر او را به پیش میبرد .به تخته سنگی میرسند .پیرمرد میگوید:
ـ خسته شدم! کمی استراحت کنیم!
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از پس��رش میخواه��د که روی تخته س��نگ بخوابد و خودش پایی��ن میخوابد .پس از
چند لحظه که پس��ر بخواب رفته اس��ت پیرمرد از جا بلند میش��ود و چاقوی بزرگش را
بی��رون آورده و ب��ه گلوی خداداد نزدیک میکند تا او را بکش��د! پس��ر ناگهان از خواب
بیدار شده و از سنگ پائین میآید.
ـ  ...بابا چیکار میکنی!؟
پیرمرد شرمسار میشود و میگوید:
ـ پسرم مرا ببخش ،در خواب ،ارباب از من خواست تا برای رضای او سر ترا از بدن جدا
کنم...
ـ پدرج��ان چه ارباب نامردی!؟ چه ارباب بیرحمی! ؟ ح��اال ارباب نمیفهمد و از تو کار
بدی را طلب میکند! تو که میفهمی نباید که به حرف او بکنی!
ـ آه پسرم این اولین باری نیست که گول ارباب را خوردم!
به پشت برمیگردد و با خود ادامه میدهد:
ـ همین ارباب به من گفت که دارای فرزند دیگری میشوم بنام خندان و همین ارباب
به من گفت...
پسر به سوی پدر آمده و او را در آغوش میگیرد و به سوی خانه بازمیگردند.
صحنه ساری و داش ابرام را نشان میدهد که با هم مشغول بگو مگو هستند و موزیکی
تند به گوش میرسد...
ناگهان توقف بگو مگو و موزیک ،و سارا میگوید:
ـ من دیش��ب خ��واب دیدم که ارب��اب به من گفت این پس��ره را به هم��راه مادرش خوبه
ک��ه داش ابرام ببره توی کویر و اونجا ولش��ون کنه بهرحال یک غلطی برای خودش��ون
خواهند کرد چون من هرگز اجازه نخواهم داد که دارائیهای من به این پسر و مادرش
برسه...
ـ ابرام به فکر فرو رفته و پس از چند لحظه دس��ت خداداد و مادرش را گرفته و به س��وی
سمت راست صحنه میرود .ساری هم فرزندش را در آغوش گرفته و سمت چپ صحنه
میایستد.
ابرام خطاب به مادر خداداد:
ـ عزیزم! تو سفری در پیش داری! تو همیشه مسافر بودی! از آن طرف کوهها ترا به آن
س��وی کوه بردند و از آن سوی کوه به این سو آمدی! حاال هم باید سفری تازه در پیش
بگیری! و خوبست که ترا هجرت خانم بنامم! آه! چه حماقتی! پس از این همه سالها
هرگز از تو نپرسیدم که اسم تو چیست!؟
ت��و با خداداد در آن دره فرود آئید و نس��لی از خود پدپ��د آورید همانطور که جد اعالی
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م��ا آدم��ک و پوپک پدید آوردن��د! و نصف دنی��ا را مطیع خود کنید .ای��ن فرزند خندان
و مادرش هم با این اربابی که داریم و هر گاه مش��کلی اس��ت به دادش��ان میرس��د هم
در این س��وی دنیا نس��ل دیگری پدید خواهند آورد تا تمامی هس��تی را تحتالش��عاع
ق��رار دهند .تمدن ش��وش و تمدن ع��ون را فرزندان من باید از ن��ام خود کنند ،طالها و
جواهرات دنیا را با تمامی گاوان و میشها و اس��بان و مهرویان را باید از آن خود کنند
و سرنوشت نوینی را برای همه بنویسند! تمامی افسانهها را باید از یادها برد و همه جا
باید از افسانه ما و افسانه آدمک و پوپک و داش ابرام سخن گفت.
هجرت خانم با ناز و افاده و گرفتن دست ابرام میگوید:
ـ ابیجون! آخه تو این دره ،تو این کویر ،ما که از تشنگی و گرسنگی تلف میشیم؟
ـ ن��ه عزی��زم ،نه تمیزم ،نه س��یاه س��وختهی نازم ،من حس��اب هم��ه رو ک��ردم ،اونجا یه
چشمهای است که آب گوارا داره تازه یک خونه هم به اسم ارباب،من میسازم و خودم
و لوطی و همه به کاروانها نش��ونی تو رو میدم تا بیان اینجا اتراق کنند (جمالت آخر
با ریتم و کمدی است)
ـ با من! آخه بگو با من چیکار خواهند کرد!!!
ـ عزیزم صیغه! صیغهشون بشو! مردای قد بلند میان! سوارای شاهسوند میان! مردای
اون��ور ،مردای اینور! همه را جواب بده! تو فکر نس��لمون نباش! نس��لهائی که دنیارو
میگیرن! نس��لهائی که رنگ و وارگند! از همه رنگند!!! ش��هر فرنگند!!! اما همشون
رو به حساب نسل من بذار.
هجرت خانم ـ ابیجون به حساب نسل تو یا نسل آدمک؟
داش ابرام ـ گور بابای آدمک! حاال منم با یارم! حاال منم با تبارم!!! حاال منم با کویرم!
نسل اگه هس ،نسل منه! آئین منه! راه منه! رسم منه!
هجرت با بشکن و رقص میخواند:
ـ پ��س با این حس��اب دنیا ب��ه کام مایه! دنیا ب��کام مایه! قصهی عالم این��ه! بچهی من
خدامه! رهبر اینو و اونه!
داش ابرام در حالیکه عصای خود را باالی سرش میبرد میخواند:
ـ دنی��ا ب��کام مایه! دنیا ب��کام مایه! اون��ور دنیا خندون ،با مادری پریش��ون ،ب��رام آورده
حی��وون ،گاومیش و م��رغ بریون! این��ور دنیا توئی ،بانوی ش��هر مائ��ی ،صیغهی عالم
میشی! بپا که از ارزون نشی! نرخ ماها گرونه ،مثل سوهان قمه!
هجرت خانم ـ چی چی؟
ـ گز اصفهون!
هجرت خانم ـ چی چی!
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ـ قمصر کاشون!
هجرت خانم ـ چی چی؟
ـ الماس آفریقا ،طالهای آمریکا!
هجرت خانم ـ چی چی؟
داش ابرام ـ چی چی نداره دارم از فردا میگم که همه اینا از ما و بچههامون میشه!!!
از خن��دون با اون م��اااااااادری که داره مطمئنم اما نمیدونم ت��و چی از آب درخواهی
اومد؟
صحنه تاریک میش��ود و داش ابرام در کنار س��اری و خندان اس��ت و با هم میخوانند
و میرقصند:
اونور دنیا اونه! اینور دنیا بکام مایه! دنیا بکام مایه!!!
هر کی نمیدونه خوب بدونه! داش ابرام شاه مایه!
همهی دنیا طالیه طالی شهر شیراز بدست من و مایه
تو هر شهر و دیاری داش ابرام پادشاهه
داش ابرام پادشاهه خودش شاه شاهانه
از اونجا تا به اینجا دلم فاصله داره
فاصلههارو رها کن بیا مارو نیگا کن
اونور دنیا اونه اینور دنیا مائیم! دنیا بکام مایه! دنیا بکام مایه!!!
صحنه آرام آرام تاریک میشود و پرده میافتد!
پس از آنتراکت پرده باال رفته و جماعتی از فرزندان داش ابرام سرگرم گفتگو هستند و
با دکور و لباسهای جدید نمایان است که سالها از دوران داش ابرام گذشته است.
نشست حالت سری و شورائی دارد.
مرد ریش سفید ـ باید چارهای بجوئیم برای نجات قوممان!!! اگر داش ابرام در میان ما
میبود هرگز اجازه نمیداد که مردممان حتی چند روز اسیر باشند چه رسد به این که
س��الیان سال فرزندانمان زندانی و اسیر مصر باشند و ما کاری نکنیم این جلسه سری
را پس از سالها برای این تشکیل دادهایم تا راهحلی پیدا کنیم.
م��رد ج��وان ـ من پیش��نهاد میکنم ک��ه یکی از دخت��ران زیبایم��ان را به گون��های وارد
حرمسرای فرعون کنیم همانطور که با شاه پرس کردیم و آستر را در آغوشش فرستادیم
و او مردمانمان را از بابل نجات داد...
مرد ریش س��فید ـ نه! ن��ه! هرگز با مصریان نمیتوان چنان کرد ،زی��را آنها به زنان خود
وفادارن��د و از س��وئی با ما کینه تاریخ��ی دارند و ورود یک دختر رعن��ا از ما به میان آنها
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کار دشواری است.
م��رد ج��وان دوم ـ آه��ان! یافت��م! ای��ن فرمانده سپاهش��ان ک��ه از جنگهای بس��یاری
پیروزمند میآید!
مرد ریش سفید دوم :ـ بسیار خوب با او چه میتوان کرد؟
مرد جوان ـ خیلی کارها!!! او انس��ان جاهطلبی است ،میتوانیم به او وعده پادشاهی
بر فرزندان داش ابرام را بدهیم و او فریفته خواهد شد و به یاری ما خواهد آمد!
م��رد ریش س��فید ـ نه! نه! او هرگز عظمت و ش��کوه و تمدن مصر را ره��ا نخواهد کرد تا
پادشاهی مردمی پابرهنه را بپذیرد.
مرد جوان ـ آهان! سیاس��تی دیگر! دایه او زنی از میان اس��یران ما بوده است .باید از او
بخواهی��م که به موش��ه بگوید ک��ه فرعون او را از آب گرفته و در اصل او از تبار ماس��ت و
باید به ما کمک کند!!!
مرد ریش س��فید ـ آری این فکر خوبی اس��ت من هم به او کمی س��احری آموختم و دو
دختر زیبایم را هم به او پیشکش خواهم کرد!!!
مرد جوان ـ فکر بسیار نیکوئی است و خوبست که از دخترانت شروع کنی و آنها را سر
راه او قرار دهی!
مرد ریش سفید ـ آری چنین خواهیم کرد! راستی کار تونل زیر آبی به کجا رسید؟
م��رد ج��وان ـ رو به اتمام اس��ت! تا موش��ه را از خود و با خ��ود کنیم ،کار تون��ل به پایان
خواهد رسید!
مرد ریش سفید ـ بسیار نیکوست! آن هم معجزهای خواهد شد از پادشاهی موشه!!!
مرد جوان ـ آری بسیار نیکوست! عزت خدای را عزوجل که همواره مهر و ناز و رحمتش
شامل ما گشته و پس از پیروزی بر مصریان،ما تاریخ و پود و ریشه آنها را از هم خواهیم
گسس��ت و هم��ه جا ن��ام داش اب��رام را برخواهیم افراش��ت ...و کفشهای آنه��ا را به پا
خواهیم نمود و تمامی آنها را پا برهنه خواهیم کرد...
مرد جوان لحظهای به فکر میرود و میگوید:
ـ راستی اگر فرعون آن مارهای خوش خط و خالش را به جان موشه انداخت چه کنیم؟
مرد ریش س��فید ـ مارها!!! کلکی بسیار س��اده است!!! آن بازی را خود ما به فرعونیان
یاد دادهایم! و به موشه باالتر از آن را خواهیم آموخت تا روی دست آنها بلند شوند .مار
موشه اژدهائی خواهد بود و همه مارهایشان را خواهد خورد!!!
مرد جوان ـ باید برنامههای دیگری را هم در نظر داشته باشیم که اگر حیله اژدها کارگر
نیفتاد ،موشه برتریهای دیگری هم داشته باشد...
مرد ریش س��فید ـ تمامی نوکران و خدمتگذاران و پرس��تاران فرعونیان از ما هستند و با


 / 338اههناسفا هناسفا

این نفوذی که توسط یاران خود در تار و پود شهر و کاخ فرعون داریم ده نیرنگ برایش
برنامهری��زی میکنیم و هر یک کارگر نیفتاد دیگ��ری را بکار میگیریم و خواهیم گفت
که اینها همه نفرین موشه و قدرت خداوند ماست.
ـ با مسموم نمودن آب آشامیدنی فرعونیان اولین نشانه خشم خدایمان را به آنها نشان
خواهیم داد.
ـ با باران خونین باراندن بر فراز کاخ فرعون تمامی خویش��ان و س��پاهیانش را خواهیم
ترساند.
ـ با مس��موم نمودن تمامی مواش��ی آنها گوس��پندان و گاوان و ش��تران آنها را خواهیم
کشت.
ـ از تفال��ه گ��چ و زغ��ال چ��ون لوطی ب��اروت خواهیم س��اخت و کاخ فرع��ون را به آتش
خواهیم کشید.
ـ با مسموم نمودن غذاهای دانشآموزان در مدرسهها فرزندانشان را خواهیم کشت.
ـ الشههای بد بو و فاسد مرغان مرده را در سوراخ سومبههای کاخ و شهر پنهان خواهیم
نمود تا مورها و مگسها و ملخها روانه شهر و کاخ شوند و فرعونیان را عذاب دهند.
ـ و آخرین عملیات ما ،پیش از آن که از این سرزمین خارج شویم باید که شبانه به خانه
تمامی مردمی که از ما نیس��تند حمله کنیم و همه فرزندان بزرگش��ان را سر ببریم تا از
س��پاه فرعون بکاهیم و البته در نیمروز آخرین روز باید هر کس از همس��ایه خود طال و
نقره و جواهراتش را به بهانه ش��رکت در یک عروس��ی به عاریت بگیرد تا با ثروت بزرگی
این سرزمین را ترک کنیم.
م��رد ج��وان ـ اما برای س��ر بریدن دیگران چگونه خواهیم توانس��ت خ��ودی را از بیگانه
بازشناسیم؟
مرد ریش س��فید ـ بسیار س��اده و آسان! شام آخر ،هر خانهای باید که گوسپندی را سر
ببرد و خون آن را بر سر در خانه خود بمالد تا هنگام حمله ،خانههای خودی از بیگانه
بازش��ناخته ش��ود و گوس��پند را باید بریان کرد و خ��ورد تا برای فرار قوت کافی داش��ته
باشیم.
م��رد جوان ـ نیرنگاهی نیکوئی اس��ت! با آزادی مردممان یکب��ار دیگر فرزندان آدمک و
داش ابرام قدرت بزرگی را بدست خواهند آورد.
م��رد ری��ش س��فید ـ ق��درت ،ث��روت و ذکاوت عالم از ماس��ت! چون ما همیش��ه همراه و
همبس��تهایم و از زم��ان آدم��ک تا داش ابرام و داود و س��لیمه و تا به ام��روز زیر زمینی و
حساب شده کار کردهایم.
مرد جوان که خوشحال و خندان است بشکنزنان با خود میخواند:
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ـ دنی��ا ب��ه کام مایه! دنیا ب��ه کام مایه! اونور دنی��ا گریون با آدمای پریش��ون! اینور دنیا
خندون! با دسته دسته گاو بریون!...
صحنه از زن و مرد پر میشود و همه هم صدا میخوانند:
ـ امروز و فردا مائیم! ساالر سودا مائیم!
طال و نقره مائیم! فرمون و فرعون مائیم!
ما بچههای داش ابرام قبراق و سرحالیم همیشه سوار کاریم!
کسی چپ بره راستش میکنیم! خواب بمونه بیدارش میکنیم!
هر کی که با ما باشه شاه و وزیر میشه!
هر کی با ما نباشه خشت خونش خراب میشه!
بال میاد از آسمون!
امپو میاد عروس کشون!
زندونی و اسیر میشی!
محروم از زنت میشی!
اگه تو با ما نباشی!
هیچ میشی! پاک میشی!
قربونی قطار میشی!
اونور دنیا اونه! اینور دنیا مائیم!
دنیا بکام مایه! دنیا بکام مایه!
هر کی نمیدونه خوب بدونه!
داش ابرام شاه مایه!
همهی دنیا طالیه
طالی شهر شیراز بدست من و مایه
تو هر شهر و دیاری داش ابرام پادشاهه
داش ابرام پادشاهه خودش شاه شهانه.
همچنانک��ه همه س��رگرم خوان��دن و رقصیدن هس��تند ،صحنه کمکم کم ن��ور و تاریک
میشود و پرده پائین میآید.
 ...همچنان که این افس��انه که افسانه ،افسانههاست ادامه داشته و خواهد داشت...
نمایشنامه ما هم ادامه خواهد داشت.
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خدا را در خواب دیدم! زار زار گریه میکرد!
در پی من دوان مشو
خیز مگیر کمین مکن!
خسته و بی پام مکن
زخمی و خونینم مکن
 ...من هم نگاری دارم
چشم به راهی دارم...
 ...پیش��کش ب��ه م��ردم مهربان و خرد گ��رای میهن اَم! ،که در آس��تانه س��ده=قرن 71
آریای��ی با سرش��ماری=جمعیت  70میلیونی اَش میرود تا راه=مس��یر نوینی را در راه
س��ربلندی پاره=عنصر «آریایی انس��ان گرا» در سراس��ر گیتی بگش��اید! و دیگر بار ،نام
خسته و شکسته ایران را ،بر چکاد=قلههای ُپرنازش=افتخار تاریخ ،با بینشوری=عرفان
و دانش این سرزمین اهورایی نخش=نقش ببندد!
مهربان یار گرامی!

شما نازنینها؛ دریایی هستید از مهر و اشگ=عشق و یکرنگی=صفا و دوست داشتن!
سالهاس��ت که با پیامهای گرم و دلنش��ین ش��ما ،که از سراس��ر جهان به س��ویم روانه
میشود ،خو گرفتهام؛ و از آنها نیرو و توان میگیرم...
نامهه��ای پر مهر ش��ما از ایران گرامی=عزیز ،ژاپن ،اس��ترالیا ،اروپ��ا ،امریکا ،اندونزی،
کانادا ،ترکیه ،اروپای خاوری=ش��رقی ،آفریقا ،مس��کو ،تاجیکس��تان ،سمرگند=قند و
بخ��ارا ...همه و همه ،برگهای زرین مهرورزی و پیمانداری=وفاداری دلهایی اس��ت
آریای��ی ک��ه از الب�لای تاریخ هفت هزار س��اله ما میآی��د ...هر چند تاکنون ،چش��مان
بس��یاری از ما به چشم هم نیفتاده؛ وانگهی=اما چشمان دل ما ،پیوندی هزاران ساله
دارد ،که هزاران هزار کیلومتر را نمیبیند...
در این س��الها؛ هرگ��ز زمان=فرص��ت فراگیری=کامل��ی نیافتم تا به ت��ک تک هزاران
نامه رس��یده پاس��خ بگویم! پوزش مرا خواهید پذیرفت و به مهرورزیهای خود پی گیر
باشید=ادامه خواهید داد ،که یاری پاردی=مادی و مینوی=معنوی شما ،تنها پشتوانه
تالش شبانهروزی ماست ...دست کم هفت نسک=کتاب دیگر آماده چاپ دارم؛ که با
مهر پروردگار آرزو دارم که تا زمان از دست نرفته است ،آنها را چاپپخش=منتشر نمایم؛
تا راه برای دیگر نوشتههایم باز گردد!
با سپاس از مهر شما

... / 344باوخ رد ار ادخ

در صحنه میز و صندلی اس��ت و کتابخانهای در کنار آن ،و مردی که کتاب در دس��ت
دارد و میخواند و پیداست که از آنچه میخواند بسیار متحیر و متعجب است .صدای
زنی میآید که با فریاد میگوید:
زن :عزیزم بسه دیگه اون چراغ را خاموش کن بیا بخواب.
مرد :هیس داد نزن ،دارم مطالعه میکنم.
زن :چه مطالعهای ،تا کی میخوای منو عذاب بدی و شبها نذاری بخوابم؟
مرد :چه عذابی بهت میدم ،تو تو اطاق خودتی ،منم اینجا تو س��الن ،اصال نه نور چراغ
توی اطاق میآید نه صدای ورق زدن کتاب ،پس جار و جنجالت برای چیه؟
کمی سکوت و مرد به خواندن ادامه میدهد .پس از چند ثانیه دوباره زن فریاد میزند:
زن :آخ��ه نمیبینی همه اون موهات ریخته از بس که کتاب خواندی ،آخه بس��ه دیگه
پاشو بیا بخواب.
م��رد :گفتم داد و بیداد نکن ،باز این همس��ایه پلیس خبر میکنه ،فکر میکنه دعوامون
شده و داریم تو سر و کول همدیگه میزنیم.
مرد خواندن کتاب را ادامه میدهد ،چند ثانیه سکوت ،بار دیگر زن فریاد میزند:
زن :آخه مرد حسابی صبح شد ،مگه فردا نمیخوای بری سر کار؟ پاشو بیا بخواب.
مرد که با فریاد همسرش از جا پریده و مضطرب است ،میگوید:
مرد :خب من میخوام برم سر کار ،تو که نمیخوای بری سر کار ،دیگه جار و جنجالت
برای چیه؟
زن :برای توس��ت عزیزم ،آخه نمیخوام هنگام روز سر کارت خسته بشی و هی خوابت
بیاد.
مرد :عجب پس دل خانم برای بنده میسوزه؟
زن :چه جور هم.
مرد :یکی دو صفحه دیگه بیشتر نمونده ،رسیده به موسی.
زن :چی! رسیده به موسی؟
چند لحظه س��کوت ...و مرد کتاب را تمام کرده ،خمیازهای میکش��د و مشتهایش را
به سینه میزند و به سوی رختخواب میرود.
صحنه تاریک میشود و موزیک الالئی برای یک دقیقه پخش میشود.
پس از پایان الالئی ،چند لحظه سکوت ...خروسی میخواند...
زن :عزیزم بلند شو .صبحونتو بخور که کارت دیر میشه.
زن به طرف میز میآید و کتابی که شوهرش میخوانده است را در دست میگیرد ،در
همین لحظه مرد هم به سوی زن میآید.
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مرد :صبح بهخیر عزیزم.
زن :صبح بهخیر ،چت بود دیشب؟
مرد :هیچی عزیزم ،چیزیم نبود ،کتاب میخوندم.
زن :میدونم «افس��انه افس��انهها!» رو میخوندی ،اما من از گریه دیشب میگم ،توی
خواب گریه میکردی؟
مرد :چطور؟ گریه.
مرد کمی فکر میکند.
مرد :آهان راست میگی ،تو فهمیدی من توی خواب گریه میکردم.
زن :آره عزیزم ،چی بود؟ خواب بد دیدی؟
مرد :نه بابا  ،خدا را خواب دیدم.
زن :چطور خدا را خواب دیدی؟ مگه خدا چه جوریه که توی خواب تو بیاد؟
مرد :حاال که اومد ،عجب خدای خوبی هم بود ،خیلی ازش خوشم اومد.
زن :چطور؟
مرد :آخه نمیدونی در چه هیبتی اومد.
زن :مگه هیبتش را هم دیدی؟
مرد :آره عزیزم ،یک جوان زیبا و خوشگل.
زن :خب! با همدیگه صحبت هم کردید؟
مرد :آره عزیزم ،چون با هم صحبت کردیم ،منهم گریه کردم .آخه توی خواب دیدم که
خدا گوشهای غریب و تنها مثل این بچههای یتیم نشسته و زانوهاش رو در بغل گرفته
و داره هق هق میکنه ،اولش فکر کردم که از فرط خوش��حالی و ش��ادی داره به ریش
ماها میخنده .با خودم گفتم که این چرخ و فلک را آفریده و این مردمان را خلق کرده
و این ش��لم ش��وروا را درس��ت کرده ،حق هم داره که به ریش همه ما بخن��ده .اما من با
خودم گفتم همینجوری که نمیش��ه خندید ،اونهم خدا ...جلو که رفتم فکر کردم االن
چند تا مامور میریزن روم و اجازه نخواهند داد که بهش نزدیک بشم .همچین پاورچین
پاورچین رفتم جلو اما هیچ خبری نبود و کس��ی مزاحم نش��د تا رس��یدم جلوش ،دیدم
وای مثل اینکه یک چشمه جلوش وا کرده باشند ،از اشکش کلی آب جمع شده است
و خدا داره زار زار گریه میکنه .جلوش زانو زدم و گفتم :خدا جان فدایت ش��وم .درود
بر تو .چیه؟ جریان چیه ،از چه قراریه؟ تو دیگه چرا گریه میکنی؟
س��رش رو کم��ی بلند کرد ،چ��ه چهرهای ،مث��ل ماه ،زیب��ا و مهربان ،دلرب��ا ،معصوم ،تا
صورت بهتر از ماهش را دیدم دلم باغ باغ وا شد.
بهم گفت :اگه گریه نکنم چه کنم؟
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مرد :گفتم آخه خدا جان تو چرا گریه میکنی؟ تو که خداوند بزرگی ،توانائی ،جباری،
مکاری ،قادری ،قاسمی ،عظیمی و...
ناگه��ان ص��دای گری��هاش باالت��ر رفت و گف��ت :بیا ،ای��ن هم از ت��و ،با ای��ن حرفهای
ت��و و ب��ا کاره��ای اونها ،اگر من گری��ه نکنم پس چه کن��م؟ تو مگ��ر االن اون کتاب رو
نمیخوندی؟
مرد :کدوم کتاب رو؟
خدا :همون کتابی که هنگام خواندن ،ده بار با زنت دعوا کردی؟
مرد :آهان چرا ،همین نمایشنامه را میگی؟ افسانه افسانهها؟
خ��دا :آره همونو میگم ،ندیدی در تاریخ از دی��روز تا به امروز با من چه کردهاند؟ به نام
م��ن چه کارها ک��ه نکردهاند ،به یاد من چه خانهها که نس��اختهاند ،ن��گاه کن مرا ،من
محتاج و نیازمند خانه و معبدم؟ نمیبینی در تاریخ با من چه کردهاند؟
م��رد :آره خ��دا جان راس��ت میگی ،چهها که به ن��ام تو نکردهان��د و نمیکنند ،پس این
طرف درست نوشته ،این «افسانه افسانهها».
خ��دا :ای وای ،هن��وز اونهائ��ی که ت��و خوان��دهای ذرهای اس��ت از درده��ای من و از
نیرنگها و حیلههای مردم به نام من...
م��رد :خ��ب خدا جون این که کاری ن��داره  ،همه اینها رو تکذیب کن ،س��خنرانی کن و
مردم را روشن کن.
خ��دا :چ��ه جوری؟ من ب��ا اینهمه اقتدار و ش��وکت و عظم��ت و برو بیا ،ی��ک منبر ،یک
روزنام��ه ،ی��ک بلندگو ،ی��ک رادیو ،ی��ک تلویزیون و حتی ی��ک فاکس ندارم ک��ه به این
ش��ارالتانها بگویم :بابا بس��ه ،دس��ت از س��ر موفرفری من بردارید .تا کی میخواهید
برای من بیچاره که تمامی هس��تی از آن من اس��ت ،خانه بس��ازید و چون خر عصاری
دور آن بگردید؟ تا کی میخواهید آدم و حیوان را به نام من و برای رضای من قتلعام
کنی��د و تا ک��ی میخواهید دنیا را بچاپید و به نام من از رن��ج بینوایان کاخها و منارهها
بس��ازید؟ ...و ت��ازه مگر نمیدونی م��ن که خودم معبدی ندارم ،خان��های ندارم هر چه
معب��د و خان��ه به نام منه ،متولی و نگهبان داره ،تازه اگر ش��بی هم بخواهم وارد یکی از
خانهه��ای خودم بش��وم ،متولیها و نگهبانها م��را راه نخواهند داد .خالصه من منبر،
روزنام��ه ،مجله ،تریب��ون ،رادیو و تلویزیون ندارم که بتوانم با م��ردم حرف بزنم ،تازه اگر
هم با همین چهره و قیافه ظاهر ش��وم و حرفی بزنم همان متولیان و نگهبانان معبدها
و خانهه��ای م��ن و صاحبان مطبوعات و رس��انهها مرا خواهند کش��ت و خواهند گفت
دروغگو و کافر و ملحدم.
مرد :واقعا راست میگی خدا جون ،عجب بدبختیای گیر کردی ،وضع تو را هم خیلی
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خراب کردهاند.
خدا گریهاش را از سر گرفته زار زار گریه میکند.
خدا :حاال فهمیدی که من چرا زار زار گریه میکنم؟
ـ آره عزیزم!
من هم که بغض در گلویم گرفته بود! بغضم را شکستم و دست در گردن خدا انداخته
و شروع کردم با او به گریه کردن! و بهش گفتم:
خدا جان قربانت بروم ،تو چه خوب و مهربانی ،لطیف و بخش��ندهای و چه خوب اس��ت
که من هم برای تو گریه کنم.
خواب دوم

ای رفت��ه ب��ه چ��وگان قض��ا همچ��ون گ��و
چ��پ میخ��ور و راس��ت م��یرو و هی��چ مگو
کانک��س ک��ه ت��و را فکن��ده ان��در ت��ک و پ��و
او دان��د و او دان��د و او
(خیام)
هوسی برای خوابیدن!

ه��ر چند در این ش��هر زیبای پاریس ،ه��زار و یک رنگ و وارنگ دیدن��ی و جالبی وجود
دارد اما برای ماها که همیشه در حال کار و تالش هستیم و نه خواب و خوراک درست
و حس��ابی داریم و ن��ه برنامهای برای روز دیگ��ر ،فقط به فکر یک روز تعطیلی هس��تیم
ت��ا کم��ی بخوابیم .حاال بگذریم که بس��یاری دیگ��ر از هموطنان مقیم این دیار ،ش��ب
ت��ا صب��ح بیدارند و بامدادان تا ش��ب در خواب! اما برای ماها ک��ه مرتب در حال تالش
هس��تیم روزهای آسودگی بهترین بهانه برای اس��تراحت است به ویژه تعطیالتی که در
همس��ایگی شنبه و یکش��نبه باشد .چون فرنگیها همیشه دوس��ت دارند که تعطیالت
رسمیش��ان جمعه یا دوش��نبه بیافتد تا ای��ن روز تعطیلی را به آخر هفت��ه اضافه کنند و
س��ه چهار روز به گردش بروند .اما ماها که حتی شنبه و یکشنبهها را هم کار میکنیم
از ای��ن روزه��ای تعطیل��ی برای خوابی��دن بامدادی اس��تفاده میکنیم و ب��ه قول دائی
کویری ،ما همیش��ه کلی کس��ری خواب داریم و تازه وقت هم کم میآوریم .شبها که
چه عرض کنم ،دمدمههای سحر ساعت دو ،سه یا چهار بامداد میخوابیم و با عجله ،و
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دس��تپاچگی ساعت هشت بامداد بیدار میشویم تا کارهای روزانه را آغاز کنیم .حاال
خوبه که مادر بچه ،معلم و کارمند نیس��ت و هر روز دختر خوشگلمان را بیدار میکند،
صبحان��ه میده��د ،لباس تر و تمیز میپوش��اند و او را به مدرس��ه میب��رد ،بگذریم که
لباس پوشیدن ما هم به فرمان این دختر خانم است ،از دو سالگی برای ما هم لباس،
کراوات و غیره انتخاب میکرد ،چه رس��د به لباسهای خ��ودش .یادم از بچگی خودم
میآی��د که تازه خیلی پدر و مادر دمکرات ،مهربان و خوبی داش��تیم اما فقط از دوازده
سالگی توانستیم خودمان رنگ و مدل لباسهایمان را انتخاب کنیم .اما بچههای این
دوره و زمانه ،برای پدر و مادرشان لباس انتخاب میکنند.
باری از خواب بامدادی روزهای تعطیل میگفتم ،آخ که چه کیفی دارد که شما ساعت
س��ه یا چهار بامداد یک پیاله شراب ببخش��ید! یک پیاله ماست بخورید و به رختخواب
بروید تا چند س��اعت آس��وده بخوابید .البته به ش��رطی که کس��ی ش��ما را پس از چند
س��اعت با داد و فریاد بیدار نکند ،که «پاش��و برویم خرید تا کفش و کاله بخریم ،آلبالو
و گیالس بخریم ،امروز روز تعطیلی اس��ت و مارش��هها چیزهای خوب��ی دارند ،هندوانه
آمده و ما هنوز نوبر نکردهایم ،فصل انار هم دارد تمام میش��ود و ما یک شکم درست و
حس��ابی انار نخوردیم ...وقتی میروی و چند کیل��و انار و هندوانه و گیالس میخری و
کس��ی نمیخورد و فردا میوهها میگندد! خانم داد و فریاد میزند که« :این همه میوه
چرا خریدی که خراب میشه و باید ریخت تو زبالهدان»!
اگ��ر کمی تاخیر در بیدار ش��دن بکن��ی ،ناگهان از خرید خانه میرس��ی به خود خانه:
«این هم شد خونه که ما داریم ،رنگ آفتاب را نمیبینیم ،چمدانها همینطور روی هم
س��وارند ،یک تختخواب درس��ت و آشپزخانه بزرگ و س��الن غذاخوری حسابی نداریم،
یخچالهایم��ان ه��م که کم اس��ت ،این س��ه چهار تا یخچ��ال که جوابگوی ما س��ه نفر
نیست ،باید یک یخچال فریزر سه متری مثل یخچال کاترین بخریم ،تازه فرانسواز هم
رفته اس��تیل آش��پزخانه و اتاق خوابش را عوض کرده و ما هم باید یک فکری بکنیم...
خون��ه کاظم آقا را نگاه کن چقدر بزرگ اس��ت! س��گ هم دارند منق��ل کباب هم دارند
همیش��ه هم خونهش��ان پر از مهمان اس��ت! ...میروی یک خانه بزرگ خارج از ش��هر
میخری! هر روز با خانم دعوا داری که این هم شد خونه! این همه از شهر دور است!
رفت و آمد من به فروش��گاههای دارتی و فنک و گالری الفایت س��خت ش��ده! آدم یک
قلک هم داش��ته باش��ه تو خود پاریس از این خانه بزرگ و اس��تخر و میز پینگ پنگ و
پارکینگش بهتره...
خ��ب! ف��ردا م��یروی و در پاریس خانه میگی��ری و کمی کوچکتر! ب��از جنگ و دعوا
ک��ه «این خونه کوچیکه و نمیش��ه مهمون دع��وت کنیم! عمه جان میخواد از مش��هد
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بیاد ،خاله جان از ش��یراز بیاد ،آقا عمو از تبریز بیاد ...مگه میش��ه تو این خونه ازشون
پذیرائی کنی؟»
خالص��ه خیل��ی کم پی��ش میآید که انس��ان بتوان��د از تعطیلیها و آس��وده روزها بهره
خوابیدن درست و حسابی ببرد و برای چند ساعت هم که شده آسوده بخوابد.
سرمس��ت ب��ه میخان��ه گ��ذر ک��ردم دوش
پی��ری دی��دم مس��ت و س��بوئی ب��ر دوش
گفت��م زخ��دا ش��رم ن��داری ای پی��ر؟
گفت��ا ک��رم از خداس��ت مین��وش خم��وش!
(خیام)
در آغوش خداوند بزرگ

 ...یکی از همین روزهای تعطیلی که همگی در آرامش و آسایش خواب بودیم ،خوابی
دیدم .صحنه و دکور خواب برایم آشنا بود و خیلی زود احساس کردم که برای نخستین
بار دارم دنباله یک خواب قدیمی را میبینم.
«کسی در آغوشم بود و هر دو ،پایان یک دوران گریستن را میگذراندیم .آن کسی که
پیش از من گریه را آغاز کرده بود از جا برخاس��ت و اشکهایش را پاک کرد و دستی بر
شانه من نهاد و گفت:
«بلند شو! بلند شو».
من مشغول کار خودم بودم و به او اعتنائی نکردم ،این بار با فریاد گفت:
«اوستا ،پاشو باید یک کار جدی بکنیم».
من مات و مبهوت به او نگاه کردم و گفتم:
«خداوند توانا ،قربان آن قد و قامتت بش��وم ،من حس��ن عباس��ی هستم ،تازه اگر با هم
خیلی رفیق و دوست هستیم میتوانی بگوئی حسن».
خداون��د که اخمهایش را در هم کرده بود و انگاری عصبانی ش��ده بود به زور لبخندی
زده و گفت:
«مگ��ر من خدای تو نیس��تم ،چط��ور برای خری��د آن پیراهن و این ش��لوار به حرف بچه
چهارسالهات گوش میکنی ،من میخواهم تو را اوستا بنامم ،همین».
«خداوند گرامی ،حس��ن هم نام بس��یار خوبی اس��ت ،هر چند من از ش��انسهای امام
حسنی ندارم که صدها کنیز و هزاران شتر و دهها خانه و غیره داشته باشم ،اما به این
نام عادت کردهام و اگر بخواهم به اوس��تا هم عادت کنم باید چهل س��ال دیگر از عمرم
را روی آن بگذارم ،تازه خیلیها فکر خواهند کرد که من زرتشتی شدهام»
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خداوند حرف مرا قطع کرد و گفت:
«چط��ور مردم را تش��ویق ب��ه تغییر نام میکن��ی اما خودت چنین نمیکنی؟ از س��وئی
تو خودت مگر بارها ننوش��تی و نگفتی که اوس��تا پیش از زرتشت وجود داشته ،بیخود
میکنند که ترا به آن بچسبانند ،تو رفیق خود من هستی ،والسالم».
«تو خودت مرا اوستا نام میگذاری ،آنوقت میگوئی والسالم ،پس به جای والسالم بگو
پایان».
خداوند این بار لبخندی جدی میزند و از ته دل میگوید:
«آره با ایرانی باید ایرانی حرف زد هر چند عربی هم بلد باشد»
خداوند یک خمیازه بزرگی میکش��د ،دو بار دور خودش میچرخد دس��تهایش را باز
نم��وده ،مش��تهایش را گره میکند ،به من نزدیک میش��ود ،و من ه��م نزدیک بود از
ترس زهرهترک ش��وم ،که خداوند با مشتهای گره کرده مانند بوکسورهای حرفهای به
نرمی و آرامی به ش��انههایم میزند ،زدنی که گوئی فرزندش را نوازش میکند و دو س��ه
بار به هوا میپرد و میگوید:
«بسیار خوب ،بیا جلو ببینم ،باید به اصل کار بپردازیم ،آماده هستی؟»
«بستگی دارد که اصل کار چه باشد؟»
«جستن چارهای برای من ،مگر نگفتم که در روی زمین چه کارهائی به نام من کرده و
میکنند ،باید چارهای بجوئیم».
«خداوند گرامی چطور شد پس از گذشت قرنها و هزارهها به فکر این مسئله افتادی؟»
«این فکر را تو در ذهن من انداختی ،و چه فکر بکری».
«از کجا آغاز کنیم؟»
«از یک تریبون ،تو باید مرا کمک کنی تا یک تریبون و پایگاهی برای رساندن پیامهایم
داشته باشم»
قوم��ی متفکرن��د در مذه��ب و دی��ن
جمع��ی ب��ه گم��ان افت��اده در راه یقی��ن
زکمی��ن
آی��د
در
منادی��ی
ن��اگاه
کای بیخب��ران راه ن��ه آنس��ت و ن��ه ای��ن
(خیام)
نظر خدا در باره  124000پیامبر

«اگر باز میخواهی یک پیامبر به آن صد و بیست و چهار هزار نفر اضافه کنی ،دور من
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یکی را خط بکش»!
خداوند با عصبانیت و خشم بسیار گفت:
«چه پیامبری؟ کدام صد و بیست و چهار هزار نفر؟ این ارقام را از کجا آوردی؟»
«این رقمی است که خودت درست کردی و خودت اینها را فرستادی؟»
�لا به عق��ل مگر جور
«کج��ا م��ن کس��ی را فرس��تادم؟ کی؟ با چ��ی؟ و ب��رای چی؟ اص ً
درمیآی��د؟  124000پیامب��ر! اینها میگویند اولینش «آدم» بوده و ش��ش هزار س��ال
پیش در صحرای سینا زندگی میکرده است اگر هر پنجاه سال هم یکی از این روسای
قبیله خودش را پیامبر نامیده باش��د ،میش��ود  120نفر ،یا هر  25سال میشود 240
نف��ر! و فوق��ش اگر مثل فرانس��ه هر هفت س��ال یک ب��ار رئیسجمهور بکارند و کس��ی
دوبار انتخاب نش��ود که میشود! تازه تعدادشان به  900تا هم نخواهد رسید! حاال من
نمیدانم این رقم  124000از کجا درآمده است»!
«ح��اال از رقم  124000میش��ه بگذریم ،اما تو داری زیر هم��ه کارهای انجام دادهات
میزنی؟ درس��ت اس��ت که من نوش��ته بودم اجتهاد نوپردازی در اندیشه ،اما این خط
کشیدن روی گذشته مال ما آدمهاست ،نه مال خداوند بزرگ ،خداوند بزرگ که نباید
از کردههایش پشیمان باشد و آنها را نفی بکند .تو که مهندس بازرگان نیستی که بعد
از خواندن «قران سرودهای به سبک پارسی» خط بطالن بر بیش از پنجاه سال مبارزات
دینیاش کش��ید و گفت« :عباسی جان تازه فهمیدم که انگیزه بعثت انبیاء فقط توجه
دادن به آخرت بوده اس��ت! و آنها نیامدهاند تا به ما درس سیاست و ساختمانسازی و
تجارت و تکنیک بدهند».
«حاال خوبه قبل از مرگ بازرگان با او مصاحبه کردی و مدرک زنده این حرفها را داری!
وگرن��ه مردم کجا باور میکردند این ادعاها را! اما آنچه به من که خداوند بزرگ هس��تم
مربوط میشود ...من کجا نفی و اظهار ندامت کردم؟ میگویم کسی را نفرستادم ،آیا به
کسی امضاء خاتم و نشانی دادم یا با کسی مصاحبهای انجام دادم؟»
«معجزههایشان مثل خاتم و امضائی بوده که از تو داشتهاند».
«یعنی چه؟»
«یعنی اینکه کارهای خارقالعادهای انجام دادهاند».
�لا ؟ ش��قالقمر کردهان��د یا س��فینه ب��ه فضا فرس��تادهاند و ی��ا چون پرندهه��ا پرواز
«مث ً
نمودهاند»!
«از ای��ن کاره��ا که نه! اما یکی از بزرگواران گفته که تو با او س��خن گفتهای و ده فرمان
به او دادهای».
«کسی شاهد این ماجرا بوده است؟»
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«خیر».
«پس دیدی که با کس��ی س��خن نگفت��هام ؟ ت��ازه اون ده فرمان! هزاران س��ال پیش از
آن آق��ای محترم که س��رداری دلیر و قهرمان ب��ود در میان مردم مصر ـ چون اوس��تا در
میان ایرانیان ـ رایج بوده اس��ت! از طرفی تو چکار به س��خن گفت��ن یا نگفتنش داری!
به کارش نگاه کن که قومی را س��ازمان داده و به آنها آقائی و س��ربلندی جهانی اعطاء
نموده است»!
«البت��ه درس��ت میگوئی خدا ج��ون! باید به نفس عم��ل نگاه کرد نه ب��ه گفتهها! چون
همیش��ه وقت��ی از تو مای��ه بگذارند و بگوین��د خدا چنین گفت و خدا چنین خواس��ت و
غیره! مردم بهتر و آسانتر میپذیرند و زودتر تسلیم میشوند! زیرا انسان ـ هر کس که
باش��د و هر عظمت و قدرتی که در خود داش��ته باشد ـ باز یک ترس و لرز در دل دارد و
نیازمند قدرتی برتر از خود میباشد و به همین دلیل دکان سخنگویان و نمایندگان تو
جاودانی است و کسی نمیتواند آنرا براندازد! اما خدا جون! در مورد سخن گفتن! تو
اآلن داری با من سخن میگوئی ،این یکی را فردا منکر نشوی؟»
«من با تو سخن گفتم؟»
«بابا دستخوش ،االن ،همین االن مگر ما با هم گفتگو نمیکنیم؟»
«دیدی ،دیدی باز تو هم داری با من که خداوندگار هستی هستم شوخی میکنی»!
«چه شوخیای! االن کیست که میگوید و میشنود؟»
«خ��واب ،ت��و در خوابی و داری خواب میبینی! اصل مرا که نمیبینی و با اصل من که
گفتگو نمیکنی؟»
«فرق خواب و بیداری چیس��ت؟ خداوند ،خداوند و آفریننده است! حاال چه در خواب
باشد چه در بیداری.
خداوند بزرگ با حالت خشم و عصبانیت میگوید:
«ب��از تو ک��ه داری مرا عذاب میدهی؟ من از دس��ت دیگران گریه میکن��م و به تو پناه
میاورم ،تو هم بر رنج من میافزائی؟»
ب��ه ناچار حرف خداون��د را قطع میکنم و با دس��تپاچگی از او پوزشخواهی میکنم و
میگویم:
«ترا به جان بچهات مرا ببخش ،غلط کردم».
خداوند مات و مبهوت چنان نگاه عاقلی به جاهلی میکند و میگوید:
«وایستا ببینم ،جان بچه من ،مرا چه به بچه»!
«همان جوان رعنا و نازنینی که برای نجات بشریت فرستادی و تمامی گناهان بندگان
را بر دوش خود کشید و سپس پیش تو به آسمان آمد! همون که بیماران کر ،کور ،الل
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و شل را شفا میداد و دختران مرده را با بوسهای بر لبها زنده میکرد؟»
«آهان آن جوان خوشتیپ را میگوئی که آمده بود به ایران شما و مصر و هند و کشمیر
را گش��ته ب��ود و از جمله پزش��کی را نیز فرا گرفت��ه بود و بیماران را در روس��تاها و دهات
اس��رائیل ک��ه آن زمان قرنه��ا از تمدن بش��ری دور بودند مداوا میکرد بوی��ژه بیماران
غش��ی را که گم��ان میکردن��د مردهاند نجات میداد و بدینس��ان لق��ب نجات دهنده
گرفت از طرفی دختران از بی عش��ق مرده را تو هم میتوانی زنده کنی ،یادت رفته که
کار تو هم همین بود ،زمانی که هنوز موهایت نریخته بود و کچل نشده بودی؟»
«خداوند مهربان! مهر ورزیده و از گذش��ته نگو که حس��رت خوردن گذش��ته مرا عذاب
میدهد ،از پس��رت بگو ،راستی چطوری با مادرش ازدواج کردی و چطور شد که میان
این همه دختران زیباروی پارس��ی ،رومی ،ترکی ،فلسطینی ،بلغاری ،و ...رفتی و توی
صحراها گشتی و یک دختر یتیم صحراگردی را به نکاح خود درآوردی؟»
خداوند باز به گوشهای میخزد و شروع میکند به زار زار گریستن و میگوید:
«من به چه کسی پناه ببرم و درد دل خود را بگویم و گالیههای خود را بازگو کنم؟»
م��ن ک��ه از کرده خود پش��یمان ش��ده ب��ودم ،ب��ه خداوند نزدیک میش��وم و دوب��اره به
پوزشخواهی میپردازم.
خدا اشکهایش را پاک نموده و مرا در آغوش میگیرد ،احساس عجیبی به من دست
میدهد .انگاری که نخس��تین عش��ق زندگیام را در آغوش گرفتهام ،همان احساس را
دارم ،دلم تاپ تاپ میتپد ،نزدیک است که در همان لحظه در آغوش وی بخوابم ،اما
خداوند من را رها میکند و میگوید:
«حاال میبینی من چه عذابهائی در طی این قرون کش��یدهام و چه کارهائی که بنام
من نکردهاند؟»
«اینک��ه ناراحت��ی ن��داره! تازه این یک��ی از بهترینهایش بوده که کس��ی ب��ه جای تو با
دختری  8یا  9ساله نکاح کند!»
«شوخی بس است ،باید یک کار جدی انجام بدهیم».
«کار هر چه جدی باش��د من یکی حاضر نیس��تم نقش پیامبر را بازی کنم چه رس��د که
بخواه��ی معج��زه مرا کتاب و نوش��تن تعیین کنی؟ چ��ون تا حاال صده��ا مقاله و دهها
کتاب نوشتهام و اگر سبک نوشتنم ناگهان تغییر کند عاقالنه نخواهد بود».
«چه معجزهای چه کتابی؟ حتماً کتاب نیمه ش��عر و نیمه تاریخی آن جوان چهل ساله
را میگوئی که قومی وحشی و پابرهنه و جنگجو را بر نیمی از جهان متمدن چیره کرد و
زبان و فرهنگ میلیاردها انسان را عوض نموده و پرچم خود را تا اروپا نیز رسانید و میخ
دینش را در همه جا کوبید؟»
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«خیلی جالب اس��ت ،تو از همان روزی که او را به پیامبری مبعوث نمودی ،ترمز سنش
را هم کش��یدی ،اما وقتی مرد ،باالی ش��صت س��ال داش��ت .این جریان چهل سالگی
چیس��ت؟ چون من هم وقتی به چهل س��الگی رس��یدم هوس ریاستجمهوری به سرم
افتاد».
تماس مستقیم خدا با مردم!

«اکن��ون هنگام س��خن گفتن از رمز و راز چهل و ارقام نیس��ت ،ای��ن را برای وقتی دیگر
بگ��ذار .برگردی��م ب��ه اصل مطلب ،ق��رار بود تو م��را کمک کن��ی و پیامهای��م را به مردم
برسانی .میگویند از نظر تبلیغاتی و ارتباطی تو شاهکار میکنی!؟»
«خدا جون از اینکه ما را قبول داری سپاسگزارم! اما اینطور که از حال و احوال و گفتار
تو میتوان فهمید ،گمان کنم هر جوری که تو بخواهی با مردم سخن بگوئی غیرممکن
ال در همان نخستین ساعت و لحظه آغازین مردم به فرمان دکانداران دین،
باشد ،و اص ً
ترا تکه تکه خواهند کرد و از بین خواهند برد؟»
«چطور؟»
«آخر خدا جان تو همه چیز را منکر میشوی ،در صورتیکه نمایندگان پیامبران پیشین
تو اآلن دکانها و دستگاههائی در سراسر جهان با نامهای مختلف به راه انداختهاند و
این حرفها و کارهای تو به دکان و دستگاه آنها لطمه میزند».
«اما من باید هر طوری که ش��ده در آستانه قرن بیست و یکم یکجوری بطور مستقیم با
مردم حرف بزنم».
«چطور میگوئی آن فرد محترم ،پس��ر و فرس��تاده تو نیس��ت اما تاریخ او را قبول داری.
حاال که ما را اوستا میخوانی پس تاریخ را نیز بگو قرن هفتاد و یکم تا جورتر دربیاید».
«آره راس��ت میگوئی ق��رن هفتاد و یکم بهتر اس��ت .میبینی عادت چقدر بد اس��ت؟
اینقدر گفتهاند که به خود من هم اینها تلقین شده است».
پیامبران در نگاه خدا کیستند؟

«اکن��ون متوجه ش��دی که چه کار س��ختی را میخواهی آغاز کنی ،ت��ازه مرا هم در آن
دخیل میکنی؟ برای رس��انیدن پیامت الزم نیست که یک نفر دیگر به آن هزار هزارها
که قبول نداری اضافه کنی؟ بهترین راه باز کردن یک رادیو است».
«رادیو اکتیو میزند همه مردم را قتل عام میکند و دیگه از شر همه خالص میشویم»!
«نخی��ر! رادی��و بدون اکتیو ی��ک مکانی اس��ت برای س��خن گفتن که مردم ص��دای ترا
خواهند شنید اما خودت را نخواهند دید ،تا تعرضی بنمایند».
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«رادیو عجب وس��یله خوبی اس��ت ،این رادیو توس��ط یکی از همین صد و بیست وچهار
هزار نفری که خود را پیامبر من معرفی کردهاند خلق شده است؟»
ال ادعای پیامبری نکرد؟»
«نخیر! این بیچاره اص ً
«چطور؟ پس ادعای خدائی کرد».
�لا از این ادعاها نکرد ،بس��یاری از مردم که از رادیو به��ره میبرند حتی نمیدانند
«اص ً
نام مخترعش چیست؟»
«خاک بر س��ر ش��ما مردم! معجزه همین اس��ت .رادیو! ...اگر کس��ی را ب��رای پیامبری
میخواهید ،سازنده رادیو است».
«به! کجای کاری خدا جون! مگر خبر نداری که حتی س��ازنده خورش��ید زمینی را هم
کسی پیامبر نخواند؟»
«خورشید زمینی چیه؟ آفریننده خورشید که من هستم».
«ی��ک نیروی دیگری هس��ت ک��ه آن را برق مینامن��د و تازگیها از اتم ه��م نیرو بیرون
میآورند که شبها را روشن میکند ،دستگاهها را راه میاندازد .همچنانکه وجود کره
زمین به وجود خورشید بند است وجود مردم امروز هم به برق و اتم بند است».
«خ��وب کس��ی که اینه��ا را س��اخته و در رقابت م��ن عمل کرده اس��ت را میت��وان الاقل
پیامبرش نامید .آیا خود او ادعای پیامبری کرد؟»
«خیر! این بیچاره هم ادعای پیامبری نکرد».
«چه کار بدی کرده ،این طرف دیگر صددرصد میتوانست این ادعا را بکند».
«اینها س��ر و کارش��ان با علم و دانش و علماء بوده اس��ت نه با عوام ،اگر سر و کارمان با
عوام باشد میتوانیم سرشان شیره بمالیم .اما»...
«اکنون الزم نیست به منبر بروی .از رادیو میگفتی ،بهتر است از چیزی استفاده کنیم
که خودمان را هم ببینند».
«به به خدا جان خوب گفتی ،تلویزیون».
«تلویزیون چیه؟»
در شرح تلویزیون چیزهائی گفتم و خداوند از من پرسید که:
«حتماً سازنده تلویزیون یکی از همان کسانی است که ادعای خدائی کرده؟»
«نه».
و باز خداوند زار زار گریه کرد و گفت:
«ای کاش ای��ن آدمه��ای هنرمن��د و مخترع ادعای خدائ��ی یا پیامب��ری میکردند که
الاقل برای پرس��تیژ من که خدا هس��تم بهتر بود تا یک عده بیاباننشین و صحراگرد و
جنگجوی خشمگین».
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ب��اری چون خ��دا مایل بود ک��ه برنامه تلویزیونش هم��ه جای عالم پخش بش��ود ،کرایه
نمودن یک ماهواره را به او پیش��نهاد نمودم .و دوباره همان پرسشهای تکراری را کرد
که آیا آفریننده ماهواره ادعای خداوندی کرد یا نه؟
ب��رای اینک��ه خاطر خداوند را برای همیش��ه آس��وده کنم ،به او گفتم ک��ه دوران ادعای
پیامبری تمام شده و همان چند عدد انگشتشماران در تاریخ ماندهاند و بس...
ماهواره خداوند راه افتاد و قرار شد در روزهای نخستین برنامههائی از کرات و سیارات
دیگر پخش کنیم و هر از چند ،در میان برنامهها تبلیغ کنیم که« :دیدار با خدا ،خدا با
ش��ما سخن خواهد گفت ،خدا مردمش را دوست دارد ،خدا با شما گریه میکند ،خدا
با شما میخندد ،خدا دوست مهربان شماست»...
برنامهه��ای ماهواره حس��ابی گرفته بود و همه مردم آن را تماش��ا میکردند بویژه اینکه
بدون کابل و آنتن هر کس��ی میتوانس��ت آنرا ببیند ،زیرا که برنامه و ماهواره متعلق به
ش��خص ش��خیص خداوند بود و هیچ نیازی نداشت از طریق کانالها و مقررات مرسوم
بگذرد.
خداوند بزرگ و انترنت

خداون��د به من پیش��نهاد کرد تا از نخس��تین روز بهار ش��بی نیمس��اعت ب��ا مردم حرف
بزنم تا زمینه س��خنرانیهای تاریخی خودش فراهم آید .من هم ابتدا به ش��رح تاریخ و
پیدایش انبیاء پرداختم .در ابتدا کتاب «دینداری و خردگرائی» را برایش��ان شرح دادم
و پس از آن «از میترا تا محمد» و در پی آن «قرآن س��رودهای به س��بک فارس��ی» ...این
برنامههای ما کلی مورد توجه مردم جهان قرار گرفته بود و چون ما از طریق altavista
برنامههایمان را پخش میکردیم مردم هر س��رزمینی میتوانس��تند با فش��ار دادن یک
دکمه ،به زبان محلی خودشان سخنان ما را گوش کنند.
 internetرا هم راه انداخته بودیم و خود خداوند بزرگ شخصاً آن را اداره میکرد .مرتب
نامهها و پیامهای مردم را میگرفت و به آنها جواب میداد و هر روز هم مطالب تازهای
را ب��ه آن اضافه میکرد .خداوند بزرگ از ما هم کاملتر بود .اگر ما کمی میخوابیدیم
و یا کمی میخوردیم ،او چون نه نیازی به خوابیدن و به خوردن داش��ت مرتب س��رگرم
کار بود .تازه زن و بچه هم نداش��ت که بخش��ی از وقت��ش را بگیرند ،نه صاحبخانهای
داش��ت که اگر کرایهاش دیر ش��د مامور بفرستد و نه در اندیشه فاکتور تلفن و برق بود.
ب��دون هی��چ دغدغهای مرتب مش��غول کار بود و از پش��ت  internetت��کان نمیخورد.
برنامههای ماهوارهای ما را هم از طریق  internetسازماندهی میکرد و من هم بیشتر
همان س��خنان مهمی که میان ما رد و بدل ش��ده بود را در برنامههای روزانه خود شرح
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میدادم! خدا هم ش��نگول و خندان بود و از اینکه توس��ط ماهواره ،internet ،تلفن و
فاکس توانس��ته بود با سراس��ر دنیا ارتباط برقرار کند بسیار خرس��ند و خوشحال بود و
مرتب میگفت که از یافتن من خوشحال است و به من وعده میداد که چندین سیاره
را در اختیار من قرار دهد تا دیگر هوس ریاستجمهوری یک سرزمین هفتاد میلیونی
با آنهمه آخوند و مال به سرم خطور نکند.
قرار بر این شده بود که در شب یلدا ،خداوند در برابر اکران میلیاردها انسان قرار بگیرد
و مس��تقیماً با مردم جهان سخن بگوید .هر چند که او خدا بود و با همه زبانهای بشر
آش��نا بود! اما سیس��تم انفورماتیک ما آنق��در مجهز بود که به هر زبانی ،هر کس��ی که
سخن میگفت ،اتوماتیکوار در گوشه و کنار جهان به زبانهای محلی ترجمه میشد
و مردم به راحتی میتوانس��تند بدون هیچ آکسان و تلفظ غلط و اشتباهی ،حرفهای
خداوند را بفهمند.
علیرغم اینکه از طریق  ، internetفاکس و ارتباط مس��تقیم به پرسشهای مردم پاسخ
میدادی��م ،یک سیس��تم متفکر تلفنی ه��م تنظیم نموده بودیم که هزاران هزار پاس��خ
برای پرس��شهای مختلف در آن برنامهریزی ش��ده بود که مردم پس از گرفتن ش��ماره
خداوند ،روی شاس��ی یک تا نه میزدند و پاس��خهای خود را با صدای یک دختر خانم
دلانگیز میش��نیدند بعضی از مردم هم که تلفن میکردند و خجالت میکش��یدند با
خداوند بزرگ مس��تقیم سخن بگویند ش��ماره آنها روی دس��تگاه تلفن خدا میافتاد و
پ��س از چن��د دقیقه خ��ود خدا به آنه��ا زنگ میزد و با آنها س��خن میگف��ت! گاهی از
اوقات نیز خدا تلفن مس��تقیم خودش را به دفتر من منتقل میکرد تا من جواب مردم
را بدهم و اگر با پرسشهای سخت و دشوار مواجه میشدم! با خداوند بزرگ سه خطه
میک��ردم و من و خدا و پرس��شکننده هر س��ه با ه��م گفتگو میکردی��م و تصویر هم را
میدیدیم!
خداوند بزرگ خیلی سرزندهتر از پیش بود و مرتب به نقاط مختلف جهان در حال سفر
بود و همیشه کامپیوتر کوچکش را که به اندازه ساعت مچی بود و در داخل آن فاکس،
 ، internetتلفن ،موبایل و دهها چیز دیگر داشت را با خود داشت تا ارتباطش با مرکز
ماهوارهای و مردم پراکنده در سراسر جهان قطع نشود.
هن��وز تا ش��ب یلدا خیلی فاصله بود و ما هم مرتب خب��ر دیدار خداوند با مردم را پخش
میکردی��م .تمامی جهان چش��م ب��ه راه روز موعود بود .برای نخس��تین ب��ار خدا بدون
واس��طه ،مایل به س��خن گفتن با مردم بود .شور و ش��وق بزرگی در سراسر جهان به راه
افتاده بود .بس��یاری از رس��انههای جه��ان علیه ما تبلیغات میکردن��د و میگفتند که
این یک نوع ش��ارالتانی نوین اس��ت .در تمام��ی اماکن مقدس و معاب��د به ما فحش و
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ناس��زا میدادند ،اما تودههای مردم روز به روز بیش��تر و بیشتر به ما نزدیک میشدند و
تماسشان را با ما محکمتر مینمودند.
گشتی در جهان با سفینه خداوند بزرگ

چهل روز مانده به ش��ب یلدا ،خداوند با س��فینه فضانوردش که به اندازه یک اتومبیل
کوچک بود با خوشحالی به من گفت:
«خب پا شو تا گشتی بزنیم و کره زمین را بگردیم».
«دل��م فرو ریخت ،گش��تی در جهان و گش��تن ب��ه دور کره زمین .در این چهل س��الگی
تقریباً تمامی جهان را دیده بودم اما سفر با خداوند ،آنهم با سفینه کوچکش که مرا به
یاد ماش��ین قرمز کورسیم میانداخت که در بیست سالگی برادرم برایم خریده بود و با
آن مسافرکش��ی و سیاستمدارکشی میکردم چه کس��انی که سوار آن ماشین شدند و
سپس وزیر ،وکیل ،رئیسجمهور و حتی رهبر شدند!
باری ،به خداوند عزیزم گفتم:
«سفر را از کجا آغاز میکنی؟»
«چون تو خیلی آدم ملی و ایراندوستی هستی ،از سرزمین تو آغاز میکنم».
من کم کم داشتم به این خدا شک میکردم ،خدائیکه اینقدر با صفا و مهر و احساس
ال نام من ،که مرا «اوستا» میخواند!
است .نسبت به یک چیزهائی حساسیت دارد .مث ً
ح��اال چ��را مانی ،مزدک ،افش��ین ،بابک ،و یا سوش��یانت نه! چرا اوس��تا؟ یا میخواهد
س��فرش را از ایران آغاز کند!؟ چرا از مکه ،مدینه ،قدس ،قاهره و هند نمیخواهد آغاز
کند؛ و یا از پاریس ،لندن ،مسکو و نیویورک آغاز نمیکند؟ شک من به خدا شک بدی
نبود بلکه ش��ک مثبت بود که نکند این خداوند هم ریشه ایرانی دارد .همینطور که در
فکر بودم ،صدای آژیر خداوند مرا صدا زد که:
«بجنب که داره دیرمان میشود».
پریدم در س��فینه و حرکت کردیم .در یک چش��م به هم زدن دماوند را دیدم و اش��ک از
چشمانم سرازیر شد.
خداوند بر پشت من زد و گفت:
«میدانم برای چه گریه میکنی اما ببین قامت بلند دماوند همچنان برافراشته است».
«نخیر! اما برای مردم چیزی نمانده است که به آن بنازند و با آن بسازند؟»
به قم رس��یدیم و خدا یک ترمز محکم گرفت ،که اگر کمربند خود را نبسته بودم درب و
داغان شده بودم پرسیدم:
«خداوند گرامی چرا ناگهان ایستادی؟»
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«مگر کری ،نمیشنوی که دارند مرا صدا میزنند ،ایستادم ببینم با من چکار دارند!؟»
خدا و قاتلین امام حسین!

اکران کوچک سفینه خداوند روشن شد و مرتب مساجد ،منازل ،سالنها و پایگاهها را
نشان میداد که مردم در آنجا بودند و آه و ناله میکردند.
خداوند به من ماموریت داد تا چند پایگاه گریه و زاری را کنترل نمایم تا بداند درد مردم
چیس��ت ،خیلی زود فهمیدم که شب عاش��ورا است و مردم سرگرم عزاداری هستند .به
خداوند گفتم:
«اینها برای کشته شدن امام حسین و فرا رسیدن عاشورا گریه میکنند و به قاتلین وی
نفرین میکنند و از تو میخواهند که مجرمین را در آتش جهنم بسوزانی».
خداوند با خشم گفت:
«مگر من شکنجهگرم که اینها را در آتش بسوزانم؟»
«پس با قاتلین چه میکنی؟ و جهنم را برای چه ساختهای؟»
«چه جهنمی؟ مگر من س��اختمان س��ازم؟ و ب��ا قاتلین چه میدانم چ��ه میکنم ،باید
یک گروه پژوهش تش��کیل بدهم تا در مورد قت��ل و چگونگی انجام آن و زمینههای آن
تحقیق کند و س��پس به ش��ورای داوری بس��پارم .من ت��ا وقتی که ج��رم متهمین ثابت
نشده نمیتوانم آنان را دستگیر کنم».
«احتیاج به دستگیری ندارد؟ چون قاتلین خیلی وقت است که مردهاند».
«مگر قتل کی اتفاق افتاده؟»
«هزار و سیصد و پنجاه و هشت سال پیش».
«عجب زمانهای اس��ت ،با این همه امکانات ماهوارهای ،تلفنی چگونه اس��ت که خبرها
اینقدر دیر به سرزمین مادرزاد تو میرسد؟»
«خی��ر خب��ر که دیر نرس��یده ،این بیچارهه��ا از هم��ان دوره میدانن��د و همچنان گریه
میکنند».
پس از کمی اندیشیدن ،خدا گفت:
«آه��ان حس��ین را میگوئی؟ همان ج��وان دلیری که در پی دعوت م��ردم برای گرفتن
قدرت سیاس��ی راهی کوفه ش��د اما دائی و پسر عمو و دیگر خویشاوندانش به جنگ با
او س��پاهی فراهم آوردند و س��رش را بریدند! ...حاال ش��ما ایرانیها که اینقدر ضدتازی
هس��تید چرا برای کس��ی که به دس��ت فامیلش کشته ش��ده س��ینما راه میاندازید؟ و
کش��تههای خودتان را چون میترا ،زرتش��ت ،مانی ،مزدک ،باب��ک و دیگران را فراموش
میکنید؟
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خداون��د ب��ه فک��ر فرو رفته و گوش��ی دکترایش را به گوش��ش گذاش��ته و چس��بک آن را
ب��ر اک��ران تلویزیون کوچک داخل س��فینه گذاش��ته و روی س��ر یک زن که در مراس��م
روضهخوانی مشغول گریه بود نگه میدارد.
«میدانی این خانم چرا ناله و زاری میکند؟»
«آری خداوند توانا برای امام حسین».
«ن��ه برای درگیریهائی که با ش��وهرش داش��ته گری��ه میکند ،در دل��ش میگوید چه
اش��تباهی کرده که همس��ر این مرد شده و به او جواب رد نداده ،اگر با آن مرد که پیش
از او به خواس��تگاریش آمده بود عروس��ی میکرد ،االن دارای مال و منال و ماش��ین و
خانه ش��ده بود و به یاد وعده و وعیدهائی افتاده اس��ت که در کودکی به خودش داده
بود و حاال همه نقش بر آب شده»...
سپس روی یک خانم دیگر فیکس کرد و گفت:
«میدانی برای چه این خانم حسین حسین میگوید و مرتب مرا صدا میزند؟»
«خیر».
«برای اینکه از دس��ت پدر و مادرش ش��اکی است که به او اجازه ندادهاند با دوستش به
سینما برود و»...
باالخره خداوند روی هر کس فیکس میکرد ،آن شخص یک درد خانوادگی ،شخصی،
مالی و ...داشت .سپس با خنده به من گفت:
«عجب هموطنان شیطون و زرنگی داری! بیچاره حسین را که سالهاست کشته شده
است بهانه کردهاند تا به بدبختیهای زودگذر خود بگریند».
خدا با دیدن سنگسار گریه کرد!

خیل��ی زود احس��اس کردم ک��ه خداوند ب��زرگ و مهربان از س��فر بر فراز ایران خرس��ند
نیست .خصوصاً زمانی که ترمزهای ناگهانی میزد و توقف میکرد .بر فراز شهر کرمان
بودی��م که ی��ک مرتبه ترمز گرفت .اینب��ار کاری کرد که از داخل س��فینه خیلی خوب و
تمیز ش��هر را میدیدیم ،در میدان ش��هر مردان و زنان بس��یاری سرگرم پرتاب سنگ به
سوی زنی بودند که فقط سر پر خون و الش و ماشش پیدا بود.
ب��ا خود گفتم اآلن اس��ت که خداوند با دیدن این منظره سنگس��ار خوش��حال بش��ود،
لبخندی زدم و نگاهی به او کردم.
خداوند زیر چشمی به من نگاه کرد و پرسید:
«چرا میخندی؟»
«خوشحالم از اینکه خرسندید».
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«چه خرسندی ،ستمدیدهتر از من خرسند دیده بودی؟»
«چط��ور؟ خ��دا ج��ون! آن زن بینوا را ب��رای رضایت ت��و دارند سنگس��ار میکنند .چون
خالف فرمان تو عمل کرده است».
«چه فرمانی و چه رضایتی؟ سنگسار یعنی چه؟ مگر من شکنجهگرم که چنین فرمانی
بدهم؟»
دیگر داشتم از وجود چنین خدائی دیوانه میشدم .که ناگهان خداوند گفت:
«این سیاه سیاهها چیست ،پنگوئن هم که نیستند؟»
«آنان زنان مهروی ،فرشتگان و پریان ملک برین و سرزمین من ،ایران هستند».
«خوب چرا توی آن پارچههای س��یاه مخفی ش��دهاند؟ معموال مردهها را در پارچههای
سپید کفن میکنند! تازه اینها همگی زنده هستند و در حال حرکت و جهش هستند!»
«این همان چادری است که دستور دادی خانمها بپوشند تا زیبائیشان دیده نشود».
«من چنین دس��توری ندادم که زیبارویان ،زیبائیش��ان را بپوش��انند ،این مردان غیرتی
ب��رای مخف��ی کردن نوامی��س خودش��ان میگویند من دس��تور چ��ادر دادم .آنها برای
انتقامگیری از پریدنهای بانوانش��ان را سنگس��ار و قتلع��ام میکنند و میگویند من
فرمان دادهام .من غلط میکنم از این فرمانها بدهم».
«عج��ب ،پس آن نمایندگان و محافظین خانهه��ای رنگارنگ تو چه میگویند؟ ما همه
دستورات تو را از طریق آنها میگیریم».
ال خانه به چ��ه کار من میآید؟ آیا من میخوابم
«م��ن ن��ه نماینده و نه خانهای دارم اص ً
و ی��ا مهمان��ی و کنفرانس میدهم و ی��ا زن و بچه دارم که نیازمند خانه باش��م؟ چگونه
میش��ود که من بگویم در یکی از خانههایم با کفش بروید و روی صندلی بنش��ینید و
بزنید و بخوانید و در خانهای دیگر بگویم پابرهنه وارد شوید و بوی آزاردهنده پاهایتان
را ب��ه فرشها منتقل کنید .چطور میش��ود به نمایندهای بگوی��م که مردها چهار تا زن
ال زن نگیرند و به کسی دیگر بگویم یک زن بگیرد .به
بگیرند و به دیگری بگویم که اص ً
یک نفر اجازه طالق بدهم و به نفر دیگر چنین اجازهای ندهم».
«عجب حرف حس��ابی ،قربان تو خداوند عزیز با این روش��نگریهای فلسفی و فقهیت.
ش��ب یلدا چی میش��ود ،میترا دوباره زنده میش��ود و اوس��تا بار دیگر پایدار و گسترده
میشود؟»
«شب یلدا چه خبره؟»
«ش��بی اس��ت که تو میخواهی بطور مس��تقیم از طری��ق ماه��واره و  internetبا مردم
جهان حرف بزنی».
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کعبه آتشکده ایرانی بوده است!

و گنبدهای طال به یاد آتشکدهها!

خداوند برای چند ثانیهای به فکر فرو رفت و من هم مات و مبهوت ش��ب یلدا بودم که
سفینه نزدیک بود با یک گنبد طال برخورد کند که به خدا اشاره کردم مواظب باشد:
«این آتشکده کجاست که همچنان شعلههایش پابرجاست؟»
«آتشکده نیست ،گنبد طال است که متعلق به یکی از امامان تو است».
«امامان من! آخرین باری که اینگونه چیزها را دیدم نامش آتشکده بود».
«درست است ،آن دوران آتشپرستی رفت و تمام شد و امامپرستی و امامدوستی آمد.
معلوم میشه خیلی وقته به این کره خاکی سر نزدی؟»
ناگهان به فکر فرو میروم که این گنبد و بارگاهها به سبک همان آتشکدههای کهن ما
بنا شده که یاد نیاکانمان را زنده نگاهدارند.
خداوند دستی به پشت من میزند و میگوید:
«آن آتش��کدهها در اصل امکانی ب��ود برای روپراژ ،روپراژ برای س��فینههائی که بندگان
فرهیخته من از کرات دیگر به زمین میفرستادند .یکی از همین آتشکدههای ساخت
شما ایرانیها قرنهاست که بتکده و بعد کعبه مسلمانان شده».
«خدا جون پس این کعبه را هم ما ساختهایم؟»
«اون قدیمها که میخواس��تید از دریای س��رخ عبور کنید در مکه آتشکدهای ساختید
برای نیایش که برای دیگران نیز این آتش��کدهها برای روپراژ فضائی اس��تفاده میشده
اس��ت! این کعبه چندین بار خراب و ترمیم ش��ده ولی اصلش «خانه کیوان» بوده است
که شبیه آن ،هم اکنون در برابر نقش رستم موجود است با نام «کعبه زرتشت».
ناگهان بار دیگر به فکر میروم که کعبه و قدس ،آتش��کدهها و گنبدهای س��ر به فلک
کش��یده در اصل «نقاط روپراژ» موجودات فضائی بوده اس��ت .با خوشحالی و حیرت از
خدا میخواهم در این باره بیشتر برایم توضیح بدهد:
«از این اش��اره شتابانت به چنین مسئله بسیار مهمی خیلی سپاسگذارم ،کمی بیشتر
برایم توضیح بده! پس در سیارات و کرات دیگر نیز موجوداتی وجود دارند؟»
«هر چه باشند از شما متمدنتر هستند و دردسرهائی که برایم میسازند از شما خیلی
کمتر است»...
ناگهان خداوند حرفش را قطع میکند و ساکت میشود .میگویم:
«ادامه بده ،چطور از ما متمدنتر هستند؟»
«هیچی فراموش کن ،از این حرفها نزن».
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«چی میگی خدا جون! تازه داریم وارد بحثهای درست و حسابی میشویم».
«نه ولش کن».
«چطور ولش کنم ،خودت آغاز کردی».
«اشتباه کردم».
«مگر خداوند هم اشتباه میکند؟»
«آری ،بزرگترین اشتباهم آفرینش شماها بود!»
خداوند بزرگ داش��ت همچنان س��خن میگفت و من س��خنان پدرم را بیاد میآوردم و
ال و ابداً انسان نبایستی بچه بدنیا
خوابهائی که در دوران کودکی میدیدم که « :اص ً
بیاورد و بر اعداد و سکنه زمین بیافزاید .همانگونه که انسان نباید رسماً زن یا مردی را
به کابین عقد خود درآورد که چون کاال و جنس خریداری شده ،با هم برخورد کنند ،اما
افس��وس که انسان حرفهای پدر و خوابهای کودکی را به عشق یک ماهرو فراموش
میکند و خیلی زود اس��یر یک نفر میش��ود تازه اگر هم او اس��یر نشود دیگری اسیر او
میش��ود! و از هم��ه بدتر اگ��ر کودکی به میان آید هر دو تا پایان عمر اس��یر میش��وند
و خوش��یها و رفاهش��ان را مجبورند قربانی وجود کودک کنند و بس��وزند و بس��ازند! از
طرفی کودک هم تا بزرگ میش��ود دیگر خدا را بنده نیس��ت و آن دو نازنینی که تمامی
وجود خود را وقف وی نمودهاند! فرسوده!...
انسان آزاد و با اختیار!
اسیر آزادی و اختیار دیگران!

خدا که میدانس��ت من در فکرم ،مرا به حال خود نهاد و آرام و بیس��خن سفینهاش را
هدایت نمود .اما من ول کن نبودم و به اشتباه کردن خداوند بازگشتم.
«چرا از آفریدن ما انسانها پشیمانی؟»
«مگ��ر تو تاریخ نخواندهای؟ تو که تاریخنگاری باید بهتر بدانی که با انس��انها و با من
بدبخ��ت چ��ه کرده و میکنن��د ،تازه این دیروز و امروزتان هم نیس��ت ،میلیونها س��ال
است که بدین سانید».
«پس با این حساب خدا جون! چرا پیش از آفریدن ما خوب فکر نکردی؟»
«هوائی شدم ،گفتم یک چیزی بسازم که تقریباً مثل خودم آزاد و آفریننده باشد».
«ام��ا دیدی که چه از آب در آمد ...راس��تی ما را آزاد آفری��دی؟ یعنی هیچ نظارتی بر ما
نداری؟»
«م��ن ش��ما را ب��ه راه خودت��ان ره��ا ک��ردهام .چ��ون آنتنه��ا و مغزه��ای ش��ما بگونهای

... / 364باوخ رد ار ادخ

برنامهریزی شده که بتوانید خالقیت و آفرینندگی داشته باشید .پس باید آزاد باشید و
برای بدبختیهایتان نیائید و یقه مرا بگیرید ،وقتی خوش هستید با من کاری ندارید،
ت��ا کمی مش��کل و بدبختی دارید به فکر من و بازخواس��ت از م��ن میافتید! هر یک از
ش��ما آزاد و مختارید! اما این آزادی و اختیار ش��ما در کل هر جامعهای نسبت به آزادی
و اختی��ار عم��ل دیگران! محدود و بس��ته و کنترل میش��ود! و به زبانی ،کس��انیکه با
برنامهریزی و حسابش��ده عمل میکنند میتوانند از آزادی و اختیار دیگران استفاده
ال تو
س��وء ی��ا مفید بکنند و یا هم اختی��ار و آزادی آنها را محدود و منح��رف بنمایند! مث ً
به آرامی از پلهای باال میروی اما اگر ش��خص دیگری ش��تابان و خشن با تو برخورد کند
و باعث بروز حادثهای بش��ود و تو از پلهها س��رنگون ش��وی و حاال یا بمیری و یا زخمی
بش��وی! این تقصیر من خداوند و یا پدر و مادر و یا ش��خص تو نیس��ت! این تقصیر آن
فردی اس��ت که از آزادی رفت و آمدش خوب اس��تفاده نکرده و شتابان و خشن به شما
تنه زده یعنی آزادی و اختیار تو اسیر آزادی و اختیار دیگران است و»...
اهریمن نه آفریده بل رقیب خدا!

«خ��دا جون قضی��ه را خیلی پیچیده میکنی که فهم آن برای بعضیها دش��وار خواهد
ش��د! اینها را رها کن و بیا از ش��یطان بگو! این شیطان کیس��ت که درست کردی و سر
راه ما انس��انها گذاش��تی که ماها را گمراه کند و به آن جهنم و آتش��ی که قبول نداری
ببرد؟»
«شیطان!؟ آیا این هم یکی از آن چند هزار پیامبر است؟»
«نخیر ،ش��یطان همان ابلیس اس��ت ،همانی که تو درس��تش کردی که بیاید سر راه ما
بنش��یند و م��ا را وسوس��ه کند به کارهای بد تا ت��و از ما دلگیر و دلخور ش��وی و در آتش
قهرت بسوزانی ،همانی که ما را تشویق به بدی و ستم و ظلم میکند همانی که از شب
است و پلید است و ناپاک!»
«مگر آزار دارم که انس��ان به این زیبائی را درس��ت کنم و س��پس یک نفر را س��ر راهش
بگذارم که گمراهش کند بعد من او را در آتش بسوزانم؟ مگر من کوره آدمسوزی دارم؟
از طرفی هرگاه مش��کل و دردس��ری دارید باز هم من به کمک ش��ما میآیم .فقط الزم
است مرا صادقانه بخوانید!»
«اگ��ر به کمک تو نیازمندیم حتماً باید صدایت کنیم ،اتوماتیکوار نمیتواند آنتن ضد
ویروس ما را بگیرد؟»
«اون آنتی ویروس��ی که برای اوردیناتور اس��تفاده میکنید را بای��د در داخل اوردیناتور
نصب کنید ،حاال هم اگر کس��ی مایل اس��ت که من به کمکش ب��روم باید آنتی پلیدی

من با خدا رقصیدم365 /

را ک��ه م��ن در داخل او کار گذاش��تهام بکار بیاندازد و دکم��ه آن را بزند ،و برای من فرق
نمیکند که چه کس��ی و در چه سن و شرایط و موقعیتی از من کمک میخواهد! مثل
یک پدر و یا یک مادر که فرزندشان در هر شرایطی که به آنها نیاز داشته باشد به کمک
او خواهند رفت برای من هم انسان انسان است ،هر که میخواهد باشد».
«نگ��و ک��ه االن گریهام میگیرد از خریت س��الیانهام .تو که اینهمه مهربان ،بخش��نده و
ال به عقل جور درنمیآید که ش��کنجهگر
باصفائی ،و این همه زار زار گریه میکنی ،اص ً
باشی ،خیام هم خوب گفته بود که»...
«خیام؟ مودب باش ،بگو حکیم عمر خیام نیشابوری».
«پس این هم والیتی ما را خوب میشناسی؟»
«چی؟ میشناسمش؟ من او را بزرگ نمودهام!»
«قربانت که این یکی را قبول داری».
«البته من تو را هم قبول دارم ،یعنی تمامی انسانها را قبول دارم».
«خیلی جالب اس��ت که تو نه ابلیس و نه ش��یطان را میشناسی اما حکیم عمر خیام را
میشناسی».
ال با آنها افتخار آشنائی نداشتهام».
«اص ً
«اهریمن چه؟ او را هم نمیشناسی؟»
ناگهان خداوند از جایش بلند شد و گفت:
«کو ،کجاست این اهریمن بد گهر؟»
«پس این اهریمن را هم میشناسی؟»
«آری که میشناسمش».
«حتماً این اهریمن ناپاک و بد گهر را خودت بزرگ کردی و هر ش��ب با او جلس��ه سری
تشکیل میدهی و گزارش کار ازش میگیری؟»
«من؟ فقط ببینمش و دستم بهش برسد! کجاست؟»
«من از جای او خبر ندارم ،فقط پرس��یدم اگر میشناس��ی چرا او را آفریدی که کارهای
انسانها را خراب کند؟»
خدا با خشم و عصبانیت حرف مرا قطع میکند:
«شناختن که میشناسمش ،اما من هرگز چنین پدیده پست و پلیدی را نیافریدهام ،او
رقیب قدرتمند من است به درستی که او میتواند مردمان را به بدی و پلیدی راهنمائی
کند و بدانها قدرت ویژه ببخشد همچنانکه من میتوانم یاورتان باشم به نیکی و پاکی
و بهروزی .من میلیونها س��ال اس��ت که در تمامی هس��تی در پی اهریمن هستم تا او
را بیابم»...
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«و نابودش کنی؟»
«نه هرگز ،من اهریمنکش نیستم راستش نمیتوانم او را از بین ببرم! قدرتش همتای
من اس��ت! و او ه��م چون من فناناپذیر اس��ت! بدین رو مایلم با او مذاک��ره کنم و برای
برق��راری صلح و آرامش در ای��ن کره زمین راه حلی بیابم .چون م��ن کارم را در آفرینش
ش��ما به طور کامل انجام دادهام .این ش��ماها هس��تید که باید از اندیش��ه و خردتان به
خوب��ی اس��تفاده کنی��د و همواره در نابودی اهریمن کوش��ا باش��ید زیرا ک��ه آفریده من
نیس��ت .من جز نیکی ،پاکی ،مهر و عش��ق و دوست داش��تن نیافریدهام .او بزرگترین
رقیب من اس��ت! قدرت و توانائی او در بدی و پلیدی همتای توانائی منس��ت در پاکی
و نیکی».
«خ��دا ج��ون دیگ��ه داری با ای��ن حرفهایت ،م��ن را دیوان��ه میکنی ،من ت��ا حاال فکر
میکردم که هر چه هست از توست! حتی آفریدن اهریمن! و کسی که بدبخت به دنیا
میآید و بدبخت از این دنیا میرود و جز رنج و شکنج بهرهای نمیبرد چه گناهی کرده
که به این جهان بیاید؟ در عوض دیگران با ثروت و شادی و قدرت و مکنت بیایند و برای
فرزندان و یاران خود نیز به ارث بگذارند و بروند .اینها چه نوع برنامهریزی اس��ت که در
آن عدالتت رعایت نشده است؟ از طرفی میگوئی که تو میخواهی با اهریمن مذاکره
کنی اما از ما میخواهی با او بجنگیم و او را نابود کنیم ،چرا برای ما جنگ میخواهی
و ب��رای خودت مذاکره؟ تو که از ما دلیرتر و قویتر هس��تی خ��ودت بجای مذاکره با او
نبرد کن و ترتیبش را بده! از طرفی میگوئی که او همواره و همه جا با ماست تا ما را به
پلیدی بکشاند ،اما چگونه است که تو خود نمیتوانی او را پیدا کنی؟»...
خدا که انگار عصبی شده است حرف مرا قطع کرده و با فریاد میگوید:
«م��ن انس��ان نخس��تین را آفریدم و خطا ک��ردم ،اما بع��د از آفرینش نخس��تین من ،آن
بدبخت��ی که بدنیا میآید هیچ ربطی به من ن��دارد! پدر و مادر! این دو نفر باعث بدنیا
آمدن��ش هس��تند که خطاکارن��د .آن دو نف��ر را عقل و ه��وش دادم تا بیاندیش��ند .اگر
بدون اندیش��ه و برای گذران لحظهای خوش چیزی بر اس��اس ه��وس بیاورند گناه من
چیس��ت؟ از سوئی این اهریمن چون ویروسی در سراسر جهان پراکنده شده است که
ناب��ودی تمامی آن برابر اس��ت با نابودی تمام ش��ماها .اهریمن ی��ک فرد و یک ویروس
تنه��ا نیس��ت ،یک جلوش بینهایت صفره��ا ،اهریمن در حال وول خوردن اس��ت ،من
چگونه میتوانم همه آنها را نابود کنم؟ در هرکدام از ش��ما یک ویروس اهریمنی وجود
دارد! و ش��ما میبایس��ت آن ویروس را از بین ببرید ،و تازه راستش را بخواهی نابود هم
نمیش��ود ،و ه��ر لحظه که غافل بش��وید باز دوباره س��ر در خواه��د آورد ،و برای همین
اس��ت که این انس��ان هر لحظه بین بدی و خوبی در حال رفت و آمد اس��ت ،انس��انی
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را مییاب��ی که س��الها خ��وب و نیک اس��ت اما ناگه��ان در لحظهای به بدی کش��یده
میش��ود ،و یا انسانی که سالها پلید بوده اس��ت به سوی پاکی میآید و اهریمن را از
خود بیرون میکند و مرا در خود جای میدهد! اما هر گاه و هر لحظه اهریمن در سر
راه او در کمین است».
«چرا خودت همان آدم نخس��تین را آفریدی؟ مگر با همان آفرینش نخس��تین هوس را
ه��م تو نیافریدی؟ و یا چ��را همان ابتدا او را بگونهای نیافریدی که اهریمن نتواند س��ر
راهش کمین کند».
«جناب اوس��تا! تو کجای کاری؟ من جهان و عالم هس��تیای آفریدهام که بیا و ببین!
تو خودت اهل مطالعه و دانش��ی و میدانی که کل میلیارد انس��انی که شماها هستید
در کارخانه هس��تی و آفرینش من حتی ذره و اتمی هم نیستید! تو میدانی من چقدر
مقدار کهکش��ان از بیلیاردها س��ال پیش آفریدهام و اداره میکنم؟ تو میدانی همین
کهکش��ان خورشیدی ش��ما که نه سیاره مهم چون کیوان و بهرام و ناهید و تیر و اورمزد
و ...بدورش میگردد چه عظمت و مسئولیتی دارد! که تازه خورشید یکی از میلیاردها
ستارهایس��ت که هر یک س��یارههای خود را دارند و دریای س��تارهها و سحابها و غیره
چه جهان و هس��تی و عالمی را تشکیل میدهند که این کهکشان خورشیدی یک ذره
است در برابر کل هستی! آنوقت تو از آفرینش انسانی سخن میگوئی که من بر چهره
خود آفریدم و به او آزادی و اختیار دادم تا چون من خداوندی کند و بر دیگر حیوانات
برتر باش��د ...اما حاال میبینم که این آفرینش من یک بازی بود! هر چند خود من هم
میخواس��تم بازیای کرده باشم و مایل بودم نشانه و چهرهای از خود را رو در رو ببینم
که خالق باشد و آزاد و آفریننده و با دیگر حیوانات تفاوتی داشته باشد».
«البت��ه خ��دا جون تا انس��ان به آگاهی تکثیر نرس��یده ب��ود تو خوب ب��ا او حال کردی!
مث��ل ک��ودکان و والدین! پدر و مادرها از کودکی فرزن��دان خود لذت غیر قابل تصوری
میبرند و با آنها چون عروس��کانی گویا و با هوش حس��ابی بازی میکنند و همچنانکه
بچ��ه از بازی با عروس��کی ل��ذت میبرد! پدر و م��ادر به مراتب بیش از ب��ازی آن بچه از
فرزندان کوچک خود لذت میبرند! اما بدبختی از آنجا ش��روع میش��ود که بچه کمی
رشد میکند و به آگاهی و کالم و اختیار و ...میرسد! پس به پاس آن بهرهجوئیهای
کودکی! در بزرگی پدر و مادرها تاوانهائی میدهند!»
«اما درجه تاوانها بسیار متفاوت است! و حال و روز من با پدر و مادر فرق میکند!»
«چ��ه تف��اوت و فرق��ی دارد؟ پ��دران و مادران نی��ز با همی��ن توجیه همیش��ه تولید مثل
میکنن��د و جمعیت کره زمین را روز به روز بیش��تر میکنند! یعنی همان هوس و بازی
وراثتی به تمامی ما منتقل ش��ده و علیرغم میل باطنی آن را ادامه میدهند .پس بانی
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نخس��تین تو هستی و گناه همه از آفرینش نخستین توست .چرا مایلی آنان را در آتش
جهنم بسوزانی؟»
خداوند بزرگ میگوید:
«مگر به تو نگفتم که من جهنمی ندارم و شکنجهگر نیستم و کسی را نمیسوزانم .مگر
نمیبینی که این خود من هس��تم که مرتب دارم میسوزم و میسازم و اشک میریزم.
من گناه همه شماها را بر دوش دارم و جهنمی در خودم دارم که مدام در حال سوختن
اس��ت بهشت و جهنم ش��ما هم در همین جهان اس��ت .اگر در یک زندگی نیک بودید
در زندگی دیگر روانتان نیک خواهد زیس��ت و یا پایان زندگیتان خوب خواهد بود! اگر
در نخس��تین زندگی بد باش��ید و پلید ،پایان زندگیتان درد خواه��د بود و اندوه! و اگر
انس��انی بودید فراتر از حیوانات! و در اندیش��ه پاکی و نیکی بودید ،روان پایدار و نیک
در جهان جاری خواهید نمود».
خدا هم میگوید نیکی در پندار و گفتار
و کردار سخن نخستین و پایانی...
ب��ا گفتن این س��خنها زار زار میگرید .از آن گریههائ��ی که دل آدم را به درد میآورد و
میسوزاند .او را در آغوش میگیرم و میگویم:
«پ��وزش میخواه��م که ت��و را ناراحت ک��ردم ،واقعاً ج��ای آن جوان که خ��ود را فرزند تو
میخوان��د خالی اس��ت ،چون همین حرف تو را زده بود ،گفته ب��ود که آمده تا گناهان
تمام��ی آدمی��ان را بر دوش بکش��د .اما افس��وس که کس��ی ح��رف او را نفهمید ،حتی
پیش از او هم از مهر ،صفا ،توانائی و خردورزی س��خنها گفته بودند که تو بخش��نده،
مهربان و خردمند هس��تی ،ش��کنجهگر و سالخ نیس��تی ،انس��ان را آزاد آفریدهای تا او
هم بیافریند .این همه آفریدههای انس��ان چون برق ،تلفن ،رادیو ،تلویزیون ،س��فینه،
ماهواره internet ،و ...خود خدائی هس��تند .تو باید با دیدن اینها ،به آفریده باهوش
و دان��ای خود افتخار کنی و س��ربلند باش��ی .رها ک��ن چند میلیارد گوس��پندان را و به
آفریدههای آفریننده بنگر».
خ��دا از جای��ش برمیخی��زد و اش��ک چش��مانش را پاک میکن��د و لبخن��دی میزند و
میگوید:
«باز هم نیاکان کهن تو ،که الاقل خرد و دانشش��ان نس��بت به دیگران بهتر بود ،حتی
در خداشناسی و تشریح زندگی و هستی ،تو هم آنرا در چند خط به شعر سرودهای:
ز پن��دار و گفت��ار و ک��ردار نی��ک
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ش��د
فرهمن��د
ف��رخ
فری��دون
خ��رد پیش��گان نی��ز از راه او
برفتن��د ت��ا دی��و دربن��د ش��د
از ای��ن س��ه بج��و راه جن��ات ع��دن
ره��ی ک��ز ع��دن ت��ا خداون��د ش��د
این چند کلمه تمامی فلسفه هستی است و آن میترا هم اول و آخر همه چیز».
آیا خدا خورشید است؟

و عامل انرژی بخش زمین!
آورد باضطراب��م اول بوج��ود
ج��ز حیرت��م از حی��ات چی��زی نف��زود
رفتی��م باک��راه و ندانی��م چ��ه ب��ود
زی��ن آم��دن و ب��ودن و رف��ت مقص��ود
(خیام)
«درود ب��ر ت��و خداوند ب��زرگ و مهربان ،ما را خیلی ش��رمنده کردی ،افس��وس که ضبط
صوتی نداش��تم تا صدای گ��رم تو را در هنگامه خواندن ش��عرم ضبط کنم ،و چه خوب
شد که از میترا گفتی که همان خداوند مهر و خورشید و اینهاست ،یعنی خود تو».
خدا لبخندی میزند و میگوید:
«بد هم نمیگفتهاند ،همه بود شماها از خورشید است ،در ابتدا هم زمین توپی مذاب
بوده اس��ت که از خورش��ید جدا ش��ده اس��ت و آرام آرام ب��ه آب و پس از آن به خش��کی
رس��یده و اکنون با انرژی خورش��ید زندگی میکنید مرگ خورش��ی مرگ شما و نابودی
زمین است».
«خدا جان عجب ادیبانه و فیلس��وفانه س��خن میگوئی ،ما س��الها تاری��خ و ادبیات و
فلس��فههای ش��رق و غرب میخوانیم اما به این مس��ائل پی نبردیم ،از طرفی من اآلن
میفهمم که چرا باید ترا نیایش و ستایش کنیم».
خداوند حیرت زده پرسید:
«چرا؟»
«برای اینکه اگر تو ،خورشید باشی و عامل اصلی زندگی و انرژی برای ما! و بدون اینکه
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داوری ارزشی روی تو و فلسفه وجودی تو بکنیم ،فقط برای اینکه به ما زندگی و انرژی
میدهی ،باید ترا ستایش کنیم! جریان آفرینش ما و افسانه اهریمن بجای خود».
خدا نگاهی شتابان به من کرد و پس از آن دستی بر صورت کشیده و گفت:
«ب��د هم نمیگوئی ،من خورش��یدم ،و به ش��ما زندگی و انرژی میدهم و ش��ما به پاس
همین ،باید از من خرس��ند باش��ید و با منش��ی آریائی هر چند س��تمدیده! مرا سپاس
گوئید».
«راس��تی خ��دا ج��ون! وقت��ی ت��و خورش��ید ای��ن زمین باش��ی! تکلی��ف خورش��یدهای
کهکشانهای دیگر چه میشود؟»
«یعنی میخواهی بگوئی که آنها هم میشوند خدایان دیگر!»
«شاید هم بتوان مارک اهریمن به آنها چسبانید! و آنها را رقبای تو نامید!»
من با خدا رقصیدم!

خداوند بزرگ که از این س��خن کلی ش��اد شده بود ش��روع کرد به رقصیدن و دست مرا
ه��م گرفت و وارد می��دان کرد ،هر چ��ه داد و فریاد زدم که من رقصی��دن نمیدانم ،اما
گوئ��ی که دیگر گوش خدا نمیش��نود ،میرقصید و مرا ه��م میرقصاند و با جام میدر
دست میخواند:
«ای اوستا!
ساقی میپرست تو
محشر پر گذشت تو
منم منم
خدای بی نیاز تو
شمس تو و صفای تو
منم منم
راهبر و رهنمای تو
میخور و میپرست تو
منم منم
من همه وزن عالمم
بود و نبود عالمم
من اول و من آخرم
مهر جهان! منم منم
عشق جهان! منم منم»
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خدا میخواند و ما میرقصیدیم و مس��ت از میبودیم و من در انیشه غزال و آهوئی که
دوان دوان میگری��زد و ببر و پلنگی در پی ش��کار اوس��ت و آن آه��وی گریزپای با خود
میگوید:
«در پی من دوان مشو
خیز مگیر کمین مکن!
خسته و بی پام مکن
زخمی و خونینم مکن
 ...من هم نگاری دارم
چشم به راهی دارم»...
در حال رقصیدن و مینوش��یدن بودیم و من هم در خیال خودم ...که ناگهان خداوند
بزرگ ایستاد و گوئی به چیزی گوش میدهد ...گوشش را تیز کرد:
«خدا جان خبری است؟»
«آری توطئهای در حال تکوین است».
«خدا به خیر کند ،علیه من ،بخاطر رقصیدن و میخوردن؟»
«پدر س��وخته تو کیس��تی که علیه تو باش��د ،علیه من! با من هم که هس��تی جلو اون
زبان��ت را نمیتوانی بگیری؟ ت��ازه چرا برای رقصیدن و میخ��وردن ،همه آن پیامبرانی
که میشناسی و نمیشناسی ،هم میرقصیدند و هم میمیخوردند ،حاال بگذریم که
وعده دختر باکره و پس��ران جوان هم میدادند و از س��وئی مگ��ر از قول حکیم ابوعلی
س��ینا ننوشتی که ش��راب چه محاسنی دارد؟ همین شربتی که پزش��کان به کودکان و
بزرگان میدهند نیز ش��راب اس��ت آن هم بس��یار غلیظتر از این ش��رابها ...حاال این
حرفها را بگذار کنار و بیا برای این توطئه فکری بکنیم!»
«کی میتواند علیه خداوند بزرگ توطئه بکند؟»
«همانهائ��ی که قرنهاس��ت مرا به ای��ن حال و روز درآورده اند ،که از دستش��ان مرتب
گریه و زاری میکنم».
«چه کسانی پیامبران؟»
«نه آنها که سالهاس��ت مردهاند ،س��خنگویان و جانش��ینان آنها که با نام و یاد آنها نان
میخورند و قدرت در دست دارند».
«که همه اینها از قرار سخنگویان جنابعالی هستند».
«مگر من اللم و زبان ندارم که س��خنگو داش��ته باشم اینها همه سپاهیان اهریمنند که
خودشان را جای من و نمایندگان من جا میزنند! اهریمن پدرسوخته هم که میداند
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من س��رم شلوغ است و حتی فرصت س��ر خواراندن ندارم از گرفتاری من سوء استفاده
کرده و تقریباً رهبری این کره خاکی را از دست من درآورده است».
«خدا جون از توطئه بگو ،جریان چیست؟»
«جریان یک کنفرانس بزرگ جهانی است با حضور تمامی رهبران ادیان».
«کی؟ کجا؟ کدوم رهبران؟»
«رهبران تمامی ادیان دو روز مانده به شب یلدا در اورشلیم».
«دارند علیه پیام تاریخی تو توطئه میکنند ،باید خیلی مواظب خودت باشی؟»
«یعنی میخواهند چه بکنند؟»
«ترور ،ترورت میکنند و تازه میاندازند به پای من و میگویند همین اوستا خدا را ترور
کرد چون تو با این س��خنرانی تاریخیت وضع جهان را به هم خواهی ریخت و بیلیاردها
دالر اصح��اب دین و تجار و سیاس��تمداران و بازرگانان مولتیناس��یونال زیان خواهند
کرد و چه بس��ا که دریائی از آنها خودکش��ی کنند و یا به دس��ت رقیبان و شریکانش��ان
کشته شوند این مسئله تماس مستقیم تو با مردم هزاران هزار دکان را در سراسر جهان
خواهد بست».
«پس تو هم خواهی شد سیاوش من ،و نامت کامل میشه ،سیاوش اوستا».
«خدا جون شوخی نکن ،اتهام قتل خدا خیلی سنگین است».
«کی گفته اتهام قتل خدا خیلی سنگین و خطرناک است ،در این دنیا چه کسی هوای
مرا دارد؟ هیچکس! با همه این جار و جنجالها! من تنها و غریبم! تو برو سر چهار راه
و به من فحش بده ببین کسی مزاحمت میشود یا خواهند گفت فالنی دیوانه شده یا
خواهند گفت که طرف خیلی فهمیده است که چنین حرفهائی را به خداوند میزند،
اما تو فقط یک بار آنهم در پستوی خانهات بگو باالی چشم یک پیامبر ابرو است ،یا زیر
ابروی یک رهبر دینی چشم است ،بعد ببین چه بالئی به سرت میآورند!»
«میدانم تکه بزرگم گوش��م خواه��د بود ،فتوا خواهد بود که از هر س��و علیه این کافر،
مرتد ،ملحد ،صادر خواهد شد».
«به هر حال باید یک کاری بکنیم؟»
چکار کنیم؟ تو خداوند جهانیان هستی ،چه کسی جرات دارد پا تو کفش تو بگذارد؟»
خداون��د بدجوری کالفه بود و من ش��دیداً متعجب که عجب خداوند ترس��وئی؟ ش��اید
هم من اش��تباه میکردم و او در اندیش��ه بود تا راه حلی برای مبارزه با آنها پیدا کند؟ و
خدائیش چه مبارزه جالبی میش��د! مبارزه خداوند با بندگانش ،اما خیلی هم تعجب
ندارد ،مثل جنگ و دعوای هر روزه بچهها با پدر و مادرش��ان اس��ت ،مگر آورنده بچهها
پدر و مادر نیستند؟ و مگر اینها مرتب در حال جنگ و دعوا نیستند؟
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ناگهان خداوند روی شانه من زد و گفت:
«بای��د به پای��گاه برویم ،از قرار معل��وم کنفرانسش��ان را جلو انداختهان��د و کارها خیلی
خطرناک است».
سریع به پایگاه رسیدیم و من در راه با خداوند بزرگ خیلی گپ زدم و به او گفتم:
«پس خوب شد که الاقل برای مبارزه با تو متحد شدند».
اما خدا با خندهای تمسخرآمیز برایم توضیح داد:
«اینها همیشه با هم متحد بودهاند و اساساً چون از یک ریشه و جایگاه برخاستهاند در
اصول با هم متحد هستند».
تا پایمان را به داخل پایگاه گذاش��تیم ،ناگهان یک انفجار بزرگی روی داد و همه جا را
آتش و دود فرا گرفت...
 ...و م��ن ناگهان خ��ودم را در رختخواب کوچکم و در پائین پ��ای تختخواب دختر پنج
س��الهام یافت��م ،نخواس��تم بیداریم را قبول کن��م ،زور زدم تا دوباره بخواب��م و دنباله آنرا
ببینم ،اما فایدهای نداشت و از خواب خبری نبود...
 ...و اما این افسانه و خواب ادامه دارد...
کیستی میهنی=هویت ملی

به نام انسان ،و به نام آزاده گی انسان
انس��ان ،این آفریننده توانا و توانمند=مقتدر ب��ر روی گوپال=کره زمین ،که اپاخترها=
سیارهها و ستارهها را هم در فرمانبرداری خود میگیرد.
انس��ان ،ای��ن توانمن��د بزرگ��ی ،ک��ه ه��ر روز دریای��ی از ناش��ناختهها و نهان=غی��ب را
نویافته=کش��ف و میآفریند=خل��ق میکن��د ،و ُگله��ای تازهی��ی را در ب��اغ دانای��ی
میشکوفاند.
انس��ان ،همانی که «ات��م» را میش��کافد و از آن کارمایه=انرژی میس��تاند؛ و با همان
«اتم» جان انسانهای دیگر را میستاند!
انس��انی؛ که خداوند است و اهریمن ،پاک است و پلید ،مهربان است و نامهربان ،آزاد
است و دربند=اسیر!
بلی :به نام انسان!!
مانی=معنی واژه گونه=لغوی

کیستی میهنی=هویت ملی!

پیش از هر چیز خوب است که به گوهر و ریشه و پایه=اساس این واژه=کلمه بپردازیم!
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کیستی=هویت که از ریشه=اصل «هوی» و از سه واج=حرف «هاء»« ،واو» و «یاء» آمده
اس��ت؛ چم=معنای زیبا و ش��نیدنی=جالبی دارد ،که واژه=کلم��ه «هوا» به چم=معنی
جای گاه «نَ َفس» و «هوی» به چم=معنای اشگ=عشق و دلداده گی و کشش=میل و
گرایش=رغبت و دلبستگی=تمایل هم از آن میآید .واپس تر=بعدها ،این واژه=کلمه
کیس��تی=هویت در ج��ای گاه=به عنوان شناس��ایی و «آی دی» و «ای��دان تیته» پیش
کش��یده=مطرح ش��ده اس��ت ,و هم��ان مراد=منظ��ور بس��تگی و برخاس��تگاه را گرفته
اس��ت ،و هم زم��ان« ،هوا» به چم=معنای جای گاه «تنف��س» ،و «هوی» به چم=معنای
اشگ=عشق و دلدادگی را نیز با خود آورده است.
پ��س زیباس��ت ک��ه بدانی��م؛ کیس��تی=هویت از چ��ه خان��واده ارگمند=محت��رم و
سرشناس=متشخص و زیبایی است.
وانگهی=اما میهنی=ملی ،از «مل» یانی=یعنی «میم» و دو «الم» میآید.
«مل» در زبان کهن=قدیم آن آبخست=ش��به جزیره تازینشین ،به چم=معنی «بخیه»
و «کوک زدن» بوده و با هم پیوند دادن!
آنگاه=بعد نیز ،در زبان عربی و پارس��ی این واژه=کلمه ،مردم=ملت به کار گرفته ش��ده
است که مراد=منظور نخستین=اولیه ،همین پیوند=رابطه و کوک زدن تیرهها=قومها
و تبارها=قبیلهها با هم بوده است.
اینک=ح��اال در ای��ن نشست=جلس��ه ،زمان=فرص��ت ریختار=ط��رح و چالش=بحث
چگونگ��ی کالب=ش��کلگیریهای همبوده��ای که��ن را نداری��م! ،وانگهی=ام��ا ب��ی
گمان=ش��ک انسان نخستین=اولیه با ش��ناخت همزاد=جفت خود ،نخستین=اولین
کانون را سامان=تش��کیل داده ،که در پی آن ش��ناخت فرزند هم به آن افزون=اضافه
ش��ده ،و خان��واده آرایه=ش��کل گرفت��ه ،و س��پس=بعد از ش��کلگیری خان��واده ،تی��ره
گرایی=قومی��ت و خویش��اوندی ،و پ��س از آن ،گروه��ی ـ تی��ره یی=قبیلهای ش��ناخته
ش��ده ،و هر چن��د ،واژه مردم=ملت ب��ه مانای=معنای کیش و آیین هم آمده اس��ت ،با
این همه=ولی ریش��ه نخست=اول آن ،همان پیوند ،کوک و بخیه زدن تیرهها=قبائل و
تبارها=قومها بوده است؛ که همبودگاهی=جامعهای بزرگتر از تیره=قوم ـ تبار=قبیله
و خانواده را در پوشش یک آییننامه میانوند=مشترک پدید=بوجود آورده است.
گفتنی اس��ت که ای��ن دو واژهی کیس��تی=هویت و مردمی=ملیت ک��ه از زبان عرب به
زب��ان پارس��ی راه یافته ،بی��ش و کم=تقریباً جای دو واژه پهلوی را گرفته که شناس��ایی
و میهن��ی ب��وده اس��ت؛ یانی=یعنی «هوی��ت ملی» ،چم=معنی پارس��یاش میش��ود
«شناسایی میهنی»!
واژه میهن در زبان پارسی ،به چم=معنای زادبوم و خانمان میباشد.
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زندگی تیره یی=قبیلهای ،هر چند هنوز امروز در ایران هستی=وجود دارد ،وانگهی=اما
در ه��زاران ه��زار س��ال پی��ش ،زندگ��ی «مل��ی میهن��ی» ب��ا ریختگیری=ش��کلگیری
کابینههای=دولتهای بزرگی جای گزین زندگی تیره یی=قبیلهای شده است.
گمانی=ش��کی نیست که انس��ان ،روز به روز رو به پیش��رفت=ترقی است و هر روز با نو
یافتههای=کش��فیات بزرگ تاریخی ،راس��تیهای=حقایق تازهیی از کهنگی و دیرینه
بودن زندگی «ملی میهنی» در تاریخ ،به ویژه تاریخ ایران به چشم میخورد.
بدین رو درس��تی=حق با برخی از پژوهشگران اس��ت که میگویند :عربهای=اعراب
بادیهنش��ین ک��ه چ��ه در پان��زده س��ده=قرن پی��ش ،و چ��ه ام��روز ب��ه گونه=ص��ورت
تی��ره یی=قبیل��های و بادیهی��ی زندگ��ی میکردهان��د؛ و ای��ن م��ردم ،ک��ه «اُم��ی» و
فرآیندشان=جمعش��ان «اُم��ت» بودهان��د ،در خور=قاب��ل سنجش=مقایس��ه با مردمی
ک��ه در چهارچوب آس��اهای=قوانین یک مردم=مل��ت و کابینه=دولت ب��زرگ و پهناور
میزیستهاند؛ نبوده و نیستند.
«ا ُمی»« ،ا ُمت» و پیشوا=امام

دگرگونی=ف��رق مردم=مل��ت با «امت» :در ی��ک واژه=کلمه« ،اُم��ت» یانی=یعنی مردم
«اُمی» و نادان ،و «ملت» یانی=یعنی فرآیندی=مجموعهای از مردم با فرهنگ!
«اُم��ی» از واژه=کلم��ه «اُم» و «م��ادر» میآی��د .در زم��ان نادانیگری=جاهلی��ت َع َرب به
مردم��ی میگفتهاند ک��ه نادان=جاهل و ناآگاه بودن��د ،و همواره=عادتاً واژه «اُمی» در
برابر «اهل کتاب» که زردش��تیها و یهودیان و مس��یحیان بودند ،ب��ه کار میرفته ،و به
مردم و تیرههای=قبایل «قریش» گفته=اطالق میشده است.
نخستین=اولین نشانههای یک

کیستی میهنی=هویت ملی در تاریخ ایران
آن چن��ان که گفت��ه میش��ود؛ نخس��تین=اولین کابینه=دولت آرایه=ش��کل گرفته در
ایران ،کابینه=دولت «ایالم» است!
وانگهی=اما امروز ،با نویافتههایی=کش��فیاتی که در «پامیر -تاجیکستان»« ،شوش» و
«س��یلک –کاشان» انجام یافته اس��ت؛ پی میبریم که از هفت هزار سال پیش ،انسان
ایرانی (حاال هر چیز دیگری که میخواهیم میتوانیم اسمش را بگذاریم انسان ِمهری
ـ میترای��ی و غی��ره چون واژه ایران با این که بعدها به کار رفته ،برگرفته از همان واژه آریا
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اس��ت که اولین نژاد برخاس��ته از پامبر تاجیکس��تان بوده اس��ت) ،بلی انسان ایرانی از
هفت هزار س��ال پیش ،دارای ش��ناخت و شناس��نامه و دانش میهنی بوده اس��ت؛ زیرا
که از «پامیر» تا «ش��وش» و «س��یلک»؛ ما شهریگری=تمدنی هنباز=مشترک میبینیم
ک��ه واپ��س تر=بعد از دو س��ه ه��زار س��ال ،از ش��هریگری=تمدن «پامیر» و «س��یلک» و
«شوش» ،کابینه=دولت بزرگ و میهنی=ملی و همبسته «ایالم» ،نام و جای گاه خود را
به نام=عنوان نخستین=اولین کابینه=دولت توانمند=مقتدر آگاشته=ثبت میکند.
ی��ک کابین��ه توامندی=دول��ت مقت��دری ،همچون= مث��ل «ایالمیان» ،یکش��به و یک
س��اله و س��د=صد س��اله نمیتوان��د ش��کل بگی��رد ،و بخش بزرگ��ی از س��رزمینی را که
آتورپایگان=آذربایجان ،کردس��تان ،بخش��ی از خراس��ان بزرگ و ع��راق کنونی را در بر
میگرفته=شامل میشده است را بهم بخیه و کوک بزند!!
آن گونه=ط��ور ک��ه نویافتههای=کش��فیات نوین=جدی��د تاریخی نش��ان میدهد؛ آن
کابینه=دول��ت با زبان و فرهن��گ یگانه=واحد دنبال��ه کابینههای=دولتهای میهنی
دیگری در س��رزمین آریاییان ،یانی=یعنی باختر=غرب ایران که تاجیکستان کنونی را
هم در بر میگرد=شامل میشده ،بوده است.
خوب پس از این نکته=مس��ئله ،شناسایی میهنی یانی=یعنی کیستی میهنی=هویت
مل��ی ،کیس��تیها=هویتها و شناس��اییهای دیگ��ری ه��م پی��ش آم��ده اس��ت ،ک��ه
دستاوردش جز ُکشتن=قتل و کشتار و نابودی نبوده است ،و بدیهی است=مسلم هر
تازه یی=جدیدی که آمده ،تاریخ و ش��هریگری=تمدن پیش��ین=قبلی را از میان=بین
برده است!
پس=بعد از کیس��تیهای میهنی=هویتهای ملی ،کیس��تیهای=هویتهای دینی
پ��ا ب��ه می��دان کشورداری=سیاس��ی گذاش��تهاند و س��پاهیان دی��ن نو=جدی��د ،روانه
س��رزمینهای دیگر ش��دهاند ب��رای گس��ترش آیین نوی��ن ،و به گفتههای��ی هتا=حتی
«زردشت» در جنگی برای پیشروی آیین اَش ،کشته شده است!
(در پایان کیستیهای=هویتهای دینی و «خاتمیت نبوت« ،هر چند جنگهای دینی
دنباله=ادامه داشته است؛ وانگهی=اما در سده=قرن کنونی=حاضر دیدارگر=شاهد
بودیم که کیستیهای=هویتهای انگاره گرایانه=ایدئولوژیکی فراوانی نیز ،سر درآورد
چون« :کمونیسم»« ،اومانیسم»« ،راسیونالیسم»« ،اگزیستانسیالیسم» و...
اینک=ح��اال کاری به تاخ��ت و تازهای نیره یی=قبیلهای ن��ژادی و از میان=بین بردن
ش��خریگریهای=تمدنهای هفت و پنج و س��ه هزار س��ال پیش ایران نداریم! ،همین
فرهنگ و شهریگری=تمدن دو هزار و یا هزار و پانسد=پانصد سال پیش ما هم ،امروز
چی��زی از آن نمان��ده! ،ن��ه میتوانی��م درس��ت و پسندیده=حس��ابی دریابیم=بفهمیم
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مهرازی=معم��اری ما چی بوده؟ ،سروده=ش��عر و ادبهای=ادبیات ما چگونه بوده؟،
سپاه و آرتش=ارتش و شهرداری و کشورداری ما چی بوده؟ و بایستی اینک=حاال پس
از هزار و پانس��د=پانصد سال ،زمینها را بشکافیم تا شاید یک کاسه سفالی و یا تخته
سنگی و یا ماره=سکه و نشانی دربیاوریم ،و آن را به آزمایشگاههای باختر=غرب ببریم
تا شناسنامهاش را آن هم کم و بیش=تقریبی دربیاوریم!
زیراَ ،هم «اس��کندر»ها با تاخت و تازشان« ،تخت جمش��ید»ها را ویراننمودهاند ،و هم
تازیان ،جدا از ویرانی ش��هرها و دربند کردن=اس��ارت و بندگی مردان ودست درازی=
تجاوز به زنان ،نسک سراها=کتابخانهها و بیمارستانها را هم ویران مینمودهاند...
خ��وب ،ای��ن جنگها و ای��ن ویرانیها چگونه و با چه دس��تاویز و بهانهیی آغاز=ش��روع
شده؟! با همین دستاویز کردن کیستیها=هویتها! نه تنها با کیستی میهنی=هویت
ملی ،ونکه=بلکه با کیستی=هویت خونی ،خاکی ،پنداری=فکری ،نژادی و دینی ،ما
را کشتار همگانی=قتلعام نموده و میکنند!
هنگامی=وقتی َدهها تیره=قوم ـ تبار=قبیله ـ شهر ـ کشور و در یک کشور بزرگ به هم
پیوس��ته=متحد ،به هم کوک زده ش��ده زندگی میکردهاند ،ناگاه نیرو=قدرتجویانی
نوین برای ربودن ُکرسی فرمانروایی=قدرت ،آرنگی=شعاری نوین=جدید َسر دادهاند!
برای نابودی «ایالمیان» ،باید یک نژاد و یا مردمی=ملتی نوین را پیش کش��ید=مطرح
ک��رد! ریختار=ط��رح کیس��تی=هویتی نوی��ن از ن��ژاد و خون��ی دیگر! یا با دس��تاویزی
«هخامنش��یان» ،دول��ت «ماده��ا» نابود میش��وند ،و با ی��ک کیس��تی پنداری=هویت
فکری و دینی دیگر« ،اش��کانیان» و «هخامنشیان» ،و فشرده=خالصه با ریختار=طرح
همین گونههای کیس��تی=انواع هویتها ،از همان دیروز تا به امروز ،ما را به جان هم
انداختهاند!
بدون گمان=شک ،زیادهروی و ستمکاری توانمندان=قدرتمندان فرمانروا=حاکم یک
سو=طرف ،و جاه خواهی=جاهطلبی و نیرو جویی=قدرتجوئی اندیشمندان=متفکران
و روشن اندیشان=فکران نیز ،از س��وی=طرف دیگر پایه یی=اصلیترین بنیاد=عامل
جنگها و ش��ورشها بوده ،و برای ش��وراندن مردم ،همیش��ه باید یک بهانهیی باش��د!
چه=حال دین شد دین ،نشد تیره گری=قومیت و نژاد ،و واپس تر=بعدش هم مردمی
گری=ملیت!!
تودههای مردم زیر=تحت س��تم و آرمانجو هم ،که همیش��ه دنبالهرو آن کسی هستند
که یا خوب سخن میگوید=حرف میزند ،و یا خوب پول هزینه=خرج میکند ،و یا هم
زور بیشتری دارد! شما اگر هر سه اینها را داشته باشید؛ دیگران هم زیر درفش=پرچم
شما ،جای خود را پیدا خواهند کرد!!
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اگ��ر م��ردم س��رزمینی با ن��ام مردمی گری=ملیت و میهنی پیوس��ته و ش��ناخته ش��ده،
ب��ه هم کوک زده ش��ده هس��تند ،ب��رای پاره پ��اره ک��ردن ای��ن همبودگاه=جامع��ه باید
س��خنی=حرفی نو آورد! نکته=مس��ئله خ��ون و نژاد را باید پیش کش��ید=مطرح کرد!،
بل��ه ت��و از نژاد س��امی ،م��ن از نژاد آریا! ،ت��و از نژاد زرد و س��رخی ،و من از نژاد س��پید!
آن گاه=بعد تا دلتان بخواهد «سرخپوس��ت»ها را در س��رزمینهای خودش��ان کش��تار
همگانی=قت��ل عام میکنند ،و س��یاهان را ب��ا نام=عنوان «برتری نژادی» از س��رزمین
خودش��ان بی��رون میکنن��د! ،ما خودم��ان در ای��ران هر چند باره��ا و باره��ا و روی هم
رفت��ه ،چن��د ب��ار در هر س��ده یی=قرن��ی ،به ج��ان ه��م افتادهیی��م! با ای��ن همه=ولی
همیش��ه ب��ا کیس��تی میهنی=هویت مل��ی و دینی توانس��تهییم به هم ک��وک بخوریم و
پیون��د بیابیم! از همان هنگامی که اینک گم��ان بریم=حاال فرض بگیریم ،که «ماد»ها
در تاری��خ هس��ت ،تا همی��ن دیروز! یا از هم��ان زمانی که «میترا» از ی��ک دهکورهیی در
«پائن��ی» ،پای کوههای «پامیر» ،آیین و اندیش��هیی نوی��ن را آورد ،آن گاه َهم رفت همه
جهان=دنیا را گرفت و کم و بیش=تقریباً یک کیستی=هویت کیشی در سراسر جهان
پدی��د آورد! ،وانگهی=ول��ی در همان زمان ک��ه «میترا» از مرزهای ای��ران بیرون=خارج
میش��ود ،کیس��تیهای=هویتهای نوینی=جدیدی در ایران س��ر بر میافرازد=علم
میشود برای یک کشتار همگانی=قتلعام تازه=جدید ،و یک آیین و کابینه=دولت و
فرمانروایی=حاکمیتی نوین!
هرگاه ک��ه ریختار=طرح شناس��ایی میهنی آن هم میهن بزرگ پیش کش��یده=مطرح
ب��وده اس��ت ،ی��ک همبس��تگی س��تودنی=توصیفناپذیری پدی��د آم��ده ،اینک=حاال
چ��ه رهبری به دس��ت «هخامنش��یان» باش��د چه به دس��ت «پارته��ا» و «اش��کانیان»،
ی��ک یکپارچگی=وحدت و همبس��تگی پس=بع��د از یک خونریزی پدی��د آمده! ،و خو
وار=عادت��اً همه اینه��ا ،مردمیگری=ملی��ت ایرانی را باور داش��تهاند! ،یانی=یعنی در
ایران اگر «پارس» فرمانروا=حاکم بوده و یا « ُکرد» و یا «تازی» و دیگر تیرهها=قومیتها،
تبار=ملیت ایرانی ،فرهنگ ایرانی ،و ادبها=آداب و ترادادهای=سنن ایرانی در تاریخ
گورانده=دفن نشده است!!
یانی=یعن��ی آن��ان که ب��ه ایران تاختهان��د ،و دول��ت و توان=قدرت داش��تهاند ،یا با زور
از س��رزمین م��ا بی��رون رفتهاند ،و یا ه��م زیر هنایش=تح��ت تأثیر ایرانی��ان و فرهنگ و
ش��هریگری شان=تمدنشان جای=قرار گرفتهاند ،و رنگ و روی خود را دگرگون=عوض
نمودهاند ،و ایرانی ش��دهاند!! اینک=حاال این تازشگر=مهاجم ،چه «اسکندر» باشد و
چه « َع َرب» و چه «مغول» و یا « ُترک» زبان!!
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شناسایی انسان در کیستی میهنی=هویت ملی

همیش��ه ب��ا دستاویز=توس��ل جس��تن ب��ه کیس��تی میهنی=هویت ملی ،همبس��تگی
پیش=بوجود آمده ،همان گونه=همانطور هم اگر روزی سیاهان یا زردان ،و یا تورانیان
و تازیان و دیگران=غیره به ما یورش=حمله کردهاند ،برای پدافند=دفاع از میهن ،همه
نیروها بسیج شدهاند.
روی ه��م رفته=اص�لاً ،نکته=مس��ئله میهن��ی همیش��ه برت��ری داش��ته نس��بت ب��ه
کیس��تی=هویت نژادی ،دینی ،خونی ،بومی=محلی ،خاک��ی! و در فراخی=تمامیت
میهن ،پیوستگی گستردهتر بوده است.
در کیستی میهنی=هویت ملی ،تکیه برای=جهت شناسایی انسان ،کم و بیش=تقریباً
بر پایه=اس��اس جهان میهنی=وطنی و گس��ترد ه میهنی است .به همین فرنود=دلیل
از چهارچوبه��ای َتنی=فردی ،خانوادگی ،تیره یی=قبیل��های ،نژادی ،زبانی و دینی
بیرون=خارج میشود ،چه برسد به چهارچوبهای گویشی=لهجهیی!
در همه=تمامی کیستیهای میهنی=هویتهای ملی ،تاریخ ایران از دیروز تا به امروز،
تیرهها=اق��وام و تبارها=قبیلهها و زبانهای بس��یاری در زیر آسمانه=س��قف کیس��تی
میهنی=هویت ملی ایران به هم کوک زده ش��دهاند ،و بخیه خوردهاند ،و هر آینه=البته
هر تیره=قبیله و دس��ته و زبان و گویش��ی=لهجهای هم توانس��ته اس��ت ادبها=آداب
و رسمها=رسوم و ترادادها=سنن و گویش=لهجه خویش را پاسداری=حفظ کند!!
نکته بس��یار ش��نیدنی=جالب این که همین ماه گذشته ،پژوهش��گری از ایران آگاهی
داد=اعالم کرد که در ِدهی نزدیک ش��هر «بگنورد=بجنورد» مردمی هستند که هنوز به
زبان و به باور=عقیده من ،به گویش=لهجه «پارتی» سخن میرانند!!
همبستگی زبانی در کیستی میهنی=هویت ملی ،با پاسبانی گویشها=حفظ
لهجهها!

براس��تی=واقعاً پاره یی=بعضی زمانها=وقتها ،آدم از دس��تهبندی کردن زبانها از
سوی=توس��ط گروهی=بعضیها ،خندهاش میگیرد! بس��یاری از گویشها=لهجهها
را ک��ه ریش��ه زب��ان یگان��ه یی=واح��دی دارن��د را ،خیلیها ب��ه نادرس��ت=غلط ،زبانی
ال هنگامی م��ا ،در زبانهای برخاس��ته
جداسر=مس��تقل میدانن��د! ب��رای نمونه=مث ً
َ
از «سانس��کریت» ،ی��ک ه��م خانوادگ��ی ب��زرگ میبینی��م که خیل��ی از واژهه��ای بکار
گزفته شده=مس��تعمل در زبانهای اروپایی و پهلوی و پارس��ی همسنگ=مش��ابه هم
هس��تند ،و تنها=فق��ط از نگر=نظر گویش��ی=لهجهای در درازای=ط��ی دوران تاریخ،
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دگرگون=متفاوت ش��دهاند! دیگر این که ،براستی=واقعاً خیلی جای شگفتی=تعجب
دارد ک��ه گویشهای=لهجهه��ای میه��ن آری��ا و پارس ب��زرگ را ،که با اس��تان «فارس»
کنونی دگرگونی=فرق میکند را زبانی جدا بدانیم! ،پاره یی=بعضی زمانها=وقتها
م��ا یادمان میرود ک��ه ،به برای نمونه=عنوان مثالُ « :کرد»ها کی هس��تند ،و یا ریش��ه
آتورپایگان=آذربایجان چیست؟!
از ه��زاران ه��زار س��ال پی��شُ « ،کرد»ه��ا از نخس��تین=اولین تیرههای=قومه��ای
ش��هریگر=متمدن باشنده=مس��کن گزیده در ایران بودهاند ،که از نژاد آریا هس��تند ،و
یا آنورپایگان=آذربایجان همان «آتورپات» کهن اس��ت و برخاس��ته از مردم آریا اس��ت!
و دیگ��ر گویشهای=لهجههای ن��ام برده=موجود ...اینها با گذش��ت زمان= به مرور
زمان و به ش��وند=علت همبس��تگی تیره یی=قومی ،تباری=قبیلهای ،شهری و کابینه
یی=دولت��ی ب��ا دیگ��ر مردم��ان ،دگرگون��ی گویش=تغیی��ر لهج��ه یافتهان��د ،و بیش و
کم=احیاناً واژههایی از دیگر زبانها هم بدانها افزوده شده است.
ه��م چنان ک��ه گویش=لهجه مردم خراس��ان ب��زرگ یا همین خراس��ان ام��روز ،و یا هر
اس��تان دیگ��ر ،در پیوند=نس��بت به اس��تان دیگ��ر دگرگونی=ف��رق میکند و اس��تان
چیس��ت؟ میشود گفت؛ شهرهای ایران ،هر یک گویشی=لهجهای دگرگون=متفاوت
ب��ا ش��هر دیگر دارد! ،پ��س گویش ه��ر ش��هر و روس��تایی (در مردمیگری=ملیت بزرگ
ایرانی) که به ش��وند=خاطر سامههای=ش��رایط تاریخ��ی و گیتایی=جغرافیایی خود،
گویشی=لهجهای ویژه=خاص دارد را ،نمیتوان زبانی دیگر نامید.
و ه��ر آینه=البت��ه ب��ا همی��ن کیس��تی میهنی=هوی��ت مل��ی ه��م ب��وده اس��ت ک��ه در
درازای=طول تاریخ یک زبان ،زبان رس��می همه=کل میهن بوده اس��ت .هم چنان که
پس=بعد از اس�لام ،هتا=حتی در ایران ،دانش��مندان ،به زبان « َع َربی» مینویس��ند ،و
هم « َع َربی» میاندیشند=فکر میکنند!.
و ام��روز ،باید نس��ک=کتابهای پورس��ینا=ابن س��ینا ،فارابی و دیگ��ران را از عربی به
فارسی برگردان=ترجمه کنیم!
هم��واره تازشهای=تهاجمه��ای س��پاهیگری=نظامی ،دگرگونیهای=تغیی��رات
فرهنگی و زبانی و در هم آمیختگی=قاطی ش��دن نژادی را پش��ت سر میآورده است،
و ب��رای همین اس��ت که «آتوریان��ی» و « ُکرد» و «بل��وچ» و «گیلک» و «خراس��انی» که از
یک ریش��ه=اصل و یک برخاس��تگاه و یک ش��هریگری=تمدن و نژاد هس��تند ،هرگاه با
هنبازی=مش��ترکاً گربانی=قربانی یک تازش=تهاجم ش��دهاند ،ب��ا فرهنگها و نژادها
و ش��هریگریهای=تمدنهای نوینی=جدیدی پیوند یافتهاند ،و هم چیزهایی بدست
آوردهاند و هم چیزهایی از دست دادهاند.
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تالش بهره کشی=استعمار نوین در راه=جهت پراندن

مردمان=ملتها از تک کیستی=هویتی به چندگونه کیستی=هویتی!

از هنگامی=وقت��ی ک��ه به��ره کشی=اس��تعمار دان��ش آگاهی=آکادمی��ک و
دیرینه=کالس��یک و سنجیده=حس��اب ش��ده ،ش��ده اس��ت! پ��اره یی=بعض��ی
زمانها=اوق��ات ب��ا ترفندهای=توطئهه��ای به��ره کشانه=اس��تعماری ،بیگان��گان در
چاههای تاریخی آنان افتاده و در آینده هم شوربختانه خواهیم افتاد!!
باختر=غ��رب ی��ک روز دلبس��ته=مایل اس��ت توانمندی=اقت��دار دو مردم=ملت بزرگ
خاور=ش��رق ،ک��ه یکی «صفوی��ان» و دیگری «عثمانی��ان» اس��ت را از میان=بین ببرد!
ناگه��ان نکتههای=مس��ائل ن��ژادی ،زبان��ی ،تی��ره یی=قوم��ی و کیش��ی=مذهبی را
چن��ان اس��تادانه= ماهران��ه ب��ر میافرازند=عل��م میکند که دو ب��رادر را که ب��ه زبان تو
امانی=مش��ترکی گ��پ و گفت=صحب��ت میکنن��د ،به ی��ک دبیره=خط مینویس��ند،
و هتا=حت��ی به یک آیین پایبند هس��تند را ،ب��ه جان هم میاندازند .براس��تی=واقعاً
خواندنی=جال��ب اس��ت بدانیم که ش��اهان «صف��وی» ،به « ُترکی» س��خن میگفتند و
«خلفای عثمانی» که ُترک بودهاند؛ به پارسی میسرودند=شعر میگفتهاند!!
امروز ،در گستره=س��طح جهانی ،دیدارگر=ش��اهد ش��گردهای بهره کشان=استعمار
نوی��ن هس��تیم ،که پس=بع��د از بیش از یکس��د=صد س��ال ،ب��از تخمه��ای نهفته در
ال در س��رزمین «بیتیتو» چگون��ه آبیاری نموده و
خ��اک را میبینیم که برای نمونه=مث ً
میترکانند=منفجر میکنند!!
از پی همان جنگهای «صلیبی» ،و به ویژه=خصوصاً جنگ جهانی دوم ،نکته=مسئله
نی��ره گرایی=قومیت و مردمی گرایی=ملیت یک گنگاچ=س�لاح تازه=جدید برای بهره
کشان=اس��تعمار میش��ود! چگونه؟ هنگامی=وقتی زمینها را بخش بندی=تقسیم
کرد ،و دو کابینه=دولت بزرگ «عثمانی» و «ایرانی» را تکه تکه نمود ،بخش��ی از «لوای
��رب زبان و وابس��ته=متعلق به «س��وریه» بود را ،داد ب��ه «ترکیه»!،
اس��کندرون» را ک��ه َع َ
«قبرس» را پیش کشید برای «ترکیه» و «یونان»!
«پاکس��تان» را پی��ش کش��ید ب��رای «هندوس��تان» ،و «افغانس��تان» را ب��رای «ای��ران» و
«پاکستان»!
«خوزستان» و «تنگه هرمز» و «جزایری» را برای عربها=اعراب و ایران! ،و فشرده=خالصه
از این نمونهها تا دلتان بخواهد پیدا میشود=موجود است!
با همین دس��تاویزها ...روش��ن کردن آتش یک جنگ با پی ورزی=تعصبی که هر یک
از کش��ورها نس��بت به زبان و گویش=لهجه و تی��ره گرایی=قومیت و مردم=ملت و دین
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و هتا=حتی کیش=مذهب خود دارند؛ فروزان=ش��علهور نمودن یک جنگ ،مانند آب
خوردن اس��ت!! مانند م��وش و گربه به جان هم میافتیم ،برای ی��ک متر زمین یا برای
یک واژه=کلمه!
برای یک نام=اس��م «علی» و « ُع َمر» چه س��رهایی که بریده میش��ود ،ی��ا به گناه=جرم
اگم=عجم بودن ،دریایی از آنها باید کش��تار همگانی=قتل عام بش��وند ،و به بردگی و
رور و «سید» میشوند ،و انسانهای
نوکری کشیده شوند ،و گروه تازه تاخته« ،آقا» و َس َ
پیش��رفته=متمدن پیش��ین« ،غالم» و « َعبد» میش��وند ،و خیلی از ما ،هنوز نمیدانیم
«غالم» و «عبد»ها از کجاس��ت ،و هنوز نام=اسم برادر خود من« ،غالمحسین» است ،و
همسایه من «غالمحسن» و دیگری« ،عبدالعلی» و «عبدالرضا»!
وانگهی=اما براستی=واقعاً بایستی خستوانی=اعتراف کرد که هرگاه ،کیستی=هویت
دین��ی کیش��ی=مذهبی ،ج��ای گزی��ن کیس��تیهای میهن=هویته��ای ملی ش��ده
اس��ت؛ ی��ک درجایی=توقف ش��هریگر=تمدنی را به دنبال داش��ته اس��ت ،هر چند در
گاههای نخس��تین=مراحل اول پای گیری=شکلگیری توان=قدرت کیستی=هویت
دین��ی ،پیش��رفتها و کشورگش��اییهایی ب��ه چش��م خ��ورده اس��ت ،وانگهی=اما پس
از پیروزیها=فتوح��ات ،رش��د و پویای��ی ب��ا کیس��تیهای=هویتهای دین��ی ب��ی
جنبش=متوقف میش��ده اس��ت ،و «عقدها» و پرههای=عقدههای فراوانی چون آتش
زیر خاکس��تر میمانده اس��ت ،و روزی روزگاری آن چنان زبانه=ش��عله گرفته است ،که
جانها و خانمانهای بسیاری را سوزانده است.
ز هنگام��ی ک��ه در ای��ن چن��د س��ده=قرن کنونی=اخی��ر ،ی��ک کیس��تی=هویت
به��ره کشانه=اس��تعماری ب��رای پ��اره یی=بعض��ی از کش��ورها پدی��د آم��ده اس��ت ،ت��ا
مردمان=ملتها و س��رزمینهای دیگری را زیر=تحت چنبره=س��یطره خود دربیاورند،
دس��تاویزی به گونههای=ان��واع نژادها ،تودهها=ملیتها ،زبانه��ا و دینها=ادیان به
تندی=ش��دیداً بالیده=رشد کرده اس��ت و پس از چند سال که همدیگر را به بزه=جرم
«شیعه» و «سنی»« ،کتاب مسلمان و درزی»ُ ،کرد و عرب و یهودیُ ،ترک و فارس ،کشتار
همگانی=قتلعام کردهایم ...تازه یادمان میآید که چه ناروایی=خطایی کردیم!
جدایی=تفرقه در میان کیستیها=هویتها!
برنامههای بهره کشی=استعمار نوین!

س��امانه بهره کشی=اس��تعمار چ��ون زیرکترین و کهنترین آن ،از س��رزمین «فخیمه»
انگلیس میآید همیش��ه پیرو همان آرنگی=ش��عاری بود که میدانید« :تفرقه بینداز و
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حکومت کن!» ،در تهران باید برای=علیه ُترکها «جوک» درست کنند ،و در تبریز برای
شمالیها ،و فشرده=خالصه خراسانی راُ ،کرد مسخره میکند ،و ُکرد را بلوچ ،و جدا از
آن ترفندهای=توطئههای مرزی بهره کشانه=اس��تعماری که آورده شد ،فردا برای یک
نوشتار=مقاله «جوکگونه» که خوار شماری=توهین به بهمان=فالن شهر و دیار بوده
جنگی راه خواهد افتاد که بیا و ببین!
باری! س��خن بس��یار و زمان=فرصت کم! من هم همیش��ه پهرس��توار=تیترگونه سخن
میگویم و یا مینویس��م و هر آینه=البته این پهرستها=تیترها و دریچهها به خود من
در گاهه=مرحل��ه نخس��ت=اول و به دیگ��ران زمان=فرصت و توان=ام��کان میدهد تا
در هنگامههایی که میتوانیم نکتهها=مس��ایل را با گزارش=تفصیل بیش��تری بررسی
کنی��م! وانگهی در یک واژه=کلمه ،بیمهای=خطرات بس��یاری در پیش اس��ت و آنانی
که در پیوند=نس��بت به مردمگرایی=ملی��ت و یکپارچگی=وحدت همبس��تگی ایرانی
سهش=احس��اس پیمانگونه=تعهدی میکنند ،خویش��کاری=وظایف س��نگینی را به
دوش=عهده دارند ،و این خویش��کاری=وظیفه میهنی=ملی ،آذری و ُترک و بلوچ و لر
و گیلک و پارس و خراسانی و دیگر=غیره نمیشناسد...
امروز ،به درس��تی=واقعا ً،در جهانی که به س��ده بیس��ت و یکم پا میگ��ذارد با این فن
آوری=تکنولوژی و شهریگری=تمدن «انفورماتیک» و «ماهواره» و «لیزر» و دیگر=غیره
چه باید کرد؟
دس��ت م��ان را ب��ه کج��ا و کدامین ریس��مان بای��د بگیری��م؟! از خ��اک و خ��ون بگوییم
ی��ا از کیس��تی=هویت زبان��ی! از دی��ن و آیی��ن و کیش=مذه��ب بگوییم یا از کیس��تی
میهنی=هویت ملی؟!
کیستی=هویتی که امروز ،تکه تکه و پر پر شده است!
به��ره کشی=اس��تعمار نوین=جدی��د ،ام��روز مردمگرایی=ملیت را ،بخی��ه و کوک زدن
دس��تهها و تیرهها=قومه��ا و تبارهای=قبیلهه��ای گوناگونی=مختلف��ی از م��ردم
دگرگون=تغیی��ر و گزارش=تفس��یر نمیکن��د ،ونک��ه ب��رای َپ��ر َپ��ر ک��ردن انس��انها و
مردمگراییها=ملیتها س��رمایهگذاریهای دانش��ی=علمی بزرگی نموده است! و از
همی��ن رو=دقیق��اً ،مردمگرایی=ملیت را واژگون و بس��نده=محدود گزارش=تفس��یر و
برداش��ت=تعبیر میکند! یانی=یعن��ی اگر از بهره کشی=اس��تعمار نوین بخواهی که
میهنی=مل��ی و مردمگرایی=ملیت و کیس��تی میهنی=هویت ملی را گزارش=تفس��یر
کند!!؛ ُکرد دلیر برای خودش «ملیتی» است و آذری و بلوچ و گیلکی هم «ملیتهای»
دیگر!!
وانگهی=اما راس��تی=حقیقت و درستی=واقعیت تاریخ این است که «ملیت آریایی» از
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دهها تیره=قوم و گروه و تبار=قبیله و گویش=لهجه میباش��د پدید آمده=شکل گرفته
اس��ت :از ُکرد ،پارس ،گیلک ،بلوچ ،خراسانی ،خوزس��تانی ،بختیاری ،قشقایی ،لری،
آتورپانی (آذربایجانی) و تیرههای=قومهای دیگر.
رپر ش��ده اس��ت که میش��نویم در گوش��ه و
ای��ن مردمگرایی=ملی��ت ام��روز آن چنان َپ َ
کن��ار جه��ان س��خن از «آذربایج��ان ب��زرگ» و ی��ا «کردس��تان همبس��ته» و دیگر=غیره
میآی��د .یانی=یعن��ی ف��ردا ،بایس��تی چش��م براه=منتظ��ر ش��ورشها و دس��تهبندی
تیرههای=ملیته��ای ت��ازه یی چ��ون :بلوچی و ُکردی و پارس��ی و دیگر=غی��ره بود! و
ش��گفتی=عجیب این که از هم��ه تبارها=قبیلهه��ا و تیرهها=قومه��ای ایرانی آریایی،
با نام=عنوان «ملیت» و «ناس��یون مس��تقل» نام میبرن��د! وارون=برخالف این که همه
تیرههای=اق��وام یاد ش��ده از تبار=ملی��ت ایرانی و ن��ژاد آریایی هس��تند (و چنانچه در
ال
نسک=کتاب «از میترا تا محمد» آمده است؛ هتا=حتی «یهودیان» و روی هم رفته=ک ً
تیره=قوم سامی نیز ،از نژاد آریایی میباشند)...
اینک=حاال به ریشه «ناسیون» و یا «ناشیون» کاری نداریم که به مانی معنی میهنی=ملی
اس��ت! با این همه چنان چه گفته ش��د میهنی=ملی بودن یانی=یعنی کوک خوردن و
بخیه ش��دن همبودهای بسیاری گرداگرد=حول یک اندیش��ه و یا ریشه یگانه=واحد!
وانگهی=ام��ا آن س��ان=آنطور ک��ه ب��وی به��ره کشی=اس��تعمار نوین و س��امانه=نظم
نوی��ن جهان��ی میآی��د مانای=معن��ای میهنی=مل��ی ،فرمانرواییهای=حکومتهای
بومی=محلی و شهری خواهد شد و نه ساتراپی=ایالتی و «دولتی!»
مگر نمیبینیم چه بالیی بر س��ر یوگسالوی پیشین=سابق آمد! چون در درازای=طی
سالها ،انسانها با دینها=ادیان و اندیشهها=تفکرات و ریشهها و پایههای=اصلهای
دگرگون=مختلف خود جابجا ش��دهاند ،و زندگیهای هنبازی=مش��ترکی را با دیگران
در اوج=نهای��ت دوس��تی و مهربانی=صمیمی��ت دنب��ال کردهان��د! ه��م چن��ان که در
«س��ارای وو» نیز« ،کورو آت» هست ،هم ِ
«صرب» ،هم مسلمان ،و در بیروت و همه=کل
لبنان نیز ،هم مس��یحی بود ،هم ش��یعه و هم س��نی و در تهران و ایران ما نیز؛ هم ُکرد
هس��ت و هم آذری و هم خراس��انی و خدا بخیر کند که اگر ف��ردا اخگری=جرقهای در
آذربایج��ان زده ش��ود و یا خوارگی=ترقهای در کردس��تان بترکد! که ه��ر آینه=البته در
کردس��تان این خوارگها=ترقهها بارها و بارها ترکیده اس��ت ،و همچنان دنباله=ادامه
دارد ،وانگهی=اما بایستی درود فرستاد به همه=تمامی رهبران ُکرد که تاکنون بازیچه
ترفندهای=توطئههای بهره کشی=استعمار نشدهاند و امید که نخواهند شد!!

من با خدا رقصیدم385 /

کیستی=هویت سرمایه و بهره کشی=استعمار!

م��ن میاندیش��م=فکر میکنم به ج��ای همه اینها که ه��ر یک ،مرا از تو ،و ت��و را از او
ج��دا میکند .بهتر اس��ت ک��ه از یک چیز و یک کس س��خن بگویم ،و ب��ه دور آن کس
ِگرد=جمع شویم و برای او تالش کنیم و آن کس «انسان» است! و بس!
«انس��ان» ک��ه میخواهد س��یاه یا س��پید ،س��رخ ی��ا زرد یا س��بزه باش��د! ،مس��لمان یا
یهودی یا مس��یحی یا بودایی یا زردش��تی باش��د!ِ ،مهرپرس��ت یا بیدین یا خداشناس
باش��د ،و یا فش��رده=خالصه هر اندیش��ه و پندار=تفکر و جای گاه و کیس��تی=هویتی
ک��ه میخواهد داش��ته باش��د! برای انس��انیگری باش��یم و ب��رای انس��ان کار کنیم و به
نگر=نظر من تنها با کیس��تی=هویت انس��انی است که میتوانیم همین دنیا را بهشت
کنی��م ،وگرن��ه ب��ا کیس��تیهای=هویتهای دیگر ،هر روزم��ان جن��گ و گهنم=جهنم
اس��ت! به ویژه=بخصوص این که واژه «ملی» و «هویت ملی» نیز امروز آلت دس��ت بهره
کشی=اس��تعمار نوین اس��ت ،و پشت س��ر هر جنبش میهنی=ملی هر کجای دنیا که
باش��د ،دست بیگانگان از پشت سرگرم=مش��غول بکار است! وگرنه مردمگرایی=ملیت
ب��ا آن معنای��ی که پیش کش��یده ش��د=عرض ش��د میتواند باز ه��م بهترین دس��تاویز
همبس��تگی مردم دنیا به ویژه ایران باش��د! وانگهی=اما ش��وربختانه میبینیم که اروپا
در راه یکپارچگی=اتح��اد و ی��ک پولی و یک آیینی اس��ت ،و هفت توان=قدرت جهانی
نیز یکپارچه=متحد و همبسته ،وانگهی=اما یوگسالوی تکه تکه!! و «عراق» در راه سه
فرمانروایی=حکومت��ی!! کابینه=دولت ش��یعیُ ،ک��رد و عرب ،و «خ��دا بخیر کند برای
دیگر جاها!!»
همچنان که سازمان «سیا» سالهاست که گروهی را با نهادن دفتر وندساری=مرکزیاش
در اروپا درست کرده ،با نام=عنوان کمک به مردمگراییهای=ملیتهای درهال=حال
نابودی! چه نام=اس��م زیبایی=قش��نگی! و باید دید این آمریکایی که دلبس��ته=مایل
اس��ت مردمگراییهای=ملیته��ای درهال=ح��ال ناب��ودی را یاری=کم��ک کند ،چرا
از خان��ه خ��ودش ش��روع نک��رده و چ��را هن��وز از کش��تارهای همگانی=قتلعامه��ای
سرخپوس��تان و به بردگی کش��یدن س��یاهان پوزش خواهی نکرده ،و چرا همچنان این
مردمان=ملیتها گوش��ه و کنار این آمریکا درهال=حال نابودی و نارواداری=تحریم و
فراموش��ی هستند؟! آن گاه «آقا» گذاشته و رفته در دهکورههای خاور=شرق و آفریقا و
دیگ��ر جاه��ا را زیر خاک ،تودهها=ملیتها را آورده ب��ه نام=عنوان بربر و دیگر=غیره ،و
درفش= َعلَم آزادیبخش آنان را بلند نموده است!
به هر روی=حال کیستی=هویت انسانی یک «ایدهآل» و یک «اتوپیا» است زیرا که در
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برابر آن ،یک کیستی=هویت سرمایهداری جهانی است یانی=یعنی میتوان گفت بهره
کشی=اس��تعمار نوین جهانی که تنها=فقط خودش و بهره دهی=منافع و سرمایهاش
را میشناسد ،و هر چه هوده=حقوق و پشتیبانی=حمایت و چانبداری=طرفداری هم
هست ،تنها برای پاسبانی=حفظ و گسترش=توسعه همان سرمایه و سودهای=منافع
نیروهای=قدرتهای جهانی همبسته است!هال=حال این کیستی=هویت را چه آن
«مولتی میلیاردهای» آفریقایی داشته باشند ،و چه آن امیران عرب ،و چه آن «اصحاب
کارتلها» و «تراستها!» و برای همین است که شاید خیلی از شما شگفت زده=تعجب
کنی��د ،هنگامی=وقت��ی بش��نوید که در پ��اره یی=بعضی از شیخنش��ینهای عربی در
«خلیجفارس» در شناسنامههای مردم جدا از آن که دینشان را مینویسند ،گونه=نوع
مردمگرایی=ملیتش��ان را هم مینویسند! یانی=یعنی بودن=وجود رستهها=طبقات
ال
در توده=ملت رس��می است ،و در شناسنامههایش��ان مینویسند که برای نمونه=مث ً
هممیهن درجه یک یا درجه دو یا درجه س��ه! که این درجهبندی بر پایه=اس��اس خاک
و خون و پول دس��ته بندی=تعیین میش��ود! و براس��تی=واقعاً شگفتی=عجیب است
که این س��خنها=حرفهای در س��رزمینهای چاههای نفت را نمیشنویم ،و یا گردن
ال و ابداً هتا=حتی
زدن س��د=صدها آدم را در س��عودی و دیگر=غیره به هیچ روی=اص ً
در گزارشها=اخبار حاور و باختر=ش��رق و غرب هم نمیشنویم! وانگهی=اما «حقوق
بش��ر» کوچولویی اگر جایی پیش بیاید ،که به کیس��تی=هویت بهره کشی=اس��تعمار
و س��رمایهداری گزند=لطم��ه بزن��د ،در کرنا=ب��وق جه��ان میآی��د! و ب��رای نمونه=ب��ه
عنوان «س��ریال تلویزیونی» درمیآید! (اینک جریان این س��ارا دخت��ر فیلیپینی) تازه
نخس��تین=اولین گامی=اقدامی است که ش��ما چهره و رخساره=قیافه داور=قاضی و
کارگزار=وکیل یک کشور شیخنشین را میبینید کیستی=هویت انسانی!
بهشتسازی زمین!

بل��ه مهربان ی��اران! ه��ر آینه=البته س��پارش=توصیه من ب��رای ایران ،همان کیس��تی
میهنی=هویت ملی ایرانی است؛ با «موزاییکی» که سدهها=قرنها بوده است=وجود
داش��ته ،هر چند ه��ر از گاه��ی ،دو لبههایی=قیچیهایی س��تمکارانه=ظالمانه بدان
خ��ورده اس��ت ،وانگهی=اما یک همبس��تگی میهنی=مل��ی در ایران میتوان��د با زبان
پارس��ی زیست=وجود داشته باشد که هتا=حتی دیگر کش��ورهای پارسی زبان ،چون
تاجیکس��تان و افغانستان و ارمنس��تان ،آذرآبادگان و ...را نیز در بر گیرد=شامل شود!
هر آینه=البته با پاسداش��ت=حفظ و آموزش رس��می ادبها=آداب و رسمها=رس��وم و
ترادادها=سنتها و گویشهای=لهجههای ویژه=خاص هر ساتراپ=ایالت...
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 ...ب��ا ای��ن همه !،ب��اری! «ایدهآل» من ،امروز کیس��تی=هویت انس��انی اس��ت! ،و من
بدان باور دارم هر چند میدانم که خواب و پنداش��تی=خیالی اس��ت ،و بهش��ت مژده
داده ش��ده=موعودی اس��ت که دس��ت یابی ب��ه آن ،گذش��ت=عبور از «چینوتهایی»
دهش��تناک را میخواهد=طلب میکند ،که بس��یار سخت و دشوار است! با این همه،
آدم با امید زنده است و من به امید ،امیدوارم.
شاد و خوش و پیروز و سربلند باشید
بهره کشی=استعمار نوین و بیم زایی=تروریسم!

ب��رای ش��ناخت بهتر ه��ر پدیده و نکته=مس��ئله و دشواری=مش��کلی باید ریش��ه آن را
ال آن را ریشهیابی نمود!
شناخت و همه سویه=ک ً
چم=معنی زبانزدی=تحتاللفظی «ترور» ،بنیان=ایجاد ترس و دلهره=وحشت است،
آن هم با ُکش��تن=قتل و کش��تار ،هر آینه=البته بیم زایی=ترور سرشتی=ش��خصیتی،
بی��م زایی=ت��رور اندیش��ه یی=فک��ری و دیگ��ر گونههای=ان��واع بی��م زایی=ت��رور ه��م
هست=وجود دارد که ما در این جای=محفل گرم و مهربان ،با آن کاری نداریم.
ه��ر بی��م زایی=تروری که در درازای=طول تاریخ انجام ش��ده اس��ت ،آماج=هدف ویژه
یی=خاصی داش��ته که خو وار=عادتاً در برخی زمانها=مواقع به آماج=هدف خودش
رس��یده ،و ُخب گاهی از زمانها=اوق��ات نیز بیم زاییها=تروره��ا ،ناکامیاب=ناموفق
بودهان��د ،یانی=یعن��ی کارها=عملی��ات انج��ام ش��ده ،وانگهی=ول��ی هوده=نتیج��ه
دلخواهی برای کارگزاران=عاملین و فرمان دهنده گان=آمرین نداشته است.
ریشه بیم زایی=ترور و کُشتن=قتل در تاریخ

پیش از این که آدمی=بشر به این پیشرفتها=ترقیات و «تکنولوژی» نوین=مدرن امروز
برس��د و پیدایش انسان را دانش��ی=علمی و خرد وار=عقلی و دانش گاهی=آکادمیک
بازنمود=تحلیل و بررسی کند ،تنها بن مایه=منبع تاریخی انسانها ،نسک=کتابهای
کیشی=مذهبی بوده است.
یکی از کهن=قدیمیترین نس��ک=کتابهای کیش��ی=مذهبی« ،تورات» است که به
شوند=خاطر برخوردار بودن از کالب=حالت «الهی» و پیامبری ،در درازای=طول تاریخ
برای مردم ،در پیوند با=نس��بت به دیگر نس��کهای=کتب تاریخی و دانش��ی=علمی
ارزشمندی=اهمیت بیشتری داشته است.
ال به خوبی میدانیم که نس��ک=کتابهای تاریخی و دانشی=علمی و
برای نمونه=مث ً
فرزانی=فلسفی کهن بسیاری در مصر ،یونان ،چین و ایران بوده=وجود داشته است،

... / 388باوخ رد ار ادخ

ک��ه هزاران هزار س��ال کهن=قدیمیتر از «ت��ورات» بوده اس��ت ،وانگهی=اما هیچ یک
از ای��ن نس��ک=کتابهای که��ن ،برتری=ارجحیتی که «تورات» برای انس��ان داش��ته،
نداشته است ،به ویژه این که این نسک=کتابها در درازای=طول تاریخ یا نابود شده
و یا به فراموشی سپرده شده است.
ب��ه ویژه=خصوص��اً این که دو دین پ��س از آن یانی=یعنی مس��یحیگری و اس�لام نیز،
ال مس��یحیگری،
همه=تمام��ی پیامب��ران تورات��ی را پذیرفتهان��د ،و روی ه��م رفت��ه=ک ً
هم��ه=کل «ت��ورات» را ب��ه نام=عنوان « َعه��د عتیق» پیوس��ته=ضمیمه نس��ک=کتاب
«مقدس» خود ،که « َعهد جدید» است نموده است!
پیامبر اس�لام نی��ز ،همه ت��ورات را ک��ه در واژاک=اصط�لاح رایگ=رای��ج« ،ابراهیمی»
میگوین��د؛ ب��ی ک��م و کاس��ت=تقریباً پذیرفته=قب��ول ک��رده و ه��ر چن��د «ت��ورات» را
پیوس��ته=ضمیمه «ق��رآن» نک��رده ،ام��ا بس��یاری از تاری��خ ،رویداده��ا و رخداده��ای
باشنده=موجود در «تورات» را دست و پا شکسته در «قرآن» بازگو=نقل کرده است...
ای��ن دیباچه=مقدمه را ب��رای این آوردم=عرض کردم تا بتوانیم بس��یار=خیلی آس��وده
تر=راحتتر و دریافتنی تر=مفهومتر ،ریشه تاریخی بیم زایی=ترور را پیدا کنیم و ریشه
تاریخی بیمزایی=ترور یانی=یعنی نخس��تین=اولین ُکشتن=قتل نگارش شده=ثبت
ش��ده در تاری��خ ب��رای ی��ک و ی��ا چن��د آماج=ه��دف برگزیده=مش��خص! از پیدای��ش
نخس��تین=اولین انس��ان (به گفته دینهای ابراهیمی) آغاز میش��ود ،یانی=یعنی به
بازگفت=روایت دینی! و ما خیلی خوب میدانیم و خود من بارها نوش��ته و گفتهام که
انس��ان زمینی ،با «آدم و حوا» آغاز نشده است ،وانگهی=اما دادههای دینی ابراهیمی
این گونه میگوید.
بل��ه این بیم زایی=ت��رور را «قابیل» فرزند «آدم» انجام میدهد ،و آن هم برای=به خاطر
«بت عیار» و «زیبا صنمی» ،بانو و دختری دلربا ،با
هماوردی=رقابتی است که روی یک ُ
برادرش دارد! اگر چه=البته نوشتهاند به شوند=خاطر آن بود که چون «هابیل» گلهدار
بود و «قابیل» کش��اورز« ،هابیل» برای خدا ،گوس��پندی س��ر برید ،و خون آن را ریخت!
و «قابیل» از ِکش��ت و کار خود به خدا پیشیاره=هدیه میدهد ،و خدا ،پیشیاره=هدیه
«قابیل» را رد میکند و پیشیاره اش=هدیهاش را نمیپذیرد ،ونکه=بلکه پیشیاره=هدیه
«هابیل» را که خون گوسپند است میپذیرد! و تازه ،آنگاه=بعد هم همین خدا« ،قابیل»
ُکش��نده=قاتل را میبخشد ،و هتا=حتی او را راهنمایی میکند که کجا برود و چگونه
خودش را از دس��ت دیگران که بی گمان=احیاناً او را پیدا خواهند کرد ،رهایی=نجات
بدهد!
اینک=ح��ال ج��دا از ای��ن ک��ه در ای��ن داس��تان پردازیها=قصهه��ا ،ه��زار و ی��ک
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ال بی چ��اره این «خدا» ،ی��ک پاره=عنصر بی
رویارویی=تناق��ض هس��ت و ای��ن که=اص ً
اراده=ذلی��ل و درمانده=مفلوکی اس��ت که نه دانش=عل��م و آگاهی=اطالعات دارد و
نه سامانگری=مدیریت و فرمداری=ریاس��ت و دیگر=غیره ،تازه از همان نخست=اول
هم ،از ریختن خون ،خوشش میآمد!؟
و فشرده=خالصه تاریخ خونریزیها و ُکش��تن=قتلها از همان نخست=اول «توجیه
شرعی» و راستینگی=تائید «الهی» داشته تا به امروز!
س��پس=بعد در فرهنگ همین دینها=ادیان ،باز نمونههای بسیاری از ریختار=طرح
و ی��ا کردههای=عملی��ات بیم زایی=ترور دی��ده میش��ود=وجود دارد ،از نمونه=جمله
ریختار=طرح بیم زایی=ترور یوس��ف که برادرانش ،در آغاز=ابتدا به فکر ُکش��تن=ترور
کردن او میافتند ،اگر چه یک کاروانی از دور نمایان میشود ،برتری=ترجیح میدهند
تا او را به بهایی=مبلغی بفروشند! و دگرگون=تبدیل به پولش بکنند.
از نمونه=جمل��ه بیم زایی=ترورهای دیگری که در «تورات» آمده اس��تُ ،کش��تن=ترور
«سامسون» است که با ترفند=حیله و نیرنگ خانمی به نام «دلیله» از تبار «فلسطینیان»،
او را دس��تگیر مینماین��د و چش��مش را کور میکنند ،ب��ا این همه در هنگام ُکش��تن،
«سامس��ون» با خراب کردن پایههای سالنی که در آن ِگرد هم آمده اند=اجتماع کرده
بودند ،خودش و همه را می ُکش��د (میبینید که این جنگ و س��تیز=دعوای اسرائیل و
فلس��طین خیلی تاریخی اس��ت! هتا=حتی در زمان موس��ی و پیش=قبل و پس=بعد
از آن هم ،تیره=قوم «بنیاس��رائیل» با تیره=قوم فلس��طین که در تورات ،هر دو از یک
تبار هستند ،همیشه در جنگ و بیمزایی=ترور و ُکشتن=قتل و خونریزی بودهاند)...
این نکته=مس��ئله بیم زایی=ترور همچنان در میان س��امیان و عربهای گرامی=عزیز
ادامه دارد؛ تا میرسد به پیامبر اسالم ،هتا=حتی خود پیامبر اسالم هم چندین بار از
بیمزاییهایی =ترورهایی ،میجهد و جان تندرست=سالم به در میبرد ،از نمونه=جمله
همان شبی که کسان=افراد تیره اش=قومش همگی دست به یکی میکنند تا او را در
رختخوابش ب ُکشند=ترور کنند! و او هم از سوی=توسط سخن چینانش=جاسوسانش
آگاه=ب��ا خبر میش��ود ،و «علی» ،داماد و پس��ر کاکویش=عموی��ش را به جای خودش
میخواباند و فرار میکند! همین پیامبر اس�لام که از دس��ت بیم زایان=تروریستهای
«قری��ش» میگریزد=ف��رار میکن��د ،خ��ودش ،هنگامی=وقت��ی پایهه��ای توانمن��دی
اش=قدرتش را در بیم=خطر میبیند ،دس��تور ُکش��تن=ترور کسانی=افرادی را ناهوا
و در پنه��ان میدهد=ص��ادر میکند تا س��ر خرهای=مزاحمین دی��ن تازه=جدید را به
ُکشتن=قتل برسانند.
پیامبر اس�لام؛ چندین کار=عملیات بیمزایی=تروریس��تی را س��ازماندهی میکند که
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در=طی آن ،چند سراینده=ش��اعر و جنگاور یهودی ،از سوی کسانش=افرادش ُکشته
میش��وند=به قتل میرس��انند؛ از نمونه=جمله« :کعببن زهیر» میباشد .وی یکی از
س��راینده گان=شعرای دوس��ت داشتنی=محبوب و برجس��ته َع َرب بود و به گونه=طور
همیش��گی=مرتب سرودههای=اش��عار سخره=مس��خرهآمیز رویاروی=علی��ه پیامب��ر
اس�لام میس��رود و دهن به دهن در میان مردم میگشت .پس از این که پیامبر اسالم
از «مک��ه» ب��ه «مدینه» فرار کرد ،و توان=قدرت و نیرویی دس��ت و پ��ا کرد و جنگ «بدر»
راه افت��اد ،یورشهای=حم�لات سراینده=ش��اعر دیگ��ری ب��ه نام «کعب بن االش��راف»
ب��ه وی تندی=ش��دت گرفت ،زی��را که در جنگ «ب��در» چند َتن=ش��خصیت کله گنده
«قریش» به دست=توس��ط مس��لمانان ُکشته ش��دند و « َکعب» با بهره گیری=استفاده
از ای��ن جنگ ،سرودهها=اش��عار و س��وگیادهای=نوحههای س��وزناکی رویاروی=علیه
مسلمانان میسرود ،و هر روز و شب «قریش» را به ریخت=حالت یورشواره=تهاجمی و
خشم=خشونت و بدبینی=نفرت پیرامون=نسبت به مسلمانان نگه میداشت ،پیامبر
اس�لام دس��تور ُکش��تن=ترور این سراینده=ش��اعر را هم داد« .کعب بن االشراف» هم،
مانند «کعب بن زهیر» به گونه=طور رازگونه=مخفی ُکشته شد.
از نمونه=جمل��ه کس��ان دیگ��ری ک��ه ب��ه دس��تور پیامبر اس�لام ُکش��ته=ترور ش��دند،
خانمی اس��ت یهودی به نام «عصماء دختر عمی��ر» که زن خوش اندام=قامت و خوش
آوا=ص��دا و نیرومندی=قویای ب��ود .این خانم هم چون س��خنوریهایی=خطابههایی
رویاروی=علی��ه پیامبر اس�لام انجام م��یداد و چکامههای «هجویهیی» میس��رود ،به
دستور پیامبر اسالم ُکشته=ترور شد.
چن��د جن��گاور خ��وب ه��م ک��ه در گف��ت و گزارهای=مذاک��رات سیاس��ی ب��ا پیامبر به
همراهی=توافق نرسیده بودند ،در بین راه به دستور وی ُکشته=ترور شدند.
ای��ن نکته=مس��ئله ُکش��تن=قتل و بی��م زایی=ت��رور همچن��ان دنب��ال ش��ده اس��ت و
هتا=حتی خود پیامبر اسالم ،از سوی=توسط یک خانم یهودی زهر خورانده=مسموم
ش��ده اس��ت ،و مرگ او بر در پی=اثر زهری=سمی بود که به جانش رسید=وارد بدنش
ش��ده ب��ود ،وانگهی=اما چ��ون ب��رای جانش��ینانش نکته=مس��ئله یکپارچگی=اتحاد
َع َرب و پاس��بانی=حفظ توانشان=قدرتش��ان ،مهندی=اهمیت بیش��تری داشت ،این
نکته=مس��ئله را دنب��ال نکردند ،وانگهی=ولی بیش��تر=اکثر تاریخ نوس��یان=مورخین
نوش��تهاند که« :محمد» به از سوی=توسط خانمی یهودی فراخوانده=دعوت شده بود
و در آن مهمان��ی از گوش��تی خورد که زهر آلود=مس��وم بود ،و پس از چن��د روز از دنیا
رفت .جانشین پیامبر اسالم« ،ابوبکر» بود که میگویند به مرگ گیتایی=طبیعی ُمرده
است ،با این همه=اما من در دو جا دیدم که از زهرآلوده شدن=مسموم شدن «ابوبکر»
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نیز در تاریخ سخن رفته است.
«خلف��ای» دوم و س��وم و چه��ارم را ه��م ک��ه هم��ه میدانی��م ُکش��ته ش��ده اند=به قتل
رسیدهاند ،یانی=یعنی ناگهانی ُکشته شدهاند و ناگهانی یانی=یعنی «ترور!!»
بس��یار خوب ،این دینهای=ادیان ارگمند=محترم که «میلیاردها» انس��ان در سراس��ر
دنی��ا ب��ه آنه��ا باور=ایمان دارن��د را هم میبینی��م که از همان نخس��تین روز ،ب��ر پایه و
بنیان ُکش��تن=قتل و خون و بیم زایی=ترور اس��توار ش��ده اس��ت تا به امروز! امروز هر
آینه=البته نکته=مسئله بیم زا=ترور و بیم زایی=تروریسم یک ریخت=حالت و چهره و
ش��یوه=متد دیگری پیش گرفته=اتخاذ کرده است ،و نکتهها=مسائل به شوند=خاطر
پیش��رفتهای ورای=مافوق برداشت=تصور انسان ،خیلی س��هش آمیزتر=حساستر
�لا نکته=مس��ئله بیم زا=ت��رور و بیم
و دش��وارتر=بغرنجتر ش��ده اس��ت! و پای��ه وار=اص ً
زایی=تروریس��م ی��ک پیوند=رابط��ه تنگاتن��گ و همس��ویی ب��ا ک��م و بیش=تقریب��اً
فرمانرواییهای=قدرتهای چیره=حاکم بر جهان ،یانی=یعنی بهره کشی=استعمار
نوی��ن ،دارد! یانی=یعن��ی آن گون��ه نیس��ت ک��ه بگویی��م تنها=فق��ط «مال»ه��ای ایران
«تروریس��ت» هس��تند! نخی��ر ،این نکته=مس��ئله بیم زا=ت��رور همان گونه=ط��ور که با
هم دیدیم ،یک اس��توره هزاران هزار س��اله اس��ت! ،که برای بدس��ت آوری=کس��ب و یا
پاسبانی=حفظ نیروی=قدرت کشورداری=سیاسی ،ترازداری=اقتصادی ،از روزگاران
کهن=قدی��م ک��م و بیش=تقریباً از سوی=توس��ط هم��ه ،پی گیری=اعمال میش��ده
است ،و اینک=االن هم میشود!
«پرزیدانت کندی» را مگر در همین آمریکا نکشتند! مگر همان زمان=موقع هم آمریکا
یک��ی از نیرومند=قویتری��ن نیرو=قدرته��ای جهان نب��ود؟ پس چرا تاکن��ون پرونده
راس��تین=اصلی و یگانه یی=واحدی در باره آن ُکشتن=ترور به جهان و به مردم=ملت
آمری��کا ارایه نش��ده اس��ت!؟ مگر «مالک��وم ایکس»ها همین جا ُکش��ته=ترور نش��دند!
ریشهیابی آن به کجا رسید؟!
بی��م زایی=تروریس��م به��ره کشانه=اس��تعماری در س��ده=قرن بیس��تم و در آس��تانه
س��ده=قرن بیس��ت و یک��م ،خیل��ی زی��رک و دان��ا و دریافته=فهمی��ده ش��ده و خیل��ی
شمارش=حس��اب شده کار میکند! نخس��توزیر ایتالیا که ُکشته=ترور شد ،ریشه آن
روایی=جریان آشکار=برمال شد؟ «اوالف پالمه» را که ُکشتند=ترور کردند ،همه گفتند
که یک ُترک ،یا یک ُکرد ،فش��رده=خالصه یک خاوری=ش��رقی در آن کنارهها=حول و
ح��وش رف��ت و آمد کرده تا این که پس از س��الها ،حاال میگویند ش��اید کار «آفریقای
جنوبی» بوده! و به تازگی=اخیراً چند نویس��نده آلمانی در پی پژوهش��ی بر این باورند
که «اوالف پالمه» در پیوند=رابطه با جنگ ایران و عراق ،و از س��وی «اس��رائیل» ُکش��ته

... / 392باوخ رد ار ادخ

ش��ده است .چند رهبر فلس��تینی چون« :زهیر محس��ن»« ،ابوجهاد» و دیگر=غیره نیز
ُکشته=ترور شدند؟ و کجا و چه هنگام=وقت پرونده این بیم زاها=ترورها با مردم پیش
کشیده=مطرح شد؟! هتا=حتی بر پایه=اساس نوشته «آری من مناشه» رایزن=مشاور
آرامش��ی=امنیتی «اسحق شامیر»« ،اس��رائیل» به شاه ایران پیشنهاد کرده بود تا «امام
خمینی» را در «نوفل لوشاتو» ،ب ُکشد=ترور کنند! ،وانگهی=اما او نپذیرفته است!
و یا «اسحق رابین» از سوی=توسط چه کسانی به چه گناهی ُکشته=ترور شد؟
و یا «انورالس��ادات» پیش از یورش=حمله اس��رائیل به لبنان از سوی=توس��ط گروهی
که یک ش��به زایش=متولد شده استُ ،کشته=ترور میشود تا راه را برای یورش=حمله
اس��رائیل ب��ه لبن��ان باز کن��د! زیرا ب��ا زن��ده ب��ودن «س��ادات» ،یورش=حمله اس��رائیل
ب��ه لبن��ان ،شکس��تن=نقض پیم��ان دو س��ویه=طرف ب��ود! و از آن س��و=طرف« ،امام
خمین��ی» ،ی��ک خیاب��ان را ،به ن��ام «خالد اس�لامبولی» میکن��د ،و پرتور=عک��س او را
روی «تمبرها» به پش��تیبانی=دفاع از فلس��تین چاپ میکند!! ناآگاه=غافل از آن که
ُکش��تن=ترور «س��ادات» همانند=مثل ُکش��تن=ترور «ابوجهاد» ،پیش��کاری=خدمتی
ال آش��تی=صلح «سادات» با اسرائیل ،یک پیش
بود به «اس��رائیل!» ،و روی هم رفته=ک ً
دس��تی پاد بهره کش��انه=ضد اس��تعماری بود ،از س��وی «سادات» که اس��رائیل را ناگه
گیر=غافلگیر کرد!! «آقای ش��یخ علی تهرانی» در س��خنرانیهایش در عراق گفته بود؛
که گمان میبرد=احتمال دارد «امام خمینی» در ریش��ه=اصل اس��رائیلی باشد! ،زیرا
بیشتر=اکثر کارهای ایش��ان در پیشکاری=خدمت به اسرائیل انجام پذیرفت=صورت
گرفت.
پس نکته=مس��ئله بی��م زا=ترور ی��ک گذران=جریان و نهاده=امر و دشواری=مش��کل
جهانی اس��ت! درست است که ما ایرانیها در این هژده=هجده سال در بیست کشور
جهان نزدیک به=حدود سی سد و پنجاه گربانی=قربانی دادهایم! و بیشتر=اکثر اینها
نیز ،در دنیای آزاد و زادگاه=مهد آزادی و هودههای=حقوق آدمی=بشر ُکشته شدهاند،
با ای��ن همه=اما چرا تاکنون هتا=حتی یکی از این پروندهها گریبان راس��تین=واقعی
مالی��ان ته��ران را نگرفته اس��ت!؟ ژرف بینی=دقت بفرمایید ک��ه گفتم=عرض میکنم
گریبان راستین=واقعی! ،وگرنه گریبان «تبلیغاتی» و جنجالی جمهوری اسالمی را هر
زمان=وقت خواس��تند ،چهار تا پیمان=قرارداد با جمهوری اس�لامی دس��تینه=امضاء
کنن��د ،گرفت��ه اس��ت! وانگهی=ام��ا هرگز ب��ه گونه ی��ی رس��می و نهان=غیاب��اً یکی از
کارگزاران=مقام��ات جمه��وری اس�لامی را به نام=عن��وان هنبازی=مش��ارکت در این
آدمکشیها=ترورها ،دادگاهی=محاکمه و دادباخته=محکوم نکردهاند!
از سویی=طرفی بسیار زمانها=خیلی وقتها در چند باره=مورد ،با «سالم و صلوات»،
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گمانیکها=مش��کوکین و گم��ان بردهها=مظنونین را س��وار هواپیما ک��رده و به تهران
فرستادهاند و «دندان قضیه» را کشیدهاند!
ُخب در این بازیهای نو=جدید که من سالهاست نام=اسم آن را بهره کشی=استعمار
نوی��ن گذاش��تهام ،آیا م��ا نباید به انس��انگرا ب��ودن باختر=غرب دودلی=ش��ک کنیم!
و بپنداری��م ک��ه باختر=غرب ،ریش��ه=اصل و پایه=اس��اس ،برایش س��رمایه و «بیزنس»
است! و جان ،هر جانی که باشد ،برایش بیارزش است!؟ یا این که باور کنیم که خود
بهره کشی=اس��تعمار نوین نیز ،دستش در این آدمکش��یها=ترورها هنبازگر=دخیل
اس��ت!؟ ب��ه ج��ز آن چن��د ُکش��تن=ترور آغ��از «انق�لاب» ،چ��ون« :انی��س نق��اش» که
آهنگ=قصد ُکش��تن دکتر «بختیار» را داشت ،شما به مانده=بقیه آدنکشیها=ترورها
نگاه کنید ،همیش��ه جای=رد پای یک آش��نا در بیم زاها=ترورها دیده میشود=وجود
دارد ،و ای��ن جای=رد پا به گونهیی اس��ت ک��ه «ط ََرف» را به دام میان��دازد ،و یا این که
ُکش��تن=ترور را ُمهر و دستینه=امضاء میکند (امضای جمهوری اسالمی) و پشت سر
آن نی��ز ،جنجال و رس��وایی=تبلیغات جهانی اس��ت برای آگاهی=اعالن «تروریس��ت»
ب��ودن جمه��وری اس�لامی!؟ هن��گام و زمان=لحظ��ه ای��ن آدمکش��یها=ترورها ه��م
ال همان
خیلی سهشمند=حس��اس و شمارش=حس��اب ش��ده اس��ت! برای نمونه=مث ً
زمانی=وقتی که سخن از رفت و آمد فرنشینهای=رئیس جمهوریهای ایران و فرانسه
به این کش��ور و آن کشور است ،دکتر «شاپور بختیار» کشته میشود! ،سپس=بعد این
ریختار=ط��رح و پیرنگ=پروژه از میان میرود! یا همان هنگامی که نماینده س��ازمان
کیان کشوری=ملل میخواهد گزارش «حقوق بشر» خود را آگاهی دهد=منتشر کند،
«کاظم رجوی» ُکش��ته=ترور میش��ود! ،یا همان زمانی=وقتی ک��ه گفتگو=صحبت از
«تحریم اقتصادی» ایران و «تروریس��ت» ش��ناختن ایران از سوی=توسط آمریکاست ،و
دش��منی=مخالفت فرانس��ه و اروپا ،دوس��ت=رفیق نازنین من «دکتر کورش آریامنش»
ُکش��ته میش��ود ،و با این آدمکش��یها=ترورها ،دس��ته یی=جناحی در درون=داخل
ای��ران س��ود ،و دس��ته یی=جناح��ی دیگ��ر زی��ان میکن��د؛ زیرا آن��ان که در س��اخت و
باختهای ترازداری=اقتصادی جهان هس��تند ،نمیخواهند بازار را از دس��ت بدهند،
و به همین رو=خاطر اس��ت که جای=رد پای ُکش��تن=ترور «بختیار» به «وزارت تلفن!»
و «آق��ای هن��دی تاج��ر پیش��ه» و «کمپانیهای فرانس��وی» و ...کش��یده میش��ود ،که
میلیاردها فرانک پیمان=قرارداد تلفن (دس��تی و دیگر=غیره) و رایانه یی=کامپیوتری
در تکاپوی=ش��رف پ��ود دهی=تکوی��ن اس��ت و س��پس=بعدُ ،رخ میدهد=ب��ه وق��وع
میپیون��دد ،و از همی��ن رو ،در گستره=س��طح جهانی هم ،این هم س��نگی=توازن به
سود و زیان دیده میشود=وجود دارد!
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یانی=یعن��ی ی��ک زناش��ویی=ازدواج و همس��ویی درون��ی ب��ا بیگان��ه ب��رای ای��ن
آدمکش��یها=ترورها میباش��د! ک��ه من آن را «اس��تعمار نوی��ن» میدان��م ،و این بهره
کشی=اس��تعمار نوی��ن ،آن چن��ان خب��ره و زرن��گ و ورزی��ده اس��ت ک��ه هم��ه چیز آن
شمارش=حس��اب ش��ده اس��ت! ،کار را به گونهی��ی انجام میدهد که هی��چ جای پای
درس��تی ب��ر ج��ای نمیمان��د! و همه ای��ن جای پاهای��ی که واپ��س تر=بعداً به دس��ت
میآید ،تنها به یک فرنود=دلیل اس��ت و آن این که یک ُمهر و دس��تینه یی=امضایی،
پ��ای آدمکش��ی=ترور بگذارن��د :آن هم جمهوری اس�لامی اس��ت! جمهوری اس�لامی
نیز ،آن اندازه س��ر و ریختش=وضعش خواری آور=فالکتبار اس��ت که بینش=ش��عور
بررس��ی همسنگی=توازن نیرو=قدرت جهان و بازیها و شگردهای ریشه یی=اصولی
و همس��و و «انترناسیونالیس��تی» در پیوند=رابطه با س��رمایه و «بیزنس» بی اندازه=حد
و م��رز را ن��دارد! و آن اندازه=ق��در ناآگاه=جاهل و نادان اس��ت؛ که از یک س��و=طرف
پاره یی=بعض��ی از آدمکش��یها=ترورها را دادباخته=محکوم میکن��د ،هر آینه=ولی
از آن س��و=طرف ،نیس��اکی=الیحهای به پذیره=تصویب میرس��اند و به گاهه=مرحله
آن=جرمش
انجام=اجرا میگذارد که خورده گیری=انتقاد به پیامبر اسالم و ...پاد افره
ُ
ال
«اعدام» اس��ت ،چ��ه در درون و چه در بیرون! با داش��تن این «فتوا!» ،ریش��ه وار=اص ً
ه��ر کس��ی که ف��ردا ببیند س��ودش=منافعش ب��ه هراس=خط��ر افت��اده ،هفتتیر و یا
کارد=چاقو را برمیدارد و یا هم ماش��ینش را سوار میشود و میزند یکی را می ُک َشد تا
در همچندی=معادالت سرمایه و کشورداری=سیاست جهان ،یک پا به پیش بگذارد!
ال «اتوماتی��کوار» ،آدمکش��ی=ترور هم چ��ون «ترور» ی��ک «مخالف» بوده
و فراگی��ر=ک ً
اس��ت ،به نام=حساب ایران نوشته میش��ود و با ریختن این همه «مجتهد» در گوشه و
کنار تهران ،گرفتن یک «فتوا» کار بسیار ساده است!
پس هوده=نتیجه این که «ترور» یک ریشه و روایش=توجیه تاریخی ـ دینی و سرمایهیی
دارد یانی=یعنی هنگامی انسان ُپشتش به یک نیرویی=قدرتی استوان=محکم است
چون خدا ،و خیلی زمان=وقتها هم س��رمایه و توان=قدرت! به خودش پروانه=اجازه
میدهد تا دیگری را برای پاس��بانی=حفظ س��ودهای=منافع خ��ودش از میان ببرد...
پس دین و سرمایه! پایه یی=اصلیترین انگیزه=عامل «قتل و ترور» در گستره=سطح
جهان اس��ت و این در اس�لام و ایران بسنده=خالصه نمیش��ود! مگر چه اندازه «فیلم»
از راس��تیهای =واقعیته��ای «ترورهای سیاس��ی» در همی��ن آمری��کا دیدهایم؟ مگر
نمیدانیم «اسرائیل» تاکنون در گستره=سطح جهانی چند تا «ترور» انجام داده است!
نمونه بارزش «ترور اس��حاق رابین» ،این کبوتر آش��تی=صلح و آزادی!« ،انورالس��ادات»
مگر برای سودهای=منافع چه کسانی «ترور» شد و به ُکشتن=قتل رسید؟
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(بر اس��اس اطالعات موثق و اظهارات یک مقام امنیتی اس��رائیل ،این کشور از هنگام
مبارزه با فلس��طینیها برای تش��کیل دولت اس��رائیل ،یک تیم ترور تشکیل داده است
که این تیم ترور امروز به طور گسترده و در سطح جهانی فعال است و تاکنون عملیات
مهم و بزرگی در سراس��ر جهان انجام داده اس��ت بدون اینکه هیچ گونه رد پایی از خود
باقی بگذارد!)
«آری بن مناش��ه» مزد بگیر=عضو پیش��ین «موس��اد» و رایزن=مش��اور «امنیتی اسحق
ش��امیر» نخستوزیر پیشین اس��رائیل در یک گفتگو که از «مخفیگاهش» با من انجام
داد ،ک��ه نوش��ته=متن فراگیر=کامل آن نیز در نس��ک=کتاب «گفتگوهای��ی با تاریخ»
آمده اس��ت ،بیان داشت که به تندی=شدیداً «احساس خطر» میکند و آن هم تنها از
س��وی اس��رائیل! او به من گفت که اگر روزی ُکشته شود ،به دست اسرائیل خواهد بود
نه کشوری دیگر!!
 ...و مگ��ر «نجیباللهخ��ان» را از دفت��ر س��ازمان مل��ل ،خان��ه م��ردم ،کلب��ه جهانیان،
«امنتری��ن م��کان» ،بیرون نیاوردند و به دار نکش��یدند! پس پ��ول و دین و نیرو=قدرت
که روی هم=در مجموع میش��ود «اس��تعمار نوین» ،بربر=وحش��ی و بیم زا=تروریست
اس��ت ،برای آن باید چارهیی جس��ت!؟ ُجس��ت چاره هم بس��یار دش��وار اس��ت! زیرا که
دی��ن بنیاد=عام��ل پیمان=معامل��ه بهره کشی=اس��تعمار اس��ت از س��وی نادانها ،و
خود «اس��تعمار نوی��ن» برنامهریز و بی گمان=احیاناً «مجری ترورهاس��ت» که بی چون
و چرا=مس��لماً چهار تا آدم «هالو» و «خر مقدس» و یا پولپرس��ت پیدا کردن برای زدن
ُمهری «غیراستعماری» ،کاری ست بسیار ساده و آسان!!
خود «استعمار» گونهها=انواع و سودهای=منافع دگرگونی دارد و هماوردی=رقابتهای
درونی فراوانی در میان ش��ان میباش��د=وجود دارد که بیشتر=اکثر «ترورهای» بیرون
از کشور ما ،یا «ترورهایی» چون «اسحاق رابین»« ،انورالسادات» و «اوالف پالمه» ،برای
دگرگون=تغییر دادن یک و یا چند راه=مسیر «سیاسی ،اقتصادی» جهان است که در
این «ترورها» از آدمهای نادان و پی ورزی=متعصبی در جای گاه=به عنوان آلت دست
بهره برداری ش��ده اس��ت ،با این همه برنامهریزی «ترور» خیلی درس��ت و «حس��ابی» و
س��ازماندهی شده=تشکیالتی بوده است ،که در راستای سودهای=منافع «استعمار»
بوده است.
خ��ود «اس��تعمار نوی��ن» گونهها=ان��واع و بخشهای=اقس��ام دگرگون��ی دارد و
هماوردیهای=رقابته��ای فراوان��ی ه��م در میان خود دارد ...که گزارش=ش��رح این
نکتهها=مس��ائل خود جس��تار=مبحث دیگری را نیاز دارد که ب��ه آن خواهیم پرداخت
و خواهیم دید که چگونه کش��ورهای جهان سوم و یا ندار (رهبران و مردمشان) بازیچه
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دست برنامهریزیهای «استعمار نوین» شده و میشوند...
«استعمار نوین»

وانگهی=ام��ا «اس��تعمار نوی��ن» چیس��ت و چگون��ه در ای��ن دوران «تکنول��وژی» و
ش��هریگری=تمدن کار=عمل میکند؟ «اس��تعمار نوین» همان است که ما را از میهن
مان بیرون راند ،و نژاد=نسل جوان و ُپرشور ما را کشتار همگانی=قتلعام نمود! هیچ
کس نمی پنداش��ت که «مالها» س��ی و سه س��ال بتوانند جاودانگی=دوام بیاورند ،آن
هم چه «دوامی»!
خیلیها ،همه چمدانهای شان را هم باز نکرده بودند! و چشم به راه=منتظر نشسته
بودن��د تا آمریکا و انگلیس گشایش��ی=فرجی بکند و این آخونده��ا را بیندازند ،و برای
همین بود که برای دستمزد=حقوق و تن خواه=بودجه گرفتن از این کشور و آن کشور
«ص��ف» کش��یده بودند و برای پی��ش افتادن از دیگ��ران هر بد و بی��راه و انگ=تهمت و
ناسزایی را روانه دیگران یانی=یعنی هماوردان=رقیبان خود میکردند!
سر نخ و «خط اصلی» بیشتر اپوزان=اپوزیسیونها از یک سو به دست «استعمار نوین»
بود (یا مستقیم و یا از طریق کشورهای عرب) و از آن سو نیز ،پنهانی و آشکار زور زدند
و از «دیکتات��وری مالیان» پنهانی=محرمانه پش��تیبانی نمودند تا پایههای نوان ش��ان
اس��توانتر بش��ود و بدون گم��ان ،کارهایی=اقداماتی چون جنگ ای��ران و عراق که از
سوی «استعمار» از سالها پیش برنامهریزی شده بود ،بهترین انگیزه این کار بود!
یک جنگ راه انداختند ،هشت سال ُکشتند و کشتار همگانی نمودند و ویران کردند.
س��پس ،ای��ن س��و ،اپوزانی=اپوزیس��یونهایی ک��ه ج��ز بازیچه چی��ز دیگ��ری نبودند و
نتوانستند کاری کارآمد در برابر «مالها» و «استعمار نوین» انجام بدهند!
و ب��ا «میلیونها» دالر که از چپ و راس��ت گرفتند تنها زمان ُکش��ی نم��وده و نیروها را به
هیچ و پوچ سرگرم نمودند!
این روزها ،اپوزان=اپوزیسیونها اگر نشس��ت=میتینگ «سیاسی» بگذارند ،زیر پنجاه
َتن هم برایشان «جمع» نمیشوند!
تازه هنگامی نیز دور هم ِگردمی آییم؛ س��خن پش��تکاردار=جدی و تازهیی برای گفتن
نداریم! «تکرار مکررات» که ،چه کسی میپنداشت این آخوندها ،این سان زرنگ ،این
س��ان «هفت خط» از آب در بیایند! ،این هم س��خن ساوه=مفتی است! و این هم یکی
از آن سخنانی است که از فروزه=خصلت َبد ما بیرون میجهد تا همیشه هر چیزی را،
به جای این که درست کنیم ،آنی=فوری آن را روایش=توجیه کنیم!؟
در ریش��ه ،ما «روحیه» و خوی خورده گیری=انتقاد از خود و پذیرش نادرستی=خطا را
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نداری��م! و همگی میگویی��م؛ ای بابا ما به هیچ روی نمی پنداش��تیم که این آخوندها
این کارها را بکنند!
این��ک اگر ش��ما بیایی��د فرنود=دلیل و نش��انه=حجت بیاوری��د که بابا ای��ن تاریخ ما پر
اس��ت از افش��اگری و روش��نگران ،دانش��مندان ،س��راینده گان=ش��عرا و هنرمندان از
نیرنگبازیهای مالیان! باز هم خوشنود=قانع بشو نیستیم!
از عبید زاکانی ،خیام ،حافظ ،س��عدی ،مولوی و فردوسی گرفته تا به امروز! چه اندازه
رویاروی=علی��ه نیرن��گ مالها در تاریخ نوش��تهاند؟ چ��ه ان��دازه آدم در درازای تاریخ به
«س��هروردی» و «عینالقضات» گرفته تا «عارف» و
«فتوای» ش��یخ ُکش��ته ش��دهاند! ،از ُ
س��دها آزاده دیگ��ر! ،هتا=حتی «مولوی» آن اندازه دالور و گس��تاخ اس��ت که میآید و
پیامبران را هم ریشخند میکند!« :دید موسا یک شبانی را به راه!»
یا همین هنرمندان همزمان ما ،از «شهر قصه بیژن مفید» تا شاهکارهای هنرییی که
در همین بیرون از کشور ،هنرمندان نازنین با چه گستاخی و دالوری آفریدند؟
ما کی رفتیم دستی بزنیم روی شانه این هنرمندان دالور و به آنها آفرین بگوییم؟
تازه سالنهای آنها را به رامشگری=رقاصیها و شبنشینیها و دلگشا=صفا کردنها
برتری دادیم!
نه این که رامشگری=رقاصی و شبنشینی بد است ،نه! اما هر چیزی در جای خود!
ُخب در این باره ،بی چاره «استعمار» هیچ بزه=جرم و گناهی ندارد!
یانی=یعنی هنگامی ما خودمان دو هزار و دویس��ت تا آک=عیب و آس��یب گاه=نقطه
ضع��ف داریم ،آنهای��ی که زیرکتر و زرنگتر هس��تند هم بیکار نمینش��ینند و برنامه و
ره نامه=نقش��ه میریزن��د ت��ا ه��م «خدم��ت» خود م��ا برس��ند ،و هم «خدم��ت» میهن و
اندوختههای میهنیمان!
در ای��ن س��الها ،هر چی ما زی��ان کردیم ،هر چی خ��ون دادیم ،در برابرش یک رش��ته
از تهیدس��تان دی��روز در ایران ،کالن س��رمایهداران ش��دند و یک رش��ته «کمپانیها» و
«ش��رکتهای اس��تعماری» نیز دالر ،مارک ،پوند ،ین و فرانک پارو کرده و میکنند! آن
هم از روی خون و شکنج ما!
بیش از هر چیز ،اشاره به نکته یی بایسته است و آن این که در باره رخدادهای «سیاسی
اجتماعی» جهان ،به ویژه کشورهای ندار ،میتوانیم دو دیدگاه=نظریه داشته باشیم!
یک دیدگاه این اس��ت که این دنیا را از ما بهتران بچرخانند ،و ما هیچ گونه نخش��ی در
راه دگرگونی و جهشهای=تحوالت آن نمیتوانیم داش��ته باشیم .آنها پول دارند ،نیرو
دارند ،توانایی و سپاه و لشگر دارند ،کار خودشان را میکنند!
دومی��ن دیدگاه میتواند این باش��د که نخی��ر تودهها میتوانند در گزینش سرنوش��ت
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خود انبازگر باش��ند(مداخله کنند) و هنایش (اثر) بگذارند و بیگانگان همیش��ه پس از
رویدادهای مردمی و درونی پا به میدان میگذارند و راه رخدادها را دگرگون میکنند.
به ویژه ما در این سی و سه سال ،این نکته را به گونههای دگرگونش تجربه نمودهایم!
در پیون��د ب��ا ای��ن نکته ،من باورمن��دم که دیدگاه س��ومی هم میتواند هس��تی=وجود
داش��ته باش��د ،و خود این نکته میتواند به دو پاره بخش شود و گمان من بر این است
که بیش��تر ش��ما مهربان یاران نیز با همین دیدگاه س��وم که خواهم ش��کافت ،همس��و
هستید.
«جبر و اختیار ـ امر بین امرین»

این دیدگاه سوم را ،با ژرف نگری ،من از چالشهای(بحثهای) فرزانی(فلسفی) کهن
گرفتهام .چون میدانید که در فرزان(فلس��فه) َهستی هم همین چندگانگی برداشت
دیده میش��ود .در درازای تاریخ گروهی بودهاند که به «جبریون» شناخته میشدند و
گروهی دیگر پیرو گزینش(اختیار).
ِ
چه ستیزها و چه جنگها و چه کشمکشهایی که در درازای تاریخ گرد این دو نهشته(
موضوع) در نگرفته است!؟
«جبریون» کس��انی هس��تند که بیش��تر واپس گرایان و بنیادگرای��ان و داویان=مدعیان
فرمانروای��ی «الله» و دیگر ،از ش��کم همین پن��دار بیرون میآیند .اینه��ا باور دارند که
یک س��امه (نظم��ی) و «جبری» هم چنان ک��ه در هس��تی و در گیتیک=طبیعت دیده
میش��ود ،در کارهای روزمره ما نی��ز جای دارد ،یانی=یعنی بخواه��ی نخواهی بهمان
َک��س ،فرمانروای��ی را میگرف��ت و یا بهمان آدمها را کش��تار همگان��ی میکرد و بهمان
جن��گ را راه میانداخ��ت .این سرنوش��ت بود که از پیش نوش��ته ش��ده ب��ود ،و کاریش
هم نمیش��ود کرد .پیروان این پندار همیش��ه همه چیز را میپذیرن��د و با هر توانمندی
میس��ازند و به دنبال دگرگونی و درد س��ر هم نمیروند! خب شاید زندگی آرام و آسوده
یی هم داشته باشند ،و از سویی همه چیز را هم به رایشگری=حساب آن «جبار کبیر»
میگذارند و «شر قضیه» را میکنند!
«اختیاریون»

وانگهی گروه «اختیاریون» ،وارون این چالش به توانایی انس��ان در دگرگونی باور دارند
و میپندارند که انس��ان دارای شناخت و گزینش(اختیار) است .این گزینش و گزینه،
جهش دیگرگونی میآفریند...
و راستش را بخواهید همه نوپردازیها و دگرگونیهای اندیشه یی  ،شهروندی(تمدنی)
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و دیگ��ران ک��ه در جهان پدید آمده اس��ت؛ نتیجه اندیش��ه و کار این گروه اس��ت که به
بالندگی ،پویایی و دگرگونی انسان بارو دارند!
پ��س میبینی��م ک��ه همین فرزان(فلس��فه) «جب��ر و اختیار» ه��م میتوان��د در کارهای
کش��ورداری روزم��ره هر مردم��ی هنایش(تأثیر) بگذارد و آن این ک��ه گروهی باورمند به
هنبازی=مداخله در س��امه(نظم) جهانی (که اینک نوین باش��د و یا کهن) هس��تند ،و
در ای��ن راه و باور تالش و نبرد هم میکنند ،وانگه��ی گروهی دیگر باورمندند ،یا بیکار
نشسته و دست روی دست میگذارند که هر چه پیش آید خوش آید ،و یا هم میروند و
به درون همان سازماندهی(تش��کیالت) «نظم جهانی» میشوند تا به زبانزد(اصطالح)
سوار «قطار آقایی جهان» باشند!
ب��ا این هم��ه« ،اختیاریون» نیز ت�لاش خودش��ان را تکتا(منفرد) و جداس��ر از همه این
«جبریها»دنبال میکنند ،نمونههای فراوانی در دیروز و امروز داش��تهییم که کس��ان
بدون این که گوششان بدهکار این سخنها و «جبر» و «نظم» و برادر بزرگ و برنامههای
از پیش نوشته شده باشد ،به راه شان پیگیر بوده و میپیمایند...
در میان باورمندان کشورداری(سیاس��ی)چنین دیدگاه نیز بسیاری هستند که پس از
یک رش��ته کوش��شها و نبردها و پیکارها« ،اختیاری» به درون «کمپ» سازش و نرمش
با توانمندی و «نظم» و یا «نظمهای» جهانی میش��وند ،ت��ا از راه آنها به آماج(اهداف)
خود دست یابند!
راه سوم« :امر بین امرین»

ب��ه ج��ز این دو دیدگاه ،دیدگاه س��ومی هم ج��ای دارد که این دیدگاه پیش��ینه تاریخی
کهن��ی دارد و این س��ومین دیدگاه ،نه «جبر» اس��ت و نه «اختیار مطل��ق!» ونکه(بلکه)
«امر است بین امرین!»
و من سالهاست که از پیروان این اندیشه و این فرزان هستم!
ک��ه جه��ان چ��ه از نگر آفرین��ش و چه از نگر «سیاس��ت» و دیگر! ،س��ازگار و ناس��ازگار،
باورمند و دگر اندیش ،س��پید و س��یاه نیس��ت! ،یک چیز میانهیی هم دارد! و میتواند
«امری باشد بین دو امر!» ،یانی=یعنی سومین راه و راه سوم!
«استعمار نوین» و «امر بین امرین» در هماوردیها با یک دیگر

پیش��تر از این« ،اس��تعمار» بس��یار فشرده و س��ودمند و شمارش ش��ده گزارش=تفسیر
میش��د ،و چن��د کش��ور انگشتش��ماری بودن��د ک��ه ه��ر ک��دام س��رزمینهایی را زیر
رهیافت(نف��وذ) خودش��ان ج��ای داده بودن��د و ب��ا گم��اردن فرمانداران��ی ،ب��ه هم��راه
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سپاهیانی کار خودشان را پیش میبردند.
«اس��تعمار» انگلس��تان بود ،فرانس��ه ،بلژیک ،پرتغ��ال هتا(حتی) اس��پانیا ،به گونه یی
که آدم در هر کش��ور زیر «اس��تعماری» که میرس��ید ،از زبان دوم و پوش��اک سربازان و
نماهای(ظواهر) کار میتوانست دریابد که کدام کشوری ،ارباب این سرزمین است!
پس از جنگ جهانی دوم

ک��م و بیش ،پ��س از جن��گ جهانی دوم ،نهش��ت(وضع) «اس��تعمار» دگرگون ش��د! با
تجربههای نوین ،با «تکنولوژی» و همبس��تگی نوین« ،اس��تعمار» از س��ویی به خودش
س��امان و سازمان داد ،و از سویی هم ش��یوههای کار خود را جابجا نمود .بگونهیی که
ام��روز ،ش��ما دیگر چه در آفریقا و آس��یا و یا جای دیگر ،نش��انی از باش��ندگی(حضور)
سربازان بیگانه و یا زبان کشوری دیگر را نمیبینید؛ با این همه «استعمار» کار خودش
را میکن��د! .جای س��ربازها را رس��انههای همگانی و جنگ روان��ی یانی(یعنی) همین
روزنامهها و «رادیو» و «تلویزیون» و دیگر چیزها گرفته اند! و بسیار نیز برنامه «رادیویی»،
«تلویزیون��ی» ،ماهوارهیی و «مطبوعاتی» ،به زبان بومی خود مردم آماده س��ازی و تهیه
دیده و برنامهریزی میکنند! و با همین توان گس��ترده به آس��انی میتوانند یکی را باال
ببرند ،و یا هم در کمترین زمان ،کس��ی را بزیر بکش��ند! زمین زدن کسان و گروهها هم
با چند برنامه کارساز است!
بسیار آس��ان و آس��وده هم برایمان پیش��وا(امام) و فرمدار(رئیس) و رهبر «اپوزیسیون»
درست میکنند ،و هر که را که بخواهند خیلی آسوده و آرام در ماه مینشانند!
«اس��تعمار نوی��ن» برتری��ن نمون��هاش همین اس��ت ک��ه بهترین گنگاچش(س�لاحش)
رسانههای گروهی و آفرینش جنگ روانی است.
رقابتها در استعمار نوین و سرمایه اصل کار

همی��ن «اس��تعمار» نوین ه��م مپنداریم ک��ه یک «خط» و ی��ک راه و یک س��امانه و یک
سازمان همبس��ته اس��ت! نخیر! هماوردیهای بسیاری در میان «اس��تعمارگران» رایگ
اس��ت؛ اگر چه با آرمان ریش��ه یی و نخستین هنباز (مشترک) ،که سرمایه و پول است!
هیچ آرمان و نگر دیگر بجز س��رمایه در دس��تور کار «استعمار» نیست! و تازه از هر چه و
هر چیز دیگر هم که گفتگو به میان بیاورد و جار و جنجال راه بیندازد ،تنها و تنها برای
سرمایه! و سرمایه! است و بس!
ـ اگر میخواهد «نفوذ سیاسی-نظامی» در جایی داشته باشد ،برای سرمایه است!
ـ اگ��ر میخواه��د با پنبه تیغدار «حقوق بش��ر» کار توده یی را بس��ازد؛ تنها و تنها برای
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سرمایه است!
و فشرده این که همه «اهرمها» و ابزار انسانگرا و جهانی=انترناسیونال و مردمی ای که
«اس��تعمار» در خویش��کاری دارد ،تنها برای بهره وری بجا و به گاه آن است تا سودهای
س��رمایهداری خود را پاسداری=حفاظت کند .در جنگ هماوردی و پاسداشت سرمایه
و «نفوذ» تازه «اس��تعماری»؛ «ش��اه» و «رییس جمهورها» که اس��ان است ،گماشتگان و
مردم خودش هم« ،امنیتی» ندارند!
به همین رو اس��ت که هتا اگر پادش��اهی س��الها همپیمان و همراه آنهاست! وانگهی
در هماوردیه��ای «اس��تعماری» و س��رمایهای ،ریش��ه وار بیم��اری او و درم��ان او را هم
بهایی نمیدهند ،چه رس��د به آن که به او «ح��ق» پناهندگی بدهند! و روی هم رفته با
«شر
«امکانات» دست و پا شکسته=ناقص ،او را سوار هواپیما میکنند تا زودتر بمیرد و َ
قضیه» کنده شود!
گونههای «استعمار»

این «استعمار» نوین امروز ،چندین و چند گونه است! و به همین رو ،بازی کردن با آن
بسیار سخت و دشوار است!
یانی؛ اگر کس��انی چون من ،هوادار «خط س��وم» باشند ،و به «امر بین امرین» باورمند
باش��ند و در تالش برای موش دواندن در این س��امانهها و پندارهای «جبری»! وانگهی
ب��از بای��د بدانیم که چ��ون در براب��ر ما ،جریانه��ا و چهرهه��ای پیچی��ده و دگرگونی از
«استعمار» میباشد ،کار ما را هم بسیار دشوار میکند.
برای نمونه ،چند گونه «استعمار» را با هم برمیشماریم:
 1ـ از همه کهنتر «اس��تعمار دولت فخیمه انگلیس» اس��ت! که به گمان بیش��تر ما ،از
همه «استعمارهای» دیگر زرنگتر و زیرکتر و باهوشتر است! تا جایی که برای نمونه
میآید و «کودتای  28امرداد» را به آمریکا پیشنهاد میکند و در برنامهریزی آن شرکت
«کاف��ی» میکند ...اما از آمریکاییها میخواهد که ب��ه هیج رو ،نامی از «انگلیس» به
میان نیاورند! و همه س��رفرزایهای این «کودتا» را به «حس��اب» خودشان یانی آمریکا
بنویسند!؟
 2ـ پس «استعمار» دوم از پسین این سالها ،یک «استعمار شرکت سهامی» میشود!!
«استعمار مشترک» انگلیس و آمریکا.
 3ـ «استعمار» تک تک بیشتر کشورهای اروپایی که اینک شده است« :اتحادیه اروپا».
 4ـ اس��تعمار َترگل و َورگل .این «عزیزان» هوش��مندان و دردانههای جهان هس��تند که
«مع��رف حضور» همه هس��تند ،و هتا «قرآن» هم گفته اس��ت که ما اینه��ا را برتر بر دیگر
ُ
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جای دادیم! یانی «اس��تعمار» زیرک و جوان و س��امانه «اس��راییل»! که خود اس��راییل،
در پ��ی «نفوذ» گس��تردهاش در جهان ،باز با تک تک کش��ورهای دیگر «اس��تعماری»،
«حس��اب و کتابی» و برنامه و پیمان نامه یی دارد .برای نمونه یک «استعمار مشترکی»
ب��ا آمریکا دارد ،آن هم با هر یک از دو باهماد=حزب آمریکا ،برخورد اس��راییل دگرگونه
است...
یک «اس��تعمار مشترکی» با اروپا دارد که باز در درون اروپا برخورد اسراییل با هر کشور
و باهماد «سیاسی حاکم» دگرگونه است.
برای نمونه« ،اش��تراک اس��تعماری» اس��راییل و فرانس��ه بویژه در زمان سوسیالیستها
ش��ماره یک بود! و ریش��ه وار بسیاری از کلیمیان فرانسه هم پاس��پورت فرانسوی دارند
و هم پاس��پورت اسراییلی و اگر «خدمت» سربازیش��ان را هم در اسراییل انجام بدهند،
برای فرانسه در خور پذیرش است ،یانی نیازی نیست تا در فرانسه به سربازی بروند!
«استعمار» دیگر« ،استعمار اشتراکی» اسراییل و آلمان ،که پس از فرانسه جای دارد.
دیگر «اس��تعمار»« ،اشتراک» اس��راییل با انگلستان است که «ش��دت و قوت» آن را من
گمان میکنم پس از فرانسه و آلمان باشد.
 10ـ  11ـ  12ـ هم دارد که باز اشتراک منافع اسرائیل با دیگر کشورهای اروپایی است
که هر یک چار چوب و نظم و قرارداد و برنامه خاصی دارد!
 13ـ  14ـ  15ـ میتوان��د رقابته��ای داخل��ی اروپ��ا باش��د که هر کش��وری نس��بت به
داشتهای استعماری گذشتهاش جایگاه خاصی دارد.
سخن گفتن از روس و چین و دیگر کشورها در این فرصت نمیگنجد!
از گس��تردگی منافع اسرائیل در جهان که بگذریم ،باز به آمریکا بازمیگردیم که او نیز
نسبت به حضور دو حزب سیاسیاش ،جوالن و تحرک استعماریاش در نقطه به نقطه
جهان متفاوت است.
این اس��تعمار نوین را که اگر بخواهیم به درستی آن را بشماریم از بیست هم میگذرد،
یک وحدت و همبستگی و اتحاد کلی با هم دارند و آن وحدت و اتحاد کلی جهان دارا
و دانشمند است علیه ما ملتهای ندار و گرسنه و ناآگاه!
جبر و اختیار ضد راه سوم

هرگاه در جهان خط سومی بوجود بیاید که نه پیرو جبر باشد و نه پیرو اختیار! محکوم
به نابودی و فناست!
یادمان نرود که بس��یاری از حرکتهای آزادیبخ��ش امروز جهان ،یعنی همانهایی که
خواهان تغییر در جبر سیاس��ی و فضای سرزمینشان هس��تند ،به یک گوشهای از این
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شبکه جهانی استعماری که تعدادی از آن را برشمردیم مرتبط و وصل هستند! که این
ارتباط و اتصال ،اس��تقالل عمل آنها را از بین میبرد و هر گاه هم که برادر بزرگ اراده
کند خدمتش��ان میرس��د و با درج یک خبر در فالن روزنام��ه و کپی کردن یک چک و
یا مصاحبه یک مقام امنیتی سیاس��ی ،خدمت اپوزیسیون اختیاری رسیده و او را افشا
میکند که بله ما چند میلیون به اینها دادیم! و تمام!...
اتحاد شرق و غرب رویاروی هیتلر

ماها که اکثرمان از همین فرهنگ سیاس��ی س��الهای اخیر میآیی��م خوب به یادمان
هس��ت ک��ه مرت��ب میگفتن��د و میگویند ک��ه بی��ن امپریالیس��م و کمونیس��م تضادی
آشتیناپذیر وجود دارد ...هنوز هم این شعار پابرجاست! حاال بگذریم که امپریالیسم
دانا و خردمند و زیرک و هفت خط! از وقتی که به س��ر عقل آمده چقدر حس��اب ش��ده
عمل میکند و با س��اختن ه��زار و یک امکان رفاهی برای مردم خ��ودش ،از بیمههای
اجتماعی گرفته تا حقوق بیکاری و بازنشستگی ،آموزشهای حرفهای و دانشگاههای
ملی و غیره توانس��ت عاقالنه خدمت کمونیس��م برس��د! و دیدیم که وقتی خط سومی
در میان بود و خطری هر دو قدرت جهانی کمونیس��م و امپریالیس��م (استعمار نوین) را
تهدید میکرد ،چگونه با هم متفق و همراه شدند و دخل هیتلر پدر سوخته و فاشیست
و جنایتکار را آوردند!
ال هیچ کمونیس��تی فک��ر میکرد که به این محکمی و س��فتی این دو قدرت آن هم
اص ً
پنجاه س��ال پیش با هم متفق و همراه بش��وند! البته حساب هیتلر و نازیها از حساب
�لا از نظر ارزش��ی با هم قابل مقایس��ه
خط س��ومیهای جهان س��ومی جداس��ت و اص ً
نیس��تند! ولی این یک مثال و نمونه بود تا ما از خواب هجده س��الی و بیس��ت س��الی
بی��رون بیاییم! و بجای اینکه مرتب به س��ر و کول هم بپریم و همدیگر را در محفلهای
خصوص��ی ،عمومی ،مطبوعاتی ،رادیو و تلویزیونی مورد حمل��ه قرار دهیم ،بیاییم و به
یک همراهی و پیوستن همگانی فکر کنیم برای نجات مملکتمان!
تا کی میخواهیم بنش��ینیم و منتظر باشیم تا یکی از ماها را ترور کنند و بعدش پشت
جن��ازه عزی��ز از دس��ت داده بهش صد آفری��ن بگوییم و ک��ف بزنیم و بعد بری��م پی کار
خودمان! و برای مدتی ،تا ترور بعدی همه چیز را فراموش کنیم؟
ام��روز خطر بزرگی همه کش��ورهای ندار و گرس��نه و ناآگاه را تهدی��د میکند ،ما بعد از
هجده س��ال که این قط��ار ویرانی و ورشکس��تگی را در میهن خود دیدهای��م باید امروز
ال نه در دامهای رنگارنگ استعمار بیفتیم
حتماً به فکر انجام یک کار جدی باشیم تا او ً
و نه در نیرنگهای مالیان و همدستان سرمایهدار جهانیشان!
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خی��ال ه��م نکنی��م که ای��ن مالی��ان همینطور خودش��ان هجده س��ال اس��ت ک��ه آنجا
نشس��تهاند و آقای رفس��نجانی ب��ه همراه باند و گروهش تاج را از س��ر محمدرضا ش��اه
برداشته و عمامه را سر خود نهاده است همینطور علی شیرخدایی بوده! اینها در کادر
همین اس��تعمار نوین هس��تند و در همین کادر کار میکنند و بر سفره یغمای میلیارد
دالری ملت محروم و فقیر و گرس��نه ما نشس��تهاند .اما آیا نیروهایی هستند که مایل به
شکستن این خط باشند!
در ایران هفتاد میلیونی هنوز قلبهای بس��یاری برای ایران و سربلندی ایرانی و مبارزه
ضداستعماری میتپد!
ما میتوانیم و باید با همه دنیا روابط خوب و دوس��تانه داش��ته باش��یم اما نبایستی چه
آگاهانه و چه ناآگاهانه تحت تأثیر متدهای جدید و مدرن استعمار نوین قرار بگیریم و
تیشه به ریشه خودمان و ملت و مردمان بزنیم.
تنها دل ما برای میهن مان میسوزد؟

نمیت��وان مدعی ش��د که فقط ماه��ا دلمان برای وطنمان میس��وزد! ن��ه! خیلی عذر
میخواهم ش��وربختانه باید بگویم که در این هجده س��ال نه اینکه ما در اینجا هیچ کار
س��ازندهای انجام ندادیم! که جلوی حرکت و تحولآفرینی مردممان را هم گرفتیم! ما
چه ارمغانی از خارج به داخل فرس��تادیم! جز کش��تن یکدیگر! ج��ز فروختن یکدیگر!
جز فحاش��ی به یکدیگر ،جز حس��ادت و کینهورزی به یکدیگر ،جز اتیکت زدن و مارک
زدن به یکدیگر! جز به لجن کش��یدن یکدیگر! اما حاال موقع آن نرس��یده اس��ت تا یک
راه حلی علمی و واقعی و ملی و خردمندانهای را جس��تجو کنیم!؟ امروز چه باید کرد!
بس است خطای بزرگ این سالها که استعمار در دهان ما انداخت و اپوزیسیونهای
قالبی و وابسته به خارج هم آن را تقویت کردند و ارتجاع و بخشی از ملت ایران را تضاد
اصلی معرفی نمودند و ما را از مبارزه ضد استعماری بازداشتند و به جان هم انداختند
تا برادرکشی کنیم و آب به آسیاب دشمن بریزیم!
ای��ن تروره��ای چند س��ال اخیر هم خ��ارج از کادر اس��تعمار نبوده اس��ت! و هر تروری
بسیار حساب شده و دقیق به انجام رسیده است در خدمت به حفظ قدرت استعماری
خاصی در داخل کش��ور ما! اس��تعمارگران هرگاه که خطری احساس میکنند در باره
قط��ع برخی از روابط اقتصادیش��ان با ای��ران ،فوراً یکی در خارج ترور میش��ود تا ایران
تروریس��ت معرفی ش��ود و کش��ورهای دیگر نتوانند و جرأت نکنن��د وارد بازار اقتصادی
ایران بشوند!
ال ترور بختیار موقعی بوقوع میپیوندد که او همه کارمندان خود را مرخص نموده و
مث ً
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ال کار سیاس��ی جدیای انجام نمیدهد و با ازدواج جدیدش س��رگرم زندگی عادی
عم ً
اس��ت و بس��یاری از کارمندان دیروز او با دریافت حق بازنشس��تگی به کاری اقتصادی
مش��غول و سیاس��ت را رها نمودهاند! و درس��ت هنگامی که سفر رؤس��ای جمهور ایران
و فرانس��ه برنامهریزی میش��ود که این س��فرها میتواند میلیاردها دالر قرارداد جدید را
به امضا برس��اند ،آنهائی که مناف��ع دیرین خود را با انعق��اد قرادادهای جدید در خطر
میبینن��د متحد میش��وند و بختیار را ت��رور میکنند تا دیگر بار با تروریس��ت خواندن
ایران در سطح جهانی مانع عادیسازی روابط ایران و فرانسه بشوند!
خانم پری س��کندری در کتاب دادگاه بختیار نوش��ته است که دکتر بختیار به فرزندش
آق��ای گی بختیار گفته بوده اس��ت که ی��ا متعصبین جمهوری اس�لامی و یا یک دولت
خارجی او را خواهد کش��ت ،وی نام دولت خارجی را هم برده بود اما این مس��ئله هرگز
در دادگاه مطرح نشد!
در سال  1996یک نویسنده ترک به نام «اوغور مومجو» در ترکیه ترور شد و مطبوعات
اس��تعماری آن را به حس��اب ایران نوش��تند اما ب��رادر مقتول طی گفتگوئی ب��ا روزنامه
رادیکال چاپ استامبول فاش ساخت که برادرش چند روز پیش از ترور ،طی مقالهای
از کمک مخفی پنجاه میلیون دالری موساد به مسعود بارزانی پرده برداشته بود .اوغور
نویس��نده ترکی��ه مقاالتی پیرامون ارتباط مخفی حزب کمونیس��ت کردس��تان منتش��ر
ساخته بود و چنانچه پیش از این گفته شد اکثر کمکهای غربی به گروههای سیاسی
که عادتاً مواد مخدر هم در همان کشورهای مربوطه گروههای سیاسی برای به اعتیاد
کشاندن جوانان پخش میشود!!
ت��رور کاظم رجوی هنگامی رخ میده��د که گالیندوپل نماینده س��ازمان ملل گزارش
مثبت خود را در رابطه با حقوق بشر در ایران اعالم میکند و سر و صدای نزدیکی ایران
و آمریکا به طور علنی به گوش میرسد و با آزادی دو گروگان آمریکائی (رابرت پل هیل
و فرانک دید) افقهای جدیدی در روابط ایران با غرب گشوده میشود!!
منوچه��ر هزارخانی طی نامهای خصوصی که برای یکی از دوس��تانش در رابطه با ترور
کاظم رجوی نوش��ته اس��ت و آن فرد بخش��ی از آن نامه را در نش��ریه راه آزادی شماره 5
مرداد  69منتش��ر نموده اس��ت از مسائلی سخن میگوید که بس��یار حساس و جالب
توجه است:
کاظ��م تیرک خیم��ه دیپلوماس��ی م��ا ب��ود ،واکنشه��ای خودانگیخت��های لحظهای،
دقیقهها و احساس��ات پر سر و صدا یا پرخاشگریها و از کوزه در رفتنهای ناگهانیش
ال ب��ا خویش��تنداری دیپلوماتیک قرابتی داش��ت و ن��ه ...اغل��ب او را به قول
ک��ه نه اص ً
فوتبالیستها در وضعی قرار میداد که مرتب خطا کند و اخطار بگیرد ...کاظم از این
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نقاط ضعف که یکی دو تا نداش��ت مثل آبکش سوراخ سوراخ این نقاط ضعف بود ،این
نقاط ضعف نگذاشتند کاظم پس از  9سال فعالیت مدام و یکنواخت به یک کارشناس
عالیرتبه حقوقی که حواسش جمع است اعدام شده را شهید ننویسد ...تبدیل شود...
دنیای دیپلوماتیک که کاظم عین ماهی در وس��ط آن بود طبق موازین ش��ناخته شده
بینالملل��ی دنیای بده بستانهاس��ت ب��ه همین دلیل ش��باهت دیپلماتهای ماهر با
تجار محترک آن قدر زیاد است که گوئی سیبی را از وسط نصف کردهاند.
تفس��یر سخنان هزارخانی را به ش��ما محول میکنم اما در این مسئله شکی نیست که
چون جنگی تاریخی با جمهوری اس�لامی از س��وی تمامی مخالفان اعالم ش��ده است
هم��ه س��عی در آن دارن��د تا هر چه پیش میآی��د را به او وصل کنن��د!! و مارک زدن هم
آن چن��ان رواج یافت��ه ک��ه کمتر دلیری پیدا میش��ود تا اینکه در مس��یر حق و واقعیت
تحقیق کند از س��وئی چون در هنگام حیات خمینی رژیم عملیات تروریس��تی فراوانی
را ب��ه عهده گرفته ب��ود ،ناخودآگاه عملیات آتی هم به حس��اب جاری او واریز میش��د
خصوصاً اینکه در این عملیات تروریس��تی هر چند بازاره��ای ایران در محدودههای از
پیش تعیین ش��ده باقی میماند و ایران همچنان از نظر جهانی منزویتر میشود ،اما
برای آفریدن رعب و وحشت در میان مخالفان هم بهره نیکوئی میبرد و شاید به همین
خاطر اس��ت که در س��طح جهانی س��ابق بر این کمتر در تالش بود تا خود را به دور از
این عملیات نش��ان بدهد که بابا به خدا ما نیس��تیم!! دیگران میزنند و به حس��اب ما
میگذارند! از س��وئی در میان دریای مالیان جاهل در ایران هس��تند افرادی که به دور
از کادر رس��می و دولتی ،در نمازی و یا س��خنرانی و نطقی از ترور کسی ابراز خرسندی
میکنند بویژه اگر آن کس عنصر ضدانقالبی باشد!!
برخ��ی دیگ��ر از تروره��ا به کش��ورهای عرب منطق��ه مربوط میش��ود که نظامی��ان و یا
سیاس��یونی را به عنوان کارشناس ضد ایران ،با پرداخت میلیونها دالر تقویت نمودند
ام��ا نتیج��ه کار نه اینکه مثبت نب��ود بلکه منفی و ض��د منافع کلی آن کش��ور بود! لذا
چه بس��ا که س��ازمان امنیت آن کش��ورها که با اکثر کش��ورهای غربی روابطی امنیتی،
اقتصادی ،سیاس��ی دارند ،با همان ایده منزوی نمودن ایران به بهانه تروریس��ت بودن
مزدبگیران دیروز خود را از میان بردارند! یعنی یک تیر و دو هوا!
برخ��ی دیگ��ر از ترورها به افش��ای روابط ای��ران و آمریکا مربوط میش��ود و جریان ایران
گی��ت! ک��ه در آن افش��اگریها برخی از ایرانیان اس��ناد محرمانه س��یا را در مخالفت با
جمهوری اسالمی افشا نمودند و همان افشاگریها اعدامهائی را در ایران و ترورهائی
را توسط غرب در خارج در پی داشت.
تروره��ای دیگ��ری هم ب��ه همکاران س��ابق نیروه��ای اطالعات��ی غرب مربوط میش��د

من با خدا رقصیدم407 /

که س��الها ب��ا دریافت حقوق ماهیانه بر آن ش��دند تا از گروه خود جدا ش��وند و کاری
مس��تقل بکنند ،یا هم برای بازگش��ت به کش��ور روابطی مطبوعاتی و ...ب��ا ایران برقرار
کردن��د و یا ه��م در بعضی از قراردادهای اس��تعماری امنیتی با نوک��ران ایرانی خود که
حقوق گروهش��ان را با مواد مخدر و حمل و نقل و فروش آن پرداخت میکردند و افراد
در ف��روش و انتقال مواد و دالره��ا به مناطق خاورمیانه ،آمری��کای التین و خلیجفارس
دچ��ار تخلفات قراردادی ش��ده و توس��ط همان نیروه��ای امنیتی ترور ش��دند .بعضی
از نش��انههای ردیابی هم س��ناریوهائی از پیش نوش��ته شده بوده اس��ت که استعمار و
نوک��ران ایرانی آن چون فیلمی از قبل نوش��ته ،تلهها چیده ،افرادی را کش��ته و افرادی
دیگر را هم به دام انداختند...
ترور دوس��ت گرامی من دکتر کورش آریامنش به من این گس��تاخی و ش��جاعت را داد
ت��ا اینکه دیگر بیش از این در رابطه با اس��تعمار نوین و تروریس��م س��کوت نکنم! لذا از
همان روزی که پرونده تحقیق ترور دکتر آریامنش در پاریس توس��ط قاضی مجرب ژان
لوئ��ی بروگیر باز ش��د ،من ط��رح ترورهای اس��تعماری را مطرح و اجازه ن��دادم تا خون
دکتر آریامنش باعث معامله اس��تعمارگران ش��ود!! زیرا مسئله تحریم اقتصادی ایران و
تروریس��ت خوان��دن ایرانی و ضدیت با ان��رژی اتمی ایران یک نیرنگ اس��تعماری علیه
منافع مردم ماست به همین خاطر من به رئیس جمهور فرانسه نوشتم که در کنفرانس
تابستان  ،1996کلینتون و اسرائیل ترور دکتر آریامنش و دیگران را مطرح خواهند کرد
تا گفتگوی انتقادی با ایران را زیر عالمت س��ئوال ببرند! باید بدانید که دست استعمار
نوین در این ترورها رنگین اس��ت و حس��اب ملت ایران با اس��تبداد حاکم جداس��ت .ما
نمیخواهیم که ایران در تحریم اقتصادی بماند و مردم ما روز بروز گرس��نهتر بش��وند و
کشورهای دالل و کمپانیهای استعماری جیبهای خود را پر کنند!!
از سوئی نباید فراموش کرد که تمامی کشورهای مقتدر شرق و غرب در ایران از سالها
پی��ش دارای نف��وذ و نیروه��ای مخفی بودهاند و س��اختار ای��ن نیروها ب��ا انقالب از هم
نپاش��یده اس��ت بدین رو هنوز فراوانند نیروهائی که در گوشه و کنار قدرتند اما وابسته
به سازمانهای امنیتی بیگانه!! در ترور بختیار و دادگاه میکونوس فاش شد که وجود
دارند مأمورانی امنیتی که جاس��وس دو جانبه هستند یعنی هم برای یک کشور غربی
کار میکنن��د و هم برای ایران و در هن��گام انتخاب ،غرب را به ایران ترجیح میدهند!!
و یا در رابطه با پرونده هدایتالله زندهدل به خوبی ش��اهد بودیم که عناصری وابس��ته
به اس��رائیل سالها چه تخلفاتی در داخل کشور انجام داده و تا چه جایگاههای بزرگ
اقتصادی ،سیاس��ی نفوذ کرده بودند و چه اختالسها و کارهای خالفی مرتکب ش��ده
بودند که بیا و ببین! و در هنگام دادرسی همین پرونده ،زندهدل تالش میکرد تا خود
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را جلوی آمریکا بداند نه اسرائیل! و حداکثر دوستان سابقش را هم به مسلخ بکشد!...
خ��ب همی��ن باندها بخوب��ی میدانن��د در تمامی دس��تگاههای مملکت نف��وذ کرده و
سالها به بیگانه و جیب خودشان خدمت کنند ...پس مسئله تروریسم و استعمار نوین
مس��ئلهای حس��اس و پیچیده اس��ت که هم دولتمردان و هم ملیگرایان و خردمندان
باید با دیدی درس��ت و اصولی با آن برخورد کنند خصوصاً که در ایران هفتاد میلیونی
خ��ر کردن و یا خری��دن چهار تا فقیه و مجتهد برای گرفتن فتوائ��ی و یا تحت تأثیر قرار
دادن یک نیروی امنیتی کاریست بسیار ساده و آسان! بویژه وقتی که گوشههای دالر
هم پیدا باشد!!
اس��تعمار نوین در برنامهریزیهای خود آنقدر دقیق و حس��اب ش��ده عمل میکند که
در ترورها نیروهائی را غیرمس��تقیم به خدمت میگیرد که روح آنها هم از اصل جریان
بیخبر است!
�لا وقت��ی دولت فرانس��ه م��وی دم��اغ اس��رائیل و آمریکا میش��ود ،دفتر ش��هرداری
مث ً
نخستوزیر فرانسه بمبگذاری میشود! و پیش از آنکه کسی اعالمیهای بدهد تمامی
رس��انهها جنجال راه میاندارند ک��ه کار جدائیطلبان کورس میباش��د! حاال اگر هم
کورسیها آن بمب را نگذاشته باشند با کمال افتخار و سربلندی از انتساب آن به خود
خوش��حال و خرس��ند میش��وند و آن را یک پوئن قوی در نبردش��ان علیه دولت فرانسه
میدانند!! حاال بمب گذار اصلی که بوده است و چه پیام محرمانهای به دولت فرانسه
داده است! از اسرار تاریخ خواهد بود که هیچ کس جرأت طرح آن را به خود نمیدهد!
اما کورسهای ضدفرانس��ه که امکان دارد روحشان هم از آن عملیات بیخبر باشد ،از
انتشارات آن عملیات به خود شادان میشوند!!
و ی��ا اینک��ه وقتی فرانس��ه با ریاس��ت جمهوری ژاک ش��یراک اق��دام جدی ب��رای پایان
بخشیدن به قتل عامها در یوگسالوی سابق میکند و چند موضع سربها را با موشک
میزن��د!! ناگه��ان در پاریس بمبهائی میترکد و همه ،آنها را به حس��اب اس�لامیون
میگذارند!! تازه ماشین سفارت ایران را هم هنگام عبور از میدان اتوال پاریس متوقف
میکنند و تلویزیونها هم فیلم میگیرند و شب هم پخش میکنند که بعله! با همین
ماشین سفارت بمبها را گذاشته بودند!!
و ی��ا اینکه وقتی آمریکا میخواهد پایگاههای اتمی ایران را پیش از انتخابات کلینتون
بزند ،ناگهان هواپیمای  TWAرا میزند ،پیش از هر تحقیقی رس��انهها ایران را نش��انه
میرون��د! ام��ا چنانچه من نوش��ته و پیشبینی نموده ب��ودم و بع��د از انتخابات آمریکا
مشخص میشود که یک موشک آمریکائی هواپیما را زده است و چون منافع استعمار
نوین و متفقین جهانی در خط آمریکا و اس��رائیل در خطر اس��ت س��ر و ته قضیه هرگز
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مش��خص نخواهد ش��د و مس��ئله در ابهام خواهد ماند و خون قربانیان در بازار جهانی
قدرت و سیاست و بیزنس فراموش خواهد شد!
خیل��ی از ترورها را س��ازمانهائی برنامهری��زی میکنند که افتخاراتش را پیش��اپیش به
ال وقتی که چند گروه علیه جمهوری اس�لامی رس��ماً
حس��اب دیگران گذاش��تهاند! مث ً
اعالم جنگ نمودهاند ،حزب جمهوری اس�لامی و دفتر نخس��توزیری منفجر میشود
و دهها نفر از مقامات باالی رژیم کش��ته میشوند مدتی میگذرد و کسی مسئولیت را
بعهده نمیگیرد! اما هر گروهی که مخالف مالیان است با شوق و افتخار حاضر است
که این کارها را به نام خودش به ثبت برس��اند! اما برنامهریز اصلی آن که بوده اس��ت؟
پرسش��ی است که شاید تا به امروز هم کسی نداند که کشمیری (کسی که کیف بمب
را به دفتر نخس��توزیری برد) مس��ئول امنیت دفتر نخس��توزیر (در زمان هویدا) بوده
است و از مقامات باالی ساواک آموزش یافته در اسرائیل و آمریکا (موساد و سیا)!
برخورد دایی جان ناپلیونی؟

نکتهایک��ه ش��اید به ذهن برخی بیاید مس��ئله برخ��ورد دائی جان ناپلئون��ی نمودن با
قضایاس��ت که خیلیها نمیخواهند بر آن باش��ند که همیشه به همه چیز ،اول ،شک
کنند!!
ال اگر ما به چیزی اول شک
در فلس��فه قدیم مس��ئله شکاکیون وجود داشته اس��ت و ک ً
نکنی��م نمیتوانیم آن را خوب کالبد ش��کافی و ضدضربه کنیم! ش��ک آغازی اس��ت بر
یقی��ن!! یعنی اگ��ر به پدیدهای در ابتدا با ش��ک ن��گاه نکنیم نخواهیم توانس��ت نقاط
ضعف و قوت آن را بررسی و حالجی کنیم!
و یا اینکه بود هر کشور و دولتی به بود اداره ضد اطالعات آنست که اگر ضد اطالعات
نباش��د هیچ حکومت و دولتی دوام نمیآورد! پس باور به اس��تعمار نوین و نیرنگهای
پر رنگ آن ،نیروی ضد اطالعات و شک ما را در جهت مثبت تقویت میکند!! بر همین
اساس امروز که بشر وارد عصر و دورانی نوین میشود ما هم باید ذهنیت دگم و خشک
و بس��ته خ��ود را وارد فضائ��ی نوین بنمائیم و اگر س��ربلندی و افتخار م��ردم و میهنمان
برایمان اهمیت دارد ،خودخواهیهای فردی و گروهی را به کناری نهیم و با ش��جاعت
و گس��تاخی و دانش ،دشمن اصلی را اس��تعمار بدانیم و در جهت مبارزه و نبرد با او از
خود فداکاری نشان داده و به جای وارد بازیهای آنها شدن بازی جدیدی بیافرینیم و
آنها را وارد بازی خود کنیم و چوب الی چرخشان بگذاریم و موئی شویم در دماغشان.
ب��ا چکام��های از دکتر خوئی س��خن امش��ب را به پایان رس��انده و به پرس��شها پاس��خ
خواهیم گفت:
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منبر چو تخت گشت ،یقین دان که دیرتر
بر پای ماند خواهد کاخ ستمگری
این راز چیست؟ بار خدایا! که در جهان
کاالی هر بال را مائیم مشتری؟
از چاله در نیامده پوئیم راه چاه:
گوئی که در سرشته به جانمان نگون سری
اما نه آن گذشت؟ این نیز بگذرد!
گر تو به پای جان ره آینده بسپری
میباش تا هنوز هزاران گل آورد
فرهنگ ما به گلشن فرهنگ پروری!
ای اهورامزدا!! آفریننده دانا و توانای ما تو هستی
و هر دیگرگونی و شدنی در اراده تو و به خواست
و کوشش و تالش ماست ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن
ای دیگر سازنده دلها و دیده ها
ای گرداننده روزها و شبها
ای دیگر سازنده بودنها و  تواناییها دیگرگون
ساز بودنمان را به بهترین بودنها
تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و  آرامش بخش و یار جو باش
نیایش نوروزی
درود بر پروردگار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در سیاهی و
تاریکی آفرید و این دو را از هم ،دیگر نمود و فرمان به ستایش نور
داد که نیکو بود.
درود ب��ر پی��ام آوران آزادیبخ��ش و خردمند و مهرگس��تر ،میترا ،زرتشت ،اس��پارتاکوس
پیروز  ،بودای انس��ان س��از ،ک��وروش آزادیبخ��ش و رهاننده ی جانب��از ،مانی و مزدک
برابرج��و .درود ب��ه باب��ک خرم دین ،خیام کیوان نیش��ابوری ،فردوس��ی پیروز پارس��ی،
حاف��ظ رن��د ش��یراز ،مول��وی فرزند بل��خ و بخ��ارا ،عی��ن القض��ات ،س��هروردی .درود بر
کس��روی و دش��تی .درود ب��ر ک��وروش آریامن��ش .درود ب��ر زرتش��تها و تش��ت زری��ن
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آرام��ش ،آس��ایش ،آگاه��ی ،خ��رد و دانش .درود ب��ر یزدان پ��اک که با مه��ر و مهربانی
رام��ش آفرین��ی و ش��ادی و عش��ق را در ه��ر کج��ای ای��ن جهان زیب��ا برای هر اندیش��ه
و ب��ا هر ریش��ه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاش��ت تا ش��ب تاری��ک را به نور
خورش��ید ،زمستان س��رد را به بهار سرس��بز ،تنهایی را به همراهی ،درد را به تندرستی،
خش��م و کین��ه را به گذش��ت و بخش��ش بس��پاریم.پروردگارا در این هن��گام دل انگیز و
زیبائ��ی که جهان و هس��تی پایان گردش س��االنه زمین بر پیرامون خورش��ید پرفروغ و
آذرخش هس��تی جش��ن میگیری��د همه ما با هم هم��آوا و همدل از اه��ورا مزدای بزرگ
خداون��د دانائ��ی و توانائ��ی رامش��خواهی و آرام��ش گس��تر خواه��ان روزها ،هفتهه��ا،
ماهها و س��الهای سرش��ار از آرامش ،آس��ایش ،تندرس��تی ،ش��ادی و مهربانی هستیم.
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و
روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید.
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را
شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی
یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانههایشان بگسترانید.
جشن سیزده بدر و بهار

از هنگام��ه ای ک��ه میت��را ش��هریگری آریائ��ی را پای��ه نه��اد و عل��وم هفتگان��ه را ب��ه
بش��ر آموخ��ت ک��ه از جمل��ه س��تاره شناس��ی و نج��وم ب��ود و س��ال را ب��ه دوازده
م��اه و ه��ر م��اه را ب��ه س��ی روز و ه��ر هفت��ه را ب��ه هف��ت روز و ه��ر س��ه م��اه را ب��ه
فصل��ی ک��ه در هنگامههائ��ی همی��ن فصله��ا نی��ز س��ال بودن��د تقس��یم ک��رد.
او که پای گذار شهریگری و خردورزی و دانش پژوهشی انسان و پیام اور توحش به سوی
مدنیت و شهریگری بود جشن ،شادی ،ترانه ،موسیقی ،پایکوبی و دست افشانی پاک
را نشانه و دلیل محکم و پایداری برای رشد روح و روان و جسم و اندیشه آدمی دانست  .
ل��ذا ه��ر روز را نام��ی نه��اد و ه��ر ن��ام را بهان��ه ای و با ه��ر بهان��ه ای جشنی« .جش��ن
به��ار» ک��ه ام��روزه ب��ه «ن��وروز» ش��هرت یافت��ه اس��ت از نخس��تین روز فروردی��ن آغ��از
و ت��ا دوازده��م فروردی��ن ب��ه ن��ام و ی��اد دوازده م��اه س��ال و دوازده امشاس��پندان و
فرش��تگان نیک��ی و پاک��ی و مهرگس��تر اهورائ��ی ب��ود ادام��ه یاف��ت و پایان این جش��ن
خجس��ته به��اری در س��یزدهمین روز به��ار با خروج از روس��تاها و ش��هرها و ب��ه دامان
دش��ت و بوس��تان و گلس��تان و کن��ار آب رفت��ن و ب��ا بزرگداش��ت طبیع��ت زیب��ا ،پایان
جش��نواره به��ار را هم��ه ب��ا ه��م بس��ان کنگ��ره و نشس��تی ب��زرگ جش��ن میگرفتن��د.
پاسداش��ت و سپاس از س��بزه و سبزوار و طبیعت که با برکت گرفتن از خورشید آن مهر
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تابان به زمین و انس��ان ،حیات و هس��تی میبخش��د از فرامین اهورائی و اوستائی شد.
از نخس��تین روزه��ای به��ار و واپس��ین روزه��ای زمس��تان س��رد در پاسداش��ت
س��بزه و س��بزوار و طبیع��ت و روی��ش و ش��کوفائی ,انس��ان آریائ��ی س��بزه ای
در خان��ه میان��دازد و در پای��ان جش��نواره به��اری و در س��یزدهمین روز به��ار
و س��بزه خان��ه را ب��ه سبزس��تان طبیع��ت ب��رده و در آب روان آن��را ره��ا میکن��د.
«سیزده به در چارده به تو سال دگر خانه شو»
یک��ی دیگ��ر از برنامهه��ای «جش��ن س��یزده ب��در» دی��د و بازدیده��ا و آش��نائیهای
عموم��ی ب��وده اس��ت ب��رای برگزیدن همس��ر .دختران و پس��ران در جش��نواره س��یزده
ب��در از ش��هرها و مح�لات و روس��تاهای مختل��ف در فض��ای ب��از و آزاد طبیع��ت ب��ا هم
آش��نا میش��ده اند و ت��ا پای��ان فروردین م��اه و اردیبهش��ت و خ��رداد ماهه��ای برگزاری
جش��نهای پیون��د زناش��وئی و همبس��تگی خانوادگ��ی ب��وده اس��ت و بزرگتری��ن و
بیش��ترین جش��نهای عروس��ی در «بهار» و «مهرگان» و «س��ده» برگزار میش��ده اس��ت.
جش��ن س��یزدهمین روز به��ار ک��ه از فرهنگ و تم��دن هفتهزار س��اله آریائ��ی میترائی
برخاس��ته اس��ت ب��ه تمام��ی ملیته��ا و اق��وام و ادی��ان جه��ان منتق��ل ش��ده اس��ت.
مص��ر باس��تان از دوران فراعن��ه ک��ه ب��ه پنجه��زار س��ال میرس��د جش��ن به��ار در پایان
دومی��ن هفت��ه آن ب��ه دش��ت و دم��ن و کن��ار رودخانهه��ا و آب میرفت��ه و میرون��د
و آن��را گرام��ی میدارن��د و درس��ت س��نت س��یزده ب��در آریائ��ی را انج��ام میدهن��د.
جشن سیزده بدر و بهار در مصر هم اکنون نیز رواج دارد و به نام«  شم النسیم» یک روز
تعطیلی در این کشور است.
جش��ن بهار در چین نیز از هزاران س��ال پی��ش به مدت یک هفت��ه و دومین هفته بهار
برگزار میشود و یکی از بزرگترین جشنهای این کشور است.
در جش��ن بهار س��ال گذش��ته در چین بیش از هجده میلیارد پیامک رد و بدل ش��د ،و
برخی از بودائیان بر این باورند که در نخس��تین روز بهار بودا کاخ پادش��اهی را رها کرد
و به طبیعت زیبا رفت و در سیزدهمین روز بهار صدها تن به او پیوسته و در پیرامون او
سقرههای جشن بهار را گسترانیدند  .
یهودیان جهان جش��ن بهار و س��یزده بدر را با عنوان «پس��ح» میشناس��ند و روز خروج
آنها از س��رزمین مصر .موس��ی به نزد فرعون آمده و از او رخصت میگیرد تا به قوم یهود
اج��ازه بدهد تا جش��ن س��یزده بدر را که یک س��نت دیرین اس��ت به پیک نی��ک بروند.
فرعون موافقت میکند و ش��تابان موس��ی فرمان را به مردم��ش میدهد تا ثروتها را جمع
آوری نم��وده و گوس��فندان را قیمه کنند و بدون فرصت برای س��اختن خمیرترش برای
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ن��ان نانه��ای فطی��ر را پخته و در بام��داد س��یزدهمین روز بهار برای پیک نیک س��االنه
سیزده بدر از شهر خارج شوند.
شبانگاه که فرعون بازگشت یهودیان را نمیبیند سپاهش را به دنبال آنها روان میکند.
افسانه دروغ سیزده

ش��ایان یاد آوری اس��ت ک��ه دقیقا دروغ س��یزده و ماهی آوریل که ام��روز در همه جای
جهان متداول اس��ت از همین خروج قوم یهود ار مصر و دروغ و ش��وخی بزرگ موس��ی
با فرعون آغاز ش��ده اس��ت که موس��ی به فرعون به دروغ گفت که میخواهیم برویم به
خارج ش��هر برای گذراندن س��یزده و گرامیداش��ت شم النس��یم و از آن روز تا به امروز
دروغ سیزده و ماهی و شوخی آوریل در همه جای جهان پراکنده شده است
در باور تمامی زرتش��تها و مانی و مزدک نیز س��یزدهمین روز بهار جش��ن بزرگداش��ت
طبیعت و برگزاری پیک نیک بزرگ است.
در باور مس��یحیان جشن سیزده بدر با نام «پاک» که نامی آریائی ایرانی است و بیانگر
پاکی و تمیزی طبیعت میباشد بعنوان روزی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد ه
است و دیگر بار حیات گرفته است بهترین و بزرگترین جشن و عید آنهاست.
توضی��ح دو نکته ضروریس��ت :نخس��ت اینکه اگر در رابطه روز برگزاری جش��ن س��یزده
ب��در ایرانی اوس��تائی آریائی با جش��نهای چینی ،مصری ،یهودی ،مس��یحی و  ..چند
روز اختالف مش��اهده میشود بر اساس س��نجش روزها و سال بر اساس خورشید و ماه
است.
تنها سالش��مار ایرانی ثابت و عقلی و منطقی اس��ت زیرا بر اس��اس خورش��ید محاس��به
میش��ود ام��ا دیگ��ر سالش��مارها چون قم��ری میباش��د و بر اس��اس ماه تنظیم میش��ود
اصلی ترین دلیل اختالفات چند روزه با جش��نهای «ش��م النس��یم»« ،پسح»« ،پا ک» و
غیره با «جشن سیزده بدر» ماست.
نکته دوم مسئله نحس��ی بودن سیزده میباشد .ایرانیان هرگز سیزده را نحس ندانسته
ان��د و ای��ن برداش��ت از فرهنگهای دیگر گرفته ش��ده اس��ت :یونانی��ان دوازده نماینده
بعن��وان س��خنگویان دوازده ال��ه و خدا داش��تند که روزی س��یزدهمین ف��رد وارد جمع
دوازده میشود و چون نمایندگی او پذیرفته نمیشود ،سیزدهمین فرد دوازده تن دیگر را
به قتل میرساند و از آن پس سیزده بعنوان نحسی از فرهنگ یونانی به دیگر سرزمینها
سرایت میکند.
حتی برخی از آمیختن ماه قمری در برابر ماه و خورشید در سیزدهمین روز بهار سخن
گفت��ه و بر این باور بوده اند که این تصادف یک س��یاهی و تاریکی روزانه ای را در پی
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داشت.
در فرهنگ مصر و فراعنه نیز در سیزدهمین روز بهار موسی تمامی یهودیانی که نقش
مهمی در س��اختار اداری کشور داشتند ،یعنی بردگانی که سخت ترین کارها را انجام
میدادند را از کش��ور خارج کرده و کارهای دولت و ملت برای چند ماه فلج ش��ده بود را
بعنوان روزی نحس گرفته بودند.
در فرهنگ مس��یحیان نیز سیزدهمین عضو گروه حواریون عیسی که در شبانه سیزده
بهار به فرزند خدا خیانت کرده و او را لو داده و در س��یزدهمین روز بهار او را به صلیب
میکشند نیز روزی نحس محسوب شده است.
در فرهنگ سیاهپوستان و سرخپوستان نیز در سیزدهمین سال آفرینش هستی واقعه
ای سهمگین و ناگوار پدید میآید و زلزله ای بزرگ بخشی از زمین را ویران میکند.
در نگاه برخی از س��امیان س��یل بزرگ و ویرانگری که همزمان با کشتی نوح پدید آمد
در سیزدهمین روز بهار بود.
ام��ا ب��ا همه اینها ما تمامی نیکیها و پاکیها و خوبیهای هس��تی و مه��ر تابان و طبیعت
سرسبز بهار زیبا و شکوفا را سالها و قرنها و هزارههاست که بعنوان سیزده بدر و یکی از
بزرگترین جشنهای پاک گرامی میداریم
سفره هفت سین
سفره هفت سین که از زمانه جمشید شاه متداول شد نهادن هفت سمبل بر سفره که
هریک از این س��ه  :یعنی  -عدد هفت  -نوع س��مبل و  -خود س��فره  ,فلس��فه ای داشته
است.
نخس��ت اینکه عدد هفت از هنگامه میترا دارای ارج و احترام و جایگاه ویژه ای در نزد
آریائیان بوده است که در کتاب میترا پایه گذار شهریگری جهان آنرا شرح داده ایم.
هف��ت روز هفت��ه و هفت اختری که پیرامون زمین میچرخن��د ،هر چند تا به امروز عدد
آنها به نه رس��یده و در آن روزگاران هنوز هفت س��یاره کش��ف ش��ده بود و نیز بر اس��اس
س��رودههای فردوسی ،جمشید شاه که نوروز را آغاز س��ال میگذارد و مجموعه چهارده
گان��ه ای از ارگانه��ای حکومتی و مردمی و آئینی و لش��کری میآفریند که هفت نصف
آن میباشد
و هفت آس��مان و هزار و یک  بهره وری دیگر از عدد هفت بیانگر فلس��فه قداس��ت این
عدد بوده است.
س��فره نیز ک��ه نمایانگ��ر برکت و خ��وردن و نوش��یدان و پذیرائ��ی ک��ردن از میهمان و
خویش��ان بوده است نیز برای ایران و آریائیان از قداست ویژه ای برخوردار بوده است و
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سمبل هفتگانه نیز برگرفته از نمونهها و نشانههائی از:
۱ـ هستی،
۲ـ قدرت و توانمندی،
۳ـ سرمایه و ثروت،
۴ـ آئین و اندیشه و دانش،
۵ـ طبیعت،
۶ـ شیرینی،
۷ـ شادی ،بوده است.
بخاطر پاسداش��ت شاه و یا شاهنشاه حرف نخس��ت این نام را که شین میباشد گرفته
و بر س��فره هفت ش��ین مینهاده اند :شمشیر ،شمش ،شاهنامه ،ش��یرینی ،شاهتوت،
شکر ،شربت ،شیده (شمع) و.
اما پس از هجوم تازیان و اس�لام به ایران و ممنوعیت آئین و مراس��م آریائی در هنگامه
خالف��ت بنی امیه اندیش��مندان آریائ��ی با نفوذ به دربار یزید و جایگزین نمودن س��ین
بجای شین توانستند یکی دیگر از نشانههای فرهنگ کهنسال ایران را پاس بدارند.
سین نخستین حرف سید و سیادت و سیدی تازی است که به معنای آقا و آقائی است
و تازیان هر مردی را با واژه سید و زن را با واژه سیده صدا میکنند.
فلسفه چهارشنبه سوری به روایت سیاوش در اوستا

س��ور ب��ه معنای میهمانی و جش��ن میباش��د و اما چرا چهار ش��نبه س��وری و چرا آتش
برافروختن و چرا از روی آتش پریدن؟
براس��اس س��رودههای پیروز پارس��ی ،حکیم فردوسی ،س��یاوش فرزند کاووس شاه در
هفت سالگی مادر را از دست میدهد .پادشاه همسر دیگر را بر میگزیند.
سودابه که زنی زیبا و هوس باز است عاشق سیاوش میشود:
یک��ی روز کاووس ک��ی ب��ا پس��ر
نشس��ته ک��ه س��ودابه آم��د ز در
ز ن��اگاه روی س��یاوش بدی��د
پ��ر اندیش��ه گش��ت و دل��ش ب��ر دمی��د
زعش��ق رخ او ق��رارش نمان��د
هم��ه مه��ر ان��در دل آت��ش نش��اند
س��ودابه در اندیش��ه ب��ود ت��ا ب��ه گون��ه ای س��یاوش را ب��ه کاخ خوی��ش بکش��اند.

... / 416باوخ رد ار ادخ

دخت��ر زیب��ا و ج��وان خ��ود را بهان��ه حض��ور س��یاوش ک��رده و او را ف��را خوان��د:
ک��ه بای��د ک��ه رنج��ه کن��ی پ��ای خوی��ش
خوی��ش
ب��االی
س��رو
م��را
نمان��ی
نوبه��ار
چ��ون
خوی��ش
بیاراس��ته
ه��زار
ماهروی��ان
از
ه��م
بگ��ردش
آن گاه ک��ه س��ودابه س��یاوش را در
کاخ خوی��ش یاف��ت ب��ه او گف��ت:
ه��رآن ک��س ک��ه از دور بین��د ت��را
ت��را
برگزین��د
و
بیه��ش
ش��ود
زم��ن ه��ر چ��ه خواه��ی ،هم��ه کام ت��و
ب��ر آرم ،نپیچ��م س��ر از دام ت��و
م��ن این��ک ب��ه پی��ش ت��و افت��ادهام
ت��ن و ج��ان ش��یرین ت��را دادهام
س��ودابه پس از این که از مهر و عشق خود به سیاوش میگوید و هم زمان به او نزدیک
میشود ،ناگاه اورا در آغوش کشیده و میبوسد.
س��رش تن��گ بگرف��ت و ی��ک بوس��ه داد
ی��اد
ن��اورد
ش��رم
از
ک��ه
همان��ا
رخ��ان س��یاوش چ��و خ��ون ش��د ز ش��رم
گ��رم
خون��اب
ب��ه
م��ژگان
بیاراس��ت
چنی��ن گف��ت ب��ا دل ک��ه از کار دی��و
خدی��و
کی��وان
داراد
دور
م��را
ن��ه م��ن ب��ا پ��در ب��ی وفای��ی کن��م
کن��م
آش��نایی
اهرم��ن
ب��ا
ن��ه
سیاوش با خشم و اضطراب و دلهره به نامادری خود گفت:
مهت��ری
ه��م
و
بانوان��ی
س��ر
م��ن ای��دون گمان��م ک��ه ت��و م��ادری
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س��یاوش خش��مناک از جای برخاسته و عزم خروج از کاخ سودابه را کرد .سودابه که از
برمال شدن واقعه بیم داشت ،داد و فریاد کرد و درست بسان افسانه یوسف و زلیخا دامن
پاره کرد و گناه را به س��یاوش متوجه کرد و چنان چه در نمایش��نامه افس��انه ،افسانهها
نوش��تیم ،اکثر افسانههای سامی ،افس��انه شاهنامه میباش��ند که رنگ و روی سامی
گرفته است و نیز در آیین اوستا نوشته ایم که کتاب اوستا یک کتابخانه کتاب بوده است
که تاریخ شاهان ایران یکی از  120جلد کتاب ،کتابخانه اوستا میباشد و چگونگی به
نظم در آوردن آن را توسط فردوسی در زندگی نامه پیروز پارسی ،یعنی حکیم ابوالقاسم
فردوسی شرح داده ام ...باری سیاوش به سودابه میگوید که پدر را آگاه خواهد کرد.
از آن تخ��ت برخاس��ت ب��ا خش��م و جن��گ
ب��دو ان��در آویخ��ت س��ودابه چن��گ
ب��دو گف��ت م��ن راز دل پی��ش ت��و
بگفت��م نهان��ی ب��د اندی��ش ت��و
م��را خی��ره خواه��ی ک��ه رس��وا کن��ی ؟
ب��ه پی��ش خردمن��د رعن��ا کن��ی
ب��زد دس��ت و جام��ه بدری��د پ��اک
ب��ه ناخ��ن دو رخ را هم��ی ک��رد چ��اک
برآم��د خ��روش از شبس��تان اوی
فغان��ش ز ای��وان ب��ر آم��د بک��وی
در پی جار و جنجال س��ودابه ،کیکاووس پادش��اه ایران از جریان آگاه شد و از سیاوش
توضیح خواس��ت .س��یاوش به پدر گفت که پاکدامن است و برای اثبات آن آماده است
ت��ا از تونل و راه��رو آتش عبور کند .س��یاوش گفت که اگر من گناهکار باش��م در آتش
خواهم سوخت و اگر پاکدامن باشم از آتش عبور خواهم کرد.
سراس��ر هم��ه دش��ت بری��ان ش��دند
س��یاوش بیام��د ب��ه پی��ش پ��در
یک��ی خ��ود و زری��ن نه��اده ب��ه س��ر
س��خن گفتن��ش ب��ا پس��ر ن��رم ب��ود
س��یاوش ب��دو گف��ت ان��دوه م��دار
کزی��ن س��ان ب��ود گ��ردش روزگار
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س��ری پ��ر ز ش��رم و تباه��ی مراس��ت
س��یاوش س��په را بدانس��ان بتاخ��ت
ت��و گفت��ی ک��ه اس��بش ب��ر آت��ش بس��اخت
ز آت��ش ب��رون آم��د آزاد م��رد
لب��ان پ��ر زخن��ده ب��رخ همچ��و ورد
چ��و بخش��ایش پ��اک ی��زدان ب��ود
دم آت��ش و ب��اد یکس��ان ب��ود
برانگیختن��د
لش��کر
س��واران
هم��ه دش��ت پیش��ش درم ریختن��د
س��یاوش به تندرستی و چابکی و چاالکی به همراه اس��ب سیاهش از آتش عبور کرد و
تندرست بیرون آمد.
یک��ی ش��ادمانی ش��د ان��در جه��ان
می��ان که��ان و می��ان مه��ان
س��یاوش ب��ه پی��ش جهان��دار پ��اک
بیام��د بمالی��د رخ را ب��ه خ��اک
ک��ه از نف��ت آن ک��وه آت��ش پرس��ت
هم��ه کام��ه دش��منان ک��رد پس��ت
ب��دو گف��ت ش��اه ،ای دلی��ر جه��ان
ک��ه پاکی��زه تخم��ی و روش��ن روان
پارس��ا
م��ادر
از
ک��ه
چنان��ی
بزای��د ش��ود ب��ر جه��ان پادش��ا
س��یاوخش را تن��گ در ب��ر گرف��ت
زک��ردار ب��د پ��وزش ان��در گرف��ت
م��ی آورد و رامش��گران را بخوان��د
هم��ه کامه��ا ب��ا س��یاوش بران��د
س��ه روز ان��در آن س��ور م��یدر کش��ید
نب��د ب��ر در گن��ج بن��د و کلی��د!
این اتفاق و آزمایش عبور از آتش در بهرام ش��ید( س��ه ش��نبه )آخر سال روی داده بود و
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از چهار ش��نبه تا ناهید ش��ید(جمعه یا آدینه) جش��ن ملی اعالم شد و در سراسر کشور
پهناور ایران به فرمان کیکاووس س��ور چرانی و ش��ادمانی برقرار شد .و از آن پس به یاد
عبور س��ر فرازانه س��یاوش از آتش همواره ایرانیان واپسین ش��بانه بهرام شید (سهشنبه
شب) را به یاد سیاوش و پاکی او با پریدن از روی آتش جشن میگیرند
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س��یاوش اوستا در مردادماه س��ال  6979آریایی میترایی در دامان بانو زهرا میرزایی و
در آغوش عباس عباسی در محله نوغان مشهد چشم به جهان گشوده است.
از  14سالگی نوشتن را در روزنامههای خراسان ،نبرد ما ،آفتاب شرق و کاریکاتور آغاز
کرده است.
در  16سالگی رئیس سازمان دانش آموزان حزب مردم به دبیر کلی ناصر عامری بوده
است.
در  17سالگی نخستین کتابش «مسخرههای شهر ما» منتشر شده است.
در  21سالگی بنیانگذار و سردبیر «نشریه ارشاد» بوده است.
در  22سالگی دومین کتاب وی «شیعه پیشتاز مبارزات خلق» به بازار آمده است.
وی ش��اگرد (تاری��خ و فلس��فه) اس��تاد محمدتقی ش��ریعتی و ش��یخ عل��ی تهرانی و در
دو س��ال نخـس��ت انقالب ،مش��اور ای��ن دو در امـور سیاس��ـی بـوده اس��ـت ...در 24
س��ـالگی مجـبور به تـرک میهن میش��ود و مدتی در لبنان و س��وریه تحصیل نموده و
پس از آن مقیم پاریس میشود                                                                          .
«س��یاوش اوس��تا» پایهگذار و رئی��س انجمن فرهنگی ایران و فرانس��ه ،نش��ریات اتوال
(فرانس��وی) ،ش��هر فرنگ ،هما ،کیهان جهانی در پاریس میباش��د .روانشادان «دکتر
کوروش آریامنش» و «سیاوش بشیری» از یاران و همکاران او بودند...
وی در فرانسه پایهگذار خدمات تبلیغات با کامپیوتر و کافینت میباشد.
س��یاوش اوس��تا تهیه کننده دهها نمایش��نامه و برنامههای هنری بوده است .از جمله
«رس��تمی دیگر اس��فندیاری دیگر» اثر ایرج جنتی عطایی ک��ه هنرمندانی چون بهروز
وثوق��ی ،ملک جه��ان خزایی ،اس��فندیار منف��ردزاده و  17تن دیگر ک��ه در آن فعالیت
داشتند و این نمایشنامه در اروپا و کانادا به مدت  2ماه در گردش بود.
وی در  30سالگی نخستین رادیوی پارسی زبان مستقل «آوای ایران» (بدون وابستگی
به هیچ دولتی) را در فرانسه پایهگذاری کرد و همو برای نخستین بار در تاریخ رادیویی
جهان ایرانی به شنوندگان امکان داد تا مستقیماً روی آنتن سخن بگویند .کاری که تا
به امروز توسط در اکثر تلویزیونهای رادیوئی تقلید میشود.
س��یاوش اوستا از  31سالگی بعنوان برنامه ساز رادیوی فرانسوی «اینجا و حاال» & Ici
 Maintenantفعالیت رادیویی خود را به زبان فرانسوی دنبال کرد.
وی در برنامههای رادیو و تلویزیونی با ش��خصیتهای فراوانی گفتگو نموده اس��ت آنهم
در هنگامهای که هیچیک از ش��خصیتهای سیاس��ی داخل ایران امکان و اجازه گفتگو
با رس��انههای خارجی را نداش��تند ،او برای نخس��تین بار این جو را شکسته و با افرادی
چون روانشاد داریوش فروهر ،مهندس بازرگان ،دکتر یزدی ،مهدوی کنی ،حسینعلی
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منتظری ،ش��یخ علی تهرانی شوهرخواهر س��یدعلی خامنهای و دهها تن دیگر گفتگو
کرد که این شیوه توسط رسانههای دیگر ایرانی در سراسر جهان دنبال شد .بسیاری از
مصاحبههای س��یاوش اوستا به گفته خود افراد حالت محاکمه داشته است ،بگونهای
که مهندس بازرگان طی گفتگوی بلند خود با س��یاوش اوس��تا ،اس�لام سیاس��ی را که
بیش از پنجاه سال برایش مبارزه کرده بود را نفی نموده و اعالم کرد که« :اسالم نیامده
است تا به ما درس زندگی ،سیاست ،آشپزی ،خانه سازی و  ...بدهد»!!
ش��خصیتهای فرانسوی بسیاری نیز از سناتور ،وزیر و غیره میهمان برنامههای رادیویی
س��یاوش اوس��تا بودهاند :س��ناتورهانری کای��اوه پ��در خردگرایی فرانس��ه ،ژنرالهانری
پاری��س مش��اور رئیس جمه��وری فرانس��ه ،پیر ماریون رئی��س س��ازمان اطالعات و ضد
جاسوس��ی فرانسه ،فرانسواز اوس��تالیه وزیر آموزش و پرورش فرانس��ه ،روالن دوما وزیر
امور خارجه فرانسه ،دانیل ژلن هنر پیشه ،ژوزه بووه رئیس سندیکای کشاورزان فرانسه
و...
در چندین مرحله سیاوش اوستا زیر پوشش حفاظتی نیروهای ویژه فرانسوی بوده است
که بین س��ه تا چهار افس��ر کماندو با یک اتوموبیل ضدگلوله در اختیار وی بوده است.
اما هر بار س��یاوش اوس��تا از رهبران فرانسوی خواسته اس��ت تا بجای محافظ گماردن
برای آزادگان از تروریس��تها بخواهند تا عملیاتش��ان را در غرب متوقف کنند تا اینکه در
س��ال  ۱۹۹۷در پی پیش��نهاد س��یاوش اوس��تا به رهبران اروپا دولت محمد خاتمی با
امضای پیمان نامههایی متعهد ش��د تا از ورود تروریس��تها به غرب جلوگیری کند و در
پی افشاگریهای ریشهای سیاوش اوستا حتی رئیس جمهور ایران تا آنجا پیش رفت که
رسماً اعالم نمود که وزارت اطالعات ایران ایرانیان را به قتل میرساند.
س��یاوش اوس��تا تا چهل س��الگی با نام شناس��نامهای «حسن عباس��ی» شهرت داشت
ام��ا در پ��ی جعل ی��ک ش��خصیت امنیتی از س��وی جمه��وری اس�لامی ای��ران و دکتر
»حس��ن عباس��ی» خوان��دن او که نام اصل��یاش یدالله قزوین��ی ب��وده و از فرماندهان
دهنده حزب الله لبنان (بر
س��پاه پاس��داران و اس��تاد دانش��گاه امام حس��ین و آموزش
ٔ
اس��اس اعترافات خودش که در یوتوب موجود اس��ت) و مش��اور س��ید علی خامنهای و
از تئوریس��نهای نظام بوده اس��ت ،سیاوش اوس��تا این نام را برای خودش برگزید بویژه
از س��ال  ۱۹۹۵با نوش��تن کت��اب «خدا را در خ��واب دیدم زار زار گری��ه میکرد» که در
آن کتاب اهورامزدا را در خواب میبیند و همو وی را بجای حس��ن و یا دیوید عباس��ی
سیاوش اوستا میخواند
ش��ایان یاد آوری اس��ت که برنامههای رادیو و تلویزیونی و مقاالت و نوشتههای پراکنده
و کتابهای س��یاوش اوس��تا ب��ه زبانهای مختلف بوی��ژه کتاب «من با خ��دا رقصیدم» که
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دربرگیرن��ده چند اثر جنجالی اوس��ت و برنامههای رادیو و تلویزیوی وی تاثیر بس��زائی
در گسترش خداشناسی درست و خرد گرا در افکار انسانهای متفاوتی داشته است که
این تاثیرگذاری در کارهای هنرمندان ،نویس��ندگان و شعرای بسیاری هویدا میباشد
و در پی زایش��های نسلهای مختلف طی س��ی و پنج سال گذشته بسیاری از سخنان و
نوپردازیهای س��یاوش اوس��تا را نقل کرده و میکنند بدون اینکه بدانند ریشه همه آنها
برخاسته از اندیشه و تفکر سیاوش اوستا میباشد.
س��یاوش اوستا از  37س��الگی با اینترنت آشنا شده و تالشهای فرهنگی ،سیاسی خود
را از ای��ن طریق در سراس��ر جهان دنبال نموده ،وی با گش��ایش آموزش��گاه اینترنت در
پاریس از نخستین ایرانیانی بود که شخصیتها و هموطنان بسیاری را در سراسر جهان
با پدیده اینترنت آشنا نمود...
وی در  45سالگی تلویزیون جهانی مهر و رادیو  24ساعته اینترنتی آوا ایران دات کام
را پایه نهاد ...
س��یاوش اوستا تا کنون حدود  1000س��اعت برنامه تلویزیونی  7000 ،ساعت برنامه
رادیویی به زبانهای پارس��ی و فرانسوی تهیه نموده است و بیش از  3000مقاله نوشته
است.
وی مبتکر تاریخ  7000س��اله آریایی و زنده ساز دهها سوژه و واژه نوین وفراموش شده
میباش��د ،از جمله اسالم سیاس��ی ،خردگرایی جامعه مدنی ،تغییر نامها به پارسی...
وی نخستین برگزار کننده جشنهای کهن ایرانی در خارج از کشور میباشد.
س��یاوش اوس��تا یکصد و ش��ش جل��د کتاب ب��ه زبانه��ای پارس��ی ،عربی ،فرانس��وی و
انگلیس��ی نوش��ته اس��ت ،آخری��ن کت��اب او ب��ه زب��ان فرانس��ه «زن و جن��گ در اس�لام
سیاس��ی» با پیش درآمدی مهربانانه به قلم س��ناتور «هانری کایاوه» که پدر خردگرایی
و انساندوس��تی فرانسه بش��مار میآید میباشد .این کتاب توس��ط یکی از مشهورترین
سازمانهای انتشاراتی فرانسه به بازار آمده است.
س��یاوش اوس��تا تاکنون مفتخر به دریافت «لوحه طالیی جایزه بزرگ انس��ان دوس��تی
فرانس��ه» « ،مدال نقره و طالیی شایس��تگی و س��پاس فرانس��ه» و «مدال برنز و طالئی
هنر ،دانش و ادب فرانسه» شده است.
متن��ی که در پائین میآید نوش��ته و پژوهشی اس��ت از خانم دکتر ف��رح گنابادی که از
وبالگ ایش��ان برگرفتهایم .نوش��ته و پژوهش ایش��ان در دس��ت تکمیل اس��ت بدین رو
در آین��ده ه��ر آنچه خان��م دکتر فرح گنابادی ب��ه وبالگ خود بیفزایند را ما از نگر ش��ما
خواهیم گذراند
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پدیده ای بنام سیاوش اوستا
نفوذ در اندیشهها و افراد
نوپردازیها و نو آوریها
خالقیتهای فراگیر و خردگرا
رقابتها و حس��ادتها پیرامون فردی که از پائین ترین منطقه زیس��تی مش��هد برخاست و
چهره ای چهانی و نوپرداز و تحول آفرین شد.
بی آنکه بدانیم بس��یاری از افکار و اندیش��ههای متداول طی سی سال گذشته توسط
او ابداع و رایج و مردمی شده است از همان روزهای نخست انقالب که نشریه ارشاد را
منتش��ر میکرد همه میگفتند که به تنهائی هم��ه کارها را انجام میدهد و تا به امروز
تالشهای چشمگیر و پر سر و صدا و جنجالی او هرگز یک سازمان و یا حزب و تشکیالت
موجود در روی صحنه وابس��ته به او به چش��م نخورده است .هر چند بگفته نویسنده و
برنامهساز برجسته تلویزیون اندیشه آقای سهراب اخوان
تالشهای او فراتر از تالشها و قدرت یک دولت بوده است.
نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد
س��یاوش اوستا اوس��تا از نادر کس��انی بوده که کمتر با توپ رقیب و دشمن بازی کرده
اس��ت ،بلکه او همیشه توپ در بازی انداخته است .از همان روزهای نخست جایگزین
ش��دن نظام اسالمی به جای سیستم پادشاهی ،وی نقش تعیین کنندهای در تصمیم
گیریهای شخصیتهای برجسته کشور داشت.
اس��تاد محمدتقی ش��ریعتی ،اس��تاد علی تهرانی ،آی��ت الله کاظم مرعش��ی ،آیت الله
حسن قمی ،آیت الله الهوتی و ...چنانچه در همان سی سال پیش شایع بود که اکثر
اعالمیههای تند اس��تاد محمدتقی ش��ریعتی و یا اس��تاد علی تهرانی را سیاوش اوستا
مینوشته و یا به تحریک و تشویق او نوشته میشد.
وی نخس��تین و آخرین سخنرانی نوه خمینی را در مسجد گوهرشاد مشهد نیز سازمان
داد که در همان س��الها حس��ین خمینی بعنوان نوه امام ،نخس��تین کس��ی بود که از
عملکرد رهبر و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرد.
در راس��تای برگزاری س��خنرانیهای بزرگ در استادیوم ورزش��ی مهران مشهد ،مسجد
گوهرش��اد و سالن کانون نش��ر حقایق اسالمی ،س��یاوش اوس��تا اجتماعات چندهزار
نف��رهای را ب��ا دکت��ر حبی��ب الله پیم��ان ،مجتهد شبس��تری ،حس��ن الهوتی ،حس��ین
خمینی ،استاد شریعتی ،استاد تهرانی و طاهر احمد زاده ،در هنگامه ای که بیست و
یک سال داشت سازمان داد.
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آخری��ن ای��ن برنامهها در س��ال  ۱۳۵۹بود که در س��الن کانون نش��ر حقایق در کوچه
مخابرات مشهد [در چهار قدمی دفتر شقایق] با حضور استاد شریعتی ،استاد تهرانی
و طاه��ر احمدزاده را س��ازماندهی ک��رده بود که آیت الله خامنه ای از تهران به مش��هد
آمده و طی یک س��خنرانی در مس��جد گوهرش��اد مش��هد مردم را تش��ویق ب��ه حمله به
س��خنرانیها در کانون نش��ر حقایق کرد و حزب اللهیها با هجوم به س��الن و شکستن
کلیه صندلیها و دستگاههای صوتی و تصویری مانع سخنرانی استاد شریعتی شدند.

در پی این هجوم س��یاوش اوستا طی تسلیم شکایتی به دادگاه مشهد از آقایان عباس
واعظ طبس��ی و س��ید علی خامنه ای ش��کایت کرده و حدود دویس��ت و بیست نفر در
دادگاه حاضر ش��ده و به نفع ادعاهای س��یاوش اوس��تا ش��هادت دادند که خانم بدری
حس��ینی خامنه ای خواهر آیت الله خامنهای که بعدها به عراق پناهنده ش��د و اینک
در ای��ران زندگی میکند نی��ز در میان گواهان بر علیه آقایان طبس��ی و خامنهای بود.
ی که با اس��تاد ش��ریعتی و استاد علی تهرانی شده
بعدها در بازجوئیها و یا گفتگوهای 
بود ،روی تأثیر گذار بودن س��یاوش اوس��تا در تصمیماتشان در عیب جوئی و نقد نظام
اسالمی تأکید شده بود.
نش��ریه ارشاد به پاسخوری سیاوش اوس��تا نیز که از فردای بیست و دوم بهمن ماه کار
خود را آغاز کرده بود ،در کمتر از یک س��ال پس از انتش��ار توس��ط دادس��تانی انقالب
توقیف شد و این نخستین روزنامهای بود که در جمهوری اسالمی توقیف میشد .چند
هفته پس از پیروزی انقالب ،سیاوش اوستا بهمراه چهل نفر با یک اتوبوس از مشهد به
قم برای دیدن خمینی رفت و کتاب اس�لام منهای روحانیت را در همین دیدار شخصاً
به آقای خمینی داد .آیت الله کاظم مرعشی و دهها نفر از جوانانی که امروزه یا کشته
شدهاند و یا مصدر مشاغل باالئی در نظام هستند در میان این افراد بودند.
در این دیدار س��یاوش اوس��تا بر خالف میل س��ید احمد خمینی که مدعی بود پدرش
خ��واب اس��ت ،به اندرونی خمینی رفت��ه و وی را در برابر اتوبوس از مش��هد آمده حاضر
نموده و همانجا از اسالم منهای روحانیت نیز سخن گفت.
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ف��ردای آن روز آقای خمینی طی یک س��خنرانی در فیضیه قم به نظریه اس�لام منهای
روحانیت حمله کرده و برای نخس��تین بار با دفاع از مجلسیها و نقد ملیون و مصدق،
مبلغان اس�لام منهای روحانیت را یا منحرف و یا نادان دانس��ته و گفت اگر از اس�لام،
روحانیت را بگیریم هیچ از آن باقی نخواهد ماند.

سایوش اوستا با خانواده دکتر شریعتی :پوران ،مونا و احسان

در همان هنگامه بود که سیاوش اوستا به این نتیجه رسید تا نظریه اعتراض آرام به اسالم
را با شعار پروتستانیزم بدهد ،هر چند علی شریعتی با طرح پروتستانیزم اسالمی هدفش
ال اسالم سیاسی
دفاع از نوعی اسالم سیاسی والیت فقیه گونه بود ،اما سیاوش اوستا ک ً
و سیاسی کردن دین را رد کرده و پروتستانیزم را اعتراض به اسالم سیاسی دانست!
در بامداد هفتم تیرماه  ۱۳۶۰که حزب جمهوری اس�لامی منفجر ش��ده بود ،سیاوش
اوس��تا شهر مشهد را دعوت به تعطیل عمومی کرد و با گرفتن دستخط آیت الله حسن
قمی و توافق ش��هردار وقت آقای حس��ینی مهر و فروشگاههای بزرگ شهر ،مشهد را به
اعتصاب عمومی کش��انده و مردم از چهارراه خس��روی به س��وی میدان ش��هدا بعنوان
اعتراض به انحصارطلبیهای روحانیت تظاهرات کردند ،اما پس از چند ساعت در پی
رعب و وحش��ت آفرینی یک گروه موتورس��وار که روی مغازههای بسته شهر مینوشتند
«م��رگ ب��ر ضد والیت فقی��ه» توانس��تند دریای انس��انهای معت��رض را پراکن��ده کنند و
دکانداران شهر نیز از ترس غارت دکانهایشان ،مغازههای خود را باز کردند.
از فردای آنروز که جو پلیس��ی [پاس��داری] ش��دیدی در مش��هد و کل ایران برقرار شده
بود ،س��یاوش اوس��تا به زندگی مخفی روی آورد .پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری
اس�لامی به دفتر ش��قایق که به ارش��اد تغیی��ر نام یافت��ه و هتل قدس و خانه س��یاوش
اوس��تا در مش��هد حمله کرده و ...در ...خرداد ماه  ۱۳۶۱طی یک برنامه سازماندهی
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شده توسط موس��وی قوچانی مسئول نظامی کمیته مشهد ،پدر سیاوش اوستا کشته
ش��د.نفوذ و تأثیرگذاری س��یاوش اوستا بر روی ش��خصیتهای ایرانی از کادر میهنی او
خارج شده بود و در پی خارج شدن وی از ایران در دیگر نقاط جهان در راستای منافع
ملی ،تاریخی و فرهنگی ایران دنبال شد.
وی از هنگامه استقرار در پاریس در مرحله نخست به معرفی فرهنگ ،اندیشه و تمدن
ایران پرداخته و با گرامی داش��ت جشنهای ایرانی که توسط نظام اسالمی به فراموشی
سپرده شده بود ،تالشهایش را در پاریس دنبال کرد و هر سال دهها جشن و فستیوال
هنری برگزار میکرد .همزمان از س��ال  ۱۹۸۵نخستین رادیوی مستقل پارسی زبان را
بنام آوای ایران و یا خورش��ید شرق س��ازمان داد که برنامههای کوتاه هفتگی این رادیو
نقش مهم و اساسی را در راستای خردورزی کشاندن ایرانیان مقیم پاریس داشت.
ب��ا در نظر داش��تن اینکه در س��الهای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰پاریس اقامت��گاه و یا پل تمامی
کسانی بود که از ایران خارج میشدند .بدین طرح اندیشههای باستانگرائی ،خردگرا
و الئیک سیاوش اوستا ،مسیر فکری بسیاری را دیگرگون کرد .بگونهایکه حتی یکی
دو روحان��ی مقیم پاریس که یادگاران دوران محمدرضاش��اه بودند نیز برگزاری مراس��م
مذهبی را کنار گذاشتند که پرداختن به این مسئله مجالی دیگر میخواهد.
پ��س از انتش��ار کتاب «از میترا تا محمد» که در آن س��یاوش اوس��تا ت�لاش کرده بود تا
اندیشهها و فلسفههای خردگرای ایرانی تا ورود خصمانه اسالم به ایران را ترسیم کند،
کتاب «دینداری و خردگرائی» را منتش��ر کرد.زمینه طرح مسئله خردگرائی در سالهای
 ۱۹۸۰نه تنها در ایران که در خارج از کشور تضعیف بود که حتی بسیارانی خردگرائی
را خرگرائ��ی میخواندند!! حال اینها همه جدا از آنچ��ه بود که برخی درود گفتنهای
س��یلوش اوس��تا و یا مهربانی و مهرورزی و مهربان یاری او را ب��ا لبخند نگاه میکردند!
بگفته ش��اعر و چکامه س��رای توانا و آزاده آقای مس��عود امینی که بارها در برنامههای
تلویزیونیاش گفته اس��ت اینک لبخندهای دو س��ه دهه پیش آنچنان جهانگیر ش��ده
است که مردم ایران و برنامهسازان رادیو و تلویزیونی را وادار به استفاده آنها میکنند.
س��یاوش اوس��تا در اواخر دهه  ۱۹۸۰با باور به زدن پل به ایران در راس��تای شکس��تن
ج��و اختن��اق گفتگوهای رادیوئ��ی خود را با ش��خصیتهای داخل ایران آغ��از کرد و این
در ش��رایطی بود که ش��ورای امنیت ملی هرگونه گفتگوی رس��انهای مس��ئوالن شاغل،
بازنشس��ته و ی��ا بیکار را از انج��ام آن منع کرده بود! مهندس مه��دی بازرگان ،داریوش
فروه��ر ،دکتر ابراهیم یزدی ،مه��دوی کنی ،فالحیان ،خواهر عل��ی خامنهای از جمله
کسانی بودند که سیاوش اوستا توانست از پاریس تا تهران با آنها به گفتگو بنشیند...
بگونه ای که مهندس بازرگان در گفتگو با وی ،وصیت تاریخی خود را کرده و کسی که
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بیش از پنجاه س��ال برای اس�لام سیاسی مبارزه کرده بود مدعی شد که اشتباه کرده و
به صراحت به س��یاوش اوستا میگوید که اسالم نیامده به ما درس حکومت و سیاست
و خانه سازی و مدیریت و آشپزی بدهد...
انتشار کتاب پول خون توسط آری بن مناشه مشاور امنیتی اسحاق شامیر نخستوزیر
اس��رائیل که واس��طه اصلی فروش اسلحه در هشت سال جنگ به ایران بود و گفتگوی
س��یاوش اوس��تا ب��ا وی ،طوفانی دیگ��ر در میان پای��وران نظام اس�لامی بوج��ود آورد،
بگونهای که س��یاوش اوس��تا کتاب آری بن مناش��ه را که توس��ط دکتر مسعود انصاری
به پارس��ی برگردانده ش��ده بود را برای موس��وی خوئینیها که روزنامه س�لام را منتشر
میکرد و چند روحانی دیگر به تهران فرستاده و طی ضمیمه کردن یادداشتی ،از آنها
پرسید چقدر از این میلیونها دالر را شماها به جیب زدهاید!!
طرح اطالعات و ادعاهای آری بن مناش��ه در ایران موجب شد تا افرادی چون موسوی
خوئینیه��ا که رهبر گروه گروگانگیری کارمندان س��فارت آمری��کا در تهران را به عهده
داش��ته بود ،ام��ا از بده بس��تانهای چندمیلی��ون دالری بیخبر بود ایمانش نس��بت به
انقالب و رهبران سس��ت ش��ود و در ماهها و س��الهای آینده س�لام خوئینیها و عبدالله
نوریه��ا نیز در کت��اب محتش��میپور وهادی خامن��های مجبور به موض��ع گیریهای
هرچند مقطعی علیه نظام اسالمی بشوند .تا به روز هجدهم تیر ماه ۱۳۷۸
بگفت ٔه اکثر محققین و پژوهش��گران آگاه و خرگرا بس��یاری از فرهیختگان و خردمندان
ام��روزی که اس�لام را به نقد کش��یدهاند در س��الهای گذش��ته از مؤمنین و مس��لمانان
پایبن��د و مقی��د بودند که نش��انههای صوتی س��یمایی و کتبی از آنها موجود اس��ت از
جمله میتوان از ستار سلیمی که به آله دالفک مشهور است و یا فرهیخته بزرگ استاد
فرود فوالدوند (فتحالله منوچهری)و نویس��نده توانا ومیهن دوست س��یاوش بشیری و
اسماعیل پوروالی و تراب سلطانپور و  ...یاد کرد که تا پیش از آشنائی با سیاوش اوستا
و یا دکتر کورش آریامنش اینها به اس�لام ش��دیداً پایبند ب��وده و به همین دلیل قرآن را
بخوب��ی میخواندند و تا پیش از س��ال دوهزار ( 5س��ال پس انتش��ار کت��اب خدا را در
خ��واب دیدم زار زار گریه میکرد و  15س��ال پس قرآن س��رودهای به س��بک پارس��ی و
دیندار و خردگرائی و س��ال پس از میترا تامحمد) هیچ مطلب و نوش��تهای چه کوتاه و
چه بلند در نقد اسالم از آنها دیده نمیشود
ش��خصیتهای بزرگ ایران و جهان کارهای سیاوش اوس��تا را ستودهاند که مجموعهای
از گفتار آنها رامیتوان در ویکیپدیا و دیگر پایگاههای رایانهای یافت .رؤسای جمهور
فرانس��ه از فرانس��وا میت��ران و ژاک ش��یراک و نیکوال س��رکوزی تا فرانس��وا هلند و دیگر
سناتورها و وزرا و شخصیتها از نوشتههای خردمندانه وی تجلیل کرده اند.
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 -1مسخرههای شهر ما (نمایشنامه نگارش در  17سالگی)
 -2شیعه پیشتاز مبارزات خلق (نگارش در  21سالگی)
 -3المعلم للثوره االیرانیه (بعربی نگارش در  24سالگی)
 -4این رشاستی؟ (به عربی)
 -5اجل هکذا کان یا آخی (ترجمه از پارسی به عربی)
 -6اسالم منهای روحانیت
 -7استبداد دینی (اثر کواکبی ترجمه از عربی)
 -8فراتر از شریعتی (سخنرانی در دهمین سالگرد دکتر شریعتی در پاریس ..مواضع
نوین و انتقادی درباره وی)
 -9وقتی که آزادی چماق میشود
 -10زن! برای رهایی بپاخیز!
 -11و او نیز رفت! (متن سخنرانی به یاد درگذشت محمدتقی شریعتی در پاریس)
 -12اجتهاد نوپردازی دراندیشه :طرح اندیشه نوپرداز اجتهادی برای مقابله با اسالم
فقاهتی :فقاهت ایس��تایی در عقیده اجتهاد نوپردازی در اندیشه -در این نوشته آیات
ناسخ و منسوخ مطرح و حکومت فردی (امامت) به نقد کشیده شده است.
 -13از میت��را ت��ا محمد -س��یردین در ایران از آئی��ن میترا تا فرو روان ،زرتش��ت ،مانی،
م��زدک و تاختن تازیان به ایران و ش��رح چگونگی ش��کل گیری اس�لام؟ و طرح نظریه
کدخدا بود رهبران سامی
 -14دین��داری و خردگرایی پژوهش��ی نوی��ن از نبرد دینداران ب��ا خردگرایان درتاریخ
ای��ران 16 .س��ال پیش برای نخس��تین ب��ار واژه خردگرای��ی در این کتاب مطرح ش��د و
دینداری تازیان در برابر خردگرایی ایرانیان در پژوهشی نوین ارائه شد.
 -15کتاب شهرفرنگ (مجموعه نشریات شهرفرنگ)
 -16قرآن س��رودهای به س��بک پارس��ی (چاپ پنجم) -پژوهش��ی نوین از سرودههای
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پیامبر اسالم که پس از وفاتش جمعآوری شده و قرآن نامیده شد .واژههای غیرتازی در
قران و آیاتی که به نوش��ته قرآن ،ش��یطان در زبان پیامبر اسم وارد نمود .جنجالیترین
کتابی که پرده از رازها و اس��رار بزرگ تاریخ اس�لام برداشت و پرفروشترین کتاب خارج
از کشور گشت.
 -17افسانه افسانهها -نمایشنامه ای که به زبانی ساده و روان و کوتاه از تولد و تبعید
آدم و حوا سخن میگوید که از شوش متمدن به صحرای سینا تبعید شدند-.
 -18ماموریتی بنام صمد! -نمایش��نامهای فکاهی از صدور فرهنگ و هنرمند تقلبی
آفریدن جمهوری اسالمی ایران
 -19گفتگوهای��ی ب��ا تاریخ چند گفتگوی جنجالی حس��ن عباس��ی که از رادیو آوای
ایران پخش ش��ده اس��ت .گفتگ��و با «ارتش��بد قرهباغی» آخرین رئیس س��تاد مش��ترک
شاهنش��اهی ایران« ،آری بن مناش��ه» مش��اور امنیتی اس��حق ش��امیر وعضو برجس��ته
موس��اد که درمعامالت اسلحه ایران با آمریکا و اس��راییل شرکت داشته است .مهندس
بازرگان نخس��تین نخستوزیر دولت اس�لامی ،دکتر یزدی ،رئیس نهضت آزادی ایران،
داریوش فروهر ،رئیس حزب ملت ایران ،شادروان سیفالدین عاصمی ،رئیس آکادمی
تاجیکس��تان ،روژه آرن��و ،رئیس لژ فراماس��ونری فرانس��ه ،ژنرالهانری پاریس ،مش��اور
نظامی وزرای فرانسوا میتران.
)Homa ) les lettres des ecrivains laiques perses -20
 -21تاریخ آریایی و هویت ملی متن دو س��خنرانی که برای واش��نگتن و تاجیکس��تان
تهیه ش��ده بود .ش��رحی در تاریخ آریای��ی و کدخدا بودن پیامبران س��امی! و نظریاتی
نوین در هویتشناسی ایرانی
 -22همش��هری -نمایش��نامهای که انتخاب��ات دوم خرداد را پیشبین��ی کرد و طنزی
از کاندیدا ش��دن برای ب��ازی گرفتن حاکمان در جهت بهوج��ود آوردن جو نوینی برای
آزادی در میهن
 -23استعمار نوین و تروریسم -سخنرانی در آمریکا و انگلیس ،یکسال پیش از انتخاب
خاتمی .در این س��خنرانی نفوذ بیگانگان در دستگاههای اطالعاتی ایران مطرح شد.
دوسال پس از انتخاب خاتمی این نفوذ رسما افشا شد
 -24قلم امانت منس��ت! آری این چنین اس��ت که؟  40 -مقاله از صدها مقاله حسن
عباس��ی در آس��تانه  40س��الگی که در روزنامههای نیمروز ،ایرانیان ونکوور و منتش��ر
شده بود و انعکاس برخی از نظریات مطبوعات موافق و مخالف درباره حسن عباسی.
 -25خ��دارا در خواب دی��دم! زارزار گریه میکرد! -تنها کتابی ک��ه تاکنون در دفاع از
خداوند بزرگ و افش��ای نیرنگهای دینداران در سوء اس��تفاده از خداوند نوشته شده
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است.
 -26خشایار و استر (فیلمنامه)
 -27کتاب ارشاد مجموع ه نشریات ارشاد منتشر شده در پاریس دوره دوم.
 -28کت��اب هم��ا و کیهان جوانی مجموعه نش��ریات ارش��اد دوره س��وم -هما،کیهان
جهانی تا سال  7021آریایی میترایی 25 -دالر
 -29کتاب «کیهان جهانی» از شماره یک تا پنجاه
 -30دی��دار در پاریس -فیلمنامهای از پیروزی و شکس��ت ایرانی��ان مهاجر که قرار بود
فردین آن را بازی و کارگردانی کند اما محمدعلی فردین به دست جمهوری کشته شد.
Regret de Khomeyni -31
Les secrets de l islam -32
 Sept Entrtiens -33مجموعه چند گفتگو با ش��خصیتهای فرانس��وی چون نخس��ت
وزیر وزیر و سناتور و رئیس سازمان جاسوسی و ژنرال و هنرپیشههای مشهور فرانسوی
ans de civilisation 7000 Perse -34
Les quatrins de Omar Khayyam -35
J ai reve de Dieu! Pleurait comme un bebe -36
I dreamed of God! He was crying like a baby -37
 -38افس��انه انق�لاب س��ال هفته��زار سرگذش��ت انق�لاب ای��ران و پردهب��رداری از
دسیس��ههای جهانی و داخلی برای س��قوط ایران و نقش انگلیس و رادیو بیبیسی و
نوکران داخلی ایران در سقوط سرزمین اهورایی
 -39فالگیر -فیلمنامهای در شرح از همپاشیدگی خانوادهها در غرب
 -40ترور در پاریس -فیلمنامهای درش��رح ترورهای مرموز که س��ه س��ال پیش نوش��ته
ش��ده و تقریباً همین جریانات قتلهای زنجیرهای و پیگیریهای بخش��ی از حکومت در
آن دنبال میشود.
 -41آئین اوستا پژوهشی نوین از آئین بهی و پیدایش اوستا و زرتشتها.
 -42افسانه ناجی و مهپیکر کشمیری زندگینامه عیسی مسیح ...وی در ایران ،مصر
و هند پزشکی ،داروسازی و  ..را آموزش یافته و به سرزمین خود برای انقالب علیه رم و
نجات یهودیان ،بازگشت و رازهایی نشنیده از سرگذشت وی
 -43این وصیت من اس��ت! -پاس��خ مهندس بازرگان به پرسش��های حس��ن عباسی و
اعتراف به اینکه  50سال بیهوده برای یک اسالم سیاسی تالش کرده است.
 -44کتاب شهر فرنگ ـ مجموعه نشریات شهر فرنگ منتشر شده در پاریس ـ
 -45حافظ «رند ش��یراز» شرحی کوتاه و نوین در احواالت عاشقانه خداوند سخن .این
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سرگذشت را میتوانید روی K7ویدئو یا اودیو ویز CDنیز تهیه بفرمایید.
 -46زن در اس�لام -آی��ات صریح ق��رآن میگوید که زن��ان را در ص��ورت نافرمانی کتک
بزنید و زنان چون کشتزارهای شما هستند .هرگونه و از هرطرف که مایل بودید با آنها
همخوابه شوید.
 -47گفتگو با ش��یخعلی تهرانی .در این گفتگو ش��یخ علی تهرانی حکم قتل آیتالله
خمینی و دیگر سران نظام جمهوری اسالمی را صادر کرد.
Femme en IslamPréface sénateur Henri Caillavet -48
 -49چرا نامزد ریاس��ت جمهوری ش��دم؟ -ش��رکت در انتخابات هفتمین دوره ریاس��ت
جمهوری پس از دعوت از شهبانو فرح و مریم رجوی ،یک اقدام بزرگ سیاسی تاریخی
ب��ود که چهره واقعی روحانی��ت حاکم بر ایران را پس از تبلیغ��ات جهانی برای تحوالت
کاذب سیاس��ی ،ب��ه جهانی��ان نمایان ک��رد .بگونه ای که س��عید امامی مع��اون وزارت
اطالع��ات ش��خصاً وارد عمل ش��د و یک مدعی مجاهد خلق س��ابق را ب��ه عنوان نامزد
درهمان روزی که حس��ن عباسی ( 22آوریل) پرواز تاریخی خود را اعالم نموده بود ،به
ایران برد .حس��ن عباس��ی یک برنامه ده مادهای اعالم کرده بود که ماده اول براندازی
نظام جمهوری اس�لامی بود و تعیین یک سیس��تم حکومتی با رفراندوم برای اس��تقرار
جامعه مدنی!
Islam Politique et Protestatanisme islamique -50
years of Civilization 7000 Persia -51
 -52از اوس��تا ! مجموع��ه مق��االت س��یاوش اوس��تا در  2س��ال اخی��ر منتشرش��ده در
هفتهنامه نیمروز
 -53دهها برنامه تلویزیونی ـ(مهر) که هریک س��وژه ویژهای داش��ته اس��ت .فهرس��ت
برنامهها روی اینترنتwww.mehrtv.com www.mehrtv.fr :
 -54دوهزار س��اعت برنامه رادیوی سیاوش اوستا (حسن عباسی) به زبانهای پارسی و
فرانس��وی آماده تکثیر میباش��د که عالقهمندان میتوانند هرساعت را سفارش دهند
www.mehrtv.com
 55و  65ـ س��النامه  7000س��اله آریائی میترائی ـ ده ش��ماره این س��النامه از س��ال
 7017ت��ا  7026آریائی میترائی که یکی از اساس��ی ترین نش��انههای افتخار آفرین
مردم آریا در سراسر جهان است به بهای هر یک  5دالر در دسترس شماست.
 66ـ آئین اوستا  ،ایران  7000سال پیشینه تمدن
Femmes et Guerres en Islam politique -67
پروفسورهانری کایاویه که بعنوان پدر خردگرائی و الئیسته غرب مشهور است و از زمان
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ژن��رال دوگل ت��ا به امروز بارها وزیر و وکیل و ش��هردار و س��ناتور بوده اس��ت و امروزه در
صدس��الگی با ش��ادابی در حومه پاریس و در ش��هر نوئی زندگی میکند و از پیشتازان
قانون��ی کردن س��قط جنین و اتانازی بوده اس��ت ب��ر این کتاب زن و جنگ در اس�لام
سیاسی (به فرانسه) مقدمه ای زیبا نوشته است.
 68ـ خی��ام و ای��ن جه��ان فرس��وده ،پژوهش��ی نوی��ن از سرگذش��ت حکیم عم��ر خیام
نیش��ابوری و افس��انه س��ه یار دبس��تانی :خیام ،حس��ن صباح و خواجه نظ��ام الملک.
همین کتاب روی  3ساعت  CDبا موزیک از استاد انوشیروان روحانی ،شهرام ناظری،
شهبانو شیدائی ،مسعود مجاهد و ...
 69ـ علی ش��ریعتی فریب بزرگ قرن ،افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن ،پژوهشی
نوین از سرگذش��ت و تفکر علی ش��ریعتی از نوجوانی تا مرگ ،همکاریهای او با نظام
شاهنش��اهی از ف��ردای کودت��ای  28م��رداد ،ادعاه��ای دروغین م��دارک تحصیلی از
پاریس ،تحریف و دروغ پردازیهای او در باره تاریخ اسالم ،ادعاهای دروغین دوستی
با امه س��ه زر ،ماس��ینیون ،گورویچ و غیره ،ادعای پیامبری ،امامت و رهبری ،توهین به
زن ،تحقیر نمودن تمدن و فرهنگ میترائی ـ اوستائی ایران و دروغ پردازیهائی درباره
تاریخ مصر و دیگر تمدنهای بشری
 70ـ سرگذشت من و میهنم (منتشر میشود)
 71ـ نیایشهای اوستائی 14 ،نیایش برای هنگامههای مختلف زندگی و گفتگو با اهورا
مزدا و درخواست مهر ورزی نمودن از او (منتشر میشود).
 72ـ چ��اپ چه��ارم کت��اب آئین اوس��تا ب��ا نوش��تههای مهربانان��ه ای از  20خردمند و
فرهیخته جهان آریائی با متن کامل گاتاها و اضافاتی نوین
 73ـ بیش از یکصد ساعت برنامههای تلویزیونی سیاوش اوستا روی  DVDو کاست
 - 80-74س��النامه  7000س��اله آریائ��ی میترائی ـ از س��ال  7027ت��ا  7032آریائی
میترائی که یکی از اساس��یترین نش��انههای افتخار آفرین مردم آریا در سراس��ر جهان
است به بهای هر یک  5دالر
Dialogue avec l'histoire David Abbasi Henri CAILLAVET, Pierre -81
HENRY, Jacques VERGÈS, Robert Ménard, Michel CHARASSE, Roger
HERNU, Daniel GELIN, Mehdi BAZARGAN, Pierre MARION, Abbas
GHARABAGHI, Jean Pierre RAFFARIN, François LEBEL, José BOVE,
Ari BENMENACHE, Eric HALPHEN, GENERAL Henri PARIS
Faces de l'islam ou la vérité sur 2 L’ Islam Top Secret !! les -82
l'islam les musulmans et non-musulmans ne connaissent pas bien
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l'islam d'origine!.. ils confondent la croyance en Dieu avec la croyance
...religieuse
Awesta Et Ses Origines -83
 - 84دفتر پیوند زناشوئی به سبک آریائی
 Orderسررسید سالنامه 7032
 85و  Order 86سررسید سالنامه 7033
« - 87خی��ام و این جهان فرس��وده» س��ه عدد س��ی دی سرگذش��ت عمر خی��ام کیوان
نیشاپوری
 - 88منم آن فرح زیبا نقدی به کتاب کهن دیارا نوشته شهبانو فرح دیبا پهلوی
 - 89راز و رمز سفره عقداز دیروز تا به امروز وریشه سیزده بدر و چهارشنبه سوری
 90کتاب «خیام و این جهان فرسوده» کیوان نیشاپوری
 91س��ی دی یا دی وی دی کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد با صدای
س��یاوش اوس��تا این کتاب که در س��ال  ۱۹۹۵نگارش یافته اس��ت و تحول بزرگی در
اندیش��ه جهان آریائی پدید آورده است و بس��یاری از رویدادهای اندیشهای رایانهای و
ماهوارهای امروز را پیش بینی کرده است
92کتاب سازمان جاسوسی الله پژوهش و گزارشی از ساختار و عملکرد و تاکتیکهای
سازمانهای مختلف اطالعاتی و جاسوسی نظام اسالمی بها
-93ده روزه پارس��ی و ی��ا فرانس��وی حرف بزنید بهمراه س��ی دی با ای��ن کتابک صدها
فرانس��وی پارس��ی یاد گرفته و امروزه در ایران و خارج در پس��تهای حس��اس اقتصادی
فعالیت میکنند
-94کتاب نش��ریات هما و ارش��اد مجموعه ش��مارههای س��ال  7027ت��ا  7030بزبان
فرانسوی
-95کتاب نشریات هما و ارشاد مجموعه شمارههای سال  7031تا 7032
-96کتاب نش��ریات کیهان جهانی و ش��هرفرنگ مجموعه ش��مارههای س��ال  7020تا
7025
-97کتاب نشریات هما و ارشاد مجموعه شمارههای سال  7026تا 7033
-98سالنامه سال  7034آریائی میترائی
-99مجموعه برنامههای تلویزیونی سیاوش اوستا از سال  1999تا سال 2004
-100مجموعه برنامههای تلویزیونی سیاوش اوستا از سال  2006تا 2012
-101مجموعه برنامههای رادیویی سیاوش اوستا به زبان فرانسوی
 -102بخشی از برنامههای رادیویی سیاوش اوستا از سال  1986تا سال 2000
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-103گفتگوی س��یاوش اوس��تا با دکتر منوچهر رزم آرا واپس��ین وزیر بهداری پادشاه و
برادر سپهبد رزم آرا
-104گفتگ��وی س��یاوش اوس��تا ب��ا ارتش��بد فری��دون ج��م دام��اد رضاش��اه ب��زرگ و
ناشنیدنیهائی از رابطه ایشان با پادشاه
-105گفتگوی سیاوش اوستا با سناتور کاظم جفرودی شخصیتی که در انتقال قدرت
از شاهنشاهی به شیخی نقش فعال و حساس و مرموزی داشت
-106گفتگوی سیاوش اوستا با فردین و آخرین خواسته او
-107گفتگوی سیاوش اوستا با فرهاد مهراد خواننده گنجشک کک
-108گفتگوی سیاوش اوستا با ژاک ورجس وکیل جنجالی فرانسه بزبان فرانسوی
-109گفتگوی سیاوش اوستا با آقای روبرت بائر مدیر سازمان اطالعاتی سیای آمریکا
-110گفتگوی س��یاوش اوس��تا ب��ا آقای احمد بن ن��ور وزیر اطالع��ات و امنیت حبیب
بورقیبه دو ما پیش از آغاز انقالب تونس بسیاری بر این باورند که افشاگریهای آقای بن
نور که نقش مهمی در قدرت گیری بن علی داش��ته اس��ت شعلههای نخستین انقالب
تونس را برافروخت.
-111گفتگوی ش��ادروان رضا فاضلی با س��یاوش اوس��تا در باره ذلک الکتاب و تجلیل
قرآن از کتاب اوستا
 -112گفتگ��وی پرویز صیاد با س��یاوش اوس��تا پیرامون اینکه ایرانیان هرگز مس��لمان
نشدند
 -114م��ن ب��ا خدا رقصی��دم .این کت��اب مجموعهای از چند کتاب س��یاوش اوس��تا و
نوشتههای پراکنده او میباشد

