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 بسم هللا الرحمن و الرحیم

 
 
 
 
 
 

 مقدمه: 
ها هائی که به مرور از مطالعۀ بعضی کتاب ای است از یادداشتکتاب حاضر مجموعه      

ای از این حیث  ها آن بوده است که وجیزه انگیزۀ من در تهیۀ این یادداشت فراهم آمده است.
هائی آگاهی یابند  برای فرزندانم باقی گذارم تا آنها از طریق این مطالب به وجود چنین کتاب 

 دست اورده مورد مطالعه قرار دهند. که عالقمند باشند خود، آن کتاب ها را به رتی و در صو
ها  گرچه من هم مثل اکثر خوانندگان محترم غالبأ ساعات فراغت را با کتاب و نوشته      

ام و  ها مجالی برای یادداشت برداشتن از آنها نیافته ام ولی متأسفم که در گذشته گذرانده
دانم. با این حال خوشوقتم که وقت و فرصت مناسبی  امروز خود را از این حیث مغبون می 

ها را از برخی از اقامت در کشور سوئد پیش آمده، گردآوردن این یادداشتکه در دوران 
های مورد مطالعه، میسر ساخته و اکنون موجبات آن فراهم گشته است که به یاری  کتاب 

خدا و به خواست فرزندانم، قسمتی از آنها را از )یکصد و دو کتاب( در این مجموعه و  
ه حضور عالقمندان ایفاد دارم و آرزو نمایم که  )یکصد و یک کتاب( در مجموعۀ دیگری ب

ام، در چینی کرده ها را همراه مطالبی که از جراید خوشهبا یاری خدا باقی این یادداشت
 مجلدات دیگر به طبع برسانم )انشاءهللا(. 

الزم است یادآوری کنم که من طبق یک برنامۀ قبلی و با یک دید خاص بدین کار       
هائی را یادداشت ، که چه کتابی را در چه موضوعاتی بخوانم و چه قسمت اممبادرت نکرده 

های عمومی  هائی بوده است که در کتابخانه نمایم، بلکه این کار تابع امکانات محدود و کتاب 
باشد. طبیعی است که آن چه در این دو مجموعه آمده  استکهلم در دسترس عالقمندان می 

ها از آنها برداشته شده است،  هائی باشد که این یادداشتتوانسته همۀ مندرجات کتاب نمی
ام و به هر حال  هائی است از آنها، که من برای دانستن فرزندانم مناسب پنداشته بلکه گزیده 

دانم و امیدوارم که در محضر شما خوانندۀ  مرور آنها را برای دیگران خالی از فایده نمی 
ی محدود کتابخانۀ سرکار این دو کتاب کوچک  هامحترم هم مورد قبول یابد و در قفسه 

 جانشین دویست و سه کتاب دیگر گردد. 
 1379استکهلم: زمستان  

 صفری  –بابا 
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 بسم هللا الرحمن و الرحیم
صفری.  -)نقد و اقتباس از کتابی با مفاهیم ظاهر آیات قرآن مجید به زبان فارسی. بابا  از قرآن مجید

 (1377استکهلم. 
آن کتاب: چون مادر موسی او   231داستان حضرت موسی: توضیح از زیرنویس صفحۀ 

اسرائیلیان را بکشند سه ماه او  را زائید از ترس فرعون که دستور داده بود نوزادان پسر 
ببرند و او را بکشند برایش را مخفی داشت و چون احتمال داد فرعونیان به وجودش پی

ای از حصیر نی بگذارند و در دریا اندازند. موج آب الهام شد که او را در صندوقچه 
فت و  کرد. صندوق را گرتنی میصندوق را به ساحل آورد آنجا که آسیه همسر فرعون آب

خندید، برداشت و به خانه برد و برایش دایه خواست.  باز کرد و بچه را در حالی که می
گر صندوق  اما موسی پستان هیچ دایه را که آوردند نگرفت. خواهر موسی که از دور نظاره 

شناسم که ممکن  گفت من زنی می )بدون آن که آشنائی دهد(  برادر بود خود را به آنجا رسانید و  
ن بچه را شیر دهد و همو مادرش بود. او را آوردند. بچه پستان او را گرفت و بدین  است ای

 وسیله موسی در خانۀ فرعون در بغل مادرش بزرگ شد.  
خوانیم، برای قومی ای را به حق بر تو می از داستان موسی و فرعون شّمه )ای محمد(      

و اهل آن را گروه گروه نمود. آورند. همانا فرعون در زمین برتری یافت که ایمان می 
کشت و زنانشان را زنده  داشت. پسرانشان را میرا زبون و ضعیف می اسرائیل(  )بنیگروهی  
داشت که او از تبهکاران بود. خواستیم بر آنان، که در آن سرزمین ناتوان شمرده  نگه می 

قرار دهیم. و عونیان( )ملک و مال فراند منت نهیم و آنان را پیشوایان گردانیم و وارثان شده
در آن سرزمین به آنان فرمانروائی عطا کنیم. و به فرعون و هامان و سپاهیانشان، آن چه  

 را که از آن ترس داشتند، بنمایانیم. 
به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و آن گاه که به جان وی ترسان شدی او       

ه ما او را به تو بازگردانیم و از پیامبرانش  را در دریا بیفکن و هرگز مترس و غم مخور ک 
بگرفتند تا برای آنها دشمن و مایۀ اندوه باشد  )از آب( قرار دهیم. پس کسان فرعون او را 

 زیرا فرعون و هامان و سپاهیانش خطاکار بودند. 
روشنی چشم من و تو است او را مکشید باشد  )این کودک( گفت )به فرعون( زن فرعون      

 دانستند.به ما برساند یا او را به فرزندی بگیریم. و آنها حقیقت حال را نمی   که سودی
خالی شد و اگر ما او را به شکیبائی نیرومند نکرده بودیم،  )از نگرانی( دل مادر موسی      

که از مؤمنان باشد، نزدیک بود آن را آشکار سازد. به خواهر موسی گفت از پی او برو.  
 دید در حالی که آنها متوجه او نبودند.میاو از دور وی را 

خواهید گفت آیا می )خواهرش به آنها(  و ما پیشاپیش شیر دایگان را بر او حرام کرده بودیم.       
شما را به خاندانی راهنمائی کنم که او را برای شما نگهداری کنند و خیرخواه او باشند؟  

ن شود و غم نخورد و بداند که وعدۀ  پس ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روش
 دانند.خدا راست است. ولی بیشترشان نمی 

و چون موسی به غایت رشد خود رسید و کمال یافت فرزانگی و دانش به وی دادیم و       
خبر از مردم به شهر آمد و دید دو مرد  بی)روزی(  دهیم. او  ما نیکوکاران را چنین پاداش می 

ن یکی از پیروان او بود و آن دیگری از دشمنان وی بود. آن کس که  اند. ایبا هم درآویخته 
زد  )دشمن وی( از پیروان او بود در مقابل دشمنش از او یاری خواست. موسی مشتی بدو 

باشد!  کندۀ آشکاری می که کار او را ساخت! گفت این کار شیطان است که او دشمن گمراه 
من درگذر. و خدایش درگذشت که آمرزگار    گفت پروردگارا! من بر خویشتن ستم کردم از
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مهربان است. و گفت پروردگارا به شکرانۀ نعمتی که بر من عطا کردی من هرگز پشتیبان  
 گناهکاران نخواهم بود. 

شب را ترسان و نگران در شهر به روز آورد. ناگهان آن مرد که دیروز از او یاری       
موسی بدو گفت که تو واقعأ سخت گمراهی. و  خواند. خواسته بود، باز او را به یاری می

خواهی مرا مثل  چون خواست بر آن که دشمن هر دو بود دست بگشاید او گفت مگر می 
خواهی خواهی در این سرزمین ستمگر شوی و نمی کسی که دیروز کشتی بکشی؟ تو می 

 که از مصلحان باشی؟
بزرگان قوم   موسیای مد و گفت مردی از دورترین نقطۀ شهر شتابان آ)در این احوال(      

کنند که تو را بکشند از این شهر بیرون برو و من خیرخواه تو  دربارۀ تو رایزنی می 
باشم. پس ترسان و نگران از شهر خارج شد و گفت پروردگارا مرا از گروه ستمکاران  می

 نجات بده. 
ه راست راهنمائی و چون رو به سوی مدین نهاد گفت امید است پروردگارم مرا به را     

گوسفندان خود  فرماید. وقتی به کنار آب شهر مدین رسید جماعتی را بر سر آن آب دید که ) 

)از قاطی شدن با  دادند. نزدیک آنها دو زن دیگر را دید که گوسفندان خود را آب می را( 

آب دادن داشتند. گفت کار شما چیست؟ گفتند منتظریم که شبانان از بازمی گوسفندان دیگران( 
گوسفندان خود فارغ شوند و پدر ما پیر کهنسالی است. پس موسی گوسفندان آنها را آب داد  

 سپس به سایه برگشت و گفت پروردگارا! من به نعمتی که برایم نازل کنی نیازمندم. 
داشت، پیش او آمده گفت پدرم تو را  یکی از آن دو زن، که با شرم و حیا قدم برمی      
مزد آب دادن بر گوسفندان ما را بدهد. چون موسی پیش او آمد و داستان خود  خواند تا می

 ای.گفت مترس، از جماعت ستمکاران نجات یافته )پیرمرد که گویند شعیب بود(  را حکایت کرد  
یکی از دخترها گفت ای پدر او را اجیر کن که بهتر کسی که بتوانی به مزدوری       

خواهم یکی از این دو دختر را زن به موسی گفت می بگیری این مرد امین است. شعیب
هشت سال اجیر من شوی. اگر آن را به ده سال تمام کنی به میل  )به شرط آن که( تو کنم 

خواهم بر تو سخت گیرم انشاءهللا مرا از نیکوکاران خواهی  خودت خواهد بود. من نمی 
ت را که به سر آرم بر من  یافت. گفت این زن قراری است بین من و تو هر یک از دو مد

 گوئیم گواه است. سختی نشود و خدا بر آن چه می
)شب در بیابان هوا سرد بود و  اش رفت چون موسی این مدت را به سر آورد و با خانواده     

اش گفت درنگ کنید من آتشی دیدم شاید برای  از جانب طور آتشی دید. به خانواده راه ناپیدا( 
رم یا گیرانه اخگری از آن را همراه آورم که شما گرم شوید. و  شما خبری از آن بیاو

هنگامی که به نزدیک آتش رسید از سمت راست وادی، در آن جایگاه مبارک، از درخت  
موسی! منم خدای یگانه، پروردگار جهانیان، ... نعلین از پای درآر که تو  آوازی شنید: ای

شود گوش فرادار. س بدان چه وحی میدر وادی مقدس طور هستی. من تو را برگزیدم پ
همانا منم خدا. جز من معبودی نیست پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپای دار. به  

خواهم آن را پوشیده دارم تا هر کسی بدان چه بکند پاداش یابد.  یقین قیامت آمدنی است می
نماید تو را از آن چه  زنهار کسی که به آن ایمان نیاورده و از هوای نفس خویش پیروی می 

 شوی.باز ندارد که هالک می 
، آن چه به دست راست تو است چیست؟ گفت آن عصای من است. بر آن  موسیای     

های دیگر با آن  ریزم. و حاجت کنم و با آن از درختان برای گوسفندانم برگ می تکیه می 
)به هر سو(  هان ماری شد که آن را بیفکن. آن را افکند. ناگ موسیایدهم. فرمود انجام می 
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موسی پیش ای)آن صدا گفت(  کننان رو به فرار نهاد و به عقب ننگریست.  دوید ... او پشت می
یافتگانی ... آن را برگیر و نترس به زودی به حال اولش آی و مترس که تو از امان 

سی سفید و  گردانیم. و دستت را در گریبانت فرو بر و بیرون آر، که بدون عیب و پیبرمی
)که به حال اول درخشان گردد و برای این که ترس از تو برود باز دست در گریبان ببر 

... و این آیت و معجزۀ دیگر باشد تا آیات و معجزات بزرگ خود را بر تو بنمایانیم.  برگردد(  
 برو به سوی فرعون، که او سرکش و نافرمان شده است... 

ترسم مرا بکشند ... سینۀ مرا فراخی  ام میسی را کشته گفت پروردگارا! من از آنها ک     
تا سخن مرا دریابند. و از  1ده و کار را بر من آسان گردان و گره از زبان من بگشای

کسانم وزیری برای من قرار ده. برادرم هارون را. پشت مرا بدو استوار دار و او را در  
 ار یادت کنیم که تو بر ما بینائی. کار من شریک گردان. تا تو را بسیار بستائیم و بسی

موسی! آن چه خواستی به تو داده شد. و ما بار دیگر بر تو منت نهادیم.  فرمود، ای     
آنگاه وحی کردیم به مادرت آن چه وحی شد که او را در صندوقی بنه و آن را  )منت اول( 

ن را بگیرد. از در دریا بیفکن تا دریا او را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن وی آ
خویش محبتی بر تو افکندم تا تو را در پیش چشم من نیکو بپرورانند. آنگاه که خواهرت  

گفت که آیا شما را به کسی که او را پرستاری کند راهنمائی کنم. پس تو را  رفت و میمی
کسی را کشتی  )منت دوم( به مادرت بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوه مخورد. و 

هائی در کنار مردم مدین توقف  و را از غم نجات دادیم و تو را نیک آزمودیم. پس سالپس ت
موسی به وقت مقرر بیامدی. تو را برای خود برگزیدم. تو و برادرت با کردی و اکنون ای

آیات من بروید و در ذکر نام من سستی نکنید. به سوی فرعون بروید که او سرکشی و  
 او به نرمی سخن بگوئید باشد که پند پذیرد یا بترسد.  نافرمانی کرده است! و با

ترسیم در عقوبت ما شتاب کند یا بر نافرمانی و  گفتند پروردگارا! می )موسی و هارون(      
 شنوم. لینم و می سرکشی خود بیفزاید. فرمود نترسید که من با شمایم و می

اسرائیل را با ما بفرست  وئیم. بنیپس پیش فرعون آمدند و گفتند ما فرستادۀ پروردگار ت     
ایم. درود بر کسی که از راه  و آنها را میازار. اینک ما با معجزۀ پروردگارت پیش تو آمده 

)خدا و  راست پیروی نماید. همانا بر ما وحی شده است که عذاب خدا بر آن کس است که 

 تکذیب کند و روی برتابد. رسولش را( 
ا کیست؟ جواب داد پروردگار ما کسی است که همۀ  گفت پروردگار شم)فرعون(      

)که خدا را موجودات عالم را آفرید و سپس هدایتش کرد. گفت پس حال مردمان گذشته 

چگونه باشد؟ جواب داد علم ان نزد خدا و لوح محفوظ است. پروردگار من هرگز  نشناختند( 
ی قرار داد و در آن  خطا نکند و فراموش نگرداند. خدائی که زمین را برای شما بستر

ها پدیدار کرد و از آسمان آب فرود آورد. پس با آن انواع گوناگون رستنی  برایتان راه
ها بیرون آوردیم. بخورید و چهارپایانتان را بچرانید که در آن برای اهل خرد آیات و نشانه 

ز آن بیرون باشد. شما را در آن زمین آفریدیم و بدان بازگردانیم و بار دیگر شما را امی
 آوریم...می

 مگر تو را از کودکی در میان خود تربیت نکردیم و تو سالیانی از عمر خود  )فرعون(      
. موسی در کودکی در منزل فرعون بود، گویند بر همان عوالم کودکی بر صورت وی سیلی زد و جواهرات 1

اند دشمن خواهد بود و خواست او را بکشد. گفتند  گفته ریشش را کند. فرعون گفت این همان کودک است که 
فهمد و برای امتحان طشتی پر از آتش و طشت دیگری پر از جواهر در دسترس او گذاشتند. کودک است نمی 

 او آتش را با دست برداشت و در دهان گذاشت در نتیجه زبانش سوخت و لکنتی پیدا کرد.
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که کردی خودت کردی و تو از )کشتن یک قبطی( را بین ما سپری نکردی و آن عمل بد را 
ناسپاسان هستی. گفت من آن کار را هنگامی کردم که از گمراهان بودم و چون از شما  
ترسیدم از دستتان گریختم و پروردگارم به من نوبت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد و  

 ه بندگی گرفتی؟!نهی که بنی اسرائیل را بآیا این نعمتی است که بر من منت می 

گوئی آن را بیار. موسی عصایش را ای و راست میفرعون گفت اگر معجزه آورده     
بیرون آورد که برای بینندگان  )از آستین(  انداخت و ناگهان اژدهائی پدیدار گشت و دستش را  

خواهد شک او جادوگر و ساحر دانائی است مینورانی نمود. سران قوم فرعون گفتند بی 
دهید؟ گفتند او و برادرش را از سرزمینتان بیرون کند پس دربارۀ او چه دستوری می شما 

 را نگاه دار و کسانی به شهرها بفرست تا هر جا ساحر دانائی است پیش تو آرند. 
ساحران نزد فرعون آمدند گفتند اگر ما غالب آمدیم آیا برای ما مزد و پاداشی باشد؟       

 مقربان خواهید بود.  گمان شما ازگفت آری و بی 
ما به یقین همۀ آیات خود را به فرعون بنمودیم ولی او آنها را تکذیب کرد و روی       

ای که ما را با جادوی خویش از سرزمینمان بیرون  موسی! مگر آمدهبرگردانید. گفت ای
نه    گاهی قرار بده کهآوریم. اکنون بین ما و خودت وعده کنی پس ما هم جادوئی مثل آن می 

گاه شما روز موسی گفت وعده )که همه ببینند(. ما و نه تو از آن تخلف کنیم. در جای هموار 
 و مردم به وقت ظهر گردآورده شوند. )روز جشنی در میان مصریان( زینت باشد 

های خویش فراهم آورد، سپس در آن روز باز  پس فرعون برگشت و نیرنگ و حیله      
بر خدا با سحر و جادو دروغ و افترا نبندید که شما را به  آمد. موسی گفت وای بر شما 

 عذاب هالک گرداند و بدانید هر که بر خدا افترا بست زیانمند گردید. 
پس ساحران در کار خویش با هم به مشورت پرداختند و راز خویش پنهان داشتند.       

هند شما را با جادویشان  خواگفتند این دو تن جادوگرانی هستند که می )فرعونیان به ساحران( 
از سرزمینتان بیرون کنند و آئین شایستۀ شما را از بین ببرند پس نیرنگ خویش را 

 گردآورید و آنگاه صف کشیده بیائید. آن کس که امروز برتر آید رستگار خواهد گشت. 
نی یا ما  افکمی )جادوی خود را( موسی تو گفتند ای)آن روز رسید و همه گردآمدند. جادوگران(      

بلکه شما بیفکنید. که ناگهان  )نه(،  نخستین کسی باشیم که بساط خود را بیفکنیم؟ موس گفت 
شتابند!  ها و عصایشان را بر اثر سحرشان چنان نمودار شد که گوئی به حرک آمده می طناب 

موسی در ضمیر خویش احساس ترسی کرد. گفتیم مترس که تو برتری! آن چه را که در  
اند فروبرد که آنها مکر جادوئی است  اری بیفکن تا آنهائی را که آنها ساخته دست راست د

 و ساحر هر جا شود رستگار نگردد. 
پس ساحران سر به سجده فروبرده گفتند  )موسی عصا را افکند و جادوهای آنها را از بین برد(      

آن که من به شما  گفت آیا پیش از )فرعون( ما به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. 
اجازه دهم بدو ایمان آوردید همانا او بزرگ شما است که سحر و جادو به شما آموخت. پس  

های درختان  ها و پاهای شما را، یکی از چپ و یکی از راست ببرم و شما را در تنه دست
 تر و پایدارتر است. خرما بر دار زنم تا بدانید که کدامیک از ما در عذاب کردن سخت 

ها دریافتیم و نیز بر کسی که ما را گفتند ما هرگز تو را بر آن چه از آیات و حجت      
خواهد حکم کن. فقط در زندگی دنیا است که تو  بیافرید برنخواهیم گزید. آن چه دلت می

. ما بر پروردگارمان ایمان آوردیم تا از خطاهای ما درگذرد و گناه سحر و  کنیم می حک
ترین است  را به اکراه بر آن واداشتی، ببخشد که خدا بهترین و پاینده  جادوئی را که، تو ما

 ... 
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کنی که در زمین فساد  اش را رها میبزرگان قوم به فرعون گفتند آیا موسی و طایفه      
کشیم و زنانشان را زنده کنند و تو و خدایت را ترک نمایند؟ گفت به زودی پسرانشان را می

 داریم و ما بر آنها چیره و غالبیم. نگه می
ترسم او خدای خود را بخواند. می فرعون به اطرافیانش گفت بگذارید موسی را بکشم و       

که دینتان را عوض کند یا در زمین تباهی به وجود آورد. موسی گفت من از شّر همۀ  
 برم.متکبرانی که به روز حساب ایمان ندارند به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه می 

گوید  ا که میکرد گفت چرا مردی رمرد مؤمنی از فرعونیان، که ایمانش را پنهان می     
کشید؟ در حالی که او با معجزاتی از سوی پروردگارتان به  پروردگار من هللا است می

جانب شما آمده است. اگر دروغگو باشد گناه دروغش بر خود او است و اگر راستگو باشد  
رسد و همانا خدا کسی را که گزافکار و  دهد به شما می برخی از آن چه به شما وعده می 

 نماید. شد هدایت نمی دروغگو با
قوم! اکنون فرمانروائی با شماست و شما در این سرزمین غلبه دارید اگر عذاب خدا  ای     

شما از روزگاری، قوم من! من برایبر ما بیاید چه کسی ما را یاری خواهد داد ... ای
ثمود و  همانند روز هالک اقوام پیشین بیم دارم. مانند روزگار ناگوار قوم نوح و عاد و 

قوم! به راستی که  آنهائی که از پی ایشان بودند و خدا هرگز بر بندگانش ظلم نخواهد ... ای
قوم، چه شده است  زندگی این جهان جز متاعی بیش نیست و آخرت سرای بقا است ... ای

خوانید ... من  کنم و شما مرا به آتش دوزخ فرامیکه من شما را به سوی نجات دعوت می 
 سپارم زیرا او به احوال بندگان خویش بینا است. ا به خدا می کار خود ر

موسی به قوم خویش گفت از خدا یاری بخواهید و صبور باشید به راستی زمین متعلق       
گرداند و عاقبت نیکو از آن بدو است و خدا کسی از بندگانش را که بخواهد وارث آن می

گفتند قبل از آمدن تو و پس از آن هم که  نیکوکاران و پرهیزگاران است. آنها به موسی 
آمدی به ما شکنجه و آزار نمودند. گفت امید است پروردگارتان دشمنتان را هالک گرداند 

 باشد.سازد و بنگرد که عملکرد شما چگونه می )وی(  و شما را در زمین جانشین 
شاید پند   جات دچار کردیم کهآل فرعون را به قحطسالی و کاهش محصوالت و میوه      

گفتند به شایستگی خود ما است و چون بدی  آورد میگیرند. هرگاه به آنها نیکی روی می 
زدند. بدان، شگون آنها نزد خدا است و  رسید به موسی و کسانش شگون بد میبه آنها می 

 دانند.لیکن بیشتر آنها نمی
جادو کنی به تو ایمان  فرعونیان گفتند هرگونه آیتی برای ما بیاوری که ما را با آن     

نخواهیم آورد! پس بر آنها طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون و بال و عذاب فرستادیم  
که معجزات روشنی از قدرت ما بود، باز سرکشی کردند و قوم تبهکاری شدند. و چون بال  
و عذاب بر آنها نازل شد گفتند یا موسی پروردگارت را، بدان عهدی که تو را هست، برای 

اسرائیل آوریم و بنیو اگر عذاب را از ما بازداری به تو ایمان می)تا دفع بال کند( ما بخوان 
 فرستیم. را با تو می

شکنی و چون عذاب را برای مدتی از آنان دور کردیم تا بدان مدت برسند باز پیمان      
زیرا آیات ما را  کردند. پس ما هم از آنان انتقام کشیدیم و آنان را در دریا غرق نمودیم 

 تکذیب کردند و از آن غافل بودند ... 
بیرون ببر و بر آنان در دریا راه  )از مصر( موسی وحی کردیم بندگان مرا شبانه  به     

 و نیز از غرق شدن بیمناک مباش! )دشمن( خشکی بازکن و از تعقیب و رسیدن 
 اینها اندکند که ما را گفتند( )که به مردم شهرها فرستاد فرعون گردآورندگان لشکر به      
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سارها  ها و چشمه از باغ)فرعونیان را( ایم. پس اند. ما همگی سالح به تن کردهخشم آوردهبه 
اسرائیل را وارث آنها  گرامی. اینچنین شد و بنی هایها و جایگاه بیرونشان کردیم و از گنج 

 نمودیم. 
کردند و وقتی که دو گروه همدیگر را دیدند    فرعونیان هنگام طلوع آفتاب آنها را دنبال     

یاران موسی گفتند اینک ما را گرفتند! موسی گفت هرگز! پروردگار من با من است و مرا  
 رهبری خواهد کرد.

به موسی وحی کردیم عصای خویش را به دریا بزن. پس دریا شکافته شد و هر قسمتی       
ن جای دادیم و موسی و کسانی را که با  چون کوه بزرگی نمودار گردید دیگران را در آ

گمان در آن عبرتی است  وی بودند جمله نجات بخشیدیم. سپس دیگران را غرق نمودیم! بی 
 و بیشترشان ایمان آورندگان نبودند! همانا پروردگار تو مقتدر مهربان است ... 

آن که  چون هنگام غرق شدن فرارسید گفت ایمان آوردم که معبودی، جز )فرعون(      
)گفته شد(  اند، نیست و من هم از تسلیم شدگان به فرمان اویم. اسرائیل به او ایمان آوردهبنی

جان تو  کردی و از نافرمانان بودی. ما امروز تن بی حاال؟ تو که پیش از این عصیان می 
گمان  را روی آب آوریم و به ساحل برسانیم تا بر کسانی که پس از تو آیند آیتی باشد بی

 سیاری از مردم از آیات ما غافلند. ب
)یادآوری: مطالب فوق مربوط به کودکی و نبوت حضرت موسی و نجات دادن اسرائیلیان از دست      

های اعراف، یونس، طه، شعرا، قصص و مؤمن نقل گردید. باقی داستان ایشان با فرعونیان بود که از سوره
 اسرائیل هم در قرآن خواندنی است(.قوم بنی

 

 هللا)نویسندگان: اشتن متز، جون بارک. ترجمۀ ذبیح  از کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان 

 . چاپ مهارت(1365منصوری. تهران. چاپ ششم. 

تیمور لنگ، که اسم واقعی او "تامر" است یعنی "آهن" و بر اثر تلفظ به شکل تیمور       
ندان دنیای اسالم بود و تمام قرآن را از حفظ  دانیم یکی از دانشمطوری که می   در آمده، به

دانست و عالوه بر علم قرآن از فلفسه و عرفان  نزول تمام آیات قرآن را میداشت و شأن 
 ورزید.بهره نبود و به بعضی از عرفا ارادت می بی

رفت و )خاک عثمانی( در آغاز قرن پانزدهم میالدی، "تیمور لنگ" به آسیای صغیر      
ر کنونی آنکارا، که پایتخت ترکیه است، با بایزید اول پادشاه عثمانی جنگید و  نزدیک شه

 او را شکست داد و عدۀ کثیری از سربازان و افسران عثمانی را اسیر کرد. 
خواندند  در آن موقع ملل دیگر، آسیای صغیر را، که کشور عثمانی بود، به اسم روم می     

و خاک "رومیۀ صغری" بود و شهر کنونی استانبول  ها جزبرای این که آسیای صغیر، قرن
 آمد.پایتخت آن به شمار می

وقتی تیمور لنگ با بایزید اول پادشاه عثمانی جنگید پادشاه عثمانی را شکست داد از      
وطن خود برگردد از آذربایجان گذشت و در اردبیل  عثمانی مراجعت کرد و برای این که به

الدین را مالقات نمود. سلطان علی در آن موقع مرشد  یخ صفی سلطان علی از فرزندان ش
ورزیدند و صوفیان بود و صوفیان اردبیل و قسمتی از مناطق آذربایجان به او ارادت می

 ریاست خانقاه اردبیل را داشت.
تیمور لنگ قدم به خانقاه نهاد و با سلطان علی راجع به نبوت صحبت کرد. و از او      

لی، فرق بین نبی مرسل و نبی غیرمرسل چیست؟ سلطان علی گفت نبی  پرسید سلطان ع
آورد ولی نبی غیرمرسل با این که پیغمبر  مرسل کسی است که از جانب خداوند قانون می

است اجازه ندارد که قانون بیاورد. ابراهیم نبی مرسل بود زیرا از جانب خداوند قانون  
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هیچیک اجازۀ آوردن قانون را نداشتند و فقط   متعدد آمدند ولی آورد. بعد از او انبیای
موقع اجرا بگذارند. همچنین بعد از موسی انبیای متعدد آمدند   بایست قوانین ابراهیم را بهمی

 گذاشتند. لیکن اجازۀ قانون آوردن را نداشتند و فقط قوانین موسی را به موقع اجرا می
علی گفت نه،  نبی غیرمرسل وجود دارد؟ سلطاناسالم هم  تیمور لنگ پرسید آیا در دین      

باشد و بعد از او نبی دیگری نخواهد آمد و در اسالم انبیاء می پیغمبر اسالم خاتمبرای این که 
توانند قانون برای مرسل را امامان بر عهده دارند و امامان نمی  بعد از پیغمبر وظیفۀ انبیای

 ه پیغمبر اسالم آورده است به موقع اجرا بگذارند.دین وضع نمایند و فقط باید قوانینی را ک 
هائی در خصوص شأن نزول آیات قرآن از سلطان  بعد از این گفتگو، تیمور لنگ سؤال     

گفت. تیمورلنگ گفت احسنت ... احسنت الحفظ.    علی کرد و سلطان علی به درستی جواب
هار کرد سلطان علی از من  حافظۀ خوبی داری. بعد تیمور اظیعنی آفرین ... آفرین چه 

چیزی بخواه تا درخواست تو را اجابت کنم. سلطان علی گفت درخواست من از تو این  
ای آزاد کنی. چون تمام آنها مسلمان هستند و  است که اسرای رومی را که با خود آورده 

درنگ فرمان آزادی تمام اسرای رومی را باشند. تیمور لنگ بیبعضی از آنها صوفی می 
 از خاک عثمانی به آذربایجان آورده بود صادر کرد. که

اسیران مزبور که به وسیلۀ سلطان علی آزاد شدند مرید وی گردیدند و قسمتی از آنها       
ای به وجود آمد به اسم محلۀ رومیان که تا پایان  در اردبیل سکونت نمودند و در آنجا محله 

 دورۀ صفویه به همین نام بود. 
اردبیل را وقف خانقاه   تیمور لنگ تنها به آزادی اسیران رومی اکتفا نکرد بلکه خراج     

علی نمود. و مقرر داشت که خراج مزبور زیر نظر سلطان علی و پس از وی زیر  سلطان 
نظر فرزندانش صرف امور صوفیان شود. بدین ترتیب تیمور لنگ کمک مؤثری به دودمان  

توان گفت که وسیلۀ سلطنت دودمان مزبور را تیمور لنگ در دسترس صفویه کرد و می
ت. اسیران رومی بعد از این که آزاد شدند به اسم روملو در اردبیل سکونت  صفویه گذاش

 کردند و بعضی از آنها به عثمانی مراجعت نمودند. 
گویند که نام اسیران مزبور قبل از این که با تیمور لنگ به آذربایجان آورده  برخی می      

ن علی آزاد گردید، شوند روملو بوده است. در هر حال این طایفه که به وسیلۀ سلطا 
سرسپردۀ دودمان صفویه شد و پیوسته آماده بود که جان خود را در راه مرشد یعنی پادشاه  

دانستند که همه  صفوی فدا کند. سالطین صفوی خیلی به آنها اعتماد داشتند و چون می 
جنگی جا  ای از سربازان روملو را در هریک از واحدهایفداکار و وفادار هستند عده 

 سرمشق فداکاری و وفاداری شوند. ادند که برای دیگراندمی
 

 (1366)نوشتۀ "آرکدی لئوکوم". ترجمۀ سیدمحمد هاشمی. چاپ دوم. تهران.    از کتاب به من بگو چرا؟

 ارشمیدس کی بود؟      
باشد.  ارشمیدس یکی از نوابغ بزرگ و از پیشگامان علم ریاضی و فلسفی و فیزیکی می     

ن گفت که : هیچکس دیگر مانند او در تاریخ بشر به این همه کارهای متنوع  توابه حتم می
 دست نزده است. 

قبل از میالد مسیح در شهر "سیراکوس" واقع در جزیرۀ  287ارشمیدس در سال      
سیسیل یونان به دنیا آمد. پدرش "فیدیاس" از اخترشناسان معروف آن زمان بود. او در 

ه در آن روزگار از مراکز مهم تعلیم و تربیت یونان بود،  مدرسۀ ریاضی اسکندریه، ک
 تحصیل کرد. 
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وی بیشتر زندگیش را صرف مطالعۀ فلسفه و ریاضی نمود. عالوه بر این، اصل       
تواند نیروی بازوی خود را ها یکی از ابتکارات سادۀ او است. اصلی که هر کس میاهرم

گوید "به  یکی از اصول طنز آمیز اوست که می چندین برابر از آن چه هست، بنماید. و این  
 من جائی بدهید تا بایستم و زمین را از جا حرکت دهم".

های فیزیکی خود را به صورت روابط ریاضی درآورد ابتدا که آزمایش وی پیش از این      
 د. نموعلمی تعقیب میروش منظم کار را با یککرد و این میاش را ثبت آنها را تجربه و نتیجه 

های خود را روی وزن مخصوص اجسام انجام داد و نتیجۀ  ارشمیدس بیشتر آزمایش      
 قانون ارشمیدس معروف است.  هایش به آزمایش

باشد. روزی "هرون یکی از شاهکارهای ارشمیدس تعیین وزن مخصوص اجسام می     
برای او بسازد. پس از  ناب  دوم" پادشاه یونان به زرگری سفارش نمود تا تاجی از طالی

اتمام کار، پادشاه از کار زرگر مشکوک گردید که مبادا در ساختن آن نقره نیز به کار برده  
باشد. لذا ارشمیدس را مأمور نمود تا به این مسئله رسیدگی نماید و راه حلی برای آن بیابد.  

و زرگر خائن   های گوناگون، راه حل مسئله را پیدا نمودوی، پس از مطالعات و آزمایش 
 شناخته شد. 

نظریۀ خود   ور انجام داد و خالصۀ وی مطالعات فراوانی روی اجسام شناور و غوطه     
تأثیر نیروئی برابر با وزن  را این طور بیان نمود: "هرگاه جسمی در مایعی فرو رود، تحت

 ماند". مایع جابجا شده شناور می 
تواند آب را به ارتفاع معینی باال ببرد.  که می   ارشمیدس دستگاه دیگری را اختراع نمود     

کنی خانگی بر  این دستگاه هنوز، به "پیچ ارشمیدس" معروف است. دستگاه گوشت چرخ 
 اساس همین دستگاه ساخته شده است. 

باشد که به کمک نیروی اهرم کار  ای میاز شاهکارهای دیگر او ساختن ماشینی جنگی     
 یدس شهرت دارد.کند، و به منجنیق ارشممی

باشد. وی  گیری سطح و حجم و استوانه می وی عالقۀ فراوانی به مطالعه دربارۀ اندازه     
 ترین جسم هندسی است. همچینین ثابت نمود که کره کامل 

ها به دست  قبل از میالد، هنگام فتح "سیراکوس" توسط رومی  212ارشمیدس در سال       
ا جنازۀ او را با احترام تمام به خاک سپردند و نقشی از هسرباز رومی به قتل رسید. رومی 

 کره و استوانه، که مورد عالقۀ وی بود، روی لوح قبرش حک نمودند. 
 

 (1376)نوشتۀ اردشیر آوانسیان. چاپ اول. چاپ رسالت. تهران.    از کتاب خاطرات اردشیر آوانسیان 
 و شرکا: )رئیس شهربانی رضاشاه( داستان محاکمۀ مختاری 

آن عده از ما که از زندان بیرون آمد شب و روز در فکر مبارزه و بیش از همه در      
آوری نیروهای مترقی، کمک به جبهۀ ضدهیتلری بودیم تا در جنگ علیه  تالش و جمع

فاشسیم شریک باشیم و بدین نحو وظیفۀ وجدانی خود را انجام بدهیم. کسی از ماها در فکر  
نبود. پس از چندی تصور ما آن بود که موقع آن رسیده که به هر    بانان خودانتقام از زندان 

 قیمتی شده دولت و دستگاه ارتجاع را ضعیف و راه دموکراسی را هموار کنیم. 
ها جنایت زیادی یکی از موضوعات حاد محاکمۀ جنایتکاران ادارۀ پلیس بود. این پلیس      

از رجال مملکت بود و برای مجازات  ای مرتکب شده بودند. جنایت آشکار آنها کشتن عده 
زمینه کم  داشتیم و زمینه برای موفقیت در این  کافی در اختیار عاملین این جنایات مدارک

 جنایتکاران پلیس    کرد ولی محاکمۀمی بزرگتری را تعقیب هایهدف )توده( نبود. البته حزب  
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 ای از این اهداف بزرگ بود.نیز یک گوشه 
ای از طبقۀ حاکمه نیز با ما شریک بودند. یعنی  ف غیر از حزب عدهدر نیل بدین هد     

این عده برای ثبوت حقانیت و اعادۀ حیثیت افراد فامیل خود، که در زندان کشته شده بودند،  
حاضر به مبارزه با جنایتکاران پلیس بودند. بدیهی است اینان در فکر تضعیف دستگاه  

خاص معینی بودند که کسان آنها را کشته بودند. اینجا  نبودند بلکه بیشتر طرفدار مجازات اش
بریم که کسان اینها را در زندان رضاشاه کشته بودند. اینان عبارت  نام چند فامیل را می

بودند از اقوام و دوستان و کسان سیدحسن مدرس، تیمورتاش، فیروز پسر فرمانفرما،  
دوله. شاید باز یکی دو فامیل دیگر الخانوادۀ سردار اسعد، فرخی یزدی، و خانوادۀ صولت  

 آورم.هم بودند که حاال درست نام آنها را به خاطر نمی
اکثر اینان، به جز شاعر فرخی یزدی، از طبقۀ حاکمه بودند، کسان این عده زیاد بودند.       

)به   1942البته فرخی یزدی وضعی دیگر داشت. من هنگام فرار از برازجان اوایل سال 

رفتم برادر فرخی یزدی را در یزد پیدا نموده و با او   دادگستری( صاب کارگران کاخدنبال اعت
برای اقامۀ دعوی علیه پلیس مذاکره نمودم. او مغازۀ شیرینی فروشی داشت و قول داد با 
ما در این مبارزه همکاری نماید. باید گفت که مبارزۀ ایران خانم، دختر تیمورتاش، و مدیر  

تر ز ایران" که تا حدودی مترقی بود با تکیه بر برخی نیروهای ملی جدیروزنامۀ "رستاخی
های سایر قربانیان از طبقۀ حاکمه بیشتر جنبۀ انتقام از  از دیگران بود. ولی عمل فامیل 

 جنایتکاران را داشت.
مبارزۀ اصلی از سوی حزب ما بود زیرا اوأل عدۀ ما زیاد بود. ثانیأ حزب ما به مبارزه       
اس بسیار وسیعی داده بود و منظورش توسعۀ دموکراسی و تضعیف ارتجاع به خصوص  مقی

های ما در این مبارزه، اجتماعی و انقالبی بود. و رابعأ  توقیت حزب توده بود. ثالثأ هدف 
 دار بود.گیر، با حرارت و دامنه فعالیت رفقای ما پی 

انعکاس موضوع در جراید و اقدامات دیگر در اثر فشار مردم، ارتجاع به فکر       
ای پلیس تمام عصبانیت و حرارت مردم را جوئی افتاد. آنها فکر کردند با محاکمۀ عدهچاره
ای را به  مبارزه، مجبور شدند عده  توان خاموش کرد. بنابراین برای جلوگیری از دامنۀمی

اکمه کنند. این عده عبارت بودند از کارمندان مسئول پلیس که در رأس کاره محطور نیمه 
الدین مختاری، رئیس شهربانی رضاشاه قرار داشت و همچنین سرهنگ  آنها سرپاس رکن 

و یک عده  ای را در زندان کشته بود(. )کسی که با دست خود عدهتورج، جوانشیر، پزشک احمدی 
رسید. جریان محاکمۀ آنها در ۀ آنها به بیست نفر نمی از جنایتکاران دیگر پلیس که شاید عد
 پردازم که در جراید نیامده است. هائی می جراید منعکس شد. من فقط به قسمت 

کردیم و اطالعات  دائمأ رفته با دادستان مالقات می  ما این بود کههاییکی از فعالیت      
عبده بود. ما سه نفر، روستا،  روزها جالل  گذاشتیم. دادستان در آن  زیادی در اختیار او می

رفتیم و  شناختیم به مالقات او می اش میدانشجوئی عبدو را در دوران  رادمنش و من که 
که او در این محاکمه کوتاه   طوری کردیم به های بیشتری میدائمأ او را تشویق به فعالیت 

کند. عبده جوان بود و در اثر فشار   نیاید و تا آنجا که ممکن است جنایات این عده را فاش 
آمد قدری تند علیه این جنایتکاران نطق بکند و بدین ترتیب در کشور  مردم هم بدش نمی

شهرتی پیدا نماید، ما هم این قسمت را حس کردیم. در هر صورت ما ذینفع بودیم، زیرا 
 بود. تر، آن قدر مفیدتر میهر چه محاکمه جدی

ای برای این با این جنایتکاران: بعد از مبارزۀ زیاد، دولت محکمه  اما دربارۀ مبارزه     
 کار تعیین کرد که در رأس آن موسوی نامی قرار داشت. آدمی بود مرتجع و در دوران 
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 کرد.قوام عضو حزب قوام شد و علیه حزب ما مبارزه می 
کین دادن  تازه خود محاکمه چندان جدی نبود بلکه برای گول زدن مردم و برای تس     

شد به همان اندازه احساسات ضدارتجاعی مردم بود ولی هر قدر فشار مردم زیادتر می 
شد آنها را مجازات کند. ما هم منظورمان از این مبارزه در درجۀ اول  ارتجاع مجبور می 

ها بده  تجهیز مردم، افشای جنایات دستگاه و طبقات حاکمه و نقش غیرمستقیم امپریالیست 
عده افراد حزب را تجهیز کرده بودیم که دائمأ در جریان محاکمه باشند. هنوز  است. ما یک  

محاکمه شروع نشده آنها در محل محاکمه بودند. عدۀ ما بیش از بیست سی نفر بود و این  
ها نیز در ها بودند اعم از روشنفکر و کارگر. طبیعی است که کارگران اتحادیه عده حزبی

دادیم. روی های کوچکی تشکیل میگاه تقریبأ هر روز میتینگآمدند جلوی داداین محل می 
دادیم. در جلسات کردیم و در بین مردم هم شعار می در و دیوار محکمه شعارهائی نصب می

دادیم. کار به جائی رسید که رئیس محکمه  محاکمه هم راحت ننشسته و دائمأ شعار می
حاکمه تعطیل خواهد شد. افسران پلیس  چندین بار اخطار کرد که اگر آقایان شلوغ کنند م 

چندین بار خواستند ما را از جلسه اخراج کنند ولی مقاومت سخت ما مانع این کار شد.  
اید هنوز زبانتان دراز است.  گفتیم شما این قدر جنایات کرده های ما منطقی بود. ما می حرف

د کرد و قضات را  اگر قضات محاکمه و مجازات صحیح نکنند ملت آنها را محاکمه خواه
نیز به محاکمه خواهد کشید. در هر صورت مقاومت ما پیگیر بود هم قضات و هم پلیس  

 ای سر و کار دارند.دانستند با چه عده می
نیا، من به اتفاق طبری  یادم هست ما پول و کاغذ نداشتیم. روزی رفتم به باغ آدیش     

لیه ارتجاع و نام آن را "مختارنامه"  جزوۀ کوچکی تنظیم کردیم علیه این عده پلیس و ع
کرد. من روزی دادم و طبری به خوبی تنظیم می ها را مینهادیم. در آن ایام قاعدتأ من ایده 

کتابخانۀ   را دادم به  عین این بروشور را در لنینگراد دیدم و اگر اشتباه نکنم طبق عادت آن 
هائی دادیم و بر اثر اقدامات لنین در مسکو برای برداشتن میکروفیلم. خالصه میتینگ 

مفصل در نوشتن جراید و مالقات با دادستان گرفته تا نوشتن نامه به دادستان و قضات از 
باالخره )البته کسان ارانی هم اقدام می کردند( شدگان ها ما و اقدامات کسان کشته طرف حزبی

. این پزشک احمدی  محکمه مجبور شد الاقل یکی از جنایتکاران را محکوم به اعدام کند
نام "دکتر" آورده و او   بود که او را اجیر کرده و به زندان مرکزی به )همان عطار خراسانی( 

را مأمور کشتن اشخاص کرده بودند. او پای دار گفته بود که "من آلت اجرائی بیش نبودم 
 کشید". دادند نمیچرا آنهائی را که دستور کشتن می

ارزۀ خود ثابت کرد که رضاشاه قاتل ملت و پلیس هم عامل  در واقع حزب ما در مب      
اجرائی او بوده است. بنابراین دستگاه دولتی جنایتکار و جانی و دشمن خلق است. مختاری 
و سایرین به چند سال حبس محکوم شدند. خود آنها در محاکمات یقین داشتند که اینها را  

اند و باز خدمت  یئت حاکمه خدمت کرده نخواهند کشت. چرا که اینها به این دستگاه و ه
 ها بود. خواهند کرد و به خصوص در نظر بگیریم که مبارزۀ آنها علیه کمونیست 

فروشی را مختاری کی بود؟ پدرش گویا حاکم تهران بوده و کسی بوده که نانوای گران      
شت بود. او  زنده سوزانده بود. پسرش ایام انقالب گیالن رئیس شهریانی رتوی تنور زنده 

کرد. مخصوصأ او بود که موقع  ها تماس داشته و در گیالن تحریکات زیادی میبا انگلیس
های مردم که فرار کنید که  فرستاد به خانه ها مأمورین خود را می نشینی قزاق عقب 

تان را غارت خواهند کرد. از  ها و حتی مرغ و اثاثیه ها خواهند آمد و زن و بچه بالشویک 
 رسید، از شان به یک تومان هم نمیها، که سرمایه تی لبوفروش و باقالی فروشاین رو ح
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 گیالن به طرف قزوین فرار کردند. 
و علیه این  1929)هنگام اعتصاب کارگران نفت در سال شهربانی خوزستان شد بعد هم رئیس      

بین کارگران تبلیغاتی علیه اعتصاب اعتصابفعالیت زیادی کرد و از قراری که کارگران نفت به من گفتند در  
کند و اگر اشتباه ای کارگز در این جلسه به اتفاق زن یکی از کارگران که خیلی فعالیت میکرد که عدهمی

رقصی خود را در مختاری را گرفته و انداختند توی آب. او خوشنکنم اسم این زن فاطمه بود(  
مسئله ترقی محسوسی کرد که به او مقام   ها نشان دادند که سر همینخوزستان به انگلیس 

 معاونت شهربانی کل یعنی معاونت آیرم را دادند بعد هم شد رئیس شهربانی کل کشور. 
از طرف شاه مأمور   شهربانی، مأموریت مخصوصی داشت، یعنی در موقع معاونت     

کرد یکی ر میبود مواظب سرلشکر آیرم باشد. یعنی سیستم طوری بود که شاه اینها را وادا
چندین سال حبس محکوم   از دیگری برایش گزارش داده و جاسوسی کنند. مختاری را به 

برد. دکتر مرتضی یزدی وقتی وزیر  کردند و در شرایط بسیار عالی در زندان به سر می 
بهداری بود به زندان سری زده بود و او را مالقات کرده بود. بعد همین محمدرضا شاه  

ی به او داده از زندان خالصش کرد. زندانی شدن این عده پلیس مصلحتی  های هنگفتپول
بود، آنها آزاد شدند فقط پزشک احمدی سر دار رفت. این مبارزه هم در ایران شهرت 

 زیادی پیدا کرد و باز هم بر اشتهار حزب افزوده شد. 
 

گفتگو با سرهنگ )خاطرات مهندس مهدی بازرگان در  از کتاب شصت سال خدمت و مقاومت

 (1375رضا نجاتی. جلد نخست. تهران غالم

  اعضای هیئت  1330خرداد  19روز  :1خلع ید از کمپانی انگلیسی )نفت ایران و انگلیس(
مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران و سه تن از اعضای هیئت مختلط نفت در میان استقبال پرشور  

آبادان شدند. مهندس بازرگان، نخستین  ها هزار تن از مردم خوزستان وارد سابقۀ دهو بی
های اعزامی از تهران به  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در چگونگی ورود هیئت 

 خوزستان و نیز چگونگی خلع ید از شرکت نفت مطالبی نقل کرده از جمله گفت: 
های ... نظر هیئت این بود که برای اقامتمان به هتل نرویم و در یکی از ساختمان      

مخصوص شرکت نفت منزل کنیم ... مستر "دریک" مدیرکل شرکت دستور داده بود سه  
دستگاه خانۀ کوچک در محلۀ "پریم" در اختیار ما بگذارند ... به دلیل گرمای زیاد و  
خستگی شب را نتوانستیم بخوابیم ... با این حال، آن چند روز اول قبل از شروع به اقدام 

گذاری کرد. ماسی ملی، شور و شوق و نیز تبلیغات و شعار، نام توان دوران ح خلع ید را می 
ها و فریادها  ها، اشکها، سخنرانینشدنی مردم، نطقاحساسات و استقبال گرم و فراموش 

 کردیم ... ... ما را چنان جوی باید کارمان را شروع می 
ملی نفت،   اولین برخورد با مدیرکل شرکت: وظیفۀ عمده و اصلی هیئت مدیرۀ شرکت     

 کردیم و خلع ید از شرکت بود. ابتدا باید با "دریک" نفر اول شرکت در ایران مذاکره می 
تصویب شد. طبق این قانون هیئتی به نام هیئت  1330. قانون اجرای ملی شدن نفت ایران در اردیبهشت 1

الملک(، بوالقاسم نجم )نجم دفتری، محمد سروری، دکتر احمد شفق، امختلط مرکب از آقایان دکتر احمد متین
السلطان بیات از مجلس سنا و آقایان اللهیار صالح، دکتر عبدهللا معظمی، دکتر علی شایگان، حسین مکی سهام

مقام آقای وارسته وزیر دارائی تشکیل از مجلس شورایملی و آقایان مهندس کاظم حبیبی کارشناس نفت ، قائم
ز شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و نیز ادارۀ شرکت ملی نفت ایران شد تا کلیۀ مراحل مربوط به خلع ید ا

را به عهده بگیرد. با پیشنهاد دولت و تصویب هیئت مختلط یک هیئت سه نفره مرکب از آقایان دکتر محمود  
آبادی استاد دانشکدۀ علوم و مهندس محمد بیات استاد حسابی رئیس دانشکدۀ علوم، دکتر محمدحسین علی

مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران برگزیده شد. چون آقای دکتر حسابی خود را کشاورزی به عنوان هیئت  دانشکدۀ
 کنار کشید آقای مهندس مهدی بازرگان رئیس دانشکدۀ فنی را به جای ایشان برگزید.
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های مثبت سازماندهی بود.  شدیم. شرکت دارای ویژگیشنا می آبا سیستم اداری آن سازمان  
  مراحل اداری منظمی داشت، در هر ِسمت، تقسیم کار مشخص و آزادی عمل نسبی سلسله 

آوردهای و ارتباط مستقیم برقرار بود و این موضوع برای شخص من آموزنده بود و دست 
 مثبت داشت. 

مذاکرات هیئت خلع ید با رئیس شرکت، با قرار تلفنی قبلی در ساعت نه و نیم روز       
فت. در این مالقات مستر دریک از پذیرفتن ما در دفتر صورت گر 1330خرداد  20

کارش امتناع کرد و هیئت را دفتر نمایندۀ وزارت دارائی ایران، در ساختمان مرکزی  
شرکت نفت در خرمشهر، پذیرفت. دریک با دو تن از دستیارانش، آقایان "بگستر" و  

 ر عهده داشت. "میسون" با ما گفتگو کرد. آقای بزرگمهر نیز سمت مترجمی را ب
العادۀ دولت و آقای امیرعالئی نمایندۀ فوق  1از طرف ایران هر شش نفر هیئت خلع ید     

در خوزستان در جلسۀ اول حضور داشتیم. بر اساس سابقۀ اداری و از جنبۀ حقوقی  
ها به فارسی بود  دفتری بود. صحبت مذاکرات، طرف اصلی صحبت ، سناتور دکتر متین 

کرد. پس از معرفی اعضای هیئت دریک پرسید وظیفۀ این هیئت  می که مترجم ترجمه 
 چیست؟ جواب داده شد اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت. 

توانم آقایان را به عنوان  باشم، فقط می دریک گفت من چون مأمور و نمایندۀ شرکت می      
نجائی که با قرارداد و تا آ  1933رتبۀ دولت ایران بشناسم و در حدود قرارداد  نمایندگان عالی

مزبور منافات نداشته باشد، تشریک مساعی کنم. البته خارج از حدود قرارداد، محتاج به  
دفتری گفت این هیئت با چنین سمتی  کسب دستور از مقامات شرکت نفت است. دکتر متین 

انون  به اینجا نیامده است، ما را قانون معین کرده، زیرا در مجلسین ایران قانونی به نام ق 
ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسیده و نفت ملی شده و دولت و مجلس ایران ما را  

های برای اجرای قانون انتخاب و اعزام کرده است. آقایان مکی و اردالن نیز در تأیید گفته 
 هائی کردند.دفتری، صحبت دکتر متین 

م با آقایان در این  دریک پاسخ گفت من باید از مرکز کسب تکلیف کنم و اجازه ندار     
 زمینه مذاکراتی انجام دهم و قانون ملی شدن را قبول ندارم.

دفتری اظهار داشت قانونی از مجلس ایران گذشته و هر کسی در اجرای آن دکتر متین      
الملل، عمل او سابوتاژ تلقی و مجازات مخالفت یا ممانعت نماید، قانونأ و از جنبۀ حقوق بین 

 خواهد شد.
هائی را برای اعمال خرابکاری  ای از مجلس گذشت که مجازاتدر همان اوان الیحه      

دفتری دریک را ناراحت بینی کرده بود. اظهارات دکتر متین  خصوص ملی شدن پیش  در
کرد، او با توجه به تظاهرات و استقبال مردم و عدم وجود قانون کاپیتوالسیون در ایران،  
واهمه داشت. بدین ترتیب بعد از دو جلسه مالقات، برای کسب دستور و مشاوره، چند  

زگشت مشاهده کردیم که نرم شده است، به طوری که اظهار  روزه به لندن رفت. پس از با
تمایل کرد با هواپیمای اختصاصی شرکت، تأسیسات نفت خوزستان را به ما نشان بدهد.  
منظور او از این کار این بود که عظمت دستگاه را به رخ ما بکشد و ما را در ادارۀ آن 

 تأسیسات بزرگ دچار تردید کند.  
 انصاف داد و خدمات افراد را در نظر گرفت. به خاطر دارم روزی آقای  در اینجا باید     

دفتری، حسین . غیر از سه نفر اعضای هیئت مدیرۀ منتخب شرکت ملی نفت ایران آقایان دکتر احمد متین1
مکی و ناصرقلی اردالن اعضای برگزیدۀ هیئت مختلط برای همکاری و نظارت بر کار هیئت مدیره در 

 د به خوزستان رفتند.عملیات خلع ی
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مکی در جلسۀ هیئت خلع ید اظهار داشت شرکت نفت انگلیس حاضر نیست تأسیسات نفت  
چیز را در اختیار بگیریم.  را به ما تحویل دهد. باید دل به دریا بزنیم و برویم و خودمان همه 

آمدهای نامطلوب  پیشاست ما را با  کار ممکن   اقدام بدین  داشتند که  بعضی از همکاران واهمه 
و حتی شکست روبرو کند. امیرعالئی و من با نظر مکی موافق بودیم، اردالن هم استقبال  

 کرد، دیگران تردید داشتند. 
 چگونگی خلع ید از شرکت: 

ید طی مراسمی پرچم ایران را بر فراز ساختمان ادارۀ خرداد هیئت خلع  29روز      
جای   مدیرۀ موقت" را به  شت و تابلوی "هیئت سابق در خرمشهر برافرا مرکزی شرکت 

اخطار نمود که   متصدیان امور شرکت "ریاست شرکت نفت انگلیس" نصب کرد و به 
اثر خواهد بود مگر آن که به امضای  هرگونه دستوری که از طرف آنها صادر شود، بی 

 هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد. 
عالنی تحت عنوان "فروش مواد نفتی" بدین مضمون منتشر  دو روز بعد هیئت مدیره ا     

توانند تا یک ماه، هر مقدار نفت احتیاج داشته باشند، با پرداخت کرد که مشتریان نفت می 
قیمت به نرخ معامالت گذشته، تحویل بگیرند و در آینده در مقابل هر مقدار نفتی که تحویل  

حمولۀ دریافتی از شرکت ملی نفت ایران  گیرند رسیدی بدین مضمون امضا کنند که م می
 خریداری شده است.

خرداد ادارۀ اطالعات و انتشارات شرکت سابق در تهران منحل شد. اول تیر ادارۀ   30     
مرکزی پخش و فروش نفت در داخل کشور در تهران و شعبات آن به تصرف دولت در  

شاه از مأموران شرکت سابق  آمد و تأسیسات پاالیشگاه نفت در کرمانشاه و میدان نفت 
 تحویل گرفته شد.  

تیر نمایندۀ شرکت سابق در تهران، ریچارد سدان، محل کار خود را به منزل شخصی    3     
 منتقل کرد.

کل سابق خرمشهر را ترک   تیر هیئت مدیرۀ موقت و اعضای انگلیسی دفتر مدیریت  6     
 کردند.

  1330خرداد    29مکی را اجرا کنیم. صبح روز  سرانجام قرار شد پیشنهاد آقای حسین       
جمعی به طرف دفتر مرکزی شرکت نفت راه  در فرمانداری خرمشهر جمع شدیم و دسته 

افتادیم. به توصیۀ آقای غفاری فرماندار خرمشهر نیروی دریائی ایران یک دسته موزیک  
 نظامی برای همراهی با ما فرستاده بود. 

جید و پرچم ایران در پیشاپیش ما قرار داده شد. پشت سر  یک سینی با آینه و قرآن م     
کرد و به دنبال آن هیئت خلع ید، و مردم که پیوسته تعدادشان  آن دستۀ موزیک حرکت می 

ها، با  شدند ... کارکنان انگلیسی شرکت از پشت پنجرهیافت، به ما ملحق می افزایش می
ساختمان مرکزی وارد شدیم. مردم در   کردند. به محطۀ حیرت جمعیت ناخوانده را نگاه می

 یک راست به طبقۀ باال و اطاق "دریک" رفتیم. )اعضای هیئت خلع ید( محوطه ماندند و ما 
شد و با ما دور میز گرد در های پیشین که با وی داشتیم، از میزش بلند میدر مالقات      

ک همان کار را کرد  داد. این دفعه هم درینشست و دستور شیر و چای می وسط اطاق می 
و به طرف ما آمد. پیش از آن که دور آن میز بشینیم، مکی به من گفت "برو جایش بنشین"  
من هم معطل نکردم و پشت میز نشستم. مستر دریک هاج و واج شده بود! چند لحظه بعد،  

 آن که حرفی بزند، کالهش را برداشت و رفت و ما دیگر او را ندیدیم. بی
 یب و به همین سادگی خلع ید از شرکت نفت انگلیس انجام شد. به این ترت     
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)نوشتۀ محمدی. چاپ اول. نشر مرکز.  از کتاب جامعۀ مدنی ایرانی بسترهای نظری و موانع

 (1378تهران. 
 از دین آئینی تا دین مدنی: 

های گوناگون تاریخ  دورهچه به دین در ایران معاصر پنج چهرۀ متفاوت دارد که گر     
هنگی این کشور تعلق دارند، در عرض هم حضور داشته و گاه در جدالند و گاه با  فر

اند. این پنج  سکوت با یکدیگر همزیستی دارند. ولی کمتر گفتگوی فعال و نقادانه داشته 
 توان توصیف کرد: چهره را به ترتیب زیر می 

مراسم عزاداری   )ماننددین آئینی: این نوع از دین، که عمدتأ در شعائر و مراسم دینی   .1

شویان، ادای نذر، عروسی، تشییع جنازه، امام حسین، انواع مراسم مربوط به ماه رمضان، قالی

حضور دارند دین عموم  تدفین، عزا، البته کارکرد آئینی ازدواج کمتر از سوگواری است( 

روزه در  13)عزاداری  مردم است. این نوع دین ممکن است تشدید یا تضعیف شود  

پذیرد و نهادهای خاص خودش  ولی زوال نمی  م یا فقط دو روز در دورۀ مختلف(ماه محر

ها، ها، زینبیهها، محمدیهها، عباسیهها، مهدیههای مختلف، حسینیه)مثل تکایا، هیئترا نیز 

دارا  های روضه خوانی در منازل، و ابزارها، تجهیزات و منابع خاص مالی آنها(مساجد دوره

تابد و برخی از علما و  های فقهی را برنمین چندان چهارچوب است. این نوع دی

اند. آنهائی  مراجع در برابر برخی صور آن مخالفت خود را صریحأ ابراز داشته 

زنی( )قمه های آن اند، چندان با برخی صورتکه مخالفت خود را ابراز نداشته

 رده شده است. اند، گر چه همیشه اصل آن برای بقای دین الزم شمتوافق نداشته 

شود چرا که مبنای آن آئین است و با  ئولوژیک نمی دین آئینی به راحتی ایده 
ئولوژی که بنیاد آن عقیده است همخوانی ندارد. وجه عرفانی و باطنی آن  ایده

نیز بسیار کم است که اصل، در دین آئینی ظاهر است ولی در دین عرفانی باطن  
ئولوژی تواند در سطحی فراتر از فقه و ایده نمی و دل اصالت دارد. این نوع دین  

کند تا از آنها استعالء یابد.  نیز گام بردارد چرا که چندان خود را درگیر آنها نمی 
 هرگونه استعالء مستلزم جدال و همزیستی است ... 

)غیر از شرایط های گوناگون تاریخ بشر دین تودۀ مردم در این دوره و در دوره

ها ای از دستور العملینی بوده است. آنها دین را در عمل به مجموعه دین آئانقالبی(  
کنند. ولی همین توده در به جا آوردن مراسم و شعائر  یا احکام جزئی خالصه نمی 

کنند و  های میلیونی، انواع مراسم را با همۀ ابعاد آن برگذار میجدی است. توده 
عنوان  ورزند. بهدریغ نمی راه انسانی در ایناز صرف وقت، هزینه و نیروی 

به وظائف  یتبد( روز ادامه می 13)که تا نمونه بسیاری از عزاداران ده روز محرم 
های محرم، کنند. ترک برخی محرمات در ماهدینی و فقهی خویش عمل نمی

دلیل دیگری بر وجود این  )که ضرورتأ با انجام واجبات همراه نیست(  صفر و رمضان  
ها نیز عمدتأ از طریق همین مراسم است. انقالبی شدن توده نوع دینداری آئینی 

 آئینی گرفته است. 
شود تا ظاهر  این نوع دینداری در مواردی از سوی مبشران دین فقهی تقویت می

دینی حفظ شده و خط تماس آنان با تودۀ مردم قطع نشود. ولی به طور کلی سیر  
ست. برگزارکنندگان این مراسم  این نوع دینداری مستقل از جریان دینداری فقهی ا

چهارچوبی خاص خویش دارند و بسته به نوع و ترکیب افراد به نمادها، اعمال  
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زنان دنیائی کامأل  کنند. به عنوان مثال قمه های خاص رو میآئینی و صورت
توان دینداری آئینی  زنان دارند ولی دینداری هر دو گروه را میمتفاوت با سینه 

 نام نهاد. 
هی: این نوع دین و دینداری، عمدتأ در میان روحانیون و مقلدان پر و پا  دین فق .2

دهد، رایج است. بر اساس این  قرص آنها، که البته عموم دینداران را پوشش نمی 

نوع دینداری، عمل به دستورات فقه است، ظاهر اهمیت دارد و نه باطن، التزام 

یل قواعد ظاهری و ایجاد  کامل به آن در دنیای واقعی گاه دشوار است، به دل

ئولوژیک شدن نسبت به دین آئینی  عادت در مؤمنان، قابلیت بیشتری برای ایده 

و از نظر صورت   )دیدگاه سیاسی و حکومتی دارد ولی از اندیشۀ تاریخی تهی است(دارد 

)فقط رسمیت دارد ولی الزامأ همه جا به آن و فرم رسمیت بیشتری در میان مردم دارد 

 ود(. شعمل نمی

کند امور را در  مبادی یک نوع دین کالمی است تالش می  فقهی که متکی به دین 
قالب امور روزمره بازسازی کند، ولی معموأل این کار "یک بار برای همیشه"  

شود و آن چه در یک دوره یک نیاز بوده و کار فردی یا اجتماعی  انجام می
گرا است.  بدین طریق دین  ته شود، دین فقهی گذشداشته به یک کلیشه تبدیل می 

)کشیش و  کند قدرتی موازی با قدرت سیاسی پیدا کند شود و تالش می دنیوی می 

 یا قدرت را قبضه کند. شهریار و کلیسا و دولت( 
سیر طبیعی دین فقهی قرار گرفتن در چهارچوب روحانیتی است که دستگاه       

خواهد از نظام  ل خویش می نهد و در مراحل تکاماطاعت و مرجعیت را بنیان می 
داری متکثر به نظام متمرکز حرکت کند. ولی روحانیت شیعه که سردمدار دین 

فقهی در ایران است هنوز موفق نشده است تا نظامی کامأل متمرکز و  
های علمیۀ متعدد، پراکنده و مراتبی ایجاد کند. علت آن نیز وجود حوزه سلسله

در کنار قم، آزادی انتخاب مرجع توسط  گوناگون مثل نجف، مشهد و اصفهان 
کند، و تفرق منابع  فرد، نظام باز اجتهاد که جای هرگونه رأی تازه را باز می

اند. وجود حکومت در دست این گروه نیز نتوانسته کامأل این هدف را مالی بوده 
محقق کند، بلکه گاه ایجاد جدائی  و تفرقه کرده است چرا که قواعد تقسیم دولت  

 یان این گروه وجود ندارد، یا هنوز شکل حقوقی و عرفی نیافته است... در م
شدت با حاکمیت سیاسی گره خورده است،    داری فقهی به در حال حاضر دین      
توان در سر آن قرار دارد و نمیمعنی که اقتدار و بودجۀ دولت در پشت بدین 

های پیش  ، در سالگفتروشنی سخن مورد نوع خودانگیختۀ آن در میان مردم به 
هائی که در میان مردم داشت  از انقالب، سخن گفتن از نهاد روحانیت و پایگاه 

آسان بود، چرا که نهادی بود به طور طبیعی رشد کرده و در میان مردم ریشه  
کند از آن به عنوان یک ابزار دوانیده بود، ولی اکنون قدرت سیاسی تالش می 

کند یا  تقویت و گاه در مواردی تضعیف می  استفاده کند و آن را در مواردی
 دهد.هائی را تحت فشار قرار میهائی از آن را مورد حمایت و بخش بخش

ها و دین یک بُعد اساسی در تحوالت  ئولوژیک شدن سنت ئولوژیک: ایده دین ایده .3

گیری و تجدید یک  ئولوژی یعنی "شکلهر جامعۀ سیاسی است. پیدایش ایده

از طریق آن جمع هویت خود، آرزوهایش و خطوط اصلی جمعی که انگارۀ
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ئولوژی از یک  آورد". در این حال ایده سازماندهی خویش را به نمایش درمی 

شود و ابزار تعیین اهداف، چهارچوب فردی به یک انگارۀ اجتماعی مبدل می 

یابی و به طور کلی تعیین  سیاسی، تولید و تبادل مفاهیم، مشروعیت یابی سازمان 

 افتن است. ی

شوند و در عین حال با آنها  اجتماعی زاده می هایها از دل کشمکشئولوژیایده
های اجتماعی  ئولوژیک شدن دین در ایران محصول کشمکش در جدال هستند. ایده 

خوبی    دار هستند یا به است. در این دوره افرادی که خود دین   50و    40های  دهه
کنند در پی ابزارهائی برای مبارزه دگی می ای دینی زندانند که در جامعه می

ئولوژی( )تدوین ایدهئولوژی هستند. به همین دلیل ارائۀ دین در چهارچوب یک ایده

 گیرد.در رأس اهداف آنها قرار می
  در جامعۀ ایران با عنوان "مکتب" ترجمه و تعبیر شده است واژۀ  ئولوژی کهایده

واژه را عمدتأ نیروهای مارکسیست و   نوپا و جدید در این سرزمین است. این 
ئولوژی" آنان مدعی بود که همۀ  سوسیالیست به جامعۀ ایران وارد کردند. "ایده

ئولوژی برای نیازهای بشری اعم از مادی و غیرمادی را پاسخگو است. ایده 
همه چیز اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر، و اجتماع، برنامه و طرح از 

ها نوعی برنامۀ حزبی و  ئولوژی این گروهست. در واقع ایدهپیش تعیین شده ا
 کرد.اساسأ تشکیالتی بود که عمدتأ در چهارچوب مبارزه معنی پیدا می 

در عرصۀ رقابت فکری، متفکرین مسلمان نیز به عنوان یک واکنش طبیعی  
ای هئولوژیک از اسالم ارائه کنند. این برخورد در سال  تالش نمودند تا چهرۀ ایده 

)مثل نمونۀ فدائیان اسالم و اعالمیۀ مشهورشان به  آغازین این رقابت، خام و ابتدائی بود  

تر شد و  این رقابت جدی 50و  40های دهۀ . اما در سالنام "حکومت اسالمی"(
ئولوژیک و مبتنی ای ایدهکسانی مانند شریعتی و مطهری تالش کردند تا چهره 

ئولوژیک این دو در عین اختالف بسیار  اه ایدهبر مبانی و اصول ارائه کنند. نگ
و دو نگاه متفاوت به اسالم، گویای این امر است که وجه نگرش این دو به دین  

های دهۀ  ئولوژی، نگرش غالب در تفکر دینی جامعۀ ایران در سالبه عنوان ایده 
 پنجاه و شصت بوده است... 

علیرغم توجه به برخی مبانی  های پس از انقالب روحانیت شیعه در سال 
به دلیل تأثیرات برگرفته از رقبای سیاسی، توجه به کسب قدرت و نیز حضور ئولوژیک )ایده

با تمرکز   ها و مشارکت آنها در قدرت(بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان در برخی مسئولیت
با   سمت دین فقهی، که با آن خو کرده و سرعت به قدرت و کنار رفتن رقبا، به 

تر حکومت  های قانونی و عرفی آن دمساز بود، گام برداشت. در حال حاضر بخش 
ها  ئولوژیک یا آرمان گیرد و بخش ایدهبهتر در چهارچوب این دین فقهی قرار می

نفی رابطه با آمریکا، فشار اجتماعی سیاسی برای عمل ئولوژی )و اعمال مبتنی بر ایده 

ها، کنترل اقتصادی عمال کنترل شدید و انحصارات بر رسانهمردم به احکام و دستورات دینی، ا
)که در برنامۀ اول از پیش پا برداشته شد(، اعمال محدودیت شدید بر بخش فرهنگ، تمسک به  

ها  های دینی هستند. این آرمان برای تمکین شهروندان به ارزشخشونت و گاه رعب(  
حکومت بعد از یک  ئولوژیک از یک سو برای مشروعیت و رفتارهای ایده

انقالب ضرورت دارند و از سوی دیگر برای یک حکومت فقهی دشواری ایجاد  
 های مختلف فقهی همخوانی ندارندها و اعمال با بخش کنند. چرا که این آرمان می
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 توانند در چهارچوب فقه برای آنها دستور تراشی کنند. و فقها نمی 
شدن    است که فرد با کنده   قرار بوده  عمومی بر این   دین فرافقهی: در ایران روال .4

شده و در شرایط ئولوژیک به طور کلی از دین خارج می از دین فقهی یا دین ایده 

کرده، یا در دینی خویش را ابراز میثباتی اجتماعی و عدم وجود خطر، بی بی

شده است. به همین دلیل طرح نوعی  شرایط خطرناک، به دین، الاقتضاء می

ئولوژیک که از نظر فردی، باطنی و معنوی است  فرا ایده –قهی دینداری فراف

گذارد، یک پدیدۀ نوین و قابل توجه  و از نظر اجتماعی، امور را به عرف وامی 

 در ایران است.

این نوع دینداری نافی دین فقهی به معنی خالصه شدن دینداری در اعمال و 
ل به دستورات فقهی  کار بودن، عماطوار خاص او است ولی از جهت محافظه 

گیرد )و از این جهت در سنت رفتاری عرفا و متصوفه قرار میکند را صراحتأ نفی نمی

 کردند(.که در عین تأکید بر طریقت و حقیقت، آشکارا نفی شریعت نمی

یک رهیافت معمولی در میان این  )غزالی و مولوی( دستاویز قرار دادن گذشتگان 
 گروه بوده است. 

گرا و چهرۀ العملی است به رفتارهای تمامیت ئولوژیک، عکسدهای -دین فرا 
ئولوژیک. در اینجا نیز رجوع به دین  گرایانه و کمتر معنوی دین ایده غیرانسان 

ئولوژیک در ایده  - گیرد. دین فرا ئولوژیک قرار می باطنی، دستاویز نفی ایده
فرصت اعمال   ها اندکی کاسته شده ونمایاند که از کشمکش زمانی چهره می 

)و عدم  آید. فهم این بدیل  قدرت توسط گروه حاکم و تأمل توسط گروه رقیب فراهم

که دین را است، این مستلزم فرض و تصور تفاسیر رقیب از دین نفی یکپارچۀ دین( 
های مختلف از دین  توان فهمید. از این جهت طرح امکان فهم به گونۀ مختلف می

ئولوژی های نفی فقه و ایده ن مردم یا خویشتن در دورهگامی در جهت حفظ ایما 
 های دیگری برای دینداری خویش پناه آورد... است تا "فردا" به چهارچوب 

ئولوژیک که گاه  ایده  فرا  –های فقهی  ئولوژیک، دین و ابهام اما مشکالت دین ایده 
دنی هدایت  ئولوژیک و گاه غیر آن است و اصوأل سلبی است ما را به دینی مایده
کند. دین مدنی یک دین ایجابی است که متناسب با جامعۀ مدنی است و بر تن  می

 شود.این جامعه دوخته می 
برنهادۀ دین مدنی یک برنهادۀ جامعۀ شناختی بسیار مهم است. این برنهاده آن   .5

دهد که در ادیان خاص و معمول مورد توجه واقع  وجوهی از دین را توضیح می

اصوأل ربطی به آنها ندارند. این دین محصول داد و ستد نهاد دین و  اند یا نشده

ملت و نهادهای   –گیری دولت ملت است. بنابراین بدون شکل –پدیدۀ دولت 

توان از دین مدنی سخن گفت. در چهارچوب این مفهوم است  متناظر با آن نمی

تمایز   توان وجوه دینی و وحدت ملی را در یک جامعۀ ناهمگن، بسیارکه می 

گیری  یافته و متکثر و مبتنی بر قرارداد اجتماعی توضیح داد. بدین ترتیب شکل

ملت ، تمایز یا   –گیری دولت دین مدنی تا حد زیادی با فرآیندهای شکل 

توان در اجتماعی، نهادینه شدن امور و عرفی شدن مرتبط است.  البته می بی

شده و یک حکومت جهانی نیز  ها برداشته  ملت  –شرایطی که فاصلۀ میان دولت  
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یک دین مدنی   -ها و نه متقدم بر آنملت  –حکومت جهانی متأخر بر دولت -شکل گیرد 

 متناسب با آن را تصور کرد. 

دین مدنی محصول ارادۀ متوجه به تبدیل دین به یک نهاد اجتماعی و سیاسی  
یان  های جدید است. از همین جهت ادملت  –باثبات و مهم در چهارچوب دولت 

شناسند  لوازم این پدیده وفادارند: حقوق فردی اشخاص را به رسمیت می   مدنی به 
کنند، بر گردن اکثریت با حاکم مطلق قید  و در جهت ایفای آنها تالش می

گذارند، با جلوگیری از تمرکز، نقش بزرگی در پرورش و نگهداری رحیۀ  می
گیرند  پروائی قوانین قرار میکنند، آنجا که اخالق بهانۀ نقض و بیمدنی ایفا می 

کنند، خود را مسئول  به صورت یکی از منابع اعتبار اصول اخالقی عمل می
نهادهای دینی را  کنند(، )این وظیفه را به خدا محول میشناسند حفظ ایمان افراد نمی 

دهند، عرف ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی قرار میدر ترکیب هندسی تازه 
شناسند، و مختصر  ی از منابع قوانین و مقررات به رسمیت میرا به عنوان یک

ئولوژیک تسهیل کنندۀ اقتدار فرهمندانۀ آن که تسهیل کنندۀ اقتدار سنتی و دین ایده
 حاکمیت است... 

برخی ممکن است به اشتباه دین مدنی را مان دین دولتی تلقی کنند یا هنگامی که  
تعبیر دین دولتی بهره گیرند. دین مدنی  خواهند به دین مدنی اشاره کنند از می

های آن مبنی بر  دین دولتی نیست چرا که بر ساختۀ دولت یا تأمین کنندۀ خواست 
مشروعیت، اقتدار یا نفوذ بیشتر نیست. اما دین مدنی به یک معنی دین دولتی 

مثل دین سنتی -است، دین مدنی به صورت یک عامل بازدارنده در برابر دولت 

زند یا حیطۀ  کند بلکه به آن قید میقد علم نمی  -دولت در دورۀ ماقبل انقالبدر برابر 
کند. دین مدنی از آن جهت تسهیل کنندۀ کار دولت است  اختیار آن را مشخص می

شناسد و  که نظارت اجتماعی و ضمانت قراردادها توسط آن را به رسمیت می 
که دین سنتی اصوأل   مطلق بودن دولت از این حیث را پذیرا است. در صورتی

 با چنین اطالقی سر سازگاری ندارد.
 

 (1366)نوشتۀ احسان طبری. انتشارات امیرکبیر. تهران.  از کتاب کژراهه 
 شوروی آنگونه که من دیدم: 

رادمنش را با نام مستعار رام و کشاورز با نام فرید و من با   1327در اواخر تابستان      
آباد با ما دیدار کرد شخصی به  نام شاد وارد جامعۀ شوروی شدیم. مهمانداری که در عشق 

دانست و در سفارت شوروی در ایران گویا مقام  نام آشورف، که فارسی را خوب می 
آباد تا موسکو آشورف ما را همراهی کرد. من در ضمن مسافرت،  رایزنی داشت. از عشق 

بدون توجه به اهمیت و عمق سیاسی این سخن برای آشورف نقل کردم که در یک مجلۀ  
جام مشروب در جلسۀ   22خواندم که "رفیق استالین" در نوشیدن )گویا مجلۀ تایم( آمریکائی 

خود را کامأل محفوظ نگاه داشته  جشن با حضار همراهی کرد ولی با این حال هشیاری 
شمردم، زیرا "استحکام بود. من این نقل قول را از تایم نوعی توصیف از استالین می 

ها توهین  داد. ناگهان آشورف با عصبانیت به من گفت "این حرفعصبی" او را نشان می 
نداشتم" ولی رهبر ماست که در نظر ما مقام خدائی دارد". من گفتم "من ابدأ قصد توهین    به

آشورف این حرف را نپذیرفت و به تجلیل استالین ادامه داد. دو همسفر ما در این جریان  
 های شما خبر داریم.  در کوپه ساکت نشسته بودند. آشورف تهدیدآمیز گفت "ما از پرونده
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 مواظب خود باشید"! 
بان "کوزنتسکی  آشورف ما را در مسکو ترک گفت. پس از گذشتن چند ماه او را در خیا     

های موسکو، دیدم. آشورف برخالف آخرین دیدار ما که همیشه  موست"، یکی از خیابان 
داد، با لبخند عریضی نزدیک شد و دست داد و گفت:  قیافۀ عصبانی خود را به من نشان می

ام که در رادیو موسکو به کار مشغول شدید. من گفتم: همینطور است. آشورف با  شنیده 
خندان گفت "یادتان هست در قطار چه سخنی بین ما شد؟ هدف من از آن  همان چهرۀ 

ها توجه دادن شما به محیط شوروی است". من گفتم "در آن موقع نیز گفتید که  صحبت 
 ام".مواظب باشید متوجه شده 

خاطرات من دربارۀ زندگی در شوروی دوران استالین، مالنکوف و خروشچف را      
برژنف را من غالبأ به عنوان مهمان از آلمان شرقی به شوروی رفتم  گیرد. دوران  دربر می

و مشاهدۀ وضع در عرض این مدت برای من روشن کرد که تمام سیستم دولتی و اجتماعی  
شوروی در عرض سی سال بدون تغییر ماهوی باقی مانده است. اگر استالینیسم را ادارۀ 

ی آن آمده نئواستالینیسم است، یعنی به  خشن سیاست و جامعه تعریف کنیم آن چه که به جا
ها در سیاست داخلی، کوچکترین اقدامی در جهت تسهیل سرنوشت مردم جز برخی انعطاف

های یکنواخت، همان  گیریشوروی رخ نداده است: همان نظارت اکید پلیسی، همان رأی
و   ها خشکهای طوالنی برای خرید مایحتاج، همان معایب اخالقی، همان فرمول صف

 تکرار شده، همان فقدان میدان ابتکار افراد در اجتماع و اقتصاد، همه همان است که بود. 
 حکومت وحشت: 

در واقع چهار سال آخر سی سال استبداد مطلق استالین، ما در موسکو از دور و      
شد:  نزدیک شاهد شیوۀ رهبری فرعونی او بودیم. روی دیوارها این شعارها دیده می

اندیشد". موافق این شعار نقش تفکر استالین را به خود  در کرملین به خاطر ما می "استالین  
های او را تکرار کنند و در  دانست و دیگران کاری جز آن نداشتند که اندیشه مختص می 

)و هر جا که بتوانند های فرهنگ شوروی، اعم از فلسفه و علوم اجتماعی عمل در تمام رشته 

آورند. به خصوص در فلسفه، کار "فیلسوف" ل قول از استالین را مینقدر کتب علوم طبیعی( 
 یافتن و نوشتن جمالت رابط بین چند قول استالین بود! 

این قدرت مطلقه را استالین بر "رعب" متکی ساخته بود. دستگاه مهیب و مرموز       
ی تا زمانی  امنیت، که بریا بر رأس آن بود، اهرم اساسی اعمال این رعب بود. مردم شورو

که ما به این کشور پای نهادیم، تاریخ خونین و پرمخالفتی را در زیر رهبری استالین از 
ها و افراد غیرحزبی تحت  رحمانۀ کمونیست سر گذرانیده بودند. محاکمه و سرکوب بی 

ها  ، میلیون 30های عنوان "تروتسکیست"، "منحرفان راست" و "دشمنان خلق" طی سال 
 های دور و سرد سیبری "محکوم" کرده بود.اعدام و زندگی بدون امید در اردوگاهنفر را به

در اثر سل  1926که در سال العاده( )کمیتۀ فوق بین دزرچیسکی، اولین رئیس "چکا"      
تمام کمیسرها و وزیران  کمیتۀ امنیت دولتی( درگذشت و آندروپوف، رئیس اخیر کا. گ. ب. )

ستالین در اثر افراط در آزار مردم و وجود دسایس درونی خود دستگاه امنیت،  امنیت ا
اعدام شدند، مانند یژوف، باگودا، آباکومف، بریا. به جز بریا که اعدامش از طرف  

توان سیاست  بازماندگان استالین که با وی مخالف بودند، انجام گرفت، اعدام دیگران را می
شمار ها خاموشند" گواهان جنایت بی ه تحت شعار "مردهشخصی استالین دانست. سیاستی ک 

 کرد.او را برای همیشه از صحنۀ زندگی خارج می 
 کنم" سخن عادی استالین در مقابل مرئوسین، اعم از حزبی  واژۀ "تو را تیرباران می     
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ای هر مسئله  و دولتی، بود. چون استالین ارعاب و تیرباران کردن را تنها راه حل ریشه 
دانست، در درون جنگ داخلی همیشه با تیرباران کردن هر کسی که مخالف رأی او می

آورد و در نتیجه فرامینش متبع بود. لنین به همین جهت  بود، محیط رعب را به وجود می
 ساخت. استالین را برای حل مسائل مشکل و پیچیده مأمور می

ماند و در جریان "ترور سرخ" که به دستور  لنین در این زمینه از استالین عقب نمی     
های فراوانی بدون دادرسی و رسیدگی  لنین در مقابل "ترور سفید" اعمال شد، گروه 

گویند که، در اثناء یک جلسۀ حزبی که لنین آن را  محاکماتی تیرباران شدند. گواهان می
کی وارد شد و فهرست طوالنی اسامی کسانی را که به عنوان  کرد، دزرجینسرهبری می

کرد، برای اجرای حکم مرگ، به نظر لنین رساند. در عرض چند  ضدانقالب معرفی می
 دقیقه لنین نظری به فهرست اسامی افکند و حکم را امضا کرد.

که شخصیت  کرد. برای آن  در جریان "محاکمات بزرگ" استالین غالبأ به لنین استناد می      
لنین از این جهت برای مردم روشن شود و جای تردید نماند، دو فیلم تحت عنوان "لنین در  

 " به دستور استالین تهیه شد. 1918اکتبر" و "لنین در 
نویس این فیلم را جاذب و  نامه ترین کارگردانان و فیلمماهرترین بازیگران و با قریحه      

دهد که بوخارین در نقشۀ توطئه برای قتل لنین دست  ان می اند. در این فیلم نش مقنع ساخته 
نامۀ سیاسی خود "ابن یامین و محبوب حزب خوانده  )که لنین او را در وصیت داشته، زیرا بوخارین 

به دستور استالین به عنوان خائن و جاسوس اعدام شد و "دلیل" این خیانت او را   است(
 دهد"!های نامبرده "نشان میفیلم

در این فیلم مذاکره بین ماکسیم گورکی، نویسندۀ معروف، و لنین در ویالی گورکی       
گیرد که البته ساختگی است. ماکسیم گورکی طبق معمول فهرستی  واقع در مسکو انجام می 

از کسانی که همه از معاریف فرهنگ روسیه بودند و در زندان "چکا" منتظر پایان  
لنین ارائه داد و وساطت که لنین آنها را ببخشد. لنین در  آمیز خود نشسته بودند، به فاجعه 

گوید: "حاال موقعی است که سنت کوبندۀ انقالبی بر سرهای سرکش  پاسخ گورکی می
)دختر کوچکی که در خانۀ گورکی و گویا فرزند ضدانقالبی فرود آید و شاید موقعی که این کودک  

توان با نرمش عمل کرد". البته گورکی  بزرگ شود، آن موقع میبانوی پرستار گورکی بود( 
 کند! داند و سکوت میدر این فیلم این سخنان لنین را مقنع می 

در واقع کار جابرانۀ استبداد استالین در اثر کار لنین امکان وقوع یافت. استالین در       
ه  داد کیعنی در زندگی لنین به مقام دبیرکلی حزب رسید و لذا به خود حق می  1922سال 

 گفت: "استالین، لنین امروز است".عمل او را عین عمل لنین حساب کنند. در شعارها می
چنان که پس از مرگ استالین در یک سلسله اسناد حزب کمونیست شوروی افشاء شده       
اند، بازداشت یا اعدام شدند و یا  بوده  17درصد نمایندگان این حزب، که نمایندۀ کنگرۀ  80

ده شدند و در آنجا در شرایط بسیار دشوار روحی و جسمی نابود گردیدند.  به سیبری فرستا
های مختلف مانند تروتسکیست، منحرف راست، دشمن خلق، جاسوس  ها نفر به بهانه میلیون 

گرا، باقیماندۀ "گارد سفید"، حتی جاسوس پلیس شاه  انگلیس، جاسوس آلمان فاشیستی، ملی 
بازداشت و به سیبری اعزام گردیدند. ایرانیان را توقیف کردند( )اتهامی که موافق آن اکثریت مطلق 

در دوران پس از جنگ دوم محاکمات ارعابی در لهستان و چکسلواکی و بلغارستان و  
رومانی و مجارستان عملی شد و کسانی مانند رایک، کوستوف و ساللسکی، رهبران  

 معروف، اعدام شدند.
 ن در یک سلسله کتب که افراد شوروی یا مطلعین از آنجا که اسرار حکومت استالی     
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ها به فارسی ترجمه گردیده است من در این  اند افشا شده و غالب این کتاب دیگر نوشته 
زمینه بعضی واقعیات را بر اساس مسموعات و مشهودات خود از ایرانیان قدیم که در  

 کنم. میشناختم نقل اند و یا از افراد شوروی که میشوروی بوده
 داستان الهوتی: 

یکی از آنها ماژور الهوتی، افسر سابق ژاندارمری است که پس از شورش کوچکی       
که با سربازان تحت فرماندهی خود در تبریز کرد شکست خورد و به شوروی گریخت.  

کند که در  الهوتی ضمنأ شاعر بود و به عنوان شاعر در ایران شهرت داشت. او نقل می 
کرد. غفورف دبیر اول حزب کمونیست  در جمهوری تاجیکستان کار می آغاز کار 

تاجیکستان به او گفت "اگر تو قبول کنی که تاجیک هستی ما مجسمۀ تو را با طال خواهیم  
ریخت". الهوتی خشمگین شد و گفت "بهتر است مجسمۀ مادرتان را که او هم شاعر است  

نین،  آمد. آن موقع شاعران معروف مانند یسه   از طال بریزید". روابط تیره شد و او به مسکو
کردند. الهوتی به تعریف  سرائی به سود استالین خودداری میبلوک، مایاکوفسکی، از مدیحه 

و توصیف نبوغ و عظمت شخصیت استالین پرداخت. اشعار الهوتی به فارسی بود و  
ار به نظر استالین  کرد و این اشعهمسرش که یک شاعرۀ روس بود غالبأ آنها را ترجمه می 

رسید. از این جهت الهوتی مورد "تفقد" استالین واقع شد و دستور داد که سمت معاونت  می
گورکی را در "انجمن نویسندگان شوروی" به او بدهند. گورکی در آن موقع غالبأ در کاپری  

د او  برد و مسئلۀ اداره کردن جلسات انجمن بر عهدۀ الهوتی بود. خوبه سر می)ایتالیا( 
توانسم اداره کنم و دانستم و جلسات را با این زبان مغلوط نمی گفت "روسی را بد میمی

خواندند و ریاست  شنیدم که نویسندگان شوروی مرا "پرسوک" یعنی "ایرانیک" میغالبأ می 
کرد یک بار او  شمردند". آن طور که الهوتی برای ما حکایت می مرا بر خود توهین می 

ار شد و شخص استالین به او بار داد. مولوتوف هم که در آن موقع  به کرملین احض 
بود حضور داشت. استالین از الهوتی پرسید که آیا پس از آمدن به  وزیر( )نخست سرکمیسر 

مسکو جائی برای زندگی داری؟ الهوتی گفت در واقع جائی برای زندگی ندارم و عالوه  
حضور مولوتف دستور داد که یک آپارتمان  بر همسر دارای فرزندانی هستم. استالین در 

برای رفیق الهوتی  )یعنی یک آپارتمان بسیار بزرگ و عالی در قیاس مسکو( مرکب از پنج اطاق 
 تأمین شود. 

بار دیگر، پس از گذشت شش ماه، بار دوم استالین الهوتی را به کاخ کرملین احضار       
استالین پرسید که آیا مسئلۀ منزل   کرد. این بار نیز مولوتوف در دیدار حضور داشت.

مناسب برای شما تأمین شده است؟ الهوتی پاسخ داد که تا کنون منزلی ندارم. استالین با  
خشم از مولوتف پرسید که چرا منزل الهوتی به او نداده شده است؟ مولوتوف پاسخ داد که  

است. الهوتی  دستور داده ولی ظاهرأ سازمان مساکن تا کنون دستور را اجرا نکرده 
گوید: "استالین مانند شیر خشمگین غرید و انگشت خود را در هوا بلند کرد و گفت می

سرکمیسری که حرفش را مرئوسین او ناشنیده بگیرند شایستۀ سرنگون شدن است؟. مولوتف  
با رنگ پریده این سخنان تهدیدآمیز استالین را شنید. سپس استالین دستور داد فورأ در "خانۀ  

آپارتمان پنج اطاقه به رفیق الهوتی بدهید. پس    )چند بنای بتونی نوساز در نزدیک کرملین("  دولت
از خروج از نزد استالین "مولوتف با عصبانیت به من گفت شما امروز باعث شدید که  

 رفیق استالین به من به حدی خشمگین شود که سابقه نداشت".
  الهوتی از همان زمان مغضوب شد. از مقامآپارتمان موعود به الهوتی داده شد ولی      

 گردید ... و مرتبأ از عسرت و معاونت گورکی معزول گشت. اشعارش به ندرت چاپ می 
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 تنگدستی شکایت داشت ... و از پایان کار خود نگران بود.  
الهوتی پیوسته از یک ایرانی به نام امین اسدی نگرانی داشت و به عقیدۀ او وی      

بود. به گفتۀ الهوتی او حتی با گذاشتن بالش روی  )ادارۀ سیاسی دولتی(  ئو."    جاسوس "گ. پ. 
کرد. صورت ایرانیانی که بازداشت شده بودند و با نشستن روی بالش آنها را خفه می 

های خود اعتراف کرد و به قربانیان  کاریگوید که امین اسدی خود به این تبه الهوتی می
 است".سزای خود رسانیدهپلیس ایران را به   شوروی و نوکران   داد که "دشمنانمی خود دشنام

بعد از مرگ استالین، مولوتف که در این اواخر مغضوب بود، محیط آزادی یافت و       
رسید. در این ایام مولوتف الهوتی را به  )که شغل سابقش بود( مقام وزارت امور خارجه 

سادوسکی احضار کرد و نسبت به الهوتی    آسمانخراش وزارت امور خارجه واقع در خیابان
های اشعار الهوتی آزاد محبت نشان داد. طبق دستور مولوتف نشر و ترجمۀ کلیۀ مجموعه 

شد. عالوه بر خانۀ مسکو، "داچا"ئی در خارج از مسکو، به همراه اتومبیل و شوفر، به او  
تی دیری نکشید  کرد ولی مرگ نزدیک بود و الهوداده شد. الهوتی احساس "سعادت" می

 سالگی درگذشت.  70که به مرض سل در سن 
 

 (1376)نگارش دکتر علی بهزادی. چاپ سوم. تهران. انتشارات زرین. بهار  خاطراتاز کتاب شبه 
 شعبان جعفری:

، باجگیر دوران هرج و مرج  20نوچه، نوخاسته و قهرمان "چرخ" قبل از شهریور      
  14باز دورۀ ملی کردن صنعت نفت، طرفدار دکتر مصدق قبل از  از شهریور، سیاست   بعد

  1331، طرفدار شاه از نهم اسفند 1330آذر  14، مخالف دکتر مصدق بعد از 1330آذر 
شدۀ دورۀ قدرت مرداد، فراموش 28ن سیاست بعد از تاز میدا، یکه 1332مرداد  28تا 

 آریامهر، فراری دوران انقالب. 
های هرزی زاده از آن علفالدوله" سید محمدعلی جمال شعبان جعفری مانند "ویالن      

توانست در خاک ایران سبز شود، رشد کند و صاحب اسم و شهرت گردد.  بود که فقط می 
، به خاطر مهارتی که در رشتۀ چرخ در گود زورخانه  آسایششعبان به علت هیکل غول 

پیدا کرده بود و باالخره به علت دخالت در سیاست در یک دوره از تاریخ معاصر ایران  
به چنان شهرتی رسید که کمتر کسی بود که به مسائل سیاسی توجه داشته باشد و اسم او 

 باشد.  را نشنیده باشد و از شنیدن اسمش لرزه بر اندامش نیفتاده
بازها سرش فقط به کار خودش گرم بود.  شعبان جعفری در آغاز مثل سایر زورخانه      

او ورزش باستانی را با میل گرفتن، شنا رفتن، کباده کشیدن و به ویژه چرخیدن شروع  
)برای تندتر کرد، با بازی پا کیلوگرمیش شروع به چرخیدن می 150کرد. وقتی با هیکل 

آن چنان لحظه به لحظه به سرعت چرخیدن خود  )برای حفظ تعادل( ست و حرکات دچرخیدن( 
تشخیص اعضای صورتش مشکل بود و فقط زنگ مرشد بود که او را به خود    افزود کهمی
 فهماند که هنگام توقف فرارسیده است. آورد و به او می می

رجات مختلف  بازها به تدریج دمانند همۀ زورخانه  1320شعبان تا قبل از شهریور      
های باستانی را گذراند. اول "نوچه" بود، بعد "نوخاسته" شد، سپس به مقام میدانداری ورزش

شد، مرشد با جملۀ "خوش آمدی پهلوان" مقدمش را گرامی  رسید. اوایل کار که وارد گود می
آورد و اش بیشتر شد، مرشد به احترامش زنگ را به صدا درمیداشت. بعد که سابقه می
 فرستادند. نجام که در چرخیدن به مقام اول رسید، به افتخار ورودش صلوات میسرا
 شعبان جعفری تا این مرحله مانند سایر ورزشکاران باستانی اهل تواضع و به اصطالح      
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شود، اول خاک گود  "خاکی" بود. در زورخانه اصل فروتنی است. کسی که وارد گود می
طلبد" و تنها وقتی که مرشد در  ار از مرشد "رخصت می بوسد و قبل از شروع به کرا می

 اش را شروع کند. جواب "رخصت" او کلمۀ "فرصت" را ادا کرد حق دارد برنامه 
 گوید:نویسندۀ کتاب بعد از اشاره به جوانمردی در زورخانه و ورزشکاران باستانی می      
در کشور   20ز شهریور های بعد همه چیز عوض شد. با تحوالتی که بعد ادر سال      

ها روی داد شعبان هم گرفتار بیماری سیاست شد. کوشید با حمله به دفاتر احزاب و روزنامه 
گیری، شهرتی را که نتوانسته بود در زورخانه پیدا کند در سیاست به دست آورد. و باج 

تواند عوض شود؟ کسی که در گود زورخانه با چنان  انسان در شرایط مختلف چقدر می 
مرداد   28کرد، وقتی وارد گود سیاست شد، و بعد از  دقتی اصول جوانمردی را رعایت می

کارش این بود که منتظر فرصت بنشیند تا فالن وزیر یا وکیل ملی طرفدار دکتر مصدق به  
وسیلۀ مأموران فرمانداری نظامی گرفتار شود تا او خود را به آنجا برساند و با نیش زبان  

 مردان دربند حمله کند.  و نوک چاقو به آن 
ها به طور گسترده ها افتاد، روزنامه نخستین بار که اسم شعبان جعفری بر سر زبان      

میان آوردند، بعد    شورایملی اسم او را به  ها در مجلسفرسائی کردند و نماینده دربارۀ او قلم
ران اعالم کرد  بود. در آن روز سازمان دانشجوئی حزب تودۀ ای 1330آذر  14از وقایع 

ساخته، قصد راهپیمائی    ها فراهمجوان  خاطر اعتراض به "تضییقاتی" که دولت برای  که به 
 ... دارد
آذر میتینگ عظیمی در   14شنبه های طرفدار دولت در روز پنج از سوی دیگر گروه     

کی، دکتر  میدان فوزیه برپا کردند که در آن نمایندگان طرفدار دکتر مصدق مانند حسین م
 کردند.آبادی، کشاورز صدر و مصطفی کاشانی سخنرانی میالدین قنات مظفر بقائی، شمس

ناگهان  ها درگیری رخ داد و سرهنگ نوری شاد، رئیس کالنتری محل کشته شد( )در بین این دسته     
شدند هایش ظاهر آسا و پشت سر او انبوه نوچه سر و کلۀ شعبان جعفری با آن هیکل غول 

راستی مخالف دولت، که در آن  های دستکه به بهانۀ طرفداری از دولت به دفاتر روزنامه 
روز نقشی در ماجرا نداشتند، حمله کردند و پس از غارت و چپاول آنها برای تکمیل  

 خدمت! محل آنها را هم به آتش کشیدند... 
حالی که با حالت   مخ"، درهای شعبان جعفری ملقب به "بی از روزهای بعد عکس      

طلبید، مرتب در کش" میزنان "نفس ها را از هر دو طرف باز کرده و نعره تهاجمی دست 
ساعت در مذاکرات مجلس   24شد. شعبان جعفری طی ها چاپ می صفحات اول روزنامه 

شد وکالی انتقاد کننده از  نیز که برای اولین بار به دستور دکتر مصدق از رادیو پخش می
 نمودند. مخ" انتقاد می عبان جعفری معروف به "بیکارهای ش

شد و از این که نامش از رادیو شنید و شاد میجعفری این سخنان را از رادیو می شعبان      
مخ" بنامند یا به او ناسزا ها او را "بینمایندهبرد. برای او مهم نبود که شود لذت میمی   پخش

 کرد...اشت این بود که رادیو مرتبأ نام او را تکرار میبگویند. چیزی که برای او اهمیت د
ای بار عدهمخ هرچند یک بیجعفری، یا شعبان خان، یا شعبان روز شعبان، یا شعبان از آن     

 برد.ها حمله می کرد و به دفاتر احزاب و روزنامه هایش را دور خودش جمع می از نوچه 
طرفداری شعبان از دکتر مصدق به خاطر اعتقادات سیاسی نبود. او امیدوار بود       

طرفداری از مصدق برایش منافعی داشته باشد. اما دکتر مصدق کسی نبود که به امثال  
ای عقیدۀ  درجه   180شعبان باج بدهد، از این رو شعبان پس از مدتی کوتاه، با یک چرخش  

ر تابستانی زمستانی عوض کرد و به صورت یکی از مخالفان  اش را مثل کت و شلواسیاسی 
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پر و پا قرص دکتر مصدق در آمد و این چه شانسی بود برای دکتر مصدق، چون طرفداری 
 اش از او به صورت یکی از نقاط ضعف دولت درآمده بود... مخ و دار و دسته شعبان بی 

های ایت از دکتر مصدق روزنامه آذر به عنوان حم 14روز نهم اسفند، شعبان، که در      
مخالف را به آتش کشیده بود، سوار بر جیپ به خانۀ دکتر مصدق حمله کرد و در را 

ای قصد داشتند کار دکتر مصدق را یکسره کنند، اما او به موقع  شکست. در آن روز عده
 از بام به بام و خانه به خانه از خیابان کاخ خود را به مجلس شورایملی ... 

های ( مقر فعالیت شعبان جعفری میدان سنگلج و خیابان )در جغرافیای سیاسی تهران...       
کردند، به این ترتیب که بدون خبر  اطراف بود. این گروه به صورت کماندوئی عمل می

شدند. سالح  ور می قبلی سوار بر اتومبیل شده غافلگیرانه به مراکز فعالیت احزاب حمله 
 تیر بود. دار و استثنائأ هفت چوبدستی، چاقوی ضامن  های یاد شده اغلب گروه

 شعبان در دادگاه نظامی: 
، دکتر مصدق، که تا آن زمان مخالفان را از هر جهت  1331بعد از حادثۀ نهم اسفند      

احتیاطی دیگر ممکن است کار را یکسره کند. در آن  یک بی آزاد گذاشته بود، متوجه شد که 
را هم که مخالفان قصد داشتند با آن دکتر مصدق را به دار بیاویزند   روز گفته شد طنابی

به دست آمده است. دکتر مصدق با استفاده از اختیارات خود، قانون امنیت اجتماعی را 
ای از مهاجمان خانۀ دکتر مصدق، که در تصویب کرده بود، در صدد برآمد با توقیف عده

ها  ضعف خود را جبران کند. یکی از توقیف شده را شکسته و به درون هجوم برده بودند، 
مرداد یکی از   28شعبان جعفری بود. محاکمۀ شعبان جعفری در دادگاه نظامی قبل از 

 شود... های کمدی محاکمات نظامی کشور محسوب میصحنه 
ناگاه شعبان متوجه شد عکس شاه در در سالن دادگاه نیست. اول اعتراض کرد اما       

کند اعتصاب اتهام کرد. او گفت تا عکس شاه را ه اعتراض او توجه نمی چون دید کسی ب
به دیوار دادگاه نصب نکنند به عنوان متهم به سؤاالت رئیس دادگاه پاسخ نخواهد داد!...  
باالخره گشتند و گشتند و عکسی از شاه پیدا کردند و به دیوار کوبیدند. شعبان که تا آن  

آرام شد و اعالم کرد حاضر نیست اعتصاب خود را بشکند  کشید  غرید و نعره می لحظه می 
 و بار دیگر "متهم" شود...  

های مطرح روز در آمد.  مرداد شعبان جعفری به صورت یکی از چهره 28بعد از      
هر زمان که یکی از رجال طرفدار دکتر مصدق به وسیلۀ مأمورین فرمانداری نظامی  

شد و با چاقوکشی  حاضر می   -قبأل به او اطالع داده شده بود که  - شد، بالفاصله شعبان  دستگیر می
کرد. روزی که دکتر حسین فاطمی به وسیلۀ مأموران  و عربده جوئی اقدام به تهدید او می 

فرمانداری نظامی دستگیر شد، هنگام رفتن از فرمانداری نظامی به زندان، باز سر و کلۀ 
ی که اگر خواهر دکتر فاطمی خود را به  شعبان پیدا شد. به سوی او حمله کرد، به طور

 رفت همانجا کار دکتر فاطمی را بسازد. روی برادر خویش نیانداخته بود بیم آن می 
 مرداد 28شعبان جعفری بعد از 

مرداد رژیم به عنوان پاداش خدمت شعبان زمینی در شمال پارک شهر و   28بعد از       
  17نۀ مدرن بسازد. این زورخانه در تاریخ پولی به عنوان کمک به او داد تا یک زورخا

های خارجی به  به دست شاه افتتاح شد و از آن پس هرگاه یکی از شخصیت  1336آبان 
کردند یکی هم بازدید از زورخانۀ  هائی که برای او تنظیم میآمد، از جمله برنامه ایران می

 د...بخش" دادنمرداد مردم به او لقب "تاج  28شعبان بود... بعد از 
 به این ترتیب تا چندین سال، شعبان در گود زورخانه و گود سیاست میداندار بود. او       
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)پس از تیرباران کرد روزی برسد که که این موقعیت را از دست بدهد. هرگز تصور نمی 

های خارجی  ها" رسید تا شاخ و بالشان قیچی شود. اول مهمان نوبت به "شعبان خان  طیب(
ها  هایش هم قطع شد و با قطع درآمدها، نوچه تند ... با این تغییر برنامه، مقرریرا از او گرف

از اطراف او پراکنده شدند... در روزهای آخر که انقالب فراگیر شده بود، شعبان یک بار  
ماندۀ مخ خود استفاده کرد. او دید صالحش در آن است که زورخانه را بگذارد دیگر از ته 

قیمت بود با خودش  وزن و گران پس گذرنامه گرفت و آن چه سبک و جانش را در ببرد.
 برداشت و عازم سفر شد. 

دار خواست کسی او را ببیند، بگوید میداندر فرودگاه حالت گناهکاران را داشت. نمی      
های "لطفأ سیگارها را خاموش شده. وقتی در داخل هواپیما چراغ  57فراری سال    32سال  

ا را ببندید" روشن شد سیگاری را که از شدت ناراحتی کنج لب گذاشته  کنید" و "کمربنده
بود برداشت و در جای سیگاری دستۀ صندلی مچاله کرد و کمربند را به زور دور شکم  
بزرگ خود بست و یک بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند آشنائی در هواپیما  

 هست یانه؟... 
برگردد شعبان در ترکیه ماند اما به مرور هی دور و دورتر اول به امید آن که زودتر       

شد. از ترکیه به آلمان رفت، از آلمان عازم انگلستان شد، و باالخره انگلستان را به مقصد  
 آمریکا ترک کرد... 

های سیاسی خواهد  کردند شعبان در خارج مشغول فعالیت در آغاز خیلی ها تصور می     
از آخرین ذرات مخ خود به این نتیجه رسید که صالحش در سکوت،  شد. اما او با استفاده 

 در پنهان شدن و در فراموش شدن است او هم سکوت کرد و پنهان شد و فراموش شد.
کنند  آیند از مردی صحبت میآنجلس" میها، کسانی که از "لساکنون پس از گذشت سال     

بندی  ان است، چون قد و باال و استخوان تر بگوئیم شبحی از شعبکه شبیه شعبان است، درست
درشت شعبان را دارد اما ضعیف و نحیف و تکیده است. این شبه گاهی که گوش شنوا پیدا 

گوید از این که زورخانه را کنار گذاشت و وارد سیاست  کند. او می کند شروع به درد دل می
 شد سخت پشیمان است. 

 

 (1378اکبر گنجی. چاپ چهارم. تهران. انتشارات طرح نو. )نوشتۀ  از کتاب تاریکخانۀ اشباح
 تاریکخانۀ اشباح جنایتکاران: 

اطالعیۀ دادسرای نظامی تهران حاوی نکاتی است که بر احتمال وجود "تاریکخانۀ       
کند به  افزاید. نکاتی از اطالعیه که ما را به این مدعا راهبری میاشباح" جنایتکاران می 

 قرار زیر است:
ریز"، طالعیۀ دادسرای نظامی تهران سعید امامی را به عوان "هدایتگر"، "برنامها .1

کند: "آقای سعید امامی ... نقش  "طراح" و "تحلیلگر" دستگیرشدگان معرفی می 

ها را برعهده داشته است". "بر اساس طرح  ریزی این توطئه هدایتگری و برنامه 

شدند". "انگیزۀ های خود میت سوژهسعید امامی دست به کارشناسانی و تعیین وضعی 

های سعید امامی بود مورد پذیرش من نیز قرار گرفت" ، "منطقی  فوق که از تحلیل 

هائی که سعید  را که سایر افراد دست اندر کار کیس داشتند خارج از همان دیدگاه 

 داد، نبود".امامی ارائه می 

   ش سعید امامی در دخالتاطالعیه می افزاید متهمان "تالش فراوان کردند تا نق  .2
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 ها را بپوشانند". در انجام قتل

ها کردند قتل دهد که متهمین در روزهای اول بازداشت عنوان می اطالعیه خبر می  .3

دستور مسئولین مافوق آنها در وزارتخانه انجام پذیرفته است". "متهمان در نظر   به 

آمیز ای در تأیید اقدامات جنایت داشتند ... نزد وزیر وقت، به نحوی سخن یا نوشته 

 خود به دست آورند".  

الظاهر از طرف دیگر اعتراف دارد که "برای مطبوعات و افکار عمومی علی
اقدامی در وزارت اطالعات صورت پذیرفته باشد و   قابل پذیرش نیست چنین

 مسئولین در جریان نباشند". 
خانی  اطالعیه حاوی نکتۀ بسیار مهمی است: آقایان مصطفی کاظمی و مهرداد علی .4

ای حضوری، آقای دری باشند، در جلسه که از متهمان اصلی این پرونده می

اگر اقدامی برای خالصی آنها  کنند، که  آبادی وزیر وقت اطالعات را تهدید می نجف

 ها معرفی خواهند کرد".عنوان آمر قتل از فضای جدید صورت نگیرد او را به 

شدند که  ایت" می دپرسش این است که متهمان از سوی چه قدرتی "حمایت" و "ه
خانۀ اشباح" چنین توان و امکانی  توان تهدید وزیر اطالعات را داشتند؟ آیا "تاریک 

خانه تا آن حد  آورد؟ آیا قدرت "محفل اطالعاتی" تاریک مان فراهم نمی را برای مته
آبادی پس از احراز جرم هم قدرت و اختیار دستگیری آنها را نبود که دری نجف 

 گزارش" داد.رتبۀ نظاممسئولین عالیبرخورد را بهنداشت و فقط "بالفاصله این 
ن افراد و ارتقائشان در وزارت  گوید "چگونگی ورود و گزینش ایاطالعیه می  .5

اطالعات که از لحاظ مدیریتی قابل بحث و بررسی است". پرواضح است که سعید  

امامی توسط آقای علی فالحیان، برخالف نظر گزینش، به مدت هشت سال به سمت  

 معاونت امنیتی وزارت اطالعات منصوب شد. 

الۀ مهمترین معاون خود  تواند مدعی شود که از اقدامات هشت سآقای فالحیان نمی 
هیچ اطالعی نداشته است و چنین ادعائی برای "مطبوعات و افکار عمومی ...  

 قابل پذیرش نیست". 
افزیاد "از حدود پنج ماه قبل از اولین قتل بر اساس طرح سعید امامی  اطالعیه می  .6

شوند". پرسش مهم این  های خود میدست به کارشناسائی و تعیین وضعیت سوژه 

  1377های پائیز  است که منظور دادسرای نظامی از "اولین قتل" کدام قتل است؟ قتل 

 ؟ 1های مشکوک دهۀ گذشتهیا مرگ 

و پافشاری خاتمی بر   1377های آذرماه پرسش مهمتر این که چرا پس از قتل 
های رود اما قتل گیری و شناسائی عامالن، مسئله در عرض یکی دو هفته لو می پی

گیری ای برای پیشود و ارادهگاه افشا و برمال نمی هیچ  70ول دهۀ متعدد نیمۀ ا
 موضوع وجود ندارد.

زنی اما به صورت وحشیانه  افزاید: جهت قتل افراد موردنظر روش تکاطالعیه می  .7

 آن را تقبیح   آورند. با این انگیزه که در هر حال آحاد مردمو فجیع را به اجرا درمی

تن از نویسندگان توسط خسرو براتی، همۀ نویسندگان  21افکندن اتوبوس حامل  . پس از ماجرای به دره1

را به پاسگاه ژاندارمری می برند. در آنجا پس از بازجوئی و گرفتن تعهد مبنی بر این که از قصه جائی 

 سخن نگویندو خبر آن را منتشر نکنند.
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ناامنی حتی برای   کنندۀ وجودو ضمن تحریک عواطف و احساسات، تداعینموده 

ها" چیست؟ قتل  ها در منزلشان باشد". پرسش این است که منظور از "زنزن

های همسر داریوش فروهر توسط دادسرا اعالم شده است. آیا این رویکرد پرسش

 آفریند؟های مشکوک زنان را نمیبسیاری پیرامون برخی از مرگ 

ناپذیری را و ضربۀ جبران در اطالعیه آمده است "نظام اسالمی چه خسارت بزرگ   .8

کرده دوست هستند ولی در واقع از ناحیۀ کسانی دریافت داشته است که فکر می 

 اند".اعتماد نبوده دشمن بودند و به کسانی اعتماد شده که اصأل قابل

ها همیشه در پشت نقاب "امامی" و "اسالمی" خود را "به عنوان  آری سعید امامی 
های مراکز قدرت ها و گرایشزدند و بر سلیقه متعهد" جا می عناصری مؤمن و 

ها در داد "برای از بین بردن اکثر سوژه شوند و اگر شرایط اجازه می سوار می
صدد آن بودند تا آنها را در یک نشست یا جمع عمومی با انفجار یا بستن به رگبار  

 به قتل برسانند".
هللا حسینیان  که دوست و همفکرش روح اما سعید امامی هنوز این شانس را دارد 

جانشین دادستان انقالب اسالمی در وزارت اطالعات پس از مرگ از او چهرۀ 
امامی را "اهل یک قدیس بسازد، مقتوالنش را مرتد و "ناصبی" و محفل سعید 

فکر" بخواند و اقدام به قتل را "از روی اعتقادات مذهبی و احساسات دینی"  
 . 1معرفی کند

هائی که تحت  توانند دربارۀ او و فعالیت عکس سعید امامی افراد بسیاری می   با چاپ .9

های مستعار دیگر انجام داده شهادت دهند. یکی از روحانیون برجسته از جلسۀ  نام

های گذشته خبر داده است که طی آن سعید  ها در سالشورای استان یکی از استان 

طرزی  بعدها به  سیرجانی، که  امامی گزارشی از نحوۀ برخورد خود با سعیدی

کند که حاوی  های امن سعید امامی از دنیا رفت، ارائه میمشکوک در یکی از خانه 

ای است. پرسش این است که وقتی سعید امامی خود در جلسۀ  نکات تکان دهنده 

ها در حضور حاضرین نحوۀ برخورد خالف شرع و  شورای استان یکی از استان 

کند چگونه آقای فالحیان از چنین اقداماتی فتخار گزارش میانسانیت خود را با ا

 مطلع نبوده است. 

دهد: سعید امامی  خبر می   1378/ 4/ 14روزنامۀ رسالت در مقالۀ صفحۀ اول مورخ   .10

سخنرانی   1375به مدت سه ساعت "در سمینار سراسری ائمۀ جمعه در مهرماه سال  

شود، ای این گونه سمینارها ضبط می هکرده است. با توجه به این که معموأل سخنرانی 

توان آن سخنرانی و دیگر برای تنویر افکار عمومی و افشای خط بیگانه، می

 های سعید امامی را از صدا و سیما پخش کرد تا مشخص شود چه کسانی  سخنرانی
دادگاه مطبوعات  هللا حسینیان از طرف آقای رازینی در هیئت منصفۀ . نکتۀ جالب توجه این که آقای روح1

ای به سمت هیئت منصفۀ دادگاه ویژۀ روحانیت منصوب شده است. اژهقرار گرفت و از طرف آقای محسنی
ای نسبت به جبهۀ دوم خرداد، روشن کیشانه وی که مواضع مدافعانه نسبت به سعید امامی و مواضع دشمن 

هللا حسینیان بگیرد. مواضع روح تصمیم  های( سالم و صبح امروز و خردادبایست دربارۀ )روزنامهاست می
در برنامۀ چراغ، نامۀ وی پس از خودکشی سعید امامی و سخنرانی نامبرده در ورامین از جمله مواردی 

کیشی وی نسبت به جبهۀ دوم خرداد و دوستی و همفکری با سعید امامی دارد. است که حکایت از دشمن
 ی حکایت از بسیاری چیزها داشت.شرکت نامبرده در مراسم شب هفت سعید امام
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 اند.خط سعید امامی را دنبال کرده

ر گاشباح جنایتکاران دارای "محافل اطالعاتی"، "گردان انتظاماتی"، "لشخانۀ تاریک  .11

ای با ساختن برنامۀ "هویت"،  ای" و ... است. بخش رسانه نظامی"، "بخش رسانه 

چراغ" و در اختیار داشتن یک روزنامۀ  فیلم کارناوال شادی عصر عاشورا، برنامۀ "

رفت. دو  فکری دینی، دگراندیشان و دگرباشان میعصر به جنگ جریان روشن 

خوردند. صحنه گردان اصلی آن روزنامۀ عصر، هر هفته با سعید امامی پالوده می 

آوردند و آنان را به راه "راست" هدایت ها از متهمین بازجوئی به عمل میدر زندان

 ند.کردمی

بسته به محل  دو روز بعد از اعالم مرگ سعید سیرجانی تعدادی از دگراندیشان را چشم     
ای کوید: هیچ نوع خبر و سخن، هیچ اشاره برند، در آنجا سعید امامی می نامعلومی می 

دربارۀ مرگ سعیدی سیرجانی نباید دیده شود. در همین جلسه سعید امامی از طریق یکی  
های آن روزنامۀ عصر و چند  دهد که نوشته یۀ روشنفکران خبر میاز حاضران به بق

 کنند. نامۀ دیگر را جدی بگیرند، اینها نظر نظام را منعکس میهفته 
کند. سعید امامی وقتی زنده آن روزنامۀ عصر همچنان "خط سعید امامی" را دنبال می     

های  طی سه نوبت ایده بود مدیر مسئول همان روزنامه را به برنامۀ "هویت" برد تا
خانه است و با خواندن سرمقاله  خانۀ اشباح را تبلیغ کند. آن روزنامه ارگان تاریکتاریک 

 خانه پی برد.های تاریک توان به استراتژی و تاکتیکها آن روزنامه می و یادداشت
 

 (1341)سرودۀ عبید زاکانی. چاپ تابش.  از کتاب موش و گربه
الدین عبدهللا شاعر و نویسندۀ قرن هشتم هجری از مردم قزوین بود و  یادآوری: نظام      

هجری قمری ثبت شده است. در زمان شیخ ابواسحق اینجو چندی   774فوتش حوالی سال 
ورزیده است. مدتی نیز تحت حمایت سلطان  زیسته و بدان شهر عالقه می در شیراز می

شود نسبت به  ز به سر برده و آن چنان که در آثارش دیده میاویس جالیر در بغداد و تبری
همشهریانش نظر خوشی ابراز نکرده و در آثارش آنان را نکوهش نموده است. طبعش به  

داشته است تا  هایش این روش را منظور می ها و گفته هزل و مسخره مایل بوده و در نوشته 
ش پیداست که روزگار را غالبأ با  هرآینه با ذوق بزرگان زمان مناسب کند. از اشعار

 دستی و بدهکاری گذرانیده است. تهی
 : آثار او     

 دیوان اشعار که در تهران به چاپ رسیده است.  .1

 اخالق االشراف که به نثر نوشته است.  .2

 رسالۀ صد پند به نثر.  .3

 تعریفات یا ده فصل به نثر.  .4

 نامه به نظم و نثر. ریش .5

بخشی به فارسی مشتمل بر نوادر حکایات و  رسالۀ دلگشا که بخشی به عربی و  .6

 باشد. لطایف می

 اشعاری به انواع مختلف از هزل و تقلید و از اساتید دیگر. .7

 نامه. فالنامه، و عشاق  .8

 و باالخره مثنوی فکاهی موش و گربه که بسیار معروف است. .9



صفریبابا  کتاب در یک کتاب دوصد و        

36 
 

کیلومتری شمال غربی شهر قزوین   15الزم به یادآوری است که زاکان دهی در      
 کیلومتر است. 15اش تا جاده بالغ بر باشد و فاصله می

 بیا بشنو حدیث گربه و مــــــوش  اگر داری تو عقل و دانش  وهوش 
 تر از آن هرگز نیابسکه شیرین   بخوانم من برایت داستانی

*** 
 قصۀ موش و گربه برخوانا   ای خردمند زیرک دانا

 لطانــاگوش کن همچو در غ از من این داستان شیرین را
 بود چون اژدها به کرمانــــا از قضای فلک یکی گربه 
 کهربا چشم و تیز مژگانـــــا گربۀ دوربین و شیرشکار 

 تیزچنگ و ستیزدندانـــــــــا اش چو سپرشکمش طبل و سینه 
 ــاـکدخدا را به خانه مهمانــ با عروسان میان جامۀ خواب 
 ـانـمشرف صحن و سفرۀ ن رهبر دیگ و چمچه و کاسه 
 ـاــموش بیچاره شد هراسان از غریوش به وقت غریدن 

 ـــــاـبر بدی زخام و بریانــ هر کجا بو به خوردنی بردی
 اــشیر از وی شدی گریزان سر هر سفره چون نهادی پا 

*** 
 دانـــــــاام عاقل و سخن کرده ای که من وصفشاین چنین گربه 

 شکار موشانــــــــااز برای  روزی اندر شرابخانه برفت 
 همچو دزدی که در بایبانـــا در پس خّم می نمود کمین 
 جسد بر خّم می خروشانــــا ناگهان موشکی ز دیواری

 مست شد همچو شیر غرانا  سر به ُخم برنهاد و می نوشید 
 همچو گوئی زنم به چوگانا  گفت کو گربه تا سرش بکنم

 ه میدانـــاگر شود روبرو ب  گربه در پیش من چو سگ باشد
 یادگارش منم به دورانـــــا  پسر زال و رستم دستان 

*** 
 چنگ و دندان زدی به سوهانا  گربه این را شنید و دم نزدی

 به فشردش به زیر دندانــــــــا ناگهان جست و موش را بگرفت 
 درگذر از من این گناهانـــــــا موش گفتا که من غالم توأم 
 فراوان خورند مستانــــــــا گه مست بودم اگر گهی خوردم

 نخورم من فریب و دستانـــــا گربه گفتا دروغ کمتر گو 
 کمتر از سگ! کنم تو را دانا  گفتی شنیدم هر آن چه می می

 پس به مسجد بشد خرامانــــا گفت و آن موش را بکشد و بخورد
 ورد حق را بخواند، دیّانـــــا دست و رو را بشست و مسح کشید 

 ندرم موش را به داندانـــــــا که توبه کردم من بار الها 
 یا کریم و قدیم و سبحانــــــا کرد و گفت در مسجد توبه می 

 من تصدق دهم دو من نانــا بهر این خون ناحق ای خالق 
 ام پشیمانــــــــااز گنه گشته  تو به بخشا گناهم ای غفار

 انا تا به جائی که گشت گری آن قدر البه کرد و زاری کرد
*** 
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 زود برد این خبر به موشانا   موشکی بود در پس منبر 
 زاهد و عابد و مسلمانــــــــا مژدگانی که گربه تائب شد 

 در نماز و نیاز و افغانـــــــا بود در مسجد آن ستوده خصال
 گفت کای کردگار رحمانـــا دست افسوس را به هم سودی 

 ام چو نادانــــاکرده که غلط  بگذار از جرمم ای خدای جهان
 ذکر حق کرده همچو مالنا  داشت در دست دائمأ تسبیح 

*** 
 همه گشتند شاد و خندانــــــــا این خبر چون رسید بر موشان 
 شد مهیا به امر دهقانـــــــــــا مجلس عیش در همان ساعت 

 جمله مست شراب الوانـــــــا همه در رقص و های و هو مشغول 
 سرور و کدخا و دهقانـــــــــا رجستند هفت موش گزیده ب

 هر یکی ارمغان شایانـــــــــا برگرفتند بهر گربه زمهر 
 های بریانــــــــاوان دگر بره  آن یکی شیشۀ شراب به دست 
 های خندانــــــــافندق و پسته  آن یکی طشتکی پر از کشمش 

 نانـــادیگری شیر و خامه و  ای پنیر به دست آن یکی ک.زه 
 افشره آب لیمو عمانـــــــــــا ای پلو بر سرآن یکی خنچه 

 ـــاـهای قندانـــــــفندق و کله  های نبات و تخمۀ شور کاسه 
 اـبر سر هر یکی یکی خانـــ با ادب جملگی روانه شدند 

 اـچون غالمان به نزد سلطان کرده شال و کاله و جبه به دوش
 اــم و درود و احسانـــبه سال نزد گربه شدند آن موشان 

 ـاـــکی نثار رهت همه جانـــ عرض کردند با هزار ادب
 ــاـــایم ما قبول فرمایـــکرده  الیق خدمت تو پیشکشی 

 ــاــــالسماء حقانــرزقکم فی گربه چون موشکان بدید بخواند 
 ـاــــرزقم امروز شد فراوانـ من گرسنه بسی به سر بردم

 ــاــــاز برای رضای رحمان دگر روزه بودم به روزهای 
 ـاــــشود به آسانــسخنش می  هر که کار خدا کند به یقین 

 ــاـــقدمی چند ای عزیزانــــ پس از آن گفت پیش فرمائید 
 ـــاـــتنشان همچو بید لرزانـ رفتندموشکان جمله پگیش می 

 اــکه نبودی به هوش ترسانـ آن قدر خوف بود در دلشان 
 چون مبارز به روز میدانــا ست بر موشان ناگهان گربه ج

 هر یکی کدخدا و ایلخانـــــا پنج موش گزیده را بگرفت
 یک به دندان چو شیر غرانا  دو بدین چنگ و دو بدان چنگال 
 ـاـزود بردند خبر به موشانـ آن دو موش دگر که جان بردند

 خاکتان بر سر، ای جوانانا  موشان اید ایکه چه بنشسته 
 ـاـگربۀ پر فریب و دستانـــ موش گزیده را بدرید پنج  

 شد لباس همه سیاهانــــــــا موشکان را از این مصیبت و غم 
 دریغا ز مرگ مردانــــاای خاک بر سر کنان همی گفتند 

 رویم سوی شهر کرمانا می جملگی متفق شدند که ما  
 آن چه وارد شده به موشانا  تا به شه عرض حال خویش کنیم 
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 اـعرض کردن به شاه ذیشأنـ عرض این قصه واجب است به ما  
 ـــاـره گرفتند جمله ناالنـــــــ بعد از آن هر یکی به نوعی خاص 

 وان دگر سنج و بوق و کرنا  آن یکی را دهل به گردن بود 
 ـــاــناله کردند چون غریبانــ جملگی کرده شال در گردن 

 ا ــمه به مژگانریزان هاشک موشکان در عذاب و در افغان 
*** 

 گردانــــاهمچو لوطی کاسه  شاه موشان نشسته بر سر تخت 
 از غم و درد زار و ناالنــا هائی چند دید از دور موش

 که ای شاهنشهی به دورانا  باره کرئنش تعظیم همه یک 
 ما همه چاکر و تو شاهانـا   مافقیر و تو صاحب مقام 

 ه قربانـــاای شهنشه الوم ب  گربه کردست ظلم بر ماها 
 زان ستمگر تو داد بستانـا گربه بر ما بسی ستم کرده

 آزش اکنون شده فراوانـــا گرفت از ما سالی یک دانه می
 چون شده تائب و مسلمانا  گیرداین زمان پنج پنج می 

*** 
 شاه شد همچو دیگ جوشانا  درد دل پیش شاه خود گفتند 

 ــاـرانکه شود داستان به دو  شاه بنمود لطف بر ایشان 
 اــرحمش آمد بر آن غریبانـ شاه موشان چو عزم آنها دید 
 ـــاــروز دیگر میان میدانـــ گفت لشکر کشید ای موشان 

 ـــاــجمع شد لشکر فراوانـــ چون که از پادشاه فرمان شد 
 ـــاــگربه ملکم نموده ویرانـ گفت ای سروران و سرداران

 اـ مردیست عاقل و دانگربه   همه گفتند در طریق سلوک 
 اـبر فعال و حریص و نادان گفت این فاسق است و هم کافر 

 سیصد و سی هزار موشانا   پس بفرمود لشکر آمایند 
 نیزه و گرز و تیغ برانـــــا به سواران دهند اسب و سنان 

 ها در میان چوالنـــــــاتیغ   های پیاده را بدهند دسته 
*** 

 از خراسان و رشت و گرگانا  آوری لشکر شدچون که جمع 
 گفت که ای پادشاه کیهانـــــــا یکه موشی وزیر لشکر بود 
 نزد دشمن به شهر کرمانـــــا سزد اکنون یکی ز ما برود

 یا که آماده باش جنگانـــــــــا  آیدیا به پابوس شاه می 
 ـاـچابک و زیرک و سخندانـ شه پسندید و موشکی بگزید

 ـــاـشه مهیابه سوی کرمانــــ یم موشکی بود ایلچی ز قد
 ــاـببر از من پیام و برخوانـ گفت زینجا به سوی کرمان رو 
 ـــــاـپی فرمان شه شتابانـــــ آستان بوسه داد موش و برفت 

*** 
 شد بر پادشاه گربانـــــــــــــا چون رسید او ز رنج و ره آسود

 ــــــاکه منم پیک شاه موشانـ نرم نرمک به گربه حالی کرد
 عزم جنگ کرده شاه موشانا   ام برای شماخبر آورده
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 سزد ار باشیش نیوشانــــــا دارم از وی پیام بهر شما 
 یا که آماده باش جنگانــــــا  یا برو پایتخت در خدمت 

 من نیایم برون ز کرمانــــا گربه گفتا که شاه گه خورده 
 ـالشکر معظمی ز کرمانـــ لیک اندر خفا تدارک کرد 

 ا از صفهان و یزد و کرمان  های براق شیرشکار گربه 
*** 

 داد فرمان به سوی میدانـــــــا لشکر گربه چون شد آماده
 لشکر گربه از کهستانــــــــــا ها  ز راه کویر لشکر موش

 رزم دادند چون دلیرانـــــــــا در بیابان فارس هر دو سپاه 
 رستمانه جنگانــــاهر طرف  جنگ مغلوبه شد در آن وادی

 که نیاید شمارش آسانــــــــــا آن قدر موش و گربه کشته شدند 
 بعد از آن زد به قلب موشانا  حملۀ سخت کرد گربه چو شیر 

 کشت بسیار امیر و سلطانـــا صف اول به هم زد و دوم 
 که بگیرید پهلوانانــــــــــــــا  اله اله فتاد در موشان 

 گربه شد سرنگون ز زینانـا کرد  موشکی اسب گربه را پی
 زود بردش به نزد سلطانـــا موشکی جست و گربه را بگرفت 

 رو نهادند به شهر کرمانــــا در زمان شکست خوردند  هاگربه 
 جانا زدند تا که گشت بی می جمله موشان که گربه را بستند 

*** 
 بهر فیروزی درخشانـــــــــا موشکان طبل شادمانه زدند 

 گفت پیش آورید گربانــــــــا آمد تشست بر سر تخت شاه 
 با طناب و کالف و ریسمانا  گربه را هر دو دست بسته به هم 

 شاه گفت ای لعین نادانــــــا گربه را پیش شاه چون بردند
 ــاـنترسی ز شاه موشانـمی تو چرا لشکر مرا خوردی

 اـ گفت خاموش همچو الالن گربه از ترس سر به زیر افکند 
 ـــاـمن غالم شمایم از جانـ گربه گفتا که من غالم توأم

 ـــاـاین سگ روسیاه نادانــ  شاه گفتا به دار آویزید 
 کشم او را به خون موشانا  من هم آیم کنون سوی میدان

*** 
 لشکر از پیش و پس خروشانا  در زمان شاه شد به فیل سوار 

 النـــــــــــــاپای دار ایستاده نا  گربه را هر دو دست بسته چو سگ 
 زنده است این سگ حرامانــا رو به جالد کرد و گفت چرا 

 آمد و گفت شاه شاهانـــــــــــا ناگهان یک سوار از در شهر
 نکند بعد از این گناهانـــــــــا گربه را تو به این حقیر ببخش 

 گفت او را کشید زارانـــــــــا  شاه نشنید التماس از او
 که نشد گربه را به دندانـــــــا این جرئت هیچ موشی نکرد 

 گفت ای موشکان نادانـــــــــا شاه چون این بدید خشم نمود 
 که شما را کنند قربانـــــــــــا ها خوبید همه از بهر گربه 

 تا زند گردنش به میدانـــــــــا ای نبگفت و به در کشید قلیچ 
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*** 
 چو دیگ جوشانا غیرتش شد  گربه چون دید شاه موشان را
 کند آن ریسمان به دندانـــــــا همچو شیری نشست بر زانو

 که شدندی به خاک یکسانـــا موشکان را گرفت و زد به زمین 
 که زنیدش به تیغ برانــــــــا  هللا هللا فتاد در موشان 

 شد ز سوی دگر گریزانـــــا لشکر شه گریخت از یک سو 
 و دیهیم و تخت و ایوانا   گنج سواراز میان رفت فیل و فیل 

*** 
 یادگار عبد زاکانـــــــــــا هست این قصۀ قریب و عجیب 

 تا شوی در زمانه شادانا  جان من پند گیر از این قصه 
 مدعا فهم کن، پسرجانــا  غرض از موش و گربه برخواندن 

 
)جلد اول. خاطرات ارتشبد حسین فردوست.   از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

 (1370تهران. انتشارات اطالعات. 

 ایادی، راسپوتین دربار پهلوی: 
 پس از مرگ ارنست پرون، تیمسار دکتر عبدالکریم ایادی در دربار محمد     

دار آن بود و به حق بیش  رضا همان نقشی را به عهده گرفت که قبأل پرون عهده
 از پرون به لقب: "راسپوتین ایران" شهرت یافت. 

یادی با پرون این بود که او مؤدب بود و مانند پرون با خشونت رفتار  تفاوت ا     
ها به دربار باز شد مدتی حضور من  کرد. در زمان ثریا که پای بختیاری نمی

کمتر گردید. ولی ایادی موفق شد نظر مثبت ثریا را جلب کند و خود را به طرز  
ن ایادی، همواره در ها جا دهد. پس از آآمیزی در جمع بختیاریکامأل موفقیت 

زندگی خصوصی محمدرضا و زنان و اطرافیانش رسوخ داشت و هر اطالعاتی  
ها آسان بود، زیرا همیشه  کرد و رساندن آن هم به انگلیسیکه ممکن بود کسب می 

های عصر،  چه در خانۀ محمدرضا و چه در خانۀ دوستان ایادی و در مهمانی
داشت. به عالوه شاپور جی که  سفارت حضور  MI_6مسئول سفارت و رئیس 

ها برای اطالع از مکمل اعضاء سفارت بود. بنابراین در دوران ایادی، انگلیسی 
زندگی خصوصی محمدرضا به من نیاز نداشتند و ارتباطشان با من یا برای کسب  
خبر بود و یا ایجاد تسهیالت برای کسب که خبر که برای من کامأل میسر بود.  

کرد. به این ترتیب  هایش گاهی این موضوع را عنوان میشاپور جی در مالقات 
بینیم که در زندگی خصوصی محمدرضا، از کودکی ابتدا خانم ارفع و سپس  می

ارنست پرون و بعد ایادی در تمام جزئیات حضور داشتند و در زندگی خصوصی  
 رضاشاه همیشه سلیمان بهبودی حضور داشت. 

 یزان نفوذش تا چه حد بود؟ایادی کی و چونه وارد دربار شد و م
علیرضا، برادر تنی محمدرضا و تنها برادر تنی او، یک فرد وسواسی و       

خواست حتی با نزدیکترین کسان  منزوی از خانواده در حد مریض بود که نمی 
ها، حتی خصوصی، شرکت  خود مراوده داشته باشد. در هیچیک از مهمانی 

ه شرکت نماید پس از چند دقیقه میهمانی  کرد و اگر در مواردی الزم بود ک نمی
کرد. او با یک زن فقیر لهستانی، از همان نوع که در زمان جنگ  را ترک می 
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تعدادی را به تهران آوردند، در پاریس ازدواج کرد و از او یک پسر داشت به  
کنم هنوز در ایران باشد. علیرضا همیشه خود را  نام علی پاتریک که تصور می 

کرد و همین حالت در محمدرضا هم بود. او نیز هر لحظه  ی مریض تصور م
کرد که میکروبی به او حمله کرده و بدون پزشک یک لحظه  تصور می 

)در اینجا نویسندۀ کتاب شرح مفصلی از بیماری روانی توانست راحتی داشته باشد. نمی

ۀ ایادی، برگردیم به مسئلگوید( دهد و میعلیرضا و محمدرضا و تخصص روانپزشکی می
پس علیرضا دچار مرض روحی شدید بود و احتیاج به پزشکی داشت که به طور  

هایش را تسکین دهد. در آن زمان علیرضا  مداوم با او در تماس باشد تا ناراحتی
علیرضا معرفی    بود به   ارتش شد و چون ایادی در ارتش  خواهان بهترین پزشک

 گردید.
متوسط بود و تخصصی در امراض روانی ایادی در رشتۀ خود یک پزشک      

توانست علیرضا را معالجه کند، ولی حضور یک پزشک در زندگی  نداشت و نمی 
ها بود و این  علیرضا برای او تسکینی بود. پدر ایادی از رهبران مذهبی بهائی 

سمت به ایادی به ارث رسیده بود. لذا بدون تردید باید گفت که او از آغاز توسط  
ن شده بود و واجد شرایط یک جاسوس طراز اول بود. و لذا او را به  انگلیس نشا 

ها دربار معرفی کردند. نقشی که ایادی تا انقالب برای غرب داشت مجموع مهره 
 غرب روی هم نداشتند. 

تاریخ آشنائی محمدرضا با ایدی یادم نیست. احتماأل در دورانی بود که فوزیه       
طالق او. به هر حال در آن زمان ایادی سرهنگ  قهر کرده بود و یا کمی پس از 

کرد و من و  ارتش بود. روزی محمدرضا به شدت ابراز ترس از میکروب می
نظیر است. و  شناسد که بی علیرضا حضور داشتیم. علیرضا گفت پزشکی را می

از محمدرضا اجازه خواست که بیاید و او را معاینه کند. محمدرضا از شدت ترس 
قبال کرد و اجازه داد و برای اولین بار ایادی، محمدرضا را معاینه  بالفاصله است

کرد. از همان آغاز برای من مشخص که شد که این فرد، که دورۀ پزشکی را  
باز به تمام معنی است. باید اضافه کنم که  در فرانسه طی کرده، یک کاّلش و حقّه 

شکی را به طور ناقص  ایادی در فرانسه ابتدا دانشجوی دامپزشکی بوده و سپس پز
گویم به طور ناقص، زیرا دو سال از دورۀ دامپزشکی او را به  خواند، میمی

عنوان دورۀ مقدماتی پزشکی قبول کرده بودند ولی همین مرد به نحوی محمدرضا  
ای سه بار به محمدرضا مراجعه کند. ایادی  را مسحور خود کرد که قرار شد هفته 

)آقای فردوست پس از شرح خودمانی شدن ایادی و بود.  تا مرگ علیرضا پزشک معالج ا

ای سه . دیدار محمدرضا با ایادی از هفته آورد(شغل وی در ایران می  80با شاه و تصدی  
روز به هر روزه تبدیل شد و دیدار هر روزه به کلیۀ ساعات فراغت کشید.  

خواب در  ها تا وقت  ها هنوز محمدرضا بیدار نشده، ایادی حاضر بود و شبصبح 
 ماند.  اطاق او می

شد و ایادی با  کرد و این عادت ترک نمیزمانی که محمدرضا ازدواج می     
شد. بدین ترتیب ایادی بانفوذترین فرد کشور  های محمدرضا هم خودمانی می زن

شد ... در دوران هویدا، ایادی تا توانست وزیر بهائی وارد کابینه کرد و این وزرا 
توانم ادعا کنم که یک هزارم حق هیچ کاری نداشتند. من می بدون اجازۀ او 

های موجود ارتش و نیروهای انتظامی  دانم، ولی اگر پروندهکارهای ایادی را نمی
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گردد که به نظر  های دولتی بررسی شود موارد مستندی مشاهده میو سازمان 
بهائی بر ایران  توان کتابی نوشت که: آیا ایادی  رسد و بر این اساس میافسانه می 

کرد یا محمدرضا پهلوی؟ تمام ایرانیان ردۀ باال، چه در ایران باشند و  سلطنت می 
چه در خارج، خواهند پذیرفت که سلطان واقعی ایران ایادی بود، حقیقتی که پیش  

ها از انقالب ایران جرئت بیان آن را نداشتند. در زمان حاکمیت ایادی بود که بهائی 
 کار وجود نداشت ... ر گرفتند و در ایران بهائی بی در مشاغل مهم قرا

ایادی مشهور به "راسپوتین ایران" بود و واقعأ چنین بود. به نوشتۀ این کتاب       
)آقای فردوست پس از شرح فساد اخالق و ایادی ازدواج نکرد و فرزند نداشت 

جاسوس بزرگ  ...ایادی گوید( های او و دوستش دکتر باستان چشم پزشک میبارگیزن
های آمریکا و انگلیس در دربار و  ترین منبع اطالعاتی سرویس غرب و مطلع 

وزیران، به خصوص  کشور بود و نفوذ او با نفوذ محمدرضا مساوی بود. نخست 
های مهم مملکتی اعم از وزیر و نمایندۀ  هویدا، رؤسای ستاد ارتش و کلیۀ مقام 

ه فرم خواهش بود و اگر اجرا مجلس و امثالهم دستورات او را، که نخست ب
های خارج همراه کردند. ایادی در کلیۀ مسافرت شد به فرم امر، اجرا مینمی

مورد عالقۀ برخی کشورهای ذینفع در رابطه با  محمدرضا بود و طبیعی است که 
 ، کمی قبل از انقالب ایران را ترک کرد.1357ایران بوده است. ایادی در سال  

 
 (1381)فریدۀ دیبا. مترجم دکتر الهه رئیس فیروز. چاپ هشتم. تهران.  دخترم فرح از کتاب 

آید زمانی غالمرضا سبیل  محمدرضا )شاه( از ریش و سبیل انزجار داشت. یادم می      
گذاشته بود، محمدرضا دستور داد برود فوری سبیلش را از ته بتراشد. در ارتش هم  

 دانست.نزاکتی می کند. ریش را عالمت کثیفی و بیهیچکس حق نداشت ریش خود را بلند 
های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی به افراد پادگان باغ  برای برگذاری جشن     

تخت شیراز دستور داده بودند یک سال تمام ریش خود را نتراشند. این مردان با آن  
ای باشکوه انجام دادند. های بلند به ریخت سربازان هخامنشی تا سربازان قاجار رژهریش

من پشت سر محمدرضا نشسته بودم. هنوز مراسم رژه برسائی تمام نشده بود که سرلشکر 
بقراط جعفریان را احضار کرد و به او گفت: همین که رژه پایان یافت دستور بدهید همگان  
  ریش و سبیل خود را از ته بتراشند! من از این همه حساسیت محمدرضا به ریش و سبیل 

های انبوه را حیرت کردم. او حتی شکیبائی نداشت که یک ساعت بیشتر این ریش و سبیل 
 نظاره کند. 

 خاطرۀ دیگر من مربوط به عادت غذائی محمدرضا است.      
نام "اوزون برون" به  دانند که "خاویار" دریای خزر که از نوعی ماهی به همه می      

داران است. خاویار  دارها و سرمایه هان و ویژۀ پولآید گرانترین مادۀ غذائی در جدست می 
یکی از منابع ارزی ایران پس از صادرات عمدۀ "نفت" و "فرش" و "پسته" بود. کارگاه  

جزیرۀ آشوراده در بندر شاه قرار داشت که در آن متخصصین شیالت  تولید خاویار در شبه 
بندی و روانۀ بازار مصرف  ته بهترین نوع خاویار جهان را زیر نظر سرهنگ اسفندیاری بس

 کردند.می
آمد میل داشت با خاویار ایرانی پذیرائی  مسلم بود که هر مهمان خارجی که به ایران می     

گرفت مثل زن آبستن  شود. محمدرضا از خاویار متنفر بود و اگر کسی خاویار جلو او می
 خورد. آورد و حالش به هم میباال می
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گساری های میشد و در جشنهای رسمی با آن که خاویار آورده میدر مهمانی     
گرفت و ظرف  گرداندند اما هیچکس خاویار جلوی محمدرضا نمیهای خاویار می بشقاب 

ها و مسئوالن  گرفتند. خدمتکاران کاخ گذاشتند و پیش او نمی خاویار را نزدیک غذای او نمی 
 کردند.دانستند و رعایت میکته را میها به خوبی این نپذیرائی

های دو هزار و پانصد ساله، کار پذیرائی از مهمانان به یک مؤسسۀ  در مراسم جشن     
غذای معروف فرانسوی سپرده شده بود و فراموش کرده بودند این نکتۀ ظریف را به آنها  

جمشید برپا  تختگوشزد کنند. در سر میز ناهار که در چادر با شکوه پذیرائی سران در 
شده بود یکی از این خدمتکاران ناآگاه بشقاب حاوی خاویار و آرتیشو را جلوی محمدرضا  

بود تعارف کرد. محمدرضا  جمهور فرانسه(  )رئیسبرد و به او که سرگرم گفتگو با ژرژ پمپیدو  
همین که چشمش به خاویار افتاد حالش به هم خورد و شروع به عق زدن کرد و باعث  

 و نگرانی پادشاهان و رؤسای جمهور جهان شد.تعجب  
زیر بغل محمدرضا را گرفته و کاسیگین  )امپراطور اتیوپی( ژرژ پمپیدو و هایالسالسی      

داد. چند لحظه گذشت تا محمدرضا آرام شد اما به  پشت او را مالش میوزیر شوروی( )نخست
 زودی این صحنۀ مجلس ناهار را از رونق انداخت. 

تواند تحمل کند.  کردم که محمدرضا بوی ماهی و خاویار را نمی خیلی تعجب می من      
 افتاد.خورد. اما با شنیدن نام خاویار تنش به رعشه می ماهی هم نمی 

ها و مراسم مختلف به  )امیرعباس هویدا هم از "خرمالو" عاجز بود و ما در مهمانی     
آوردیم تا او را ناراحت کنیم و سر به  س میای بود اسم خرمالو را جلوی امیرعباهر بهانه 

دانست. هر هفته به مناسبتی  سرش بگذاریم! روزنامۀ فکاهی توفیق هم این موضوع را می
 زد(.کشید و او را خرمالو صدا میکاریکاتور هویدا را می

کرد شاه ایران را جمع و جور کند قادر به  که سعی می )امپراطور اتیوپی( هایالسالسی      
نگهداری ادرارش نبود. موقعی که در جایگاه سران کشورها، کنار محمدرضا نشسته بود  

دید، نتوانست خود را نگه دارد و در جا و از رژۀ سربازان ادوار مختلف ایران سان می
 ادرار کرد.

دیدم چطور خودش را خیس کرده است. حبیب  من پشت محمدرضا نشسته بودم و می     
رفت. اکثر  غره میهم عصبانی شده و به امپراطور حبشه چشم وری تونس(  جمه)رئیسبورقیبه  

 پادشاهان و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف هم موضوع را متوجه شدند. 
در حقیقت راهی برای پنهان کردن این فاجعه نبود. هایالسالسی به علت بیماری قادر       

و آفتابی بود و بوی تند ادرار جایگاه  العاده گرم به نگهداری ادرار خود نبود. هوا هم فوق 
 سران را به محیط غیرقابل تحمل تبدیل کرده بود. 

های دو  خاطرۀ دیگرم مربوط به نطق تاریخی محمدرضا در روز اول شروع جشن     
هزار و پانصد ساله، در برابر آرامگاه کوروش کبیر، در پاسارگاد است. محمدرضا در آن  

را خطاب به مقبرۀ کوروش کبیر ایراد کرد و ضمن آن گفت  روز، سخنرانی تاریخی خود 
"کوروش آسوده بخواب زیرا ما بیداریم". آن لحظه به بعد این جملۀ محمدرضا دستاویزی  

ها و حتی خواهران و برادران و نزدیکان محمدرضا شده بود که متصل  برای فرح و نوه 
برای مثال رضا به دخترم کردند. گذاشتند و با او شوخی میسر به سر محمدرضا می

گفت مامان شما برو آسوده بخواب بابا طبق قولی که به کوروش داده همچنان بیدار می
گفت "برو چند دقیقه استراحت کن و بخواب، من از کوروش  است! یا دخترم گاهی به من می 

 ام!".ات را گرفتهاجازه
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اند. او حقایق  را خواب کرده البته محمدرضا بیدار و متوجه نبود که اطرافیانش او     
گفت این  شمرد. محمدرضا میکرد و ناچیز میدید. مردم را تحقیر میجامعۀ ایران را نمی

 مانند ...! مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند. مثل گوسفند می 
ای در "باد" کردن محمدرضا و تخریب ذهن و روان او رهبران خارجی هم سهم عمده     

آید ترین کشورهای اروپا بود. یادم می مان قدرت عمدۀ اقتصادی و یکی از پیشرفته داشتند. آل
صدراعظم آلمان آقای "هلموت اشمیت" به تهران آمده بود و یک شب به اتفاق محمدرضا  

هلموت اشمیت در پاسخ  )شام خصوصی(.  خورد  و فرح و من و تعدادی میهمانان دیگر شام می
ر دیدید گفت "باور نکردنی است این همه پیشرفت و ترقی  به محمدرضا که ایران را چطو

حتی در اروپا هم وجود ندارد!". بعد هم شروع کرد به تعریف و تمجید از عقل و درایت 
کردیم. همۀ ما متوجه  و رهبری محمدرضا! من و سایر حضار در سکوت به هم نگاه می

غرق در شادی و شعف از این   کند. اما متأسفانه محمدرضابودیم که هلموت اشمیت غلو می 
 ها شده و خنده پهنای صورت او را پوشانده بود.تعریف

هم در موقع مسافرت خود به تهران زیاده از حد  جمهوری فرانسه( )رئیسژیسکار دستن      
 تعریف محمدرضا را کرد. 

شود که از محمدرضا  دانست این سخنان برای این زده می هر کودک خردسال می     
 کرد.محمدرضا این سخنان را باور می ازات چرب و شیرین گرفته شود. اما متأسفانه امتی

تهران مالقات با شاهنشاه    گفت هدف او از مسافرت به"نیکسون" آمده بود ایران و می     
)و( اخذ رهنمودهای اعلیحضرت است. محمدرضا هم شروع به دادن دستورالعمل و  

 کرد.رهنمود به این افراد می
برد. اما چه کسی  خورد و رنج می دخترم از این زودباوری محمدرضا حرص می      

لوحی را به محمدرضا گوشزد کند. حس اعتماد محمدرضا  جرأت داشت مضرات این ساده
داد دیگران به جای او  به دیگران به آن اندازه قوی بود که در این اواخر حتی اجازه می 

ام و عقیده باغی خائن هم د با امثال فردوست و قرهفکر کنند ... من تنها در یک مور
دانم آن هم انتصاب افراد زبون و ذلیل و خائن و نامرد به فرماندهی  محمدرضا را مقصر می 
 و مناصب ارتش است. 

 
نیا. انتشارات پاسارگاد. تهران. )نگارش و تألیف جعفر مهدی  السلطنهاز کتاب زندگی سیاسی قوام 

1365) 
 و حکومت کن!  تفرقه بینداز

ای نزد ارباب سیاست معروف است و آن این که: تفرقه بینداز و حکومت کن!  جمله      
شود چنان که گاهی به زیان  این تفرقه البته همیشه مطلوب نبوده و مؤثر و نافع واقع نمی

اتحاد کنیم.  . پس ما زمانی باید تفرقه اندازیم و زمانی نیز ایجاد  1انجامیده استها(  )انگلیسی ما  
البته هر یک از این موارد زمانی خاص را اقتضا دارد. در این موقع خاص شاید شاه  
ضعیف و اختالل دربار چندان اقتضای انجام این اعمالی را نداشته باشد زیرا رقیب ما از 

 آن بیشتر استفاده خواهد برد.
کنند، همیشه متزلزل نیز می های مختلف ایران نوعأ با ما موافقند و بلکه همکاری  دولت     

مدت مدیدی برقرار بماند. البته   -هر چه که باشد-افتد یک حکومت هستند و کم اتفاق می 
 باشد. کما این عوامل سقوط آنها بسیار است ولی بزرگترین عامل همانا دست خارجی می

 انگلیسی است.. در این کتاب گفته شده است که این سخن و مطالب این قسمت از کدام مقام 1
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ها یکی پس از دیگری برقرار که عامل تشکیل آن نیز همان دست خارجی است. چون دولت
ای ضرورت دارد که مدار حکومت بر آن استوار شوند بالطبع یک محور و پایه یا ساقط می 

 باشد و آن محور شخص شاه است و از عوامل مؤثر، دربار.
که کشورهای   -علی شاه به بعدید گفت از عهد فتح و با-شاید متجاوز از یک قرن باشد      

اند. قبل از مشروطه دولت روسیه به موجب  خارجی در تشکیل حکومت ایران مؤثر بوده
توان گفت که سلطنت تحت تأثیر و نظارت  کرد و تقریبأ می عهدنامه ولیعهد را انتخاب می 

 مستقیم تزار قرار داشت.
علی شاه  به این مضمون است: وقتی که بعد از فوت فتح   مقامیکی از یادداشت های قائم     

خواستم ولیعهد یعنی محمدشاه را به تهران منتقل کنم برای مخارج مسافرت معطل بودم.  
به دولت روس نوشتم پول بدهید، البته بالعوض، تعلل کردند. من گفتم به موجب معاهده  

 د و نتوانستند عذر آورند.شما باید مخارج سفر و جلوس شاه را بدهید و آنان دادن
ها شود. چنان که همان محمدشاه را روسبا این تصریع وضع حکومت ایران معلوم می      

قشون کشید و در مقابل ما به جنوب ایران حمله  )افغانستان( بعدأ تشویق کردند به هرات 
ر یک  کردیم که منجر به صلح شد. این رقابت بین ما و روسیه در همه موارد بوده که ه

 العمل آن صورت گیرد.از دو همسایه دست به هر کاری بزند از جانب دیگری باید عکس
امروز هم ما در تمام کارها همان رقابت را داریم در حالی که عامل سومی هم وارد      

آید در تشکیل آن دست یکی  شده و آن آمریکا است. هر حکومتی که در ایران روی کار می
رود زمانی برسد که فقط آمریکا در دخالت دارد و بیم آن میگلستان( )شوروی و اناز ما 

چنین امری به زیان ایران خواهد بود، زیرا ما هر دو رقیب    تشکیل کل حکومت مؤثر باشد. 
شویم و حتی گاهی  از شدت خصومت گاهی به تعدیل سیاست خود در ایران راضی می 

نظرهای خود  فت امور از بعضی نقطه اوقات یکی از ما، انگلیس یا روسیه، برای پیشر
توان چشم پوشید.  کند. اما در صورت حضور آمریکا از هیچ تکلیفی نمی نظر میصرف

 رجال آمریکا در سیاست و خصوصأ در سیاست خاورمیانه بسیار ناشی و عاجز هستند. 
ه دست  از همین امروز باید برای آیندۀ ایران یک رویۀ تازه ایجاد کرد وگرنه ایران ب      

کوشند و برای نجات  ها ویران خواهد شد. البته ظاهرأ به آبادی و عمران ایران میآمریکائی
تدبیر  نمایند. ولی سوءسیاست و لجاج و عناد عدمایران از سیل کمونیسم مجاهده می 

آمریکائیان، ایران را به پرتگاه هولناکی سوق خواهد داد و دچار همان چیزی خواهیم شد 
ایران با بودن دو رقیب بیشتر میسر   سیاست  هستیم. تعدیل ریکا از آن در هراسکه ما و آم

 کار هم باشد. رقیب. خصوصأ اگر سومی قوی و مغرور و تازه  شود تا با حضور سه می
)شوروی  داخل شده بر هر دو ما  الملل دوم است(  )مقصود جنگ بیندولت آمریکا که در جنگ       

ا ثروت و صنایع آمریکا ضامن پیروزی ما خواهد بود. ولی از این  منت دارد زیرو انگلیس(  
برای ما و رقیبمان شوروی بار سنگینی    -که پیروزی را دنبال دارد- خوف دارم که این منت  

العمل گردد و این پیروزی که  شود که از عهدۀ تحملش برنیائیم و همان غرور باعث عکس 
و بلکه نظامی و سیاسی شود. پس اگر ما  طالعش نمایان است منجر به شکست اقتصادی 

بتوانیم با شوروی تفاهم دائمی داشته باشیم چه بهتر، ولی شوروی مانند آمریکا نیست که  
ثروتش را در معرض استفادۀ ما بگذارد یا از طمع خود بکاهد. بنابراین آمریکا از این  

 مانیم. حیث سوءاستفاده خواهد کرد و ما و شوروی محروم می
روت و غرور آمریکا هر دو رقیب، یعنی ما و شوروی را به ستوه خواهد آورد.  ث     

تواند نفوذ آمریکا را محدود سازد ولی ما که احتیاج  شوروی با تهور و قدردانی که دارد می
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مبرمی به ثروت و سایر منابع آمریکا داریم جز مماشات و گاهی تسلیم چارۀ دیگری 
 نخواهیم داشت. 

بسیاری از ممالک و مستعمرات یا منافع و  )در آیندۀ نزدیک( شود که بینی می چنین پیش      
منابع ثروت انگلستان از دست برود و تباه گردد. در هر حال اکنون میدان رقابت از دو  

شود وجود رقیب ثالث برای تعدیل سیاست  قدرت به سه قدرت رسیده، هر چند که گفته می
 باشد. ریب سیاست و مملکت می اما الحق برای تخ

ای از جریان سیاست ایران در عالم رقابت بین ما و شوروی نقل  برای توضیح نمونه      
گردد. اما قبأل باید گفت که بعد از انقالب کبیر اکتبر در روسیه رفتار ما نسبت به ایران  می

ام قیام  الملل اول و خصوصأ هنگتابع سیاست روز بود. انگلیس قبل از جنگ بین 
ای به ملت ایران نزدیک بود و این عمدتأ  خواهان ایران و اخذ مشروطیت تا اندازهآزادی

. )روسیۀ تزاری(شد به تنفر ایرانیان از خشونت و تجاوز و تعدی همسایۀ شمالی مربوط می 
بردیم به سبب همکاری ما با دولت تزاری بود. اگر گاهی ما از این تنفر ایرانیان نصیب می 

قسمتی از این نفرت به سزا معطوف    1907 در تقسیم ایران به دو منطقۀ نفوذ در سال  مثأل
الملل اول ما شد. همچنین در جریان اخراج مستشار مالی یعنی شوستر در خالل جنگ بین 

این تنفر به حد اعال رسید و حتی ایرانیان در صف دشمنان قرار گرفتند و با ما نبرد کردند.  
ای برای رفع و دفع آن وجود نداشت و  نفرت چنان شدت یافت که چاره  بعد از آن هم این

در اینجا باید اعتراف کرد که سوءسیاست انگلیس موجب شدت آن گردیده بود. زیرا ما از 
هر چیز استفاده کرده و در تمام شئون مداخله داشتیم. حتی در انتخابات مجلس و در تشکیل  

 کابینه نظر ما قاطع بود. 
داد ما با نهایت تدبیر نسبت  با انتخاب یک یا چند وزیر نظر می )روسیه(  اگر رقیب  حتی       

ورزیدیم به طوری که رقیب دچار اشتباه و سوءظن  به انتخاب و اختیار آنان اصرار می
شد. حتی اگر کسی مورد نظرمان بود تظاهر به  شده و از برگزیدن آنها منصرف می 

ی تسلیم را پیش کشیده با اکراه نسبت به انتخاب او  کردیم ولی بعد پاخصومت با وی می 
شد. بعضی از نفس اکثر آن وزرا موجب رسوائیشان می دادیم اما ضعفموافقت نشان می

آنها به دوستی با ما تظاهر کرده و یگانه نقطۀ اتکاء خود را توجه ما یا ارتباط کامل با ما  
کردند تا آنها را نیز داخل  ار میدانستند و حتی گاهی جاسوسی خود را ظاهر و آشکمی

 گویند: با وزیر مختار یا فالن رجل انگلیس چنین گفتیم و چنان شنیدیم! جریان کنند. مثأل می 
ولی اغلب این تظاهرات دروغ است و در عین تنفر ملت ایران از دستگاه ما، باز هم       

دارند دست از تظاهر برنمیدانند  چنین وزرا یا وکالئی که سرمایۀ خود را دوستی با ما می
زیرا حب و جاه و مقام، ولو مقرون به ننگ باشد، یکی از صفات اصلی این طایفه است و  
اتفاقأ اغلب اوقات در رأس امور نیز واقع شده و به احراز مقامات باالتر و مهم موفق  

ارت های خوب نظیر وزگردند. یکی از آن گروه وزیر دارائی قوام است که همیشه پست می
ماند زیرا نسبت به  کرد و هیچگاه بیکار نمیرا اشغال میمؤلف(  -)جواد عامریامور خارجه 

دارد و الحق نسبت به ما  تر است و روابط خود را مکتوم نگه می سایر همکاران باهوش 
تماس نگرفته، شاید هم به وی  )شوروی( اعتماد است. زیرا هرگز با رقیب ما وفادار و قابل

رند. اکنون برای مزید اطالع یک داستان از جریان سیاست دو رقیب در ایران  اعتماد ندا
 کنم. را که مربوط به بعد از انقالب اکتبر روسیه است نقل می

ای از نظامیان خراسان علم عصیان برافراشته و در حال  در اوایل اقتدار رضاشاه دسته      
رضاشاه خشمگین بود و آن  جنگ به مرز شوروی نزدیک شدند. شوروی که از سیاست 



 صد و دو کتاب در یک کتاب  بابا صفری

47 
 

دانست از دستۀ نظامیان یاغی استقبال کرد. رضاشاه برای را یک سویه و تابع ما می
خاموش کردن آتش فتنه ناگزیر سیاست مماشات و دوستی را با شوروی آغاز کرد و روابط  
  را سخت محکم نمود. البته این روحیه موجب خشم بریتانیا گردید و چنین چاره اندیشید که 
ساالرالدوله شاهزادۀ معروف و مدعی سلطنت ایران را تحریک و به خاک آن کشور ورانه  

هایش  سازد. در آن زمان ساالرالدوله در سوریه بود و همیشه در مکاتبات و صحبت 
گفت: بروید به  خواند و با تضرعی که میراث استبداد است می رضاشاه را غاصب می

بوع من انگلستان از این غرور استفاده کرده و او غاصب چنین بگوئید و چنان! دولت مت
را به اعادۀ سلطنت تشویق نمود و قرارداد بست که یک میلیون لیره تدریجأ به وی بپردازد. 
قسط اول را که ده هزار لیره بود نقدأ پرداخت و بقیه به حساب خیالت و اوهام ریخته شد.  

ن گردید. منطقۀ نفوذ او کردستان بود.  شاهزاده ساالرالدوله از سوریه خارج و عازم ایرا
ناگهان خبر ورود وی به کردستان رسید و رضاشاه که مضطرب شده بود دانست محرک  
او انگلستان است و سبب آن را هم که تحکیم روابط با شوروی بود فهمید. ناگزیر دست از 

سط دوم،  شوروی کشید و به دامن انگلیس دست زد. آنگاه با یک اشاره و قطع پرداخت ق
ساالرالدوله از حدود ایران خارج گردید. سپس نوبت به روز خشم شوروی رسید که  

 دید. رضاشاه را با رقیب دمساز می
پس از آن که مدتی شایع شد که دو لشکر از آرتش شوروی یاغی شده و قصد تجاوز       

ر گاین دو لش  به خاک ایران را دارند. دولت شوروی هم رسمأ به ایران اخطار کرد که باید
 سالح و اسیر کرده تحویل دهید. را در صورت دخول به کشور ایران خلع

البته این کار مافوق قدرت و طاقت ایران و مسلم بود که چنین اخطاری یک دسیسه و       
تدبیر سیاسی بوده است. پس رضاشاه خواه و ناخواه به شوروی نزدیک شد در حالی که  

شت. پس از گذشت دو سال در ضمن مذاکراتی که تیمورتاش با  از خشم انگلستان هم بیم دا
گفت اگر چنین شود چنان خواهد شد ناگهان سفیر  های شوروی انجام می داد و می دیپلمات 

شوروی در نهایت صراحت گفت: اگر چنین کنید باز هم دو لشکر ما یاغی خواهند شد!  
شود و از بازی  به آن دست میبنابراین دولت ایران همیشه مانند یک گوی از این دست 

چه خواهد کرد. مسلمأ این  )آمریکا( خورد. تا رقیب سوم چوگان دو رقیب سخت صدمه می 
 گوی به دست سیاستمداران ناشی آمریکا خواهد افتاد. 

 
نیا. چاپ اول. تهران. انتشارات )تألیف جعفر مهدی  بار اشغال ایران در بیست و سه قرن   7از کتاب  

 (1377پانوس. 
 آغاز نهضت سربداران در خراسان: 

بود که مؤلف  )تاریخ سربداران(  منبع اصلی تاریخ سربداران خراسانی کتابی به همین نام       
ابرو" و "عبدالرزاق سمرقمندی" و آن معلوم نیست. ولی مورخان قرن پانزدهم مانند "حافظ

از آن  غاز قرن شانزدهم( )مورخ آالدین اسفرازی" و "میرخوند" و همچنین "خواندمیر" "معین 
 کنند. اند. اینان همه با تغییرات جزئی یک روایت اصلی را نقل میتاریخ استفادۀ فراوان کرده

کند و  مالکان نقل میاین روایت تاریخ سربداران را از نظرگاه جناح اعتدالی، خرده     
منفی دارد. روایت    وران و روستائیان بوده نظرتر نهضت که مبیّن منافع پیشه جناح اصولی

شاه"  دیگری از تاریخ سربداران، که به کلی از روایت نخستین جدا است، به توسط "دولت
شاه این است که  امتیاز روایت دولت)پایان قرن پانزدهم(. الشعرا" نقل شده است مؤلف "تذکرة

 ت نماید ولی جهوی حقایق و وقایع چندی را، که در روایت نخستین ذکر نشده نقل می 
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 سیاسی نظرهای او نیز همانند روایت اول است.
کند. منابع  بطوطه" جهانگرد عرب نیز مطالب چندی دربارۀ سربداران نقل می"ابن      

مذکور رهبر عقیدتی نهضت را یکی از شیوخ دراویش به نام شیخ خلیفه، که اصأل  
 دانند.مازندرانی بوده است، می 

شیوخ دراویش را کرد ولی از تعلیمات آنان ناراضی   وی در جوانی شاگردی چند تن از     
الدین سمنانی"، که در آن زمان مشهورترین شیخ  بود. ترکشان گفت و به سمنان نزد "رکن 

متصوفه بود، رفت. این شیخ روزی از خلیفه پرسید که وی پیرو کدام یک از چهار مذهب 
از آن مذاهب اعال است". این  جویم باشد. خلیفه پاسخ داد "آن چه من می "حقۀ" تسنن می

سخنان "کفرآمیز" شیخ را عصبانی کرد و قلمدان خویش را بر سر خلیفه شکست. سپس  
 خلیفه خود شیخ شد. 

رود که خود وی این لقب را به خویش نهاده بود زیرا در منابع تاریخی دیده  گمان می      
ه باشد. وی پس از ورود المعمول، به وی دادنشده است که شیخ دیگری این لقب را، حسب 

به سبزوار، که مرکز ناحیۀ بیهق در غرب خراسان بود، در مسجد جامع شهر مسکن گزید  
 و به تبلیغ عقاید و تعلیمات خویش آغاز کرد. 

گویند که این تبلیغات  ورزیدند نمیمنابع تاریخی که معموأل با شیخ خلیفه خصومت می     
هایش  چه بود. فقط معلوم است که فقهای سنی سبزوار شیخ خلیفه را متهم کردند که گفته 

کند.  گوید و تبلیغ دنیاوی میای میبرخالف شریعت است و زیر لفافۀ تصوف "چیزهای تازه
ه شیخ خلیفه صوفی نبوده و فقط از جمالت و عبارات و شکل ظاهر عقاید  توان گفت ک می

و طرز بیان صوفیان برای تبلیغ و وعظ و تهیۀ مقدمات خروج علیه ستمگران استفاده  
 کرده است.می

شهر سبزوار برای این تبلیغات بسیار مناسب و خوب انتخاب شده بود و روستائیان       
اطراف و قشرهای پائین مردم شهری از شیعیان متعصب و مخالفان قدرت موجود بودند.  

های پهلوانی قدیم ایران در میان مردم رواج داشت. مثأل در میدان سبزوار  در سبزوار افسانه 
دند که طبق یک افسانۀ بسیار قدیمی جنگ تن به تن رستم و سهراب،  دامحلی را نشان می

پرستی  های میهن پهلوانان حماسۀ شاهنامه، در آنجا وقوع یافته بوده. سبزوار یکی از کانون 
 ایران بود و مردم این شهر از حکومت مغوالن سخت متنفر بودند. 

و خورده مالکان و به خصوص  بسیاری از شهرنشینان و تقریبأ همۀ روستائیان اطراف       
جوانان که مجذوب تبلیغات شیخ خلیفه شده بودند مرید وی گشتند. فقیهان سنی از واعظ  
شیخ خلیفه مرعوب شده استفتائی دربارۀ وی به عمل آوردند که: "شخصی در مسجد ساکن  

و شود  کنند منزجر نمی کند. وی را از آن معنی منع میگشته است و در آن مسجد حدث می
 باشد یا نه؟".القتل مینماید، این چنین کس واجب اصرار می

اکثر فقیهان پاسخ داده نوشتند که "این نامشروع است و چون بر نامشروع اصرار نماید       
شود، بکشند. آن معنی با عرضه داشتی پیش سلطان سعید ...  و به نصیحت منزجر نمی

بهادرخان که مردی دو رو و سالوس بود   فرستادند" که تصویب کند ولی ایلخان ابوسعید
 جواب داد:

شوم حکام خراسان تفحص نمایند بر موجب شریعت  ... من معترض خون درویشان نمی      
مطهرۀ نبوی عمل کنند" یعنی مسئولیت قتل او را خود به گردن گیرند. بزرگان و فقیهان و  

ولی در زد و خورد با پیروان روحانیان سنی سبزوار خواستند شیخ خلیفه را دستگیر کنند 
 وی با عدم موفقیت روبرو شدند. 
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آنگاه دشمنان شیخ تصمیم گرفتند او را پنهانی نابود سازند و از شرش رهائی یابند.       
روزی صبحگاهان که شاگردان شیخ به مسجد آمدند دیدند که استادشان را به یکی از  

 1335نوامبر  9هجری برابر  738االول سال عربی 22)اند آویز کردههای حیاط مسجد حلق ستون 

. شکی نیست که شیخ را کشته بودند ولی اولیای محل شایع کردند که وی خودکشی  میالدی(
 کرده است.

از شاگردان شیخ خلیفه شخصی به نام "حسن جوری" از لحاظ عقل و نیرو برجسته       
د. "حسن جوری" دورۀ مدرسه  الظاهر روستازاده بوبود. وی جوانی از دهکدۀ جور و علی 

را با موفقیت تمام کرد و به لقب مدرس مفتخر گردید. وی شیفتۀ مواعظ خلیفه گشت و از 
 لقب مدرسی و تعلیمات سنیان دست شست. 

انگیز شیخ خلیفه خود را شیخ اعالم کرد و به شهر  "حسن جوری" پس از مرگ غم     
لیفه پرداخت. در نیشابور هم مواعظ او با  نیشابور رفت و در آنجا به تبلیغ عقاید شیخ خ

شد و اکثر روستائیان اطراف عقاید مزبور را پذیرفتند. شیخ خلیفه   استقبال عجیبی مواجه 
و شاگرد او "شیخ جوری" سازمان پیروان خویش را ظاهرأ به شکل جرگۀ اخوان صفا  

 درآوردند.
رسید و هر یک سوگند یاد  می  گشت به ثبت نام هر یک از مریدانی که وارد محفل می      
کرد که عجالتأ بستگی خویش را بدان محفل پنهان کند و سالح آماده نگه دارد تا به  می

شود که مواعظ شیخ خلیفه و شیخ  محض دعوت شیخ وارد عمل شود. بدین قرار معلوم می
حسن جوری دعوت به خروج و تدارک مقدمات آن بود. قیام اینان علیه حکومت مغوالن  

داران بزرگ محلی بود که پشتیبان آن بودند. تبلیغ قیام نیز تحت لفافۀ تصوف به عمل  مین ز
 آمد و رنگ شیعیگری داشت. می

ورد، هرات، بلخ و دیگر شهرهای "شیخ حسن جوری" سه سال در نیشابور، مشهد، ابی     
همه جا پنهان  کرد و به آسیای میانه، کرمان و عراق عجم سفر نمود،  خراسان وعظ و تبلیغ  

بود و مورد تعقیب. سرانجام امیر ارغون شاه "جانی قربانی" از قبیلۀ اویرات، که رئیس  
  –  60بزرگان نظامی چادرنشین مغول در خراسان بود "شیخ حسن جوری" را به اتفاق 

نفر از مریدان و شاگردان وی در میان راه مشهد به کوهستان دستگیر کرد. شیخ را   70
ه در ناحیۀ یازر واقع بود، در بند کردند. حبس او بعد از برافروختن نائرۀ  در قلعۀ طاق ک

 شورش وقوع یافت. 
خروج سربداران در خراسان: خروج سربداران زودتر از آن چه شیخ حسن جوری       

در نظر داشت ناگهان و بدون نقشه آغاز شد. یکی از مأموران مغول ایلخان وارد قریۀ  
شد و در خانۀ دو برادر از روستائیان محل منزل کرد و نخست از  )از اعمال بیهق(باشین 

ایشان شراب و بعد شاهد خواست. یکی از دو برادر گفت که در قریه زن روسپی یافت  
شرمی را از حد گذرانیده جواب داد "چون چنین است زن خود  شود. مأمور مزبور بی نمی

 را بیاور". آن دو برادر عصبانی شده وی را کشتند. 
عالئالدین محمد هندو، وزیر ایلخان در خراسان، از مردم باشتین تسلیم قاتالن را طلب       

و تهدید کرد که در صورت امتناع امر او به شدت تالفی خواهد کرد. آنگاه مردم قریه  
 آشکارا قیام کردند.

سادات  "عبدالرزاق نامی، که فرزند یکی از اتابکان محلی عرب االصل ایرانی شده از       
علوی بود، در رأس قیام قرار گرفت. وی مرید حسن جوری بود. به گفتۀ "تاریخ سربداران" 
وی جوانی سرکش و پرشور بود و نیروی جسمانی عجیبی داشت. وی پس از اطالع از 
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شب برادرزادۀ عالءالدین هندو را  روستائیان را گرفت و همان وقایع باشتین مصممانه جانب 
 خروج کرد.بود کشت و روستائیان را دعوت به ، که برای داوری آمدهمحل را(رئیس  روایتی)به

ای از جوانان جلد ... که خیال رستمی در دماغ داشتند، به گفتۀ منابع تاریخی،  عده      
مسلح شده "عبدالرزاق" را به رهبری برگزیدند. چیزی نگذشت که اینان یک هزار نفر  

 برای تنبیه و گوشمالی اینان فرستاده بود منهزم ساختند.   سپاهی را که وزیر خراسان
 میالدی( 1337مارس  16)هجری  737شعبان سال  12طبق اکثر منابع قیام باشین در      

ای است که پس از شورش  شاه تاریخ فوق مربوط به حادثه وقوع یافت. اما به گفتۀ دولت 
ای از شورشیان گرفتار و اعدام سته روی داد یعنی قتل "عالءالدین هندوی" که به دست د 

شد. چون قیام باشین به زودی پس از مرگ ابوسعید صورت گرفت ممکن است در بهار  
 هجری، وقوع یافته باشد.  737میالدی،   1336سال 
خواندند. منابعی که مبتنی بر تاریخ مفقود سربداران عاصیان خود را سربدار می     
گفتند که هر یک  ار" یا "سرکشان" ترجمه و قیام کنندگان می باشد این نام را "سر برای دمی

 داند هزار بار سرش به دار رود به خفت و خواری چون نامردان سر ننهند.از آنها بهتر می 
ابرو"، "عبدالرزاق باشتینی" در مجمع روستائیان گفت "جمعی از   به گفتۀ "حافظ      

اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمان نمائیم و اال سر   کنندمفسدان استیال یافته به خالیق ستم می
شاه دربارۀ منشء کلمۀ  خود را بر دار خواهیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم. دولت

 کند:"سربدار" روایت دیگری نقل می 
ها بر دار  ، داری نصب کردند و دستارها و طاقیه الصباح در بیرون ده باشتین علی     

ها بعد زدند و نام خود را سر به دار نهادند. شاید این داستان گ بر آن میکردند و تیر و سن
 های بعدی از یاد برده بودند، توجیه کند. اختراع شده است تا لقبی که معنی آن را نسل 

 

)نوشتۀ محمد مجتهد شبستری. چاپ دوم. نشر طرح نو. تهران.   ، کتاب و سنت1از کتاب هرمونیک

1375) 
 ها پاسخ داد: توان به بعضی پرسش نظام تأسیس کرد اما می تواننمی با علم فقه      
شود.  ای است که زیاد شنیده میدهد". این جمله "علم فقه به همۀ نیازهای زمان پاسخ می      

 تواند باشد؟معنای صحیح این جمله چه می 
ادارۀ جامعه و در مقام   ای جمله را در مقام نفی نقش علوم و معارف انسان برایعده      

های انسان را به منظور  برند. این گروه توانائی بیان معارضه میان دین و عقل به کار می 
شود  کنند تا انسان نفی نشود جا برای خدا باز نمیکنند و فکر می اثبات نیاز به وحی نفی می

گذارند علم فقه می  . اینها نقشی را بر عهدۀ 2شودو تا عقل نفی نشود جا برای وحی باز نمی
 دار آن نبوده است. که این علم هرگز عهده 

آن سؤال اساسی که در این باب هست و اگر به صورت صحیح مطرح نشود پاسخ آن       
شود این است که: آیا علم فقه متکفل این نقش است که در هر  نیز آلوده به ابهام و اجمال می 

هادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  عصری به مسلمانان بگوید باید به چه نوع ن
های ها و شیوه زندگی کنند و از چه نوع تشکیالت سود جویند؟ آیا علم فقه علم تعیین نظام
پردازد و فقط  زندگی اجتماعی است؟ یا این که علم فقه اصأل به تعیین نظام و شیوه نمی 

 پرتو   هائی است که انسان دروه ها و شیبعضی سؤاالت حقوقی مربوط به نظام پاسخ دهنده به 
1 .Hermenuitc ها، عالقه و انتظارات مفسر.فهمگذاری تفسیر و فهم متون بر پیشیعنی پایه 
شود . از نظر صاحبان این تفکر، رابطۀ انسان و خدا همیشه رابطۀ تقابل و سلطه از باال به پائین تلقی می2

 عشق نیست.اما در عرفان اسالمی این رابطه چیزی جز 
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تأسیس    دهد کهآورد؟ علم فقه به این سؤال پاسخ میعلوم و تجربۀ خود آنها را به وجود می 
و یا استفاده از فالن نهاد و فالن نظام از نظر حقوق اسالمی جایز یا غیرجایز است. علم  

  کند، ولی این که انسان باید در صدد ایجاد چه نوع نظامفقه تکلیف این مورد را معین می 
گوید در چه شرایط معینی چه نوع  و نهادی برآید مربوط به علم فقه نیست. علم فقه نمی

 نظام و نهادی را باید ایجاد کرد. 
ما این را به صورت صریح مطرح کردیم تا بتوانیم به پاسخ روشنی برسیم. اگر از      

، نتیجۀ آن  دهد" معنای اول منظور شودجملۀ "علم فقه به همۀ نیازهای زمان پاسخ می 
اعتنائی به علوم و تجارب بشری برای بنیانگذاری یک زندگی اجتماعی سالم و قابل  بی

برنامگی و تناقض  ها و بیرشد، معارضه انداختن میان دین و عقل، غرق شدن در ابهام
نظریه و عمل و خالصه گم کردن سوراخ دعا است ولی اگر معنی دوم منظور شود، نتیجۀ  

 ها است.ها و سردرگمیین و عقل و رهائی از ابهام آن هماهنگ شدن د
حال برای آن که به پاسخ سؤال فوق نزدیک شویم باید این مطلب را بررسی کنیم که       

مسلمانان صدر اسالم چرا به اجتهاد فقهی روی آوردند و علم فقه چکونه وارد صحنه شد  
شویم که بحث ما در این مقال  یو نقش علم فقه در میان مسلمانان چه بود؟ قبأل یادآور م

دربارۀ "معامالت و سیاست" فقه اسالمی است و نه ابواب عبادات. مطلب این است که نقش  
علم فقه در باب معامالت و سیاسات چه بوده است؟ به نظر ما بررسی علل پیدایش اجتهاد 

خود مشغول  دهد معنای اول که متأسفانه ذهن عدۀ زیادی را به فقهی و علم فقه نشان می 
 داشته از هیچ گونه اعتبار علمی برخوردار نیست. و معنای دوم درست است. 

 شرح مطلب چنین است:      
ضوابط و قوانین معینی زندگی   صسال نبوت و حکومت پیامبر اسالم 23در طول      

کرد. تحوالت اجتماعی پس از پیامبر نشان داد که الزم است  اجتماعی مسلمین را اداره می
از این ضوابط و قوانین یک تفسیر حقوقی داده شود تا تکلیف مسلمانان در برابر حوادث  

وانین بود و  آید، معلوم شود. اجتهاد فقهی همان تفسیر این ضوابط و قجدیدی که پیش می 
شد که  شد. سؤال جدید هم وقتی پیدا می هنگامی ضرورت پیدا کرد که سؤال جدیدی پیدا می

افتاد و  آمد. اگر این حوادث جدید اتفاق نمیحادثۀ جدیدی در زندگی مسلمانان پیش می
ماند که در زمان حیات پیامبر  کرد و به همان حال باقی میواقعیت زندگی تحول پیدا نمی

شد. بنابراین تمام اجتهادات که در ابواب معامالت و  هیچ گونه اجتهادی الزم نمی  بود،
گرفت به منظور پاسخگوئی به سؤاالت معینی بود. این طور نبود که فقهای  سیاسات انجام  

امت با انگیزۀ شخصی خود و به اصطالح )ابتدا به ساکن( بنشینند و با غور و تفحص در 
 درست کنند. کتاب و سنت، فروع فقهی 

واقعیت بدین قرار بود که مردم در جریان زندگی خانوادگی، کسب و تجارت یا در       
خواستند اقدامات و  شدند و می میدان سیاست و ادارۀ جامعه با حوادث جدیدی مواجه می 

خواستند ببینند  ای انجام دهند و چون مسلمان و معتقد به کتاب و سنت بودند، میاعمال ویژه 
عمال و اقدامات از نظر کتاب و سنت چه حکمی دارد، جایز است یا حرام، صحیح  این ا

هاد فقهی در این موارد برای این بود که تحوالت زندگی فردی و اجتماعی  تاست یا باطل؟ اج
ای سامان داده شود و هدایت گردد که مجموعۀ آنها با روح کتاب و سنت  مسلمین به گونه 

گردید، نه این که  دار میسنت جهت  ت زندگی در پرتو کتاب و موافق باشد. در واقع تحوال
های زندگی و  های زندگی چیست، شیوه ها و مکانیسم گفت شیوه کتاب و سنت به مردم می 

بالید. جامعۀ مسلمین نیز  جوشید و میهای متفاوت آن از خود حیات و تکامل آن می مکانیسم
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های انطباق با محیط، ابزارهای ل خود، چکونگیمانند هر جامعۀ دیگر برای ادامۀ بقا و تکام
بخشید.  کرد و دائمأ بهبود می های زندگی اجتماعی خود را کشف می گوناگون زندگی و شیوه 
کرد های الهی این جوشش و بالندگی حیات را هدایت می بینی و ارزشکتاب و سنت، با جهان 

تهاد فقهی این گونه پیدا شد و علم  شد به جهان بینی و اخالق. اجو در واقع، فقه تحویل می 
فقه از این طریق وارد صحنۀ فرهنگ مسلمین شد. علم فقه پیدا شد تا به برخی سؤاالت  

های حیات گردد، دهندۀ تحوالت و جوشش پاسخ دهد نه این که سؤال مطرح کند، عامل جهت 
 نه مبداء پیدایش آن. 

جتماعی مسلمانان که در فقه سیاسی  ها و تشکیالت سیاسی، اداری، اقتصادی و انظام      
ها و تشکیالت مربوط به شیوۀ  ای از این نظام از آن صحبت شده مولود علم فقه نبود. پاره 

ای دیگر از آنها نیز متعلق به کشورهائی  زندگی اجتماعی اعراب در مکه و مدینه بود و پاره 
اجتماعی خود سود جستند.  بود که به دست مسلمانان فتح شد و مسلمانان از آنها در زندگی 

های شناخته  مثأل سنت "بیعت" و "شوری" هر دو در میان اعراب قبل از ظهور اسالم، شیوه
های گوناگون و مانند اینها نیز بر حسب تجربه  ها و دیوانشده و مورد استفاده بود. وزارت

اعم از بیع و  از اقوام دیگر گرفته شد. همچنین تقریبأ تمامی معامالت "عقود و ایقاعات" 
اجاره و هبه و صلح و رهن و مضاربه و مساقات و نکاح و طالق ... قبل از ظهور اسالم 

 . 1یا در میان اعراب و یا سایر جوامع متداول بود
دربارۀ جنگ و صلح نیز اصول و مقرراتی وجود داشت. مداخلۀ کتاب و سنت و سپس       

بینی و اخالق  و تطبیق آنها با مقتضیات جهان مداخلۀ علم فقه در این مسائل، از نوع تنظیم 
اسالمی و حذف آداب و رسوم مخالف با این معیار بود و جنبۀ تأسیس نداشت. جنبۀ تأسیسی  

شد. ربا نباید باشد،  کتاب و سنت در این مسائل، نباید به "نبایدها" و "منع"ها مربوط می 
، اعمال قدرت سیاسی بر اساس  "اکل مال به باطل" نباید باشد، غش و تدلیس نباید باشد

جبّاریت و استضعاف دیگران نباید باشد، تداول ثروت در میان اغنیا نباید باشد، و نظایر  
ها و تشکیالت اداری و انواع معامالت رایج در  آن. این تفکری که کتاب و سنت مبدأ نظام 
ی است روی مطلب کاف . برای روشن شدن این 2میان مسلمانان بوده، دور از حقیقت است

کنند قرآن ای از اهل نظر ادعا میدو مثال عمدۀ "بیعت" و "شوری" اندکی بیندیشیم. پاره
تنها این دو شیوه را روش صحیح حکومت اعالم نموده و بنابراین در این موارد به تأسیس  
اصل پرداخته است. این مطلب عالوه بر این که با واقعیات زندگی تاریخی اعراب قبل از 

های دیگر از  با خود قرآن نیز ناهماهنگ است. در قرآن از شیوه  3سازگار نیست اسالم
 و اساس آنها صرفأ    4حکومت با تأیید نام برده شده که در آنها خبری از بیعت و شوری نبوده

هائی در احوال . فصل5. ج 1970. مراجعه کنید به کتاب العرب قبل از اسالم، دکتر جوادعلی، بیروت. 1
 .634تا  526عقود و الزامات". صص شخصیه "

. شافعی، بنیانگذار یکی مذاهب چهارگانۀ فقهی اهل سنت، گفته است "السیاسیة اال ما وافق الشرع" تنها آن 2
عقیل، فقیه معروف، بر این کالم شافعی نوع سیاست )ادارۀ جامعه( مجاز است که موافق شریعت باشد. ابن

است که تدبیرات حکومتی نباید مخالف شرع باشد، این سخن کامأل درست خورده گرفته که اگر منظور این 
است ولی اگر منظور این است که " السیاسیة اال ما نطق به الشراع" یعنی فقط تدبیراتی مشروع است که در 
کالم شارع آمنده باشد. این سخن غلط است و الزمۀ آن تخطئۀ صحابۀ پیغمبر است. زیرا آنان جامعۀ مسلمین 

، المؤسسۀ العرب 1961قیم الجوزیه، اند. مراجعه کنید به الطرق الحکمیه، ابنا با این شیوه اداره نکردهر
 به بعد. 15للطباعۀ والنشر. ص 

 .254تا    206، فصل دولت، صص  5. مراجعه کنید به کتاب تاریخ العرب قبل از اسالم دکتر جوادعلی. ج  3
 داوود و سلیمان و آل داوود در قرآن. . مراجعه کنید به آیات مربوط به حکومت4
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 دینی یا ارثی بوده است. حکومت داوود و سلیمان از این قبیل است. از نظر قرآن این
 ها مشروع بوده است و چگونه ممکن است قرآن تنها روش درست حکومت راحکومت 

بیعت و شوری بداند و در عین حال این حکومت های ارثی و غیرشورائی را به رسمیت  
بشناسد. مسئلۀ اصلی حکومت از نظر قرآن "عدالت" است نه انتخاب یا انتصاب و یا شوری  

 و مانند اینها. 
ها حکومت تأکید نشده، بلکه روی عادالنه حکومت کردن  ها و نظامدر قرآن روی شیوه      

های حکومت را در شأن دین و وحی  ها و نظام تأکید شده است. گوئی قرآن تعیین شیوه 
ها داند. شیوه های مربوط به حکومت را در شأن وحی و دین می اند. بلکه تعیین ارزشدنمی

کند و در طول تاریخ چنین  های گوناگون پیدا می ها و اقوام شکلها در میان جامعه و نظام 
ها تغییر نکند یک ارزش اصلی است و بوده است. آن چه ثابت باید بماند و با تغییر جامعه 

حاکمان باید بر اساس عدل حکومت کنند و قرآن روی همین اصل ثابت  آن این است که 
های خود خواستار  تکیه کرده است. اگر در عصری مردم بر اساس معلومات و تجربه 

حکومت انتخابی و شورائی شوند و معتقد باشند که در جامعۀ آنها عدالت با چنین نظام هائی  
نیز همان تأسیس نظام انتخابی و شورائی  شود، در این صورت وظیفۀ دینی آنهاتأمین می 

 خواهد بود.
به هر حال مدعی این است که در ابواب معاوالت و سیاسات نقش کتاب و سنت و علم      

کرد فقه نقش تنظیم و جهت دادن بوده نه نقش تأسیس. اسالم هرگاه این فکر را ترویج می 
و فقه به دست آورند هرگز  های زندگی کردن را از کتاب، سنت که مردم باید شیوه 

العرب بیرون برود. راز گسترش سریع آئین اسالم همین بود که  توانست از جزیرةنمی
های گوناگون زندگی انسانی را که در جوامع مختلف وجود داشت، به رسمیت شناخت  شیوه 

و در صدد از میان برداشتن آنها برنیامد و در آنها تا آن اندازه دخالت کرد که موجب  
سیاسی   در دستورالعمل عباشد. اما علیهمسوئی آنها با سلوک دینی و اخالق اسالمی می 

: وال تنقض سنه صالحه  1فرستاد چنین نوشت -فرماندار مصر-اشتر معروف که برای مالک
ها قبل در میان ها و قرنهای شایستۀ زندگی را که از دهه)سنن و شیوه عملت بها صدور هذه االمه، 

اساس مردم مصر جای افتاده و اساس زندگی آنها قرار گرفته به حال خود واگذار و آنها را نابود مکن(. 
 آمده از خود قرآن است.  عاین فکر که در فرمان علی

های زندگی یکی از آیات تدبیر  شیوه   به نظر قرآن استعداد و موفقیت انسان برای کشف     
و عنایت الهی در جهان است. قرآن، انسان را حاکم روی زمین، آباد کنندۀ آن، استخدام 
کنندۀ جانداران دیگر و به وجود آورندۀ تمدن و فرهنگ شناخته است. قرآن با این شناسائی،  

رسد بیا به انسان نمیدر واقع این مطلب را اعالم کرده که هدایت الهی تنها از طریق ان 
های زندگی نیز خود هدایت الهی است. بلکه رهیابی های نوع انسان برای کشف شیوه 

کرامت انسان در قرآن تنها به این علت نیست که در او استعداد "خدا آگاهی" هست. این  
تواند "بر و بحر" را به پیماید و خشکی و دریا را مسخر خود سازد نیز از جملۀ  که او می 

 . قرآن، انسان چند جانبه و جامع میان دین و تمدن را مورد 2کرامت او در نزد خداوند است
. منظور گسترش اعتقاد و آئین اسالم در میان جوامع مختلف است نه گسترش سیاسی جامعۀ اسالمی. 1

گسترش  االسالم از خاورشناس معروف توماس آرنولد که به خوبی مسئلۀمراجعه کنید به کتاب الدوه الی
 سیاسی جامعۀ اسالمی را از کسترش اعتقاد اسالمی در کتاب خود تفکیک کرده است. 

کثیر ممن خلقنا آدم و حملنا هم فی الّبر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی. ولقد کرمنا بنی2
 (.70تفصیأل )سورۀ السری، آیۀ 
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داند و نه انسان یک بعدی و منهای قرآن را. قرآن به کسانی که زندگی متمدنانه  مکرمت می 
ها و طیبات  زند که چرا نعمت اندازند، نهیب می کنند و آدمی را از جامعیت میرا نفی می 

 کنید؟چرا انسان را مثله می 1کنیدخدا را بر انسان حرام می
خالصه این که قرآن، خود قبأل اعالم کرده بود که نیامد تا بر فرهنگ و تمدن انسان       

خط سرخ بطالن بکشد، بلکه آمده تا به آن چه که هست، جهت نوینی در مسیر توحید بدهد.  
ای قشری و جامدالفکر پیدا شدند که با نفی معارف و میراث  های آغازین اسالم عدهدر سده

های زندگی را فقط باید از ظواهر کتاب و سنت به دست  ها و شیوه تمام اساس   انسانیت گفتند 
اندیشی نگشتند و جای عقل و علوم و معارف انسان  آورد. ولی مسلمانان مقهور این کوته 

در میان مسلمانان محفوظ ماند. اگر چنین نشده بود امروز از فرهنگ و تمدن اسالمی  
 خبری نبود. 

آمد مهم این طرز تلقی که علم فقه باید پاسخ دهنده  و مفید است به دو پی در اینجا مناسب       
آمد این نگرش عبارت از توجیه فقه به تحوالت  باشد و نه تأسیس کننده اشاره کنیم. اولین پی 

های خشک و صوری است که  زندگی اجتماعی و مصونیت از گرفتار شدن در دام استدالل
گذرد ندارد. اگر فقیه برای تحوالت و ابتکارات سازندگی  هیچ ربطی به آن چه در خارج می

حرمت قائل شود و به آنها اصالت دهد، در حال مراجعه به ادلۀ احکام، واقعیت زندگی را 
خواهد بداند از کتاب و سنت و یا از  گیرد. چنین فقهی عالوه بر این که می نیز در نظر می 

این مطلب هم هست که آیا فتوای او در  آید در قیداصول علیه و عملیه چه به دست می
جهت تأمین اهداف اصلی شریعت، چون حفظ نفوس، عقول، انساب، اموال و دین هست یا  

نگر است. او همواره این مطلب را در مد نظر دارد ؟ به عبارت دیگر چنین فقهی واقع 2نه
فقیه در  که غرض از اجتهاد و افتاء حل حقوقی مسائل زندگی مردم است نه غرق شدن 

امور ذهنی خود و رسیدن به یک سلسله نتایج فکری محض و سپس تمام شدن حجت شرعی  
 و پس از آن افتاء. 

در نظر چنین فقیهی اجتهاد و افتاء یک عمل علمی خالص نیست، یک اقدام عملی      
  اجتماعی و سیاسی هم هست و بنابراین باید ناظر به واقعیات باشد. در نظر او افتاء مانند 

تواند در مسائل مهم جامعه به  قضاوت یک تعیین تکلیف علمی است. چنین فقیهی نمی
صورت مشروط حرف بزند و بگوید اگر موضوع چنان باشد حکم چنین است. او سعی  

کند موضوع را با دقت فراوان بشناسد و سپس بگوید این موضوع شناخته شده و حکمش  می
تشخیص موضوع را به عهدۀ دیگران گذاشتن،    چنین است. به صورت مشروط فتوا دادن و

 چیزی جز غرق شدن در ذهنیات و تفنن علمی نیست. 
کند که فتوا دادن  اگر فقیه دارای چنین نگرشی باشد، به خوبی به این مسئله توجه می      

در معامالت و سیاسات بدون داشتن نظریۀ عمیق و همه جانبه دربارۀ مقاصد اصلی شریعت  
ای در این مورد نیز بدون این که فقیه از ثمرات و نتایج علوم و سب نظریه میسر نیست. ک 

ها سود جوید میسر نیست. این سؤال را که حفظ عقول، نفوس،  معارف بشری در این زمینه 
ای، اندیشی عدهانساب، اموال و دین چیست و انجام آن چکونه ممکن است، برخالف ساده

 اند.های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بدان پرداخته ه سؤال بسیار مهمی است که همۀ فلسف 
. قل من حرم زینت هللا التی اخرج لعباده و الطیبات من ارزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ... )سورۀ  1

 (32اعراف، آیۀ 
زالی، چاپ المستصفی، غاند. مراجعه شود به ها این پنج مطلب را مقاصد اصلی شارع دانسته. برخی از فقه2

 .140، ص 1مصطفی محمد، مصر، ج 
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فقیه نیز مانند همۀ دانشمندان برای رسیدن به پاسخی دربارۀ این سؤال باید راه درازی      
 بپیماید و کوشش فراوانی متحمل شود. 

کند که فتاوی، معیار تشخیص عدالت است،  همچنین فقیه مورد نظر ما چنین فکر نمی     
یشد که قرار داشتن فتاوی در جهت تأمین عدالت معیار تشخیص درست  اندبلکه او چنین می 

بودن فتاوی است. چنین فقیهی قهرأ به همۀ میراث فرهنگی بشر که در جهت پاسخ دادن  
نهد و علم فقه را از غوطه خوردن در اعتباریات و ذهنیات  به معنی عدالت باشد، حرمت می 

د. وی به مقتضای احترام به علوم و معارف کنخالص و انقطاع از واقعیت زندگی حفظ می
شود که گر چه اجتهاد و افتاء مخصوص  های انسان، به این حقیقت نیز آگاه می و تجربه 

فقیه و یک امر تخصصی است ولی اظهارنظر دربارۀ این مطلب که آیا فالن فتوای معین  
نظران ب در طریق تأمین عدالت است یا نیست، اختصاص به فقیه ندارد و همۀ صاح

ها، اجتهاد فقیه را در جهت  توانند دربارۀ آن نظر دهند. مجموعۀ این نگرش و التفاتمی
 شود.کند و به فتواهای خاصی منتهی می خاصی هدایت می 

کنیم، توجه فقیه به  آمد آن گونه نگرش که ما در این نوشته از آن بحث می دومین پی     
کردن و اجتناب از تکرار مکررات و رشد  اجتهاد واقعی نتیجۀ جدی هر عصر و در  سؤاالت

گفته  پیدایش اجتهاد فقهی که دربارۀ علت فقه و سیر آن با هر عصر است. چنان و بالندگی علم
شد، وظیفۀ علم فقه پاسخ گفتن به سؤاالتی است که در هر عصری بنابر واقعیات زندگی  

 تر دریابد که سؤاالت عصر او چیست؟ ید با فراست هر چه تمامشود. پس فقیه با پیدا می
های انسانی و از سؤاالت هر عصر از یک طرف محصول دگرگون شدن معرفت      

ها طرف دیگر محصول دگرگون شدن واقعیات زندگی است. اگر بر اثر این دو عامل نظام 
آنها زندگی کنند، وظیفه  های جدیدی از زندگی کشف شود و مسلمانان بخواهند با و شیوه 

ها. در چنین شرایطی چون سؤاالت  ها و همان شیوهعبارت است از تعیین تکلیف همان نظام
اند در فروع از آراء شود باید اجتهادهای جدید صورت پذیرد. این که گفته جدید مطرح می 

از واقعیاتی  اش همین است که فقط مجتهد زنده به درستی  مجتهد زنده باید پیروی کرد، فلسفه
که در پشت سؤال مطرح است، اطالع دارد. منظور از "تفریع فروع بر اصول" که در  

از آن گفتگو شده غیر از عرضه کردن سؤاالت هر عصر به اصول و   عروایات اعمه
ضوابط شریعت و دریافت پاسخ مناسب آن نیست. فروع را در هر عصری واقعیات همان  

 ه واقعیات اعصار گذشته. سازد، نه مغز فقیه و نعصر می 
در قرون اولیۀ گسترش اسالم که علم فقه در معامالت و سیاسات بالندگی داشت، کتب       

توان به کتاب  فقه پر بود از فروع جدید که مربوط به واقعیات عصر بود. از باب مثال می 
  فقهی المبسوط نگارش شیخ طوسی، فقیه معروف شیعه در قرن پنجم هجری اشاره کرد.
شیخ طوسی کتاب المبسوط را چنان که خود در مقدمۀ این کتاب آورده بدین منظور نوشت  

مقام  که نشان دهد امکان تفرع فروع در فقه شیعه تا چه اندازه وسیع است. اما این فقیه عالی
فروع مذکور در المبسوط را از مغز خود بیرون نیاورد. این فروع مسائلی بودند که در  

سال در زندگی عبادی، اجتماعی، سیاسی مسلمین مطرح شده بودند و   طول سیصد و اند
فقهای اهل سنت بر اساس شیوۀ اجتهادی خود که قیاس و استحسان نیز در آن داخل بود،  
به آن مسائل پاسخ گفته بودند. اعتراض اهل سنت بر شیعه این بود که چون در فقه شیعه  

تواند پاسخگوی این همه فروع باشد. شیخ  می شود این فقیه نبه قیاس و استحسان عمل نمی
طوسی خواست ثابت کند که بر اساس شیوۀ اجتهادی شیعه نیز همان سؤاالت و فروع قابل  

نگر بود. فقیه باید پاسخگوی مسائل عصر  پاسخ گفتن است. شیخ طوسی  یک فقیه واقع
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لید اهل علم است و  ترین تقلید، تقخود باشد و گر نه مقلد خواهد بود و نه مجتهد. مذمون 
متأسفانه این گونه تقلید در عالم فقه زیاد رخ داده است. تقلید فقیه از فقیه در ابواب معامالت  

دهد که فقیه بنا را بر این  و سیاسات بیش از هر عامل دیگر بر اثر این اشتباه رخ می 
ده و پاسخ  گذارد که فقط به همان سؤاالتی پاسخ بدهد که پیشینیان آنها را مطرح کرمی

کند که فقیه به سؤاالت جدید پاسخ بگوید. اگر فقیه  اند. اما اجتهاد وقتی تحقق پیدا می گفته 
ها و مسائل جدیدی  زندگی اجتماعی و مسائل آن را از نو کشف کند و با معناها و ارزش

 آید.مواجه شود، مقدمات اجتهاد جدید فراهم می
فتار آن هستند، این تصور است که سؤاالت ما در  ای گرای که هنوز عده اشتباه عمده      

های زندگی اجتماعی همان است که در عصر شیخ طوسی، عالمه حلی  ها و شیوه باب نظام 
جواهر مطرح بوده است. مطالبی که اساس مباحثات مربوط به فقه سنتی و فقه  و یا صاحب 

سئله این است که آیا ما همان  کند یا نه؟ مپویا است این نیست که شریعت الهی تغییر پیدا می 
مسائل را داریم به اضافۀ یک سلسله مسائل به اصطالح "مستحدثه"، یا این که امروز در 

ای از مسائل زندگی اجتماعی فقط با مسائل مستحدثه سر و کار دارین  قسمت مهم و همده 
 ؟1نه چیز دیگر

ماعی، سیاسی و  اگر پاسخ دوم صحیح باشد، طرح کردن بسیاری از مسائل اجت      
ها موافق نظرات  چه این پاسخ -اقتصادی از دیدگاه اعصار گذشته و پاسخ فقهی دادن به آنها  

نه تنها عملی است بیهوده و غیرعلمی بلکه نتیجۀ آن به   -گذشتگان باشد چه مخالف آنها
بست کشیده شدن جامعه است. آری امروز در زمینۀ مهمترین مسائل اجتماعی، سیاسی  بن 

تصادی با سؤاالت تازه مواجه هستیم و علم فقه امروز باید از دیدگاه انسان امروز به  و اق
این سؤاالت بنگرد و پاسخ فقهی آنها را روشن کند نه این که سؤاالت گذشتگان را مطرح  

دهد سؤاالت  ها نشان میدهیم، این مثال و تکرار کند. با چند مثال مطلب را توضیح می 
 صار گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است. عصر ما با سؤاالت اع

تواند مبنای حکومت قرار گیرد  یک روز سؤال این بود که "بیعت اهل حل و عقد" می     
تواند مبنای حکومت باشد یا  یا نه؟ امروز سؤال این است که انتخاب عمومی یا انقالب می 

تو را به عنوان   نه؟ یک روز سؤال این بود که حاکم مجاز است قسمتی از قدرت جود
امارت و وزارت به دیگران تفویض کند؟ امروز سؤال این است که آیا حاکم مجاز است  
همۀ قدرت خود را متمرکز کند؟ یک روز سؤال این بود که چه کسی باید حکومت کند و  

این است که چگونه باید حکومت کرد؟ یک روز سؤال  شرایط حاکم چیست؟ امروز سؤال
ریزی گذاری کند یا نه؟ امروز سؤال این است که برنامه جاز است قیمت این بود که حاکم م

های آزاد مردم را کنترل کند و جهت دهد؟ عمومی اقتصادی تا چه اندازه مجاز است فعالیت 
توان گفت مصداق "یکنزون  یک روز سؤال این بود که "کنز" چیست و در چه مواردی می

داری مجاز و ؤال این است که نظام سرمایه الذهب و الفضه" واقع شده است؟ امروز س
مشروع است یا نه؟ یک روز سؤال این بود که وظایف محتسب چیست؟ امروز سؤال این  

مند به طوری که در همۀ زوایای  است که تبدیل شدن دولت به یک دستگاه قدرت سامان
یک روز سؤال  زندگی افراد مستقیم و غیرمستقیم نفوذ و اثر داشته باشد، جایز است یا نه؟ 

 این بود که قلمرو داراالسالم و دارالحرب کجاست؟ امروز سؤال این است که نقض حاکمیت
. مثأل مرحوم مرتضی مطهری، مهمترین مسئلۀ اقتصادی فقه امروز را عبارت از تعیین تکلیف 1

های اقتصادی ت داری" را یک پدیدۀ جدید شناخت. مراجعه کنید به یادداشداری" دانست و "سرمایه "سرمایه
 آن مرحوم.



 صد و دو کتاب در یک کتاب  بابا صفری

57 
 

ملی دیگران مجاز است یا نه؟ یک روز سؤال این بود که تعلم فنون و صنایع واجب کفائی  
است یا نه؟ امروز سؤال این است که که تبعیت از اقتصاد صنعتی جهان امروز که زندگی  

 کند مجاز است یا نه؟ ها را تهدید می معنوی و فضایل اخالقی انسان 
هائی از سؤاالت انسان امروز است. این سؤاالت از یک طرف بر تحوالت  اینها نمونه      

معرفتی انسان تکیه دارد و از طرف دیگر بر تحوالت زندگی اجتماعی. سؤاالت گذشتگان  
گرفت. هیچ دلیلی بر این مطلب نیست که مسلمانان فقط حق  نیز از همین مبانی نشأت می

بر کتاب و سنت دارند. ما نه تنها مجاز هسنیم، بلکه موظفیم به  عرضۀ سؤاالت گذشته را 
مسائل حیات از دیدگاه انسان امروز بنگریم و سؤاالت انسان امروز را بر کتاب و سنت  
عرضه کنیم و پاسخ آنها را دریافت داریم. علم فقه امروز همین است و مقتضای جهانی  

کنند، مسائل اجتماعی عصر  ای فکر می که عده  تواند باشد. اگر چنان بودن اسالم جز این نمی
ما همان است که در گذشته وجود داشت، پس معنای جهانی بودن اسالم و اختصاص نداشتن  

 آن به حجاز چهالرده قرن قبل چیست؟ 
 

 (1369)نویسنده علی اصغر مصطوفوی. تهران.  از کتاب اسطورۀ قربانی

 بخش سوم نهضت ختنه، تاریخچه: 
شناسی از غارها  های باستان در ضمن کاوش های بسیاری که ... در میان نقوش و تندیس      

های قدیمی به دست آمده است، هیچ قسمتی از بدن انسان به اندازۀ شرم)گاه( و پرستشگاه 
وی نمایش نداده شده است و گویای این واقعیت است که این بخش از بدن آدمی، در نزد 

ترین و مؤثرترین عضوی از ت خاصی برخوردار بوده و آن را گرامیوی پیوسته از اهمی
کرده است. هنگامی که انسان ابتدائی، پای به دایرۀ تاریخ نهاد و  پیکر خویش تلقی می

دوستی و همبستگی اجتماعی در افکار وی متجلی گردید، اخالقیات وی ترقی نمود و نوع 
و قربانی ساختن فرزند از برای خدایان  کشتار آدمیان در نزد وی نیز زشت و سوزاندن 

نیز، ناپسند افتاد. اما رها ساختن خدایان و به فراموشی سپردن آنان نیز کاری بود بس  
های تازه اندیشید که در آن هم قربانی انسانی را متوقف سازد و هم آن  دشوار. بنابراین راه

راه پسندیده و انسانی، اخالقی، انگیزد. آن که خشم خدایان و معبدداران را بر علیه خود نی 
ترین بخشی از عضو بدن  همانا ابداع رسم ختنه بود. یعنی تقدیمی از مؤثرترین و بااهمیت 

 گیر. به پیشگاه خدایان قربانی 
رسم ختنه در آغاز در هیچیک از کشورهای متمدن و غیرمتمدن دنیای قدیم، به استثنای       

آکد، نه در بال و آشور، نه ایران و هند و چین،   مصر، معمول نبوده است. نه در سومر و
اند. همچنین نه طوایفی که  که هند و ژرمن خوانده شده نه یونان و روم، نه در میان اقوامی

ها نیز از چنین عقایدی اند. در هند ماقبل از آریان مغول نژادند با ختنه سر و کاری داشته 
ت. حتی در میان مردمانی که بیرون از  نشانی نیست و در هند جدید نیز دیده نشده اس

باشند. فقط در میان مسلمانان آن کشور است که آئین یاد شده جریان دارد فرهنگ هند می 
کنند، نه یک  محمدی اجرا می –که در حال حاضر آن را به عنوان یک سنت ابراهیمی 

در دست   عادت ملی و باستان. از سوی دیگر، هیچ اطالعی هم از اروپای هند و ژرمنی
نیست که نشانگر اجرای چنین رسمی بوده باشد. در میان کشورها و اقوام فوق، فقط کشور  
باستانی مصر است که از روزگاران بس قدیم، با این عمل آشنا بوده، و از آنجا است که  

های آسیائی و آفریقائی و بعدها حتی به اروپا نیز رسیده است. از آن دیار  به سایر سرزمین 
 ابراهیم خلیل از اهالی بابل با این رسم آشنائی یافت و در بازگشت به کنعان با خود    است که
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 بدان مرز و بوم سوغات آورد.
چنان که به زودی خواهد آمد بنا بر مندرجات تورات، خود حضرت ابراهیم خلیل تا      
در سن   داشت، تنهازاده به شیوۀ نیاکانی را مجری میسالگی آئین قربانی نخست  86سن 
سالگی یعنی هنگام بازگشت از مصر است که ختنه را جایگزین فرزند قربانی ساخت   99

توان آن را به جای نیاز فرزند برای خداوند به کار  و تا آن زمان با رسم ختنه و این که می
بست، آشنا نبوده است و تحول فکری و انقالب فرهنگی حضرت ابراهیم، در این سن به  

 ت. وقوع پیوسته اس
آمریکائی و استاد دانشگاه   –( عالم معروف بلژیکی 1956 – 1884) 1جرج سارتن     

هاروارد در سخن از تاریخ پیدایش آئین ختنه، نگاشته است: "ختنه کردن سنتی است که از  
آغاز رواج آن کسی را آگهی نیست، و بر اجسادی که از گورهای پیش از تاریخ مصری  

اثر ختنه مشاهده شده است. بر روی نقش  د چهار هزار سال پیش( )مثأل در حدوبه دست آمده 
عمل ختنه  پیش از میالد(  2625 – 2475)سال ای از سلسلۀ شانزدهم فراعنۀ مصر دیوار مقبره 

 کردن به خوبی نمایش داده شده است. 
اند. همچنین در  کردههائی در دست که مصریان ماقبل تاریخ خود را ختنه می نشانه      

اند. و این مطلب با  داشتهنخستین روزگاران تاریخی خود نیز رسم یاد شده را مجری می 
 گردد.نگاران در آفریقا نیز تأیید می نظریۀ قوم 

ج داشت، امروز به طور تقریب  با این که عمل فوق در عهد باستان فقط در مصر روا     
شوند و اگر شمار زنانی  توان باور داشت که حدود یک سوم از مردان جهان ختنه می می

افزائیم، ممکن است تا به نیمی از جمعیت گیتی  گردند بر این تعداد بیرا نیز که ختنه می 
 بالغ گردد.

صود و هدف یکسانی ندارند.  کنندگان امروزی با ختنه شوندگان روزگار کهن مقاما ختنه      
دیگر ختنه کردن و خون سراندام را بر زمین ریختن و پوست فقره را به آب روان و آتش 
سوزان سپردن، یا به سوی آسمان پرتاب نمودن، در بیشتر جوامع پیشرفتۀ امروزی اهداف 

ی شده  دیرین خود را از یاد برده و جنبۀ پزشکی به آن داده شده و نوعی بهداشت جسمی تلق
کنندگان آن سنت که آن را جهت ستایش و پرستش خدایان و تقرب  است، نه همانند ابداع 

 اند.دادهبدانان و نوعی قربانی انسانی به منظور فرونشاندن خشم آنان انجام می 
النهرین، عالوه بر آن که آن را به  توان گفت که کاهنان بیندر پیدایش عمل ختنه می      

اند، بلکه نشانۀ صنفی و طبقاتی خود نیز  داشتهربانی مرسوم می عنوان یک آئین ق
دادند چنان که کهنۀ  های ویژه، به خدایان اختصاص می اند. آنان خود را با نشانه دانسته می

کردند. نقش می   )پیچک(در بدن خود درفش برگ "عشقه"    -خدای شراب در یونان-"باکوس"  
هائی نیز به دست و گردن خود نشانه   -ایسیس-ئی  پرستشگران خدای دارو و درمان و زناشو

زدند. همچنین مصریانی که از ستایشگران خدای یاد شده به شمار  از زخم و خال می
های اند، صورتی از آلت تناسلی مردان را با ابهت و شکوهی ویژه، در دسته رفته می

ی وی گردند. کهنۀ  خشنوددادند تا بر آستانۀ وی تقدیم دارند و مایۀ اجتماعی حرکت می 
برای نشان دادن ارادت کامل خود به خدای یاد    -خدای حاکم بر باروری و آبستنی-"سیبل" 

ساختند تا برتری ایمانی خود را نسبت به  شده، خویشتن را در برابر مجسمۀ وی خواجه می 
 شدند، در مقابل خدای سیبل نشان دهند. افرادی که به گونۀ معمولی ختنه می 

 شناس و نژادشناس آلمانی، نیز خاستگاه ختنه را ( انسان 1893  – 1832من )هارت     
 44. جرج سارتن، تاریخ علم، ترجمۀ احمد آرام، انتشارات امیرکبیر، ص 1
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 های گیتی سرایت کرده است. با سایر بخشداند. و گوید از آنجا است که سرزمین فراعنه می 
ترین  مشکلروحانی بوده است، به رای طبقۀ کم، ضرورتی باگر بپذیریم که ختنه دست      

رسیم و آن این که معنی واقعی این عمل از نظر کاهنان مصری چه بوده  پرسش خود می
 است؟ آیا مانند عبرانیان، عالئم گروهی و طبقاتی بوده است؟

انی  که البته از دیدگاه نگارنده قابل پذیرش نیست و آن فقط ادامه و تداوم رسم قربانی انس     
 برای برای خدایان بوده است، اما این سؤال به جای خود باقی است. 

اند که عمل یاد شده در میان طبقات روحانی در مصر،  برخی دانشمندان بر این عقیده     
شد که استقامت خویش را به نوعی از خودگذشتگی در راه خدایان که از آنان خواسته می 

تواند تلقی گردد. و گروه یاد شده نیز نظریۀ  می  - دهندها نشان در برابر سختی -وار ایوب
گیری نمود که مصر رسم ختنه را از اقوام دیگری  توان نتیجه پذیرند. می بهداشتی را نمی

خواهانۀ آن ملت است و از خود آن کشور ریشه  اخذ نکرده و پدیدآورندۀ ذهن و اندیشۀ ترقی 
شده نسبت به خداوند ناشی می  - ویژه کهنهبه –گرفته است و آن نیز از خلوص آئینی مردم 

ای و در  است که بعدها حضرت ابراهیم خلیل، از آن به عنوان یک عامل بهداشتی و قبیله 
 عین حال بازدارندۀ قربانی استفاده کرده است. 

آید که آئین ختنه در جوامع ابتدائی، و حتی مصر متمدن نیز هیچ  از این شواهد برمی      
ای با امور پزشکی و بهداشت نداشته و فقط جنبۀ مذهبی آن مورد نظر بوده  گونه رابطه 

های آمده است. اگر چنان چه از این عمل جنبه است. یعنی نوعی قربانی تمثیلی به شمار می
بود، اخته کردن و خواجه ساختن، معنی و مفهومی  ت آن مورد نظر میبهداشتی و نظاف

ای که آن  یافت. از سوی دیگر رسم ختنه که امروزه عالوه بر جوامع متمدن و پیشرفته نمی
مانده نیز جاری است،  سازند، در میان بسیاری از ملل و اقوام ابتدائی و عقب را عملی می

بایست اقوام یاد شده در امور شد، میآن نگریسته می اگر از دیدگاه پزشکی و بهداشتی به
آمدند، در حالی که  بهداشتی در طول این قرون، از سرآمدان دارو و درمان به حساب می 

بسیاری از آنان، پس از سپری شدن هزاران سال از آغاز رواج ختنه در نزد اجداد ایشان،  
 اعتنائی ندارند. ترین دستورات پزشکیهنوز هم به کوچکترین و ابتدائی 

ها، مایاها در آمریکای التین و مکزیک  امروزه آئین ختنه در میان اقوامی چون توتوناک      
گیرد که از تمام آنها کامأل مقصود  های گوناگونی انجام میو جزایر اقیانوس آرام، به شیوه

ه در پارینه  شود، نه مسائل طبی و بهداشتی. در میان بعضی از جوامعی ک دینی استنباط می 
ختنه مرسوم بوده است، امروزه آئین دیگر گشته و به صورت سمبولیک جاری  عمل
گردد. اگر مسئلۀ بهداشتی  شود و همانند روزگاران گذشته، پوستی از فقرۀ کودک جدا نمی می

اکنون که با پیشرفت علم پزشکی، زندگی دگرگونی یافته  -بود و سالمت مورد نظر می
ها، این رسم به  شامیافت، در حالی که در میان بنی هم رسم ختنه ادامه می  بایستی باز  -است

گیرد، بدین گونه که مراسم و  صورت کمیک و مسخره توسط روحانی آن قوم انجام می
یابد. بلکه به صورت تمثیل برگزار شود اما عمل برش انجام نمیجشن ختنه برگزار می 

سازند و به نام کودک ختنه  دک موردنظر می ای از کوگردد. بدین صورت که مجسمه می
شود آن گاه  کنند. مجسمۀ ساخته شده در میان افراد قبیله گردانده میگذاری میشونده نام

 سازند.مجسمه را به جای کودک ختنه می 
هللا" و "قربانی خدایان" به حساب  در میان برخی از قبایل، کودک ختنه شده، "ذبیح     
یابد. از این رو در شماری از روزهای بعد از عمل، تمام جنبۀ تقدس میآید و تا چندی می

تواند زیر پا بگذارد و از آزادی عملی کامل برخوردار قواعد و قوانین حاکم بر قبیله را می
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ها" در "دارفور" واقع در ساحل گینه، کسانی که ختنه  گردد. چنان که در میان "پیول
حاکم بر روابط جنسی است، زیر پا بگذارند و همچنین  که توانند قواعدی را شوند، می می

 .  1قوانین مالکیت را نادیده انگارند
خالصه آن که آئین ختنه دنبالۀ فرزند قربانی برای خدایان است و برخالف عقاید برخی       

از دانشمندان که سعی دارند آن را در روزگاران باستان، نوعی بهداشت جمعی و نظافت  
های  هر چند که امروزه جنبه  -دانمبنده آن را دنبالۀ آئین قربانی می–ارند همگانی بشم

بهداشتی آن از جانب دانشمندان مورد تأیید است و دین مقدس اسالم و شارع گرامی آن  
ای نیز، این سنت را به همین جهت امضا فرموده است. اما مردم روزگاران قدیم چنین عقیده 

 تی آن نبرده بودند. نداشته و پی به موارد بهداش
پس از مصر نخستین قومی که آئین ختنه را به عنوان یکی از ارکان مذهب تلقی نمود       

ترین سند کتبی جهان را در دست دارد و حدود پنج هزار سال تاریخ  قوم یهود است و قدیمی 
مدون و روشنی را پشت سر نهاده است. از سوی دیگر، آئین ختنه را نیز از مصریان  

تباس کرده و در جهان پراکنده و تا کنون نیز زنده نگاه داشته است. از این رو نخست به  اق
کنیم و به  جوئی میپردازیم و دنبال آن این رسم را در مسیحیت پی بررسی رسم ختنه می 

 دنبال آن از ایران و سایر نقاط جهان یاد خواهیم کرد. 
 

 (1374ی. چاپ اول توس. تهران. نوروز )تألیف دکتر محمد محمد از کتاب فرهنگ ایرانیان 
 پیش از اسالم:

های شوش که امروز جندی شاپور در شمال غربی خوزستان، بین شهر شوشتر و خرابه      
تل خاکی بیش نیست، در دورۀ ساسانی و تا چند قرن پیش از آن تاریخ شهر بزرگ و  

که گذشته از   2داشت های خرم، قرارآبادی، با کشتزارهای زیبا و جوهای روان و باغ 
زیبائی در دورانی از تاریخ که مورد گفتگوی ما است یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی  

شاپور بود که به واسطۀ آموزشگاه پرشکی و  رفت. این شهر جندی عصر خود به شمار می 
بیمارستان معروفش در جهان آن روز شهرت به سزائی کسب کرده بود و از هر سو 

 .3نمودپژوهان را به سوی خود جلب میدانشدانشمندان و 
شاپور اهمیت یافت در دورۀ شاپور اول دومین پادشاه ساسانی  نخستین باری که جندی     

بود که وی اسیران جنگی روم را در این ناحیه سکونت داد و از این راه وسیلۀ بزرگی و  
بوده که برای کشت و کار  پیشرفت آن را فراهم ساخت. ظاهرأ در ایران رسم از قدیم چنان  

جمعیت و همچنین ایجاد صنایعی که در ایران وجود نداشته اسیرانی را که در  در نواحی کم 
دادند و آنها را به کارهای کشاورزی  خواستند سکونت می گرفتند در محلی که می جنگ می
 گماردند. و فنی می 

های چندی از داریوش بزرگ هخامنشی و ارود اشکانی و از این گونه اعمال نمونه      
 شاپور جای داد و. شاپور اول نیز اسیران رومی را در جندی4دیگر شاهان ایران نقل شده

   شابور از این دورهها سد معروف قیصریه را ساخت. آبادی وترقی جندیبه وسیلۀ همان 
 به اختصار.  –المعارف دین و اخالق، بخش ختنه . دائرة1
 المشتاق" جزء ششم از اقلیم سوم.، و نگاه کنید به "نزهۀ149ص  3البدالن، ج . معجم2
به عنوان "مسافرت در  Rawlinson. برای تحقیق بیشتر در محل این شهر تاریخی رجوع کنید به مقالۀ 3

 Jmal of royal Geographi Society ix 42لرستان" در نامۀ 
شود: "سبا یا را نگذاشتند که نام بندگی نهند و به  . در نامۀ تنسر راجع به این موضوع عبارت زیر دیده می4

 .1311چاپ مینوی، تهران  41رقیب دعوا کنند. شهرها را بدیشان عمارت فرمودندی" رجوع شود به ص 
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 . 1شروع گردید
  2ر بعضی از کتب روایات افسانه مانندی نقل شدهشاپور ددربارۀ اصل ریشۀ جندی     

  ولی در برخی از مآخذ معتبر آن را شکل عربی و کوتاه شدۀ نام اصلی این شهر یعنی "وه
  و بعضی از مؤلفین دیگر به این مطلب4، طبری3اند. حمزۀ اصفهانیاندیو شاپور" دانشته 

شاپور در جنگ با رومیان پیروز  اند که وقتی اشاره کرده و در علت این نامگذاری نوشته 
گشت و بر انطاکیه دست یافت آن شهر را بسیار پسندید و چون به ایران باز گشت فرمان  
داد تا شهری مانند انطاکیه در ایران ساختند و آن را "وه اندیو شاپور" نامیدند یعنی شهر  

ظر این شهر و این کلمه  خواندند. نشاپور". انطاکیه را در فارسی اندیو می  "بهتر از انطاکیۀ 
شهر "وندیو خسرو" یا "جندی خسرو" است که به فرمان خسرو انوشیروان ساخته و "بهتر  

اند. به گفتۀ یاقوت "وندیو خسرو" یکی از شهرهای هفتگانۀ تیسفون  از انطاکیۀ خسرو" نامیده 
سی و ابومسلم منصور عبااند، و در همانجا بوده که گفته بوده که آن را شهر رومی مدائن می 

" نام  Betlapat"بت ال پات  شاپور در لغت سریانی. جندی5قتل رسانیدخراسانی را به 
، و به گفتۀ طبری مردم اهواز آن را بیل 6اندگفته آباد" میداشته که به طور اختصار "بیل 

 .7اندخواندهمی
شاپور پایتخت دولت  در حدود نیم قرن پس از این تاریخ، در دورۀ شاپور دوم جندی     

ساسانی گردید و بر آبادی و اهمیت آن افزوده گشت. مانی بنیاگذار مذهب جدید را در همین  
های این شهر حتی در دورۀ اسالم معروف به "باب  شهر مقتول ساختند. یکی از دروازه

اند این اسم از آنجا پیدا شده که پس از کشتن مانی سر او را به  نوشته مانی" بود. چنان که 
 . 8این دروازه آویخته بودند

 آموزشگاه پزشکی و بیمارستان: 
شاپور شهرت خود را به سبب آموزشگاه و بیمارستانی که در آن به وجود آمده  جندی      

رفت، به دست  می  بود و در طی چندین قرن از بزرگترین مراکز علمی شرق به شمار
توان گفت که این شهر از چه زمانی این مقام علمی را احراز آورده بود. به طور تحقیق نمی 

کرده ولی مسلم این است که مقدمات امر پیش از دورۀ انوشیروان فراهم شده بود، و در 
  دورۀ انوشیروان اهمیت آن روز افزون و توسعۀ آن چند برابر گردید. از روایتی که فقطی

آید که از همان دوران شاپور اول پزشکان  در موضوع بنای این شهر نقل کرده چنین برمی
اند. فقطی گوید: چون شاپور پس از تصرف سوریا و دست یافتن  معروفی در این شهر بوده 

به انطاکیه با قیصر روم صلح کرد دختر قیصر را نیز خواستگاری نمود، و پیش از  
شاپور را به شکل قسطنطنیه به ساخت، و هنگامی که  دی عروسی برای آن دختر شهر جن

دختر را به ایران آورد از هر صنفی از اصناف که بدان محتاج بود چند نفری نیز با او  
همراه نمود و از آن جمله پزشکان دانشمندی بودند که چون به این شهر آمدند شروع به  

 ادند تا در فضل و هنر سرآمد اقران  دآموختن دیگران کردند و پیوسته به این کار ادامه می 
1 .Christensen 121 
 فقیه نقل کرده است.. برای نمونه رجوع شود به روایتی که یاقوت در این باره از ابن2
 سابور(.البلدان در کلمۀ )جندی. به نقل یاقوت از او در معجم3
 شود. البلدان کلمۀ "جندوی خسرو" دیده می . معجم4
 شود. البلدان کلمۀ "جندوی خسرو" دیده می معجم. 5
 Djundaishaburالمعارف اسالمی ذیل . رجوع کنید به مقالۀ )کلمان هوار( در دائرة6
 830، ص 2. تاریخ طبری، ج 7
8 .Browne Arabian Medicine 20 
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  رسد استنباطمی . شاید بتوان از این گونه روایات که کمی هم افسانه مانند به نظر 1گشتند
  شاپور و شهرت پزشکان این شهر پیش از انوشیروان بوده، و همین کرد که مدرسۀ جندی

 سابقۀ تاریخی باعث پیدایش چنین روایاتی شده است. 
دهد که بنیاد این آموزشگاه پیش از قرن پنجم و حتی پیش از قرن  سارتن احتمال می      

حتمال استاد براون بر این که تیودوسیوس پزشک  ، و اگر ا2چهارم میالدی گذاشته شده باشد
آید که این محل در اوایل صحیح باشد چنین برمی  3شاپور اقامت داشتهشاپور دوم، در جندی

 قرن چهارم مرکز پزشکان بوده است. 
ای اتفاق افتاد که بر اعتبار و اهمیت علمی  در نیمۀ اول قرن پنجم میالدی واقعه      

ای از مسیحیان نسطوری از آسیای صغیر بود که  آن مهاجرت عده  شاپور بیفزود وجندی
شدند در این شهر اقامت گزیدند، و چون در بین ایشان دانشمندان و پزشکانی نیز یافت می 

های چندی در طب و فلسفه آورده بودند و به تدریس آنها پرداختند،  و ایشان هم با خود کتاب 
 ز افزون گردید.شاپور رواز این رو رونق مدرسۀ جندی 

مهاجرت این دسته از مسیحیان به ایران در اثر اختالفی بود که در نتیجۀ تأثیر فلسفۀ       
یونانی در دین مسیح بین پیروان مدرسۀ انطاکیه و مدرسۀ اسکندریه به وجود آمده و اقامت  
این دسته را در وطن خود دشوار ساخته بود. موضوع اختالف این بود که آیا مسیح دارای 

ت که در عین حال هم طبیعت خاکی و هم ملکوتی است، یا این که دارای یک طبیعت اس
دو طبیعت است یکی انسانی و دیگری خدائی. چون رئیس مدرسۀ انطاکیه کشیشی به نام  
نسطور بود از این رو پیروان این مدرسه به نام نسطوریان معروف شدند. این اختالف کم  

منجر به تشکیل انجمن بزرگی گردید که در    میالدی  431کم شدت یافت و باالخره در سال  
این موضوع اظهارنظر نماید و عقیدۀ یکی از دو طرف را برگزیند. انجمن حق را به  

ها داد و چون نسطوریان این امر را نپذیرفتند؟؟ امپراطور روم رینو مدرسۀ آنها  اسکندرانی
طوریان به دولت  را که در شهر رها بود بست و ایشان را مجبور به مهاجرت کرد. نس

مردان هم به ایشان اجازه داد تا مدرسۀ خود را در نصیبین دائر  ایران پناه آوردند، دولت
آمده و در آنجا نشیمن گزیده و چنان که گفتیم به  شاپور جندی ای از آنها هم به نمودند و عده 
 های طبی یونانی که با خود آورده بودند پرداختند.تدریس کتاب 

 
 )تألیف حسن آزاد، چاپ هفتم، ارومیه، انتشارات انزلی( پردۀ حرمسرااز کتاب پشت 

 وضع اجتماعی زنان: 
های رفتند که بتوانند تا حدی از آزادیدر دورۀ قاجار زنان آهسته آهسته به راهی می      

گیری و تعصب در این دوران مانند زمان صفویه  فردی و اجتماعی برخوردار شوند. سخت 
آمد اروپادیان و مسافرت ایرانیان به خارج از کشور موجب شد تا فکر  نبود و رفت و 

بینی حاجی پیرزاده در سفرنامۀ  خواه ایران راه یابد. پیشآزادی زنان در ذهن مردم ترقی
خودش قابل توجه است که گفته بود مدتی نخواهد گذشت که زیر این درختان نارون زنان  

ای در کار نخواهد بود. با این  و دیگر حجاب و پردهنوشند می نشینند و چای با مردان می
حال و با وجود کاسته شدن از تعصبات و حدود و قیود کهن، زنان راه درازی در پیش  

 زثابت کنند، زیرا آن چه ا  جامعهرا به عنوان یک انسان به   داشتند تا بتوانند موجودیت خود
 .133 – 132. تاریخ الحکما، ص 1
2 .Sarton introduction to the history of science 435 
3 .Arab. Med. 20 
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شود این است که در زمان حکومت این سلسله  مطالعۀ تاریخ دورۀ قاجار دستگیر ما می
های رفت و آمد دانستند. محدودیت نیز، بهترین مکان زن را در گوشۀ خانه و حرمسرا می

حجاب برای این طبقه، همچنان پابرجا بود و عدم  زنان در کوچه و بازار و رعایت شدید 
 آمد.رعایت آن گناهی بزرگ به شمار می 

علی شاه و پس از آن، چادر خارج از منزل به رنگ سیاه یا بنفش بود که  در دورۀ فتح     
پوشاندند. در دورۀ  کردند و صورت را با روبنده میآن را روی چاقچور به سر می

 . 1ر و چاقچور باقی ماند و بعدها روبنده جای خود را به پیچه دادناصرالدین شاه نیز چاد
در روستاها و در میان ایالت زنان وضع بهتری داشتند و به خاطر زحمتی که زن       

کشید، در چشم مردان عزت و احترام بیشتری داشت و طالق نیز بین  برای ادارۀ کارها می
ها نیز زنان با مردان دست در دست هم به  وسیها و عرافتاد. در جشن آنها کمتر اتفاق می 

پرداختند و ممنوعیتی از نظر ظاهر شدن در انظار برای زنان نبود.  رقص و پایکوبی می 
شد که کسی دو زن بگیرد. صیغه  کردند و کمتر دیده میافراد ایل به یک زن قناعت می 

نت گوبینو در عهد  ... اما به نظر ک 2شمردندکردن زن را نیز عملی زشت و مکروه می 
ها و مجالس  های عمومی و باغ ناصرالدین شاه، حجاب زنان چندان جدی نبود و در گردشگاه

 دیدند.روضه و تعزیه، زن و مرد تقریبأ خوب یکدیگر را می
میرزا حسین خان در کتاب جغرافیای اصفهان، تحت عنوان صفت اناثه، وضع زنان       

نویسد ... اناث هر جماعتی در این ه بیان کرده و میاصفهان را در دورۀ ناصرالدین شا
شهر تابع خیال و احوال مردان و مطیع و منقاد شوهران و معتاد به عسرت گذران، اال  

داری، مشغول خیاطی و صاحب و ساالرند، همگی بعد از فراغت خانه قلیلی از آنها که بی 
یه و مواظب نماز و روزه و  های یدی و اخذ مسائل شرعریسی و سایر هنرها و کسب چرخ

معتقد به ختم و ادعیه، و تکاهل و تعیش و بطالت میان اینها ننگ است و عرصه از همه  
های این شهر خود سر به هوا نیستند،  جهت برایشان تنگ. چندین سبب دارد که غالب زن 

، دارییکی از اوامر و نواهی و مواعظ علما و فضال، یکی کثرت عیالواری و زحمت خانه 
های این  یکی قلت بضاعت و مکنت و عدم وجاهت، یکی پرهیز از فساد و ولنگاری که زن 

شود گفت که این شهر بزرگ هیچ زن ضایع روزگار  شهر دربارۀ هم حسودند و عیبجو، نمی 
تواند ندارد، شهوت در همه جا موجود است و جاهل در همه جمعیت، اما با این حالت نمی 

 ...4مشهور بر این شهر بشماردو  3کسی بیست زن متجاهر
آید، وضع بانوان هر شهر و  میآن چنان که از مطالعۀ زندگی زنان در عهد قاجار بر     

هائی داشته و حتی از نظر لباس و پوشاک و برخورد بین زنان و مردان،  دیاری با هم تفاوت 
اند وهران خود بوده هائی وجود داشته است. برای مثال در کاشان زنان کامأل تابع شاختالف

رخصت و اجازۀ آنان حق انجام هیچ کاری را نداشتند، و از روزی که وارد خانۀ  و بی
توانستند داشته باشند.  شدند جز بریدن و دوختن و پختن و روفتن کار دیگری نمی شوهر می

حتی زنان ثروتمند و برزرگان نیز که کاری برای انجام دادن در منزل نداشتند و امور 
توانستند بردارند. رضای مردان، قدمی نمینه به دست کنیزان و نوکران بود، آنان نیز بی خا

 بینیم که آنان در  اما در جای دیگر، در توصیف زنان گیالن، و زنان عرب خوزستان می 
 ، به اختصار.713، ص 3. تاریخ اجتماعی ایران، پبیشین، ج1
 با کمی تغییر. 715. همان، ص 2
 میم و فتح تا و کسر ها( کسی که عمدآ کار و عمل خود را آشکار سازد.. )به ضم 3
 .130، به نقل از کتاب جغرافیای اصفهان، ص 722. همان، ص 4
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  رفت و آمدهای خود در انظار عمومی آزادی بیشتری داشتند و کمتر به مسئله و موضوع 
بود، متجددین،  کردند. اما در نقاطی که رعایت حجاب سخت مورد توجه حجاب توجه می 

بستند، و بعضی از زنان  ها روبنده می زدند و قدیمی نام پیچه به صورت می   نقاب نازکی به
  های خود را گاهی به عموم نشان ها آن چنان مهارت داشتند که زیبائیزدننیز در این پیچه 

گذار ها نیز مردان و زنان با هم حق گشت و دادند. در موقع گردش و تفریح در خیابان می
 بایستی حرکت کنند. ها مینداشتند و مردان از یک سو و زنان از طرف دیگر خیابان 

گذشتند، تشریفات خاصی  در دورۀ قاجاریه، وقتی زنان درباری از کوچه و بازار می      
شد. به این ترتیب که فراشان ... در موقع عبور حرم، در اطراف در مورد آنان اجرا می 

کردند. گوئی فراشان مرد دویدند و مردان را با نهیب کور شو دور شو میکالسکه می 
گذشت  رفت. روزی مردی فرنگی از راه میفلک می  ور شو به نبودند. فریاد کور شو د

 پشتش را به آنها کرد و کالهش را برداشت که شرقی و غربی ادب به جای آورده باشد. 
، این  1ها گفت: مگر فالن من تفنگ حسن موسی استالهی به فراشمیرزا جعفر حکیم      

 .2گونه مضامین باعث شد که آنگونه توهین موقوف شود
در عهد ناصرالدین شاه چنین تظاهرات نیز وسیلۀ زنان علیه این پادشاه انجام شد که       

نمود. یکی  هائی بود که زنان را وادار به اعتراض در امری میشاید این عمل از جمله قدم
مس انجام گرفت، و چون   از این تظاهرات زنانه در اصفهان به دنبال گران شدن قیمت

ز دید مأمورین دولتی مخفی بودند و شرعأ و عرفأ نیز کسی حق زدن  زنان در زیر چادر ا
آمیز ها ریختند و با تظاهرات اعتراضآنها را نداشت، لذا به پیشنهاد شوهران خود به خیابان 
بینیم که در دورۀ قاجار زنان شهامت  خود باعث شدند تا قیمت مس کاسته شود. و باز می

گویند "شما به جای این که به  ال به ناصرالدین شاه می یابند و چند نفر زن خطبیشتری می 
ها دویدن کار  السلطنه را از سر ما کوتاه کنید ، جز پی زن حال رعایا برسید و تعدی نایب 

دیگری ندارید. مگر شما همان نیستید که چهل سال قبل از این، چند روزی در تهران قحطی 
 . 3شد و محمود کالنترخان را کشتید...

شد، اما بودند زنانی هم  هائی در مورد زنان اعمال می در این دوران اگر چه محدودیت      
کردند و گاه از روی تدبیر و کاردانی و گاهی نیز از روی  که در امور سیاسی مداخله می 

زدند. از جمله زنان دورۀ قاجاریه که "... در  چینی دست به اقداماتی می گری و توطئه فتنه 
کرد، مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه است . به قول اعتمادالسلطنه،  مداخله می  کار سیاست

امیرکبیر "... دو سه بار کرارأ به حضور شاهانه عرض و جسارت کرد که وساطت و  
های مهدعلیا و سترکبری،  مخل سلطنت اعلیحضرت و نافی صدارت من است. تا  شفاعت 

لک نظام گیرد. بهتر است که در وقت تفریح  گذارند که سلطنت قوام و مایشان هستند نمی 
در باغ، به بهانۀ گنجشک زدن، تفنگی به دست بگیرید و آن آیت رحمت را بکشید و آن  

 ...4دهم که تیر خطا شده است و به سینۀ مهدعلیا درآمده استوقت من در بیرون شهرت می
 ، باید  5طنتی اخالل کندای در امور سلبه زعم اعتمادالسلطنه فرضأ اگر چنین مخدره      

 . تفنگ حسن موسی لولۀ بسیار درازی داشت.1
 .92، به نقل از خاطرات و خطرات، ص 727، ص 3. همان، ج2
 .1059. روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، چاپ دوم، ص 3
 .216. صدرالتواریخ، تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، به اهتمام محمد مشیری، ص 4
خان فراشباشی ناصرالدین شاه است که  باید توجه داشت که پدر اعتمادالسلطنه، همان حاجی علی. البته 5

امیرکبیر را در باغ فین کاشان به قتل رساند. به این خاطر اعتمادالسلطنه در کتاب صدرالتواریخ، امیرکبیر 
 دهد. را در مورد چنین پیشنهادی به شاه، سخت مورد حمله قرار می
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  خان بیشتر تفنگ را تجویز مسموم کرد که احدی ملتفط نشود، ولی میرزا تقی پنهانی او را
 کند. یم

ولی عاقبت تیری که امیرکبیر در فکر آن بود به هدف ننشست، و این زن با آن که       
امیر، داماد وی بود، او را از صدارت عزل و به کاشان تبعید نمود و فرمان قتلش را نیز  

 ه گرفت و در باغ فین به حیات او خاتمه داد. از پسرش ناصرالدین شا
گویند  در مورد مهدعلیا، این زن محیل دوران قاجاریه حرف و حدیث بسیار است. می     

دار این دوره است  که ... در ایام ناخوشی محمدشاه، میرزا آقاخان نوری که رسواترین زمام 
ن او و سفارت انگلیس شد. ولی  با جهان خانم مهدعلیا، روابط سری پیدا نمود و واسطۀ بی

خان با مهدعلیا مطلع شد، برای میرزا آقاسی، صدراعظم، وقتی از روابط میرزا آقاحاجی
این که اسرار فاش نگردد، قفل سکوت بر دهان زد و به اطرافیان خویش نیز دستور داد 

ابطۀ مهدعلیا  شنوند مطلبی در جائی بازگو نکنند. ربینند و می که به هیچ وجه از آن چه می 
گذشته  شود که هر چه در اندرون شاه می تدریج به آنجا کشیده می  خان نوری به با میرزا آقا 

رسانیده داده و میرزا نیز ماجرا را به سفارت انگلیس می او به میرزا آقاخان اطالع می 
مهدعلیا  خواست به اطالع شاه برساند به  خان نوری آن چه را که می است. همچنین میرزا آقا

کرد. در زمان ناصرالدین کرد و او نظرات و اطالعات او را به شاه بازگو می تلقین می 
شاه روابط غیرعادی میرزا آقاخان نوری با مادرش مهدعلیا باعث شد که او شاهزاده  

علی شاه را مأمور کرد که در اندرون مهدعلیا مقیم شود، و دستور  محمدولی میرزا پسر فتح 
ی بدون اجازۀ او با نواب مالقات نکند. و بعد نیز میرزا آقاخان تبعید شد. پس  دهد که کسمی

از مرگ محمدشاه و عزل میرزاآقاسی از مقام صدارت، میرزا آقاخان از کاشان به تهران  
 .1آمد و مادر شاه از بازگشت شخص مطرود استقبال کرد

، از زن دیگری نام ببریم که  بهتر است بعد از بیان مختصری از اعمال ناپسند مهدعلیا     
 با علم و دانش خود جائی در زمان قاجار برای خود باز کرده است. 

علی شاه از همسر یهودی خود که به نام  اند، فتح... به طوری که در تواریخ نوشته      
مریم خانم بود، و پس از ازدواج به دین اسالم مشرف شده بود، دختری داشت که به او  

رو، کوتاه قد، بدقواره، لوس و بدخوی بود.  السلطنه زشتء السلطنه داده بود، ضیا ء لقب ضیا 
این خانم به علت داشتن این صفات تا چهل و پنج سالگی شوهر نکرد، یعنی کسی حاضر  

 . 2نبود با او سر کند و او را بگیرد
ند، با  دانای از مورخان ضیاءالسلطنه را صاحب چنین صفاتی میبا وجودی که عده      

بگم خانم  نویسد شاه این حال احمدمیرزا عضدالدوله که خود از خاندان قاجاریه است، می 
ملقب به ضیاءالسلطنه از بطن مریم خانم متولد شدند. ضیاءالسلطنه را مهدعلیا، والدۀ خاقان،  
در نزد خود نگاه داشته بود. بعد از فوت مهدعلیا جواهرات و اسباب تجمل آن مرحوم به  

خانه خارج و جداگانه بود. از طویله و  السلطنه داده شد. تمام دستگاه او از حرم ضیاء
داشت. خاقان مغفور منتهای محبت را به ضیاءالسلطنه   خانه و غیره نوکرهای معتبرفراش

 خصوصبه نوشت و  های خاقان مرحوم را میخط بود و دست داشت. در تحریر و تقریر یگانه 
 .249بگیران انگلیس در ایران، اسماعیل رائین، ص حقوق. 1
بگیران انگلیس در ایران آمده، درج این مطلب در سلسله مقاالتی وسیلۀ . آن چنان که در کتاب حقوق2

اسماعیل رائین، موجب اعتراض ناصر خدایار نویسنده و مترجم معاصر شده که خود یکی از بازماندگان این 
مطلب را کذب محض دانسته و از ضیائالسلطنه به عنوان بانوئی با علم و فضیلت یاد  خانواده است و تمامی

 کرده و از وی سخت دفاع نموده است. 
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شد به خط ضیاءالسلطنه بود. نسخ را خوش  کس مرقوم میهر جات محرمانه به نوشته 
ترام نوشت، مصاحف و کتب ادعیه و زیارات متعدد نوشته است. عموم برادرها از او احمی

 اند:میرزا این را فرموده و به ضیاءالسلطنه نوشته تام می کردند. ولیعهد مرحوم عباس 
 صد گریبان کردم از هجر تو چاک  ای ضیاءالسلطنه روحی فداک

 و خاقان مرحوم فرموده: 
 یک شبه هجر تو بر ما یک سنه  نور چشم من ضیاءالسلطنه 

خانه و تمام شاهزادگان ذکورأ حرم در جشن میالد خاقان همه ساله حضرت سلطنت و     
و اناثأ مهمان ضیاءالسلطنه بودند. یک پارچه جواهر ممتاز هم به ضیاءالسلطنه در این  

شد. وجه معینی برای بازی و اشتغال شاهزادگان تحویل ضیاءالسلطنه بود  روز مرحمت می 
و اشعاری   گرفتند. سفرأ و حضرأ ملتزم حضرت بود و قصایدکه به طور مراجعه قرض می 

کرد. هر کس به خواستگاری او آمد  شد در خدمت خاقان مرحوم قرائت می که گفته می
 حاجی میرزامسعود وزیر امور خارجه شد. 1تمکین ننمود تا بعد از رحلت خاقان، ضجیعۀ

نویسد: پرویز  نویسندۀ تاریخ عضدی در توصیف تسلط ضیاءالسلطنه در شعر و ادب می      
نیّرالدوله، که در اوقات فراغت و بزم نشاط ساقی خاقان مغفور بود وقتی سربرهنه  میرزا 

جامی به حضرت خاقانی پیمود در نظر پادشاه بسیار مطبوع افتاد. این مصراع را در حال  
 حجاب. وی فرمایش فرمود: قدح در کف ساقی بی 

عرض الساعه(  )فی   به ضیاءالسلطنه اشاره شد که او مصرع دیگر را عرض کند مرتجأل     
کرد: سهیلی است در پنجۀ آفتاب که اگر این مصراع از دیگران هم باشد ضیاء چنان آن را  

 .2به موقع خوانده که حق او اولی از دیگران است
جیران، زوجۀ محمدحسن خان قاجار، و مادر آقامحمدخان را هم باید در در ردیف      

جو اب آورد. جیران زنی دانشمند، دلیر، صرفه زنان برجستۀ دورۀ حیات این سلسله به حس
و با استقامت بود و پسرش آقامحمدخان را طوری تربیت کرد که از تمام صفات خوب مادر  

شد، و برخوردار گردید، و اگر جیران نبود، نه محمدحسن خان، شوهرش دارای قدرت می
 ...  رسیدنه پسرش آقامحمدخان به سلطنت ایران می 

اند که ما از میان آنان، به  البته زنان دیگری نیز در دورۀ قاجاریه نام و نشانی یافته      
کنیم و در صورت لزوم از برخی از آنان در جای خود مطالبی بیان همین موارد بسنده می

 خواهیم آورد.
 

 (1378)محمدعلی زکریائی، چاپ گلشهر، تهران، تیرماه   78از کتاب هجدهم تیرماه 
 ری بر رویدادهای اخیر:مرو
، به بهانۀ شکایت وزارت اطالعات از روزنامۀ سالم  1378در تاریخ شانزدهم تیرماه       

و به دنبال فضاسازی صدا و سیما، دادگاه ویژۀ روحانیت در یک اقدام غیرقانونی، این  
 کند.روزنامه را توقیف می 

از تصویب کلیات طرح تجدید آزادی )یک روز پس   1378تیرماه    17در آخرین ساعات روز       

آمیزی ای از دانشجویان کوی دانشگاه اجتماع اعتراض عدهمطبوعات در مجلس شورای اسالمی(  
 کنند. عدۀ معدودی از معترضین و علیرغم  علیه توقیف روزنامۀ سالم در محل کوی برپا می 

 ، همسر را نیز گویند.757خوابه، فرهنگ عمید، ص خواب، هم. )به فتح ضاد( مؤنث ضجیع، هم 1
، 229، ص 1هللا منصوری، جدار، ژان گوره، ترجمۀ ذبیح. خواجۀ تاج3، به اختصار. 189. همان، ص 2

 به اختصار.
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مخالفت سرپرست کوی دانشگاه، مصمم به خروج از محوطۀ کوی و انجام تظاهرات در 
 شوند.خیابان کارگر می 

پیمائی آرام، ولی زمان با خروج دانشجویان مزبور از شروع به تظاهرات و راههم     
غیرقانونی در خیابان کارگر شمالی، سرپرست کوی طی تماس با نزدیکترین مقر نیروی  

طلبد. مأمورین انتظامی  انتظامی، ماجری را گزارش و از آنها برای حفظ نظم استمداد می 
آمیز دانشجویان نیز در پیمائی محدود و مسالمت شوند و راهی بالفاصله در محل حاضر م

 گردند.همان خیابان کارگر شمالی خاتمه یافت و همگی به کوی دانشگاه بازمی 
ها و در حالی که تقریبأ تمامی آنان وارد به هنگام بازگشت دانشجویان به داخل خوابگاه      

ای ملبس به لباس امی تحت هدایت عده خوابگاه شده بودند، گروه دیگری از نیروی انتظ
آمیز و خشن به درگیری با دانشجویان و  غیرنظامی وارد محل شده و با اقدامات تحریک 

شود. با ادامۀ  پردازند و درگیری محدودی ایجاد میحتی سرپرستان خوابگاه دانشجوئی می
و آموزش   درگیری معاون سیاسی استانداری تهران و یکی از مدیران کل وزارت فرهنگ

  18ها، در نخستین ساعات بامداد شوند و علیرغم تمامی تالشعالی در محل حاضر می 
ای به داخل کوی دانشگاه آغاز و در چند نوبت ادامه رحمانه حملۀ سبعانه و بی  78تیرماه 

یابد. این حمله به ضرب و جرح و دستگیری تعداد کثیری از دانشجویان و ویرانی  می
ات کوی دانشگاه که در تاریخ انقالب اسالمی سابقه نداشته است، منجر  خوابگاه و تأسیس

 شود.می
نکتۀ مهم این که این حمله بدون کسب مجوز، هماهنگی یا اطالع به وزارت و وزیر       

، وزارت و وزیر بهداشت و درمان و آموزش )جانشین فرمانده کل قوا در نیروهای انتظامی(کشور  
های محیطملی، ورود نیروهای مسلح بهعالی امنیت)طبق مصوبۀ شورایهران  پزشکی، رئیس دانشگاه ت 

و ریاست جمهوری  ها، ممنوع اعالم شده است( آهنگی و درخواست رؤسای دانشگاه آموزشی، بدون هم 
جمهور صورت گرفته است. همچنین قوۀ قضائیه نیز از وقوع آنها اظهار  و شخص رئیس

 اطالعی نموده است. بی

تیرماه مسئولین اجرائی و   18ه دنبال وقوع حمله، از واپسین ساعات بامداد جمعه ب      
سیاسی دولت با اطالع از وقوع حادثه، در محل کوی دانشگاه حضور یافته و ضمن مشاهدۀ  

پردازند و  ابعاد فاجعه به گفتگو با دانشجویان و تسلی و تالش در جهت آرام کردن آنان می
الی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برخی از معاونین  وزرای فرهنگ و آموزش ع

رسانند. علیرغم خشم و عصبانیت شدید  وزرا شب را در میان دانشجویان به صبح می 
شوند تا حدود  دانشجویان از حملۀ شنیع و ددمنشانه به کوی دانشگاه، مسئولین فوق موفق می 

گرفته، نیروهای انتظامی را به   های تند و خشن دانشجویان راالعملزیادی جلوی عکس 
 ها را متوقف کنند. خارج از محیط آموزش هدایت کرده و درگیری 

  در اعتراض به حمله به کوی دانشگاه تهران، انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران     
صبح   11کند تا در ای از دانشجویان دعوت میو علوم پزشکی این دانشگاه، طی اعالمیه 

در محوطۀ جنوبی دانشگاه تهران اجتماع کنند. این اجتماع با حضور    1378تیرماه    19شنبه  
های تهران برگزار گردید و تمام آن روز و فردای آن جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه 

دامه یافت. در میان اجتماع کنندگان روزهای فوق عدۀ معدودی اقدام به  نیز اتیرماه(  20)
العمل کردند که در هر مورد با عکسدادن شعارهای انحرافی و خروج از دانشگاه تهران می
شدند و اعضای دفتر تحکیم وحدت  منفی اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان روبرو می

 ، تمامی تالش خود را برای متوقف کردن شعارها و  ها(های اسالمی دانشجویان دانشگاه)انجمن



صفریبابا  کتاب در یک کتاب دوصد و        

68 
 

 بردند.حرکات انحرافی به کار می 
اعالم تحصن محدود در   1378تیرماه    21اساتید دانشگاه تهران در صبح روز دوشنبه       

 شود.نمایند و اجتماعاتی نیز در کنار متحصنین برگزار میدانشگاه می 
ستور وزارت کشور و به منظور مقابله با جمع  از صبح همان روز، ظاهرأ به د     

محدودی که قصد به انحراف کشیدن اعتراض دانشجوئی و خارج کردن آنان از محوطۀ  
 گردند.دانشگاه را داشتند، نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه تهران مستقر می 

در محاصرۀ    تیرماه و در حالی که دانشجویان معترض  21آور این که از بامداد  تعجب      
ای در یافته نیروی انتظامی و در داخل دانشگاه تهران بودند، اقدامات تخریبی و سازمان 

ارتباط با حرکت دانشجوئی  شود که کامأل مشکوک و بینقاط مختلف شهر تهران آغاز می 
رسد. با مشاهدۀ تحریکات مشکوک فوق، دفتر تحکیم وحدت بالفاصله و  نظر می به 

وز و پس از انتخاب اعضای شورای متحصنین، اجتماعات اعتراضی  بعدازظهر همان ر
کند. اما تخریب و آتش سوزی هائی متوقف میخود را با صدور اطالعیه و انجام مصاحبه 

، تا عصر  1ها، دکاکین و ... یا حداقل ایجاد شایعۀ حمله به تخریبها، اتوبوس شعب بانک 
این ساعت به بعد و بدون این که تحول جدیدی    یابد و ازادامه می   1378تیرماه    22شنبه  سه 

در چگونگی برخورد عملی با اقدامات تخریبی به عمل آید به ناگاه آرامش کامل بر تهران  
 شود. بزرگ حاکم می

شروع و توقف سازمان یافته و ناگهانی آشوب و اقدامات تخریبی غیرمرتبط با اعتراض       
و بدون این که نیروهای   78تیرماه  22عصر دانشجوئی پس از کمتر از دو روز یعنی 

انگیز  انتظامی اقدام عملی جدیدی برای مقابله با آشوب کرده باشند، یکی دیگر از مسائل ابهام
 و مشکوک حوادث اخیر است. 

بالفاصله پس از آغاز تحرکات مشکوک و تالش برای به انحراف کشیدن اعتراض       
، به  78تیرماه    21در نخستین ساعات روز دوشنبه  تشکل جبهۀ دوم خرداد    15دانشجوئی،  

عنوان اعتراض به حملۀ ددمنشانه به کوی دانشگاه و اعالم همدردی با دانشجویان و همچنین  
رفت، اعالم برداری سوء از آنها میبه منظور ختم اجتماعات تعارضی برپا شده که بیم بهره

نمودند. چند ساعت   1378تیرماه  23اجتماع در دانشگاه تهران در بعدازظهر چهارشنبه 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، برای صبح همان روز اعالم اجتماع در  پس از این اقدام شورای

تشکل جبهۀ دوم خرداد بالفاصله و به منظور رفع هر گونه تشتت    15دانشگاه تهران نمود.  
نه، مردم را به  گا  15های و تفرقه، اجتماع پیشنهادی خود را ملغی و حتی برخی از گروه

 شرکت در اجتماع اعالم شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی دعوت کردند. 
های دبیرخانۀ شورای امنیت ملی نیز از شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و کلیۀ تشکل      

کنندۀ  سیاسی خواست که اجتماع صبح تیرماه را به عنوان یک اجتماع وحدت ملی و ختم 
 های و ظاهرأ شورا و تشکل   2اجتماعات روزهای قبل تلقی کرده و در آن فعاالنه شرکت کنند

گویند شایعۀ حمله به روزنامۀ کیهان و حمله به بازار تهران، ناظران عینی در بازار تهران می. نظیر 1
ها را ببندید. زنند مغازهتیرماه به ناگاه وارد بازار شده و فریاد می 22شنبه ای موتورسوار، در روز سه عده
پردازند و همان های خود میازهزده به تعطیل مغسوزی و تخریب کنند. بازاریان نیز وحشتخواهند آتشمی

اند کنندگان چه کسانی بودهشود که حمله کنند و برای بازاریان مشخص نمیافراد مردم را از صحنه خارج می
 اند یاخیر؟!ای کردهو آیا حمله

های خاصی ها و تشکل های سیاسی، گروه امنیت ملی و پذیرش تشکل  . علیرغم تأکید دبیرخانۀ شورای عالی2
ش کردند اجتماعات مردمی مزبور را به اجتماع یک جناح و طیف خاص تبدیل کند و با طرح تال

 افکنانه، ««« بقیه پاورقی در صفحۀ بعدانحرافی و توزیع پوسترهای تفرقهشعارهای
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های آن روز به  آئیپیمائی و گردهممزبور نیز به خواست دبیرخانه تمکین کردند و راه
 ردمی حوادث اخیر در آمد.صورت آخرین اجتماعات م

 
 (1377)دکتر جان. دی. ترجمۀ منوچهر شعاعی، تهران، نشر نگارش،  از کتاب دوران انقالب ایران 

 آمدهای سیاسی اشغال سفارتخانه: پی
های داخلی ای بود در میان انبوه سیاست سفارت، رابطۀ ایران و آمریکا مسئله تا اشغال      

های  ایران، در چهارم نوامبر آنهائی که سفارت را اشغال کرده بودند، کانون مرکز درگیری
صدر، صادق دار کابینه، مثل ابوالحسن بنی رو و مردمایران شدند، اغلب اعضای میانه 

دانستند که حل قضیۀ گروگانگیری شرط الزم انجام  و مهدی بازرگان از ابتدا می زاده،  قطب
اصالحات اجتماعی و بازسازی جامعه است. موضوع گروگانگیری برای روحانیت  
اسالمی داستان متفاوت بود. بالدرنگ به دنبال اشغال سفارت گرفتار سرگردانی شدند. اگر  

  1هللا مرتضی منتظریشود، افراطیونی مانند آیت خواستند که نفوذ غرب زدوده  چه همه می 
هللا محد  گران بودند. دیگران، مانند آیت االسالم هاشمی رفسنجانی موافق با ستیزه و حجت 

ای از ضربۀ متقابل آمریکا بیم داشتند. اشغال سفارت وسیله  2هللا مهدوی کنیبهشتی، و آیت 
 بود که به تقسیم افکار و عقاید منجر گردید. 

بامداد روز یکشنبه، چهارم نوامبر آغاز گردید. در   9حمله به سفارت حدود ساعت      
ایران، مثل تمام کشورهای اسالمی، جمعه روز مقدسی است و بنابراین یکشنبه، روز اول 
هفتۀ کار سفارت بود. همان طور که تا دو هفته قبل که شاه به ایاالت متحده پذیرفته شد،  

پیمائی کرده بودند، آن روز نیز در حدود پانصد زن و  ارت راهچندین بار در اطراف سف
پیمائی پرداختند. ناگهان به درهای اصلی سفارت مرد در اطراف محوطۀ سفارت به راه

شد از هیئت دیپلماسی محافظت خواهند کرد،  هجوم آوردند. نگهبانان اسالمی که تصور می 
های سفارت را محاصره  محوطه و ساختمان کنار کشیدند و به متجاوزین اجازه دادند تا 

کنند. چند تن از مهاجمین که از قرار معلوم مسلح نبودند، ظاهرأ برای دادن اعتراض به  
هایشان پدیدار طرف در بزرگ ساختمان سفارت پیش راندند و ناگهان، درون محوطه، تفنگ 

هنگامی که محمد  شد. آنها برای تصرف بایگانی سریعأ حرکت کردند. شب چهارم نوامبر،  
ها، نمایندۀ دفتر خمینی در قم، در زمین محوطۀ سفارت با شورشیان نماز  موسوی خوئینی 

 خواند، تبانی بین آنهائی که در واقع مسئول اشغال سفارت بودند و روحانیت افراطی قویأ
 روشن گردید. 

 تفنگدار   14  –نظامی    27آمریکائی از جمله    63نفر اسیر گرفته شده بود.    150جمعأ       
هائی از اجتماعات قصد و نیت خود را عملی کردند. متأسفانه بقیه از پاورقی صحفۀ پیش، »»» در گوشه 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز به عنوان نهاد رسمی برپا کنندۀ مراسم، نه تنها با اقدامات فوق مقابله 
و سیمای جمهوری اسالمی نیز که متأسفانه عمأل ننمود بلکه در مواردی خود نیز به ماجرا دامن زد. صدا 

 های فوق نمود. کند، کمک مؤثری به تالشنقش یک رسانۀ حزبی و جناحی را ایفاد می
های  به عنوان مثال پوستری که به روی آن ستارۀ داوود )آرم دولت صهیونیستی( ترسیم، و در درون شاخه

ایران، خرداد، صبح امروز، و نشاط درج شده بود توسط یک گروه  های سالم، همشهری،  آن اسامی روزنامه
پیمایان داده شده بود. از قضا و من باب تصادف! همین پوستر توسط صدا و  الحال به دست یکی از راهمعلوم 

 شود.سیما فیلمبرداری و در برنامۀ "صبح به خیر ایران" پخش می
 علی منتظری است.هللا حسین. منظور آیت1
رحوم دکتر بهشتی ابتدا از تریبون مجلس خبرگان عمل "دانشجویان پیرو خط امام" را تأیید و سپس  . م2

 هللا مهدوی کنی هم از خود مخالفتی نشان نداد.برداری سیاسی کرد، آیتبهره
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  های بزرگ مستشاران نظامینفر دیگر که وابسته به باقیماندۀ یکی از هیئت  13دریائی و 
  شکسته شدند. همۀ این افراد، به استثنای ویلیام کوف مدیر سابق مدرسۀکه در هم  -بودند

نامه از بخش  آنجلسی که برای دریافت معرفیتاجر لس  1آمریکائی در تهران و جری پلتکین
  در استخدام ایاالت متحده بودند. -بازرگانی سفارت آمده بود و از بد حادثه در دام افتادند 

ملیت ایرانی، ویتنامی، الئوسی، فیلیپینی،   سفارت بودند که سایر دستگیرشدگان کارمندان
تایلندی و یا پاکستانی داشتند که به اینها سرآشپز ایتالیائی محل اقامت سفیر نیز اضافه  

 شد.می
ریکائی، ظرف سه هفتۀ  مدرنگ رها شدند و بقیۀ افراد غیرآکارکنان ایرانی سفارت بی      

سرآشپز ایتالیائی و دستیار پاکستانی او به منظور طبخ غذای  بعد به تدریج آزاد گردیدند. 
ها، داوطلبانه در محل سفارت باقی ماندند، و بعد از شش ماه در آغاز  غربی برای گروگان 

 ماه مه از خدمت داوطلبانۀ خود دست کشیدند. 
  15در زمان اشغال سفارت، سه دیپلمات آمریکائی در وزارت امور خارجۀ ایران که      

کاردار سفارت،   2بلوک دور از سفارت بود مشغول مذاکرۀ تجاری بودند. بروس لینگتون
مأمور امنیتی، وقتی که خبر حادثه را   3ویکتور تامست کنسول سیاسی و مایکل هوالند

در وزارت خارجۀ ایران بودند. این سه نفر علیرغم درخواست  فهمیدند، بنا به دعوت رسمی  
گران از مقامات وزارت امور خارجه مبنی بر تحویل آنها جهت نگهداری در سفارت ستیزه 

ها، در تمام مدت توقف خود، به استثنای چند هفتۀ آخر، در بزرگترین  آمریکا همراه گروگان 
زاده کردند. در ماه دسامبر، قطب گی میهای پذیرائی وزارت خارجه زندو بهترین اطاق 

بدون    )او تازه از پست ریاست سازمان رادیو و تلویزیون به این مقام ارتقا یافته بود(وزیر امور خارجه  
ای اعالم کرد که هر سه اسیر "مجاز به ترک" وزارت امور خارجه هستند.  هیچ مقدمه 

ارتخانه را ترک گویند، دولت حتی  لحظۀ بعد وزیر امور خارجه گفت که این افراد اگر وز
که به بقیۀ   1981ژانویۀ  4تواند امنیت آنها را حفظ کند". از این رو تا تا فرودگاه "نمی 

انقالبی   ها پیوستند، سر جای خود ماندند. لینگن آمریکائی ارشدی بود که با دولتگروگان 
زارت امور خارجه در در تماس مستقیم بود. او همچنین گاه به گاه به وسیلۀ تلفن با و

 واشنگتن در تماس بود. 
هللا زاده احمد خمینی به محوطۀ سفارت  نوامبر روز دوم گروگانگیری بود، آیت   5روز       

آمد و به نام پدر خود بر اشغال "النۀ جاسوسان" سفارت صحه گذاشت. او به دولت بازرگان  
است ملت ایران مخالفت  اخطار کرد که چنان که به اشغال سفارت اعتراض کند با "خو

اده  فتکرده است". خمینی کوچک "از اشغال پنج ساعتۀ سفارت انگلیس که دو روز قبل ا
رداندن شاپور  گبود نیز حمایت کرد. هدف اشغال سفارت انگلیس این بود که برای باز

ها اللهیوزیر شاه ایران به انگلیس فشار آورده شود. هنگامی که حزب بختیار آخرین نخست 
کند و در فرانسه است، بدون اصرار بر موضوع  ریافتند که بختیار در انگلیس زندگی نمی د

 زمین سفارت را ترک کردند.
از آغاز تا پایان دوران طوالنی و پرعذاب گروگانگیری، در هر مطلبی که به وسیلۀ       
 گردید.شد اظهارات ضد و نقیضی بیان می های گوناگون سرهم می دسته 
یک ماه پس از اشغال سفارت، چند تن از رهبران انقالبی، منجمله شخص خمینی گفت       

که دانشجویان، سفارت را به عنوان یک "برگ برنده" اشغال کردند "چرا آمریکا شاه را 
 گران واحدهای مجاهدین واقعأ اعتقاد داشتند که ورود شاه به  در اختیار دارد". اکثر ستیزه 

1.Jerry Poltkin  2 .Bruce Laingen 3 .Michael Howland 
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ایاالت متحده، اولین گام توطئۀ ضدانقالبی برای سرنگونی رژیم خمینی است. مشوق این  
بخش فلسطین بود که برخی از آنها  پیمان و معلم مجاهدین، سازمان آزادیگیری، همنتیجه 

روز اول نوامبر در ریزی اشغال سفارت آمریکا همکاری کرده بودند. حوادث در برنامه 
اش ابراهیم یزدی، در یک جلسۀ از قبل تعیین  الجزیره که بازرگان و وزیر امور خارجه 

هائی که از شده با زبیگنیو برژینسکی انگیزۀ بیش از اندازۀ لزوم فراهم کرده بود تا برنامه 
  بهار طراحی شده بود به مرحلۀ اجرا درآید. پس از اشغال سفارت، بازرگان بالدرنگ

المللی مسئولیت خود را اجرا خواهد ای صادر کرد که دولت او در قبال قوانین بین اعالمیه 
وزیر اجازه نخواهند جویان و بنیادگرایان به نخست کرد. به زودی روشن گردید که ستیزه 

نوامبر استعفا کرد و اولین   6ها اعمال قدرت کند. بازرگان روز داد تا در مورد گروگان
هیچ اضطراب و آشفتگی، خمینی  وجود آوردو بیهای فراوان دولت را بهرانبحران از بح

بالدرنگ دستور داد که شورای انقالب قدرت را به دست گیرد، برای قانون اساسی جدید  
پرسی کنند و مقدمات را برای برگذاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم آورد. اسالمی همه 

 میان نیاورد.   ها مطلقأ ذکری بهخمینی از گروگان 
کاری، خمینی از پیشنهاد مالقات بازرگان با  ... از قرار معلوم به علت سهو و مسامحه      

برژینسکی، قبأل مطلع نشده بود. بدین ترتیب این بار خمینی، مستعد پذیرفتن استعفای  
وزیری به عنوان عضو  وزیر بود. به هر حال بازرگان حتی پس از ترک مقام نخست نخست 
 ی انقالب باقی ماند. شورا
کرد که  ... در چند روز اول اشغال سفارت، دولت آمریکا، مثل غالب ایرانیان فکر می      

نوامبر،   5قضیه به زودی حل خواهد شد. سایروس ونس وزیر امور خارجۀ آمریکا روز 
  وزیر تلفن کرد که مسئولیت ایران رو بازرگان، به نخستاطالع از فرپاشی دولت میانه بی

المللی و آزاد کردن اسیران را اجرا کند. دو فرستادۀ ویژه، رمزی را بر حسب قوانین بین 
کالرک دادستان اسبق آمریکا که دسامبر قبل خمینی را در پاریس مالقات کرده بود، و  

در ایران   1960های ویلیام میلر که به عنوان یک کارمند خدمات خارجی در اوایل سال
ک جزو کارمندان کمیتۀ اطالعات منتخب مجلس سنا بود، شامگاه  خدمت کرده بود و این

ششم نوامبر، آمریکا را به قصد تهران ترک کردند. روز بعد، بیشتر به دلیل این که شورای 
بست رد  انقالب نتوانست تصمیم بگیرد که چه باید بکند، خمینی این کوشش را برای حل بن 

نوامبر که دستور   15انبول پیاده شوند و تا کرد. کالرک و میلر مجبور شدند که در است
مراجعت از واشنگتن صادر شد همانجا ماندند. زمانی که در ترکیه منتظر ورود به ایران  

بخش فلسطین دیدار کردند. بودند که تحقق نیافت، با نمایندگان سطح پائین سازمان آزادی
بخش فلسطین را برای آزادی کالرک و میلر و نمایندگان فلسطینی، ابتکارات سازمان آزادی

ها بر  ای حاصل نشد، چرا که این زمان فلسطینی ها مورد بحث قرار دادند اما نتیجه گروگان 
)کارتر دستور مباحثات داخلی و پیشرفتۀ ایرانیان در اتخاذ تصمیم نفوذ مختصری داشتند ...  

روادید تمام ایرانیان را مورد بررسی قرار دهند و کسانی را که هنگام اقامت در آمریکا  داد(  
نوامبر کارتر معاملۀ نفت را با ایران   12اند اخراج کنند ... در تخلفاتی را مرتکب شده 

متوقف کرد ... دو روز بعد، کارتر وجوه نقد و طالی سپردۀ ایران را در ایاالت متحده و  
شد توقیف کرد.  میلیارد دالر می  8تا  7های آمریکا در خارج که بین در شعب بانک 

های کشور  پرزیدنت کارتر، چند ساعت از دستور شورای انقالب مبنی بر انتقال سرمایه 
های آمریکا این اقدام را به عمل آورد ... هر چند اعضای شورای انقالب از این  از بانک

 جمهوری آمریکا آنها را زیر ضربه گرفته  ه رئیس حرکت کارتر متعجب نشدند اما از این ک
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 بود خشمگین بودند. 
ها  های خود را برای آزادی گروگاننوامبر، شورای انقالب رئوس درخواست  13روز       

اعالم کرد: پذیرفتن این که شاه یک جنایتکار است و باید به ایران تسلیم شود، تمامی  
ه شده است مسترد گردد و مداخله در امور ایران وجوهی که توسط شاه از ملت ایران دزدید

متوقف شود. قبل از این که ایاالت متحده بتواند در مقابل پیشنهادات شورای انقالب 
اظهارنظر کند و یا برای چاره اندیشی مجال پیگیری موضوع را به صورت محرمانه  

یط شورای انقالب را گرانی که سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند شراداشته باشد، ستیزه
ها به محاکمه  علنأ رد کردند و تأکید کردند که اگر شاه به ایران مراجعت نکند گروگان 

نوامبر گفت که اسیران باید   20کشیده خواهند شد. خمینی با این عقیده همگام شد و روز 
 ها محاکمه شوند. در دادگاه

تر سخنگوی وزارت امور خارجه  در همان روز بیانیۀ کاخ سفید که توسط هودینگ کار     
آمیز برای حل مشکل منعکس گردید، پاسخ داد که هرگاه ایاالت متحده نتواند یک راه صلح

ها را" مورد توجه قرار دهد. وزارت خارجه  پیدا کند ناچار خواهد بود "تا سایر درمان 
بر حمله به  منشور ملل متحد که "در برا  51متذکر شد که ممکن است ایاالت متحده به مادۀ  

المللی دفاع را هر عضو سازمان ملل تا اقدام شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین 
گران متقابأل پاسخ  حق ذاتی و جداناپذیر هر فرد و جمع" شناخته است متوسل شود. ستیزه

 ها کشته خواهند شد. دادند که هرگاه ایاالت متحده به ایران حمله کند گروگان
گران سفارت را تصدیق کرد و گفت "ما  امبر خمینی اظهارات اشغالنو 22روز      
 اند جلوگیریاینک خیلی احساساتی شده  توانیم از انفجار سفارت توسط دانشجویانی که نمی

 کنیم". 
پوست و زن را آزاد کردند تا ایام شکرگزاری اسیر سیاه  13در همان روز مهاجمین      

گران اعالم کردند که این امر نشان  الت متحده بگذرانند. اشغالهای خود در ایارا با خانواده
 دیدۀ آمریکا نشان دهند"... های ستمنیت آنها است تا "همدردی ایرانیان را با اقلیتحسن 
  25ایاالت متحده از کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل، برای تشکیل جلسه در روز       

حتمال اقدام در سازمان ملل در کمتر از سه هفته دومین  نوامبر، حمایت خود را اعالم کرد. ا
بحران دولت را به بار آورد. آیا ایرانیان باید در اجالسیۀ سازمان ملل شرکت کنند یا نه؟  

های جدی صدر و زیر امور خارجه خواستار رفتن به نیویورک بود، اما بعد از درگیری بنی
درنگ او را از الب رد شد. خمینی بی صدر توسط روحانیت افراطی شورای انقنظر بنی 

نیویورک نخواهد رفت و کشور    اعالم کرد به  زاده را کهکرد و صادق قطب   مقام خود عزل 
دسامبر شورای  4او به هیچ عنوان در مباحث سازمان ملل شرکت نخواهد کرد ... در 

گرفت. تنها   را نادیده 457را تصویب کرد ... دولت خمینی قطعنامۀ  457امنیت قطعنامۀ  
متحده  رو خط امپریالیستی ایاالت بود که سازمان ملل "دنباله  اظهارنظر دولت خمینی این

 است".
المللی الهه اقامۀ دعوا  نوامبر، ایاالت متحده در دادگاه بین  29هفتۀ قبل از آن، روز      

و دستور داد   دسامبر دادگاه به نفع پیشنهاد آمریکا رأی داد  15کرد ... هنگامی که در روز  
که زندانیان آزاد شوند در تهران اظهارنظری به عمل نیامد و مطبوعات به مدت سه روز  
هیچ خبری در مورد آنها منتشر نکردند. حتی بعدها دولت ایران اظهارنظر خود را به این  

 محدود کرد که بگوید دادگاه الهه "ابزار دست غرب است".
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 (1365زاده، اسماعیل میثمی، تهران، ستیالئی، حسن ابراهیم)مؤلفان علی ا شناسیاز کتاب زیست 

 ها: ویتامین 
زائی ندارند و در ای از مواد غذائی هستند که اصوأل ارزش انرژیها دسته ویتامین      

کنند ولی وجود آنها به مقادیر بسیار کم برای ها نیز شرکت نمیها و بافت ساختمان سلول
ها کامأل ضروری است و کمبود آنها موجب عوارض ئی سلولانجام فعل و انفعاالت شیمیا

ها به  ها قبل از این که ارزش ویتامین رسد که مدتشود. به نظر میو امراض گوناگون می 
طور عملی شناخته شده بود. بقراط، پزشک شهیر  طور علمی شناخته و بررسی شود به 

کرده است که امروز  کوری عصارۀ جگر را تجویز مییونان قدیم برای عارضۀ شب 
هائی که به  بسیار غنی است. استفاده از آبلیمو در کشتی  Aدانیم جگر از نظر ویتامین می

دانیم که آبلیمو از بهترین منابع  اجباری شد و امروز می  18رفتند در قرن  سفر دوردست می 
نوع آنها    12اند ولی قریب به  ویتامین شناخته شدهاست. امروز قریب چهل نوع    Cویتامین  

برای تغذیۀ انسان ضروری هستند و باید در جیرۀ غذائی به طور مرتب وجود داشته باشند.  
دو دستۀ    ها دارای خواص شیمیائی و فیزیولوژیکی متنوعی هستند و به طور کل به ویتامین 

محلول در آبند و  C و  Bهای شوند. ویتامین محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می 
 شوند.در چربی حل می   A, D, K, Eهایین ویتام 
: یا آسید اسکوربیک اولین ویتامینی است که ساختمان شیمیائی آن شناخته  Cویتامین      

تر است یعنی  ثبات ها است. از همۀ آنها بی ویتامین ترین شد. از نظر فرمول ششیمیائی ساده 
واص ویتامینی خود را از دست در اثر ماندن یا جوشیدن مقدار زیادی از آن تجزیه شده خ

  ز نظر کیفی و کمی بیش از هر ویتامین دیگر مورد نیاز انسان است ادهد. با این حال می
شود، از نامیده می  Scurvyکه به نام اسکوروی  Cو سرانجام بیماری فقدان ویتامین 

رۀ ها و دیواهای معروف تاریخ پزشکی است. در این بیماری پوست، لثۀ دندان بیماری 
شود و خستگی  دهد. وزن کم میهای مکرر زیرپوستی رخ میها خراب شده خونریزیرگ

میرد. در شود. در صورت ادامۀ عارضه انسان می شدید عضالنی و عصبی مستولی می 
گیر خود کرده بود. هر  میالدی این بیماری به شدت مردم اروپا را گریبان  17و  16قرن 

کرد مد و یا در اثر از بین رفتن محصول قحطی بروز می آبار که شهری به محاصره درمی
های دریائی اکتشافی و طوالنی،  شد. در مسافرتکمبود سبزی و میوه موجب این بیماری می 

آورد. واسگو دوگاما کاشف معروف پرتغالی  اسکوروی خسارت جانی فراوان به بار می 
داد، دو سوم خدمۀ کشتی خود  می هنگامی که سفر دریائی خود را به دور دماغۀ امید انجام 

را در اثر ابتال به اسکوروی از دست داد. امروزه در بسیاری از مناطق دنیا که به علت  
شرایط اقلیمی ناگوار و یا فقر و قحطی دسترسی به غذای تازه میسر نیست بسیاری از  

فرد بالغ به   شوند. نیاز بدن یک ویژه اطفال از این بیماری رنج برده گاهی تلف میمردم به 
شود زیرا گرم نیز تجویز می میلی  75گرم است ولی معموأل تا  میلی   50روزانه    Cویتامین  

. اطفال و زنان آبستن و شیرده به مقدار بیشتری  ویتامین ضرری ندارداضافه خوردن این 
فرنگی و مرکبات  های تازه به خصوص توت در میوه   Cویتامین نیاز دارند. ویتامین  از این  

  100شود. یک لیوان کوچک آب پرتقال یا ده عدد توت فرنگی حدود وفور یافت می  به
 کند. فراهم می Cگرم ویتامین میلی
فرنگی نیز به ترتیب دارای مقادیر زمینی و گوجه گل کلم، اسفناج، کلم، لوبیا، سیب      

یجات به مقدار چشمگیری از این مادۀ حیاتی هستند. در اثر پختن میزان این ویتامین در سبز
ها یا استفاده از آنها  یابد. همچنین نگهداری و انبار کردم میوه نصف تا یک سوم کاهش می 
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کاهد. این ویتامین در  آنها می  Cبه صورت کنسرو و یا خشک نیز از میزان ویتامین 
بسیاری از فعل و انفعاالت شیمیائی بدن نقشی به عهده دارد و در بسیاری از موارد به  

عمل  )در واقع یک ماده دهنده و گیرندۀ یون ئیدروژن( یک عامل اکسیداسیون و احیاء  عنوان
ثباتی و خراب کند. در واقع همین خاصیت ویژۀ آسید اسکوربیک است که موجب بیمی

شود زیرا در طول زمان این ملکول اکسید شده و با تغییر کیفیت  شدن آن پس از مدتی می 
 دهد.خود را از دست می شیمیائی، خاصیت فیزیولوژیکی

شوند به خانوادۀ  هائی که در آب حل می : دستۀ دوم از ویتامین Bهای ویتامین      
معروفند زیرا اینها چند ویتامین هستند که از نظر ساختمان شیمیائی و نحوۀ    Bهای  ویتامین 

،  2B، ویتامین  1Bها عبارتند از ویتامینهای زیادی هستند. این ویتامین عمل دارای شباهت
های  همچنین موادی نیز وجود دارند که جزو خانوادۀ ویتامین  12B، و ویتامین6Bویتامین 

B   اند. تمام این مواد در فعل و انفعاالت  عدد مشخصی متمایز نشده شوند ولی با  محسوب می
کنند یعنی موادی هستند که در حضور آنها بعضی  عمل می  شیمیائی بدن به صورت کوآنزیم 

، 12Bدهند. به استثنای ویتامین  ها فعال شده و عمل کاتالیزاتوری خود را انجام میاز آنزیم
روند.  هائی هستند که در چرخۀ کربس به کار میویتامین الذکر جزء های فوق بقیه ویتامین 

)در مغز  هائی که تولید گلبول قرمز و هموگلوبین به عنوان کوآنزیم در آنزیم 12Bویتامین 

ها در  کند. با توجه به نقش بسیار مهم این سری ویتامین دخالت دارند، عمل میاستخوان( 
وجب خستگی و ضعف و اختالالت عمومی و  متابولیسم بدن، بدیهی است که کمبود آنها م

به خصوص اختالالت عصبی و مغزی شده سرانجام باعث عوارض رفتاری مانند افسردگی 
ای را در بافت  شوند. کمبود زیاد از حد بعضی از آنها امراض و اختالالت ویژه و غیره می 

در خاورمیانه  ها بری که قرن . بیماری بریبری()مانند بیماری بریشود عصبی موجب می 
شایع بود و با ضعف و تحلیل رفتن اعصاب محیطی، الغری و تحلیل عضالت دست و پا  

)سبوس  در بدن است. چون پوستۀ دانۀ برنج  1Bشود، نتیجۀ کمبود ویتامین مشخص می

که حاوی مقدار زیادی از این ماده است هنگام عمل آوردن و سفید کردم برنج در   برنج(
شود عاری از رود، برنجی که در غذا مصرف میکوبی از دست میهای برنجکارخانه 
کند.  است. اضافه کردن سبوس برنج یا گندم به غذا این کمبود را جبران می   Bهای  ویتامین 

توان در حیوانات نیز مشاهده کرد. اگر به کبوتری به مدت سه  این تأثیر را در عمل می
شود، تمام عالئم اختالالت عصبی را نشان  هفته برنج خشک و سفید و بدون سبوس داده 

تواند سرپا به ایستد و قدرت پرواز نیز از دهد. در اثر ضعف اعصاب پاها پرنده نمی می
شود. حال اگر به رژیم غذائی او سبوس برنج اضافه شود پس از یکی دو روز او سلب می

 یابد. بهبودی کامل می 
هائی که در  افتد زیرا باکتری به ندرت اتفاق می در انسان  Bهای فقدان کامل ویتامین      

کنند قادر به سنتز این مواد هستند و از این راه بخشی از نیازهای ویژۀ روده زندگی می
در   Bهای شود ولی این طریق معموأل کافی نیست بنابراین وجود ویتامین غذائی تأمین می 

شود. میزان مورد احتیاج  گ می موجب مر Bهای غذا الزامی است. فقدان کامل ویتامین 
کند ولی به طور کلی آدم بالغ بین  روزانه برای تغذیۀ صحیح نسبت به نوع ویتامین فرق می

فقط به میزان سه کیکروگرم    12Bها را الزم دارد. ویتامین  یک تا ده میلیگرم از این ویتامین 
بدن به انرژی برای ماده سازی در روز الزم است. البته هنگام رشد که نیاز  )سه میلیونیم گرم(  

شود نیاز به این مواد نیز به طور نسبی بیشتر است. اغلب غذاها کم و بیش حاوی  بیشتر می 
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های غالت، به ویژه سبوس آنها، جگر و گوشت از  هستند ولی دانه  Bها گروه ویتامین 
 هستند.  12Bویتامین  کلی فاقد  هستند. غذاهای گیاهی به   12Bها  بهترین منابع غذائی ویتامین 

را نام  A, D, K, Eهای توان ویتامین های محلول در چربی میاز مهمترین ویتامین      
رساند که برای خوردن  ها در چربی بسیار مهم است زیرا می برد. مستلۀ حاللیت این ویتامین 

 داری که حاوی آنها هستند خورده شود.آنها باید غذاهای چربی 
: این ویتامین یک نوع چربی است و به صورت کامل در شیر، کره و پنیر  Aویتامین      

های کبد قادر به تجمع و انبار کردن این ویتامین هستند، به طوری که  شود. سلولیافت می 
  Aجگر گوساله و ماهی به طور نسبی بیش از صد برابر شیر و بیست برابر کره ویتامین 

به وفور وجود دارد  Aمادۀ ویتامین و سبزیجات و هویج نیز پیش  دارا است. در حبوبات 
شود. یک انسان بالغ در شبانه روز حدود  تبدیل می  Aکه پس از جذب در جگر به ویتامین 

های آبستن و شیرده  نیاز دارد ولی نیاز اطفال در حال رشد و زن  Aیک میلیگرم ویتامین 
های گیرندۀ نور در شبکیۀ چشم، در نگهداری در کار سلول Aخیلی بیشتر است . ویتامین 

زا و در رشد  های بیماریبافت پوششی و پوست بدن، در ایجاد مقاومت در برابر میکروب 
)کمی دید در کوری : در غذا موجب شب Aهای بدن مؤثر است. کمبود ویتامین اغلب بافت 

، خشکی و تورم چشم، کمی مقاومت در مقابل امراض میکروبی و خرابی پوست  شب(
باید حد تعادل و نیاز را رعایت کرد زیرا مصرف بیش از   Aشود. در مصرف ویتامین  می

، خرابی پوست، سر درد، )تهوع و استفراغ(حد نیاز مضر است و موجب اختالالت گوارشی  
 شود. ها میخستگی و تورم استخوان 

شود و در ها محسوب می چربی وجز A: این ویتامین نیز مانند ویتامین Dویتامین       
شود. مقدار مورد نیاز آن  مرغ و روغن ماهی یافت می غذاهای حیوانی چرب به ویژه تخم

میلیگرم است ولی همین مقدار کم نیز اغلب در جیرۀ غذائی روزانه   10روز فقط  در شبانه 
یژۀ این ویتامین این است که در انسان و بسیاری از حیوانات  شود. از خصائص و یافت نمی 

تواند از یک مادۀ مشابه که در پوست وجود دارد در مقابل اشعۀ آفتاب ساخته  این ماده می 
کند  شود. از این رو نیاز به خوردن این ویتامین در مردمی که در کوه و دشت زندگی می

شوند بالنسبه کمتر از مردمی است که در شهرها  مند می و از نور آفتاب به قدر کافی بهره
نه تنها خود به رشد بدن کمک کرده تکثیر و رشد بافت استخوانی    Dکنند. ویتامین  زندگی می

شود و به رسوب شود، بلکه وجود آن سبب افزایش جذب کلسیم از روده میرا سبب می
ها کمک  ه رشد استخوان کند. زیرا افزایش جذب کلسیم بکلسیم در استخوان نیز کمک می 

شوند. در  به قدر کافی نخورند به بیماری راشیتیسم مبتال می  Dکند. اطفالی که ویتامین می
های دست و پا کج شده اغلب به طور  ویژه استخوان های بدن بهاین بیماری استخوان
  Aتواند مانند ویتامین نیز می  Dکنند. مصرف بیش از حد ویتامین ناهنجاری رشد می 

خطرناک باشد. عالئمی مانند تهوع، اسهال، کم شدن وزن، خرابی کلیه و در مورد زنان  
 آبستن صدمه به جنین در حال رشد، از عوارض مصرف بیش از حد این ویتامین است. 

شود و مقدار کمتری  در سبزیجاتی مثل کاهو به وفور یافت می  K: ویتامین Kویتامین      
هائی که در دستگاه گوارش انسان  گوشت وجود دارد. باکتریاز آن در حبوبات و میوه و 

سازند. ای مرتفع می کنند با ساختن این ویتامین نیاز انسان را به طور قابل مالحظه رشد می
در بدن کمک به انعقاد خون است ... انعقاد خون که شامل یک   Kمهمترین عمل ویتامین 

گیرد، مهمترین  ها صورت می حل بریدگیهای شیمیائی و آنزیمی است و در مسری واکنش
عامل جلوگیری از خون ریزی و اتالف خون از بدن است. یکی از مراحل انعقاد خون فقط  
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پذیر است. نوزادان در چند روز اول در دستگاه گوارش خود انجام  Kبا حضور ویتامین 
رت ابتال به زخم  دارند و در صو  Kاصأل باکتری ندارند، از این رو نیاز حیاتی به ویتامین  

به شیر آنها   Kپوستی یا بریدگی ممکن است از خونریزی تلف شوند مگر این که ویتامین 
  30روزانه  Kاضافه شده یا به بدنشان تزریق شود. میزان نیاز بدن آدمی به ویتامین 

 میلیگرم است. 
ر بسیاری  : نیاز انسان به این ویتامین هنوز به درستی مشخص نشده است. دEویتامین       

شود. یک نکتۀ  موجب اختالالت تولید مثلی و عصبی می Eاز جانوران فقدان ویتامین 
های محلول در چربی این است که مثل هر چربی دیگر برای جالب در این مورد ویتامین 

ای، که معموأل در جذب جذب آنها باید صفرا ترشح شود و سایر عوامل کبدی و لوزالمعده
کنند، نیز درست کار کنند. در غیر این صورت با وجود آن که به میزان  ها دخالت می چربی

کافی از آنها خورده شود، عوارض کمبود آنها ظاهر خواهد شد زیرا جذب به خوبی صورت  
 نخواهد گرفت. 

 
 (1363)عبدالرفیع حقیقت )رفیع(، تهران، انتشارات فلسفه،  از کتاب جنبش زیدیه در ایران 

 زید علوی در ایران و تأسیس دولت علوی زیدی در مازندران:بن قیام و خروج حسن 
طاهر، و عبدهللا بن هارون، خادم محمد بن داد جابر بنهنگامی که مردم طبرستان از بی     

اوس بلخی به جان آمدند دست توسل به  طاهر پیشکاری وی محمد بن عبدهللا بن سلیمان بن 
انصاف آنان پنهانی به  دولت عباسیان و عمال بی   دامن دعات علوی دراز کردند که بر ضد

کردند. سران مردم طبرستان  فعالیت پرداخته و آشکارا ابراز مخالفت و نفرت و دشمنی می 
قاسم  عبدالرحمن بن علی بنابراهیم بن بعد از تماس و ابراز همکاری با علویان، محمد بن 

ت مورد احترام عمومی را که  اسادیکی از  عطالبابیعلی بن حسن بن زیر بن حسن بین بن 
به رهبری و سرداری انتخاب کردند و از   1در رویان مازندران در بقعۀ کجور ساکن بود

ابراهیم چون خود را برای این امر خطیر شایسته  وی تقاضای قبول بیعت نمودند. محمد بن 
خواهر خود  دانست به تقاضای مردم طبرستان تن در نداد، ولی آنان را به نزد شوهر نمی

و از پیروان پرشور فرقۀ زیدیه بود، راهنمائی    2زید علوی که در ری اقامت داشتحسن بن 
زید علوی است که مردی فعال و  کرد و گفت: کسی که از عهدۀ این مهم برآید حسن بن

باشد. و اگر نوشتۀ من نزد او برید با درخواست شما موافقت  قدرتمند و شایسته و کاردان می 
وندا امید با دوسپانی تقاضانامۀ خود  رد. سران مردم طبرستان به ریاست عبدهللا بنخواهد ک

ابراهیم نامۀ برادر زن او محمد بن زید علوی به ری فرستاد و سفارشعنوان حسن بن را به
 را نیز همراه آن کردند. 

که    عطالبیابعلی بنحسن بن زید بن حسن بناسماعیل حالب الحجارۀ بن زید بن حسن بن      
به پیروی از مقررات مذهب زیدیه، که قیام و خروج با شمشیر بود، سری پر شور و دلی 

آنان داشت هنگامی که نامۀ  آرزومند برای مقابله و جنگ با حکومت عباسیان و عمال 
نامۀ برادر زن خود را خواند عبدهللا وند امید، مهتر و رئیس ناراضیان طبرستان و توصیه 

 آمادگی خود را برای  اوضاع طبرستان و مردم آنجا به درستی آگاه شد و از چگونگی
ابراهیم در کجور مازندران مشهور به زیارتگاه سید کیا دبیر صالحات است و مردم آنجا را . بقعۀ محمد بن1

 خوانند.مزار سلطان کیمدور می
ل غرب ری به ویژه ونک و اوین  های شما های پیشین نوشته شد در این زمان دهکده. همانطور که در ورق 2

 اند.های مهم فرقۀ زیدیه در ایران بودهزاد )فرزاد( و کن، از کانونو فرح
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جنبش مردم طبرستان بر ضد عباسیان و عمال آنان در ایران به طور آشکار اعالم  پیشوائی  
 داشت.

زید  پس از مراجعت مردم طبرستان و اطمینان از پشتیبانی مردم آن سامان حسن بن      
علوی بالفاصله دعوت خود را آغاز کرد و با گروه هواداران خود از ری به سعیدآباد رفت  

های اطراف را که از ظلم عمال طاهریان، که در حقیقت آنان را نایبان  و مردم دهکده
  25مید، به ستوه آمده بودند از منظور خود آگاه ساخت. و در روز  حکومت عباسیان باید نا

های سرحد بین گیالن و طبرستان و در هجری به قصبۀ کالر از آبادی 250رمضان سال 
جلگۀ کالردشت حالیه رفت و مردم دست یاری و همکاری به او دادند و با وی به پیشوائی  

ایران بیعت کردند و بدین ترتیب نهضت   انصاف آنان درقیام بر ضد عباسیان و عمال بی 
الحق الی الخلق یا داعی زید علوی لقب داعیعلویان در طبرستان آغاز گردید و حسن بن 

کبیر یافت و این روز را مورخان نخستین روز فرمانروائی داعی کبیر مؤسس علویان در 
لوس و نیروس  زید علوی به مردم چابناند. پس از این واقعه حسن طبرستان ثبت کرده 

نوشت و داعیان خود را برای تبلیغ به نواحی اطراف فرستاد و روز بعد به دیه خورشید  
اوس که گرویدند. در این موقع علی بن ها دسته دسته به او میرفت. در بین راه اهالی دیه

زید کم و بیش آگاه شده بود، از پیشروی  قبأل از جریان رابطۀ مردم طبرستان با حسن بن 
زید روز اوس شتافت. حسن بن در بیم شد و برای تسلیم گزارش امر به سوی محمد بن  سید
ابراهیم شنبه بیست و هفتم رمضان به کجور رفت و سادات آن نواحی به اتفاق محمد بن پنج 

زید استقبال کردند. داعی کبیر روز عید فطر به مسجد کجور رفت و پس  علوی از حسن بن 
ر رفت و پس از خواندن خطبه و جبل توجه و رضایت مردم، آنان  از ادای نماز باالی منب

داد.  ععلیرا به قیام علیه عمال عباسیان غاصب برانگیخت و وعدۀ پیروزی تحت لوای آل
مسرور  نصر و عقیل بن عباس، و علی بن زید پس از فرود آمدن از منبر محمد بن حسن بن 

محمد مهدی حنفی فرستاد و از او بن را به نمایندگی از طرف خود به چالوس نزد حسین
محد حنفی به مسجد جامع شهر رفت و از مردم  خواست تا پیروی فرمان او شود. حسین بن 

اوس چون وضع را چالوس به پیشوائی داعی کبیر بیعت گرفت. جماعتی از یاران محمد بن 
قارون  یار بن شهراسب و سالح گریختند، برخی از آنان به جعفر بن بدین منوال دیدند، بی 

 باوند در طبرستان بود پناه بردند. که بازماندۀ آل
 

داغی، تهران، انتشارات برگ، مهدی قراچه)دکتر الرنس اشتاین های شیرین نوجوانیاز کتاب سال

 (1375یاسمن، 
 علل چاقی:

به شدت اضافه وزن دارند. چاقی های آمریکائی( )نوجوانها درصد از نوجوان 15تقریبأ      
های چاق از شدت بیشتری برخوردار شود اما چاقی در نوجوان در نوجوانی شروع می

درصد   15در نوجوانی حدود    )سرعت سوختن کالری در بدن(است. چرا؟ میزان متالولیسم بازال  
ها دسترسی بیشتری ها در مقایسه با بچه یابد. اگر به حقیقت توجه کنیم که نوجوان کاهش می

 شود.سرپائی دارند، نتایج عادت بدغذائی در دوران کودکی تشدید می  به غذاهای آماده و
دادند: چاقی از آن رو  های قبل چاقی را به علل روانی نسبت میمتخصصین در سال      

خورند تا آن را شان زیاد غذا می است که اشخاص به دلیل برآورده نشدن نیازهای روانی
عمل آمده، چاقی بیش از آن که علل روانی داشته  به   هایجبران کنند. اما با توجه به بررسی

باشد موضوعی در ارتباط با پزشکی است. علت چاقی بسیاری از اشخاص این است که 
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سوزاند. به سبب موقعیت شیمیائی بدن،  های بدن را نمیبدنشان به سرعت الزم کالری
افراد وزن کم کردن هم    شوند. برای این دسته ازهای چاقی و چربی بیشتر انباشته می سلول

 دشوار است. گرایش به چاقی تا حدودی نیز ارثی است. 
های چاق میل به الغر شدن دارند اما مشکل آنها  چه باید کرد؟ در عمل همۀ نوجوان      

های های چاق شیوه نوجوان ها و  دانند. برای بچه این است که راه رسیدن به این مهم را نمی
ها برنامۀ غذائی با  توان از آنها استفاده نمود. در اغلب این روشیجالبی وجود دارد که م

آموزش خودآگاهی )اطالع از این که کی و چرا غذا می خوریم(، تغییرات رفتاری )روی 
های غذا، و یا راه رفتن قبل از خوردن میز گذاشتن قاشق و چنگال در فاصلۀ برداشتن لقمه 

درصد   70تا  50شود. متأسفانه ر واقع میغذای سبک( و حمایت دوستان همسال مؤث
کنند با توقف برنامه مجددأ وزن از دست  ها وزن کم می انی که به کمک این برنامه نوجوان 

آورند و به همین دلیل اغلب متخصصین معتقدند که مدیریت وزن باید  رفته را به دست می 
 است؟ پدر و مادر نباید: در منزل شروع شود. اما در این میان از پدر و مادر چه ساخته 

خود به   را به رخ او بکشند و از آن حرف بزنند. نوجوان  پیوسته وزن نوجوان  -

داند که دارای وزن اضافی است. تا زمانی که خود او موضوع را خوبی می

 وزن او اشاره نکنید.اخته شما به مشکل اضافه سمطرح ن

غرولند کردن به احساس فرزند شما  خود را به دلیل چاقی تحقیر نکنید.  نوجوان  -

 سازد.دار مینفس و را خدشه زند و عزت لطمه می 

اصرار به این نکنید که فرزند شما از یک برنامۀ شدید غذائی پیروی کند.   -

سازد.  های بیرونی پرخوری را متوقف نمیهایش را شمارش نکنید. کنترل لقمه 

 ن خود را بیاموزند. های پروزن خود باید راه کنترل غذا خوردنوجوان 

پدر و مادر باید غذا خوردن منطقی و تمرینات ورزشی را به همۀ افراد خانواده توصیه       
کنند. هدف شما باید این باشد که از پرخوری جلوگیری کنید. هدف هرگز محروم کردن یا  

در ستون "سالمتی   Jane Brodyخجالت دادن کودک پروزن نیست. جین برودی 
 یسد: نوشخصی" می

ریزی کنید و تا حد امکان غذاهای مغذی اما بدون  زمان صرف غذا را برنامه  -

چربی تهیه ببینید ... از فرزند خود بخواهید که سه وعده غذا و به ویژه صبحانه  

های غذا طفره های پروزن اغلب از خوردن بعضی از وعدهرا مصرف کند. بچه 

باقی ماندۀ صرف غذا کنترل به اندازۀ های روند و به همین دلیل در وعده می

 دهند.خوردن را از دست می

برای همۀ افراد خانواده غذای واحدی بپزید. از تهیۀ غذاهای جداگانه برای فرزند  -

 پروزن خود خودداری کنید. سعی کنید غذای مطابق میل فرزندتان تهیه ببینید. 

دون چربی به جای  هیچ غذای به خصوصی را از برنامه حذف نکنید. از گوشت ب -

های چرب استفاده کنید. مرغ و ماهی را به جای سرخ کردن آب پز یا  سوسیس

 کباب کنید. 

گیرد کالری تهیه کنید. غذاهائی بپزید که خوردنشان وقت می غذاهای پروزن و کم  -

 و یا به جویدن زیاد احتیاج دارد )ساالد، سبزیجات، سوپ ...( 

 پزی پر اب هر کس را از روی چراغ خوراکبرای کنترل اندازۀ غذای افراد بشق -
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کنید. از قرار دادن سینی غذا روی میز شام یا ناهارخوری خودداری کنید. به  

فرزند خود توصیه کنید تا حدود سیر شدن بخورند و از خوردن غذای بیش از آن  

 خودداری کند.

ان در های اصلی غذا برای فرزدتکالری بین وعده روزی دو تا سه وعده غذای کم  -

 نظر بگیرید. میوه، سبزیجات، ذرت بوداده )پاپ کورن(، آب میوۀ یخ زده و غیره. 

دقت کنید که غذا در یک یا حداکثر در دو مکان در منزل صرف شود. آشپزخانه  -

خوردن در اطاق    توان به آن اشاره کرد.هائی است که می یا اطاق غذاخوری نمونه 

 را ممنوع کنید.  لگام انجام تکالیف منزخواب یا هنگام تماشای تلویزیون یا هن

توانید در مورد نوع این  خوردن غذاهئی از نوع همبرگر را ممنوع نکنید اما می -

غذاها با فرزندانتان حرف بزنید. مثأل او را متقاعد سازید که به جای چیزبرگر  

زمینی سرخ شده سیب زمینی  به یک همبرگر معمولی قناعت کند یا به جای سیب 

 یا تنوری بخورد. پز آب

خوردن غذاهای پرکالری را در حضور دیگران ممنوع نکنید، به ویژه اگر در   -

 جریان یک میهمانی همه سرگرم خوردن آن غذای به خصوص باشند. 

تحرک هستند و به  های چاق به جای پرخوری کمها و نوجوان بسیاری از جوان  -

ای در های ورزشی مسابقه رشته کنند. کودک چاق در اندازۀ کافی ورزش نمی

  هائی مانند دوچرخه تواند در ورزشگیرد اما می موقعیت مطلوبی قرار نمی

روی و تمرینات با وزنه کامأل  بازی، دویدن، پیادهسواری، اسکیت، شنا، طناب 

االمکان به جای این که سوار اتومبیل  بدرخشند. فرزندانتان را تشویق کنید که حتی

های بیرون شهر و  ی کنند. روزهای تعطیل آخر هفته را به برنامه روشوند پیاده 

 پرتحرک اختصاص دهید. 

های آنها را سرگرم و ذهنشان  هائی را بیاموزید که دست به فرزندان خود سرگرمی -

 را از موضوع غذا دور کند. 

از همۀ اینها مهمتر بگذارید که فرزندانتان بدانند که بدون توجه به این که چقدر   -

 یا درشت هستند آنها را دوست دارید. چاق

های غذائی الغری شدیدی  شوند که از برنامه های چاق اغوا می بسیاری از نوجوان     
ها را از سر  استفاده کنند که نتایج چشمگیر داشته باشد. بهتر است فکر استفاده از این روش

غذائی مصرف مایعات، در  ممکن است با استفاده از برنامۀ  آنها بیرون کنید. یک نوجوان 
کیلو از وزن بدنش بکاهد اما با این کار طرز درست غذاخوردن در شرایط  5دو هفته 

تواند اشتها را زیاد کند و از  شدید غذائی می آموزد. از آن گذشته برنامۀ طبیعی را نمی 
 وارتر کند.بدن را دشکاستن از وزن ساز بکاهد و در نتیجهوسرعت کار متابولیسم یا سوخت 

ای یک کیلوگرم از وزن بدن است. اغلب متخصصین  بینانه کاستن هفته هدف واقع     
کنند. خوردن غذا در حد معقول، روزی نیم  ترکیب رژیم غذائی و ورزش را توصیه می

تواند ای ورزش پرتقال میدقیقه   45ای سه جلسۀ  روی به سرعت مناسب و هفته ساعت پیاده 
کیلوگرم از وزن بدنش بکاهد،   15ن بکاهد. برای نوجوانی که باید تدریجأ از وزن بد

ای یک کیلوگرم وزن کم کردن ممکن است به نظر جزئی برسد و داشتن برنامۀ غذائی  هفته 
 انجامد ممکن است غیرممکن بنماید.ها به طول بی که ماه 
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زمان ان هم بیش    به نوجوانان کمک کنید تا برای خود برنامۀ معقولی تدارک ببینند که مدت
کیلوگرم وزن اضافی در مدت تعطیالت تابستانی   10از اندازه زیاد نباشد. از دست دادن 

توان به  هائی است که میکیلوگرم وزن تا عید کریسمس و غیره نمونه  8یا از دست دادن 
 ان اشاره کرد. 

 
 (1997)بهمن آرمیتی، استکهلم،  از کتاب دین در گذرگاه زمان 

 در ایران: اسماعیلیان 
گذار جنبش اسماعیلیان در ایران حسن صباح است. او احتماأل در قم در خانوادۀ  پایه      

شیعۀ دوازده امامی پا به جهان نهاد. او در جوانی به شهر ری در نزدیکی تهران کوچ  
های کند و در آنجا به آموختن پرداخت تا هم بتواند به شغل دبیری وارد شود و هم به دانشمی

نامۀ حسن صباح را که خود نگارش کرده و  یگری دسترسی پیدا کند. در اینجا زندگی د
نامه دست یافته و آن  هللا پس از سرنگونی قلعه و یا دژ الموت، بدان زندگیرشیدالدین فضل

التواریخ" آورده است: از ایام صبی و زمان هفت سالگی مرا محبت  را در کتاب خود "جامع 
ت و خواستمی که عالمی متدین باشم. جویان و پویان دانش بودم و  انواع علوم بوده اس

مذهب آبای خویش، اثناعشری داشتم. در ری شخص امیره ضراب نامی را دیدم، بر عقیدت  
ای فرمودی. پیش از او ناصرخسرو حجت خراسان، اگر چه او را  مصر، احیانأ فایده خلفای

بوعلی سیمجو و جماعتی انبوه، آن راه گرفته  چیزی میسر نشد. و در عهد سلطان محمود، ا
 سامانی، و جماعتی بزرگان حضرت بخارا این عقیده قبول کرده بودند. بودند و نصر بن 

گفتم مرا در مسلمانی هرگز شک و شبهت نبوده است. در آن که خدائی هست حی،       
قادر، سمیع، بصیر. و پیغمبری و امامی، و حالل و حرامی، و بهشت و جهنمی، و امر  قائم

 و نهی. و پنداشتم که دین و اعتقاد این است که عوام دارند. خصوصأ شیعه ... 
ویم تو را گچه من می شب چون در خواب فکر کنی بدانی که آن    امیره مرا گفت که به      

الزام است. در این میانه مرا از او مفارقت افتاد. و در کتب ایشان، در امامت اسماعیل  
 ماندم... رسیدم فرو میحجت بسیار یافتم. و دیگر بار با ائمۀ مستورین می

یافتم بونجم سراج نام. از او پژوهش این مذهب کردم. او به   از اسماعیلیان دیگری     
شرح و تفصیل تقریر کرد چنان که بر غوامض و حقیقت آن وقوع یافتم. و شخص دیگری  
مؤمن نام بود، که شیخ عبدالملک عطائی او را به دعوت اجازه داده بود. از او عهد و بیعت  

منم بیشتر است. پس چگونه عهد بر تو  خواستم و گفت تو که حسنی درجۀ تو از من که مؤ 
گیرم و بیعت امام از تو ستانم. بعد از الحال )بسیار( عهد بر من گرفت و در رمضان سنۀ  
اربع و ستین و اربعمائه، عبدالملک عطاش، که در آن هنگام داعی عراق بود، به ری آمد 

 باید شد".یفۀ مصر( )خلمرا بپسندید و نیابت دعوت به من فرمود و گفت: "تو را به حضرت 
حسن صباح به نمایندگی از طرف عبدالملک کارگزار   هجری(  469)م    1077حدود سال       

اسماعیلی غرب ایران به مصر رفت. او هنگامی که به آنجا آمد مستنصر خلیفۀ هشتم  
کرد. در آنجا اختالف بر سر جانشینی بین بدرالجمالی و نزار دو  فاطمی فرمانروائی می 

در اوج خود بود. حسن صباح آورده است که مستنصر به او گفت که فرزندم نزار  پسر او 
کند. دستگیر و به زندان  جانشین است و حسن در مصر به شدت بر علیه بدر فعالیت می 

افتاد و بعد اخراج شد. او یک سال و نیم در مصر ماند و در آنجا او دانش و فلسفۀ  
گسترش دین اسماعیلی به ایران آمد و در سرتاسر   اسماعیلیان را آموخت و برای تبلیغ و

 آن به سفر پرداخت. 
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 حسن صباح و قلعۀ الموت: 
حسن صباح بر قلعۀ الموت فرود آمد و آغاز به تبلیغ   م( 1090)هجری  483در سال      

گسترش دین اسماعیلی برخاست و به علت هواداری او از جانشینی نزار، آنان را نزاریان  
برد. او خیلی خشک  ایران نامیدند. حسن صباح همیشه در خانۀ خود به سر می   یا اسماعیلیان

و به عالیق انسانی هیچ گرایشی نداشت و همیشه در حال نوشتن یا بحث کردن بود. او آن  
چنان خشک بود که هنگامی که به پسر او حسین تهمت قتل زدند او پسر خود را گردن زد  

وده است. او همچنین پسر دیگر خود محمد را، برای و پس از چندی آشکار شد که تهمت ب
 شراب خواری و زنا کردن گردن زد.

 امامت: 
حسن صباح باور داشت که تصوری واقعی از وحدانیت خداوند، جدا از حضرت محمد       

وجود ندارد. و امام استقالل و اختیار بر اطالق دارد و در هیچ موردی   - لذا فارق از امام-و  
بند نظرات و احکام امامان پیش از خود نیست. هر امامی در زمان خود حکم  مقید و پای 

 دهد.کند، برای این که او بر دانش واقف است و ما را یاری میمی
)یعنی حسن که خود پیرو مسنتصر و بعد فرزند او نزار بود و آنان را حجت و گاهأ      

و آنان بود. ولیکن بعد از مرگ  شود که امام خوانده است و به شدت پیرگفته می گاهی( 
ها حسن گروهی  شود. در این سالمستنصر و برکناری نزار، پیوند ایران و مصر بریده می

طلب و فاسد اسالمی دهد که بعدها لرزه بر پیکر جامعۀ عیش به نام فدائی را پرورش می
به خواب  کند که هیچ کس از مخالفان آنان به آسودگی اندازد. دورانی را آغاز میمی
رفتند. برای چنین تشکیالنتی وجود یک فرد به نام امام ضرورتی اجتناب ناپذیر بود تا  نمی

 افراد بدو ایمان داشته باشند و پیرو او باشند. 
 ترور مخالفین: 

هجری همۀ نیروهای اسماعیلی را گرد   483حسن صباح با تسخیر الموت در سال      
هجری، آنها به دو شاخۀ فاطمی و نزاریه   518آورد و پس از مرگ مستنصر در سال 

 تقسیم شدند. 
بعد از استقرار در الموت آغاز به تسخیر رودبار و قهستان  )نزاریان(  یاران حسن صباح       
کنند و همزمان  رو خود میهای دیگر اسماعیلی را به تصرف خود یا دنباله کنند و قلعه می

کردند آغاز کردند و این جنگ  نروائی میجنگ با ترکان سلجوقی را که بر ایران فرما
بیشتر به شکل ترور و کشتن مخالفین بوده است. اسماعیلیان این ترورها را این چنین  

کردند که در قرآن فرمان کشتن مخالفین آمده است. محمد در زمان خود مخالفین  توصیف می 
 .1کردخود را ترور می

گذشت و ترور زیادی انجام نگرفت.  ریزی در زمان حسن صباح بیشتر به پایه      
الملک وزیر گیرد کشتن نظام بزرگترین تروری که در زمان حسن صباح صورت می 

 است...  م( 1092)هجری  485سلجوقیان در سال  
بزرگ امید به جانشینی او  م(  1128)هجری  518پس از مرگ حسن صباح در سال      

گمارده شد. او هم چون حسن صباح در کارهای دینی سختگیر بود. در زمان او چند ترور  
کشتند و   م( 1135)هجری  530بزرگ انجام گرفت. نخست خلیفه مسترشد را در سال 

در اصفهان کشتند. پس از   م( 1138)هجری  533جانشین او خلیفه الرشید باهلل را در سال 
به اسالم مطالبی   صاست. زیرا در شرح حال و دعمات حضرت محمد  صین گفته تهمت به حضرت محمد. ا1

 شود.به نام ترور دیده نمی
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  این قتل روحانیون در مسجدها مردم را تحریک کردند و مردم هر کسی را که مشکوک به 
گ امید"  بزردرکذشت و فرزند او "بن   533اسماعیلی بودن بود کشتند. بزرگ امید در سال  

 رهبر اسماعیلیان بود. در دوران او هیچ چیزی روی نداد. 558جانشین شد و تا سال 
 

 ش( 1375م،  1997)اکبر قندهاری، کپنهاگ،  از کتاب آمار ایرانیان مهاجر و پناهنده
هفت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار   م( 1881)ش  1226جمعیت ایران در سال      

ش   1370و در سال )بیست و پنج سال قبل از انقالب مشروطه( وده ب (7،654،000)هزار نفر 
میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و پنج جمعیت ایران به پنجاه )یکصد و ده سال بعد( 

نفر افزایش یافته است. یعنی در مدت یکصد و ده سال جمعیت ایران حدود   (55،837،000)
 1801)سال  189برابر اضافه شده است. در صورتی که جمعیت فرانسه در  ( 7.29)هفت 

سال    189میلیون نفر اضافه شده است. یعنی در مدت    56.6میلیون به    37.6از  م(    1990تا  
 .. جمعیت فرانسه یک و نیم برابر شده است.

نفر   66،720،000 ش( 1374)م  1995سازمان ملل، کل جمعیت ایران را در سال      
برآورد کرده است ... به طور خالصه جامعۀ ایران از لحاظ ترکیب دینی یک جامعۀ  

 ... باقی سایر ادیان هستند( %2سنی هستند.  %8شیعه و  %90مسلمان که حدود  %98)همگون است 
نفر بود. ولی در   49،692م در کشورهای اسکاندیناوی    1989سال  تعداد ایرانیان در       

نفر، در   5،916نفر، در نروژ   48،568نفر، در سوئد  1،182عدۀ آنها در فنالند   1995
 .نفر تبعۀ دانمارک( 3،489نفر مقیم و  7،678)نفر  11،176دانمارک 

تعداد   1993ر سال این کتاب در جدول مربوط به آمار خارجیانی که د 63در صفحۀ       
کشور اتحادیۀ اروپا بیش از دویست هزار نفر بوده است تعداد ایرانیان   15آنها در 

صورت ریز آنها چنین آمده است: در    65نفر قلمداد گردیده و در جدول صفحۀ    216،500
،  1،900، اسپانیا 3،500، یونان 99،100، آلمان 8،200، دانمارک 1،800بلژیک 
،  7،400، هلند 400، لوگزامبورگ 11،100رلند )نامعلوم(، ایتالیا ، ای15،200فرانسه 
، تعداد کل  22،000، انگلیس 39،000، سوئد 800، فنالند 500، پرتقال 5،600اتریش 

 نفر.  216،500
نفر،    97نفر. در استرالیا    4،422روی هم    1994... تعداد ایرانیان در ترکیه در سال       

  44،100( 1995نفر، در عراق )در  8،207در ژاپن  38،920( 1991در کانادا )در 
  261،500در ایاالت متحدۀ آمریکا    1993تا    1951نفر. جمع کل مهاجران ایرانی از سال  

نفر بوده   37،630کأل  1993تا  1983نفر. و تعداد کل پناهندۀ ایران در آن کشور از 
 ت. در سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیس  920، 38است. ولی از 

 
 (1375)اسماعیل اقبال، چاپ اول، تهران،   1332 مرداد  28از کتاب نقش انگلیس در کودتای  

 گیری:نتیجه 
صفحۀ کتاب از جریان مذاکرات دولت ایران با شرکت سابق   205نویسنده در متن      

انگلیس    1332مرداد    28نفت ایران و انگلیس و سرانجام ملی شدن نفت در ایران و کودتای  
 کند:گیری می و آمریکا و سقوط دولت ملی آقای دکتر مصدق، در صفحۀ آخر نتیجه 

خ سیاسی ایران، بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از انقالب یکی از حوادث مهم در تاری     
مرداد نخستین اقدام مشترک دو دولت    28است. کودتای    1332مرداد    28اسالمی، کودتای  

آید. با وقوع  خارجی یعنی انگلیس و آمریکا علیه یک حکومت ملی در ایران به حساب می 
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  رفت و از قانون ملی شدن نفتآوردهای نهضت ملی ایران از بین این کودتا تمام دست
چیزی جز عنوان ملی شدن باقی نماند اما اثراتی که حادثۀ مزبور در جامعۀ ایران به جا  

 گذاشت نقش مهمی در حوادث آیندۀ ایران ایفاء کرد. 
های مستمر و  از مباحث گذشته نتیجه گرفتیم که عامل اصلی در موفقیت کودتا، تالش      

و عوامل آن در داخل و خارج ایران بود. دولت بریتانیا از همان   دراز مدت دولت بریتانیا
ابتدا با ملی شدن نفت مخالف بود. از دست دادن تأسیسات عظیمی در مورد پاالیش و تولید  
نفت و همچنین خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، برای دولت بریتانیا خیلی گران تمام  

نجاه سال پیش ادامه داشت، از بین رفت. بریتانیا به  شد. سلطۀ انحصاری بریتانیا که از پ
ای از توطئه و مخالفت علیه مصدق دست برنداشت.  منظور اعادۀ سلطۀ شرکت سابق لحظه 

در همان اوایل ملی شدن نفت، دولت کارگری بریتانیا تصمیم گرفت با مداخلۀ نظامی به  
ا "ترومن" با هر گونه  جمهوری آمریکحکومت مصدق پایان دهد، اما با مخالفت رئیس 

 مداخلۀ نظامی علیه ایران، از اقدام خود منصرف شد.
دولت بریتانیا پس از شکست گفتگوها چندین بار از شاه درخواست کرد که مصدق را       

از مقام خود عزل کند، اما چون ایاالت متحده پشتیبان این اقدام نبود، موفق نشد. ایاالت  
کوشید از این  رسید و همواره می ت ایران راضی به نظر میمتحده ظاهرأ از اقدامات دول

ای که مصدق بر اساس  اقدام حمایت به عمل آورد. اما دولت آمریکا با ملی شدن به شیوه 
ای قصد داشت آن را اجرا کند، مخالف بود، زیرا دولت آمریکا تا آنجا با  قانون نه ماده 

یتانیا بر منابع نفتی ایران پایان داده  کرد که فقط به انحصار بردولت مصدق همکاری می
 خیز خاورمیانه شود. شود، نه این که اقدام دولت ایران الگوئی برای دیگر کشورهای نفت 

به تدریج دولت بریتانیا به منظور وارد کردن آمریکا به مداخله در امور ایران برای      
که تنها راه حل مسئلۀ نفت،  ها بفهماند اجرای یک کودتا علیه مصدق، کوشید به آمریکائی

سقوط مصدق از طریق یک کودتا است. به رغم نظر دولت آمریکا که تنها راه جلوگیری  
های اقتصادی به مصدق به منظور تقویت آن  از نفوذ کمونیسم در ایران را ارسال کمک

ند که  ها بفهماآمیز به آمریکائی دانست، دولت بریتانیا موفق شد از طریق تبلیغات اغراقمی
ها در  مصدق هر چه بیشتر بر اریکۀ قدرت باقی بماند، خطر به قدرت رسیدن کمونیست 

ها سوءاستفاده کردند و نتوانستند  ها از ترس بیمارگونۀ آمریکائیایران بیشتر است. انگلیس
ها را منتقاعد سازند که تنها راه  ها در ایران، آمریکائیبا بزرگ جلوه دادن خطر کمونیست 

ی از نفوذ کمونیسم در ایران ساقط کردن مصدق است. اما همانطور که قبأل بیان  جلوگیر
کرد. نه حزب  ها ایران را تهدید نمیشد در مقطع مورد بحث، خطری از جانب کمونیست 

توده از قدرت باالئی برخوردار بود که بتواند از طریق کودتا مصدق را سرنگون کند و نه  
طرف در قبال ملی شدن نهضت ملی شدن  سیاست بی  دولت شوروی که همواره یک نوع 

مرداد در اثر  28نفت در پیش گرفته بود. بنابراین درگیر شدن ایاالت متحده در کودتای 
ها بود که با استفاده از حربۀ کمونیسم توانستند نظر آمریکا را  آمیز انگلیسیتبلیغات اغراق 

 برای همکاری و کمک در اجرای کودتا را جلب کنند.
ها را برای همان طور که بیان شد، ایاالت متحدۀ آمریکا از نظر مالی مهمترین کمک      

شد، ای از مردم پخش نمی موافقت کودتا کرد. شاید اگر دالرهای آمریکائی در بین عده 
مرداد، بسیار مشکل بود. البته در   28دهی تظاهرات ضدمصدقی قبل از کودتای سازمان 

ای اوباش روزهای قبل از کودتا، برادران رشیدیان نقش مهمی را هرابطه با تجهیز گروه
ایفا کردند، اما پخش دالرهای آمریکائی در میان مردم کوچه و بازار، باعث شد برای به  



صفریبابا  کتاب در یک کتاب دوصد و        

84 
 

راه انداختن تظاهرات خیابانی و مخالفت علیه مصدق جمعیت زیادی بسیج شوند. در هر  
صلی را ایفاء کرد، اما آن چه پایۀ  صورت ایاالت متحده در اجرای طرح کودتا نقش ا 

های دولت بریتانیا و عوامل آن در داخل  حکومت مصدق را از قبل متزلزل کرده بود، اقدام
 و خارج علیه دکتر مصدق بود. 

ای را از ابتدای ملی شدن های عمده دولت بریتانیا به منظور تضعیف مصدق، تالش     
گرفت المللی صورت میها که در سطح بین ش نفت تا سقوط مصدق به عمل آورد. این تال

المللی اقدام دولت ایران به عنوان یک عمل غیرقانونی علیه  نه تنها باعث شد در سطح بین 
شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب شود، بلکه در داخل ایران هم اثرات نامطلوبی به  

کوشید یک اختالف کوچک  المللی،  المللی با مراجعه به مراجع بین جای گذاشت. در سطح بین 
المللی مطرح کند. دولت  بین یک دولت و شرکت خصوصی را، به عنوان یک مسئلۀ بین 

المللی را به المللی چنین وانمود کرد که اقدام دولت ایران صلح بین بریتانیا در مراجع بین 
توانست افکار عمومی دنیا را برای پذیرش خطر انداخته است، با طرح این مسئله می 

 ودتائی که قرار بود علیه مصدق صورت گیرد آماده سازد.ک
المللی انجام داد و اثرات نامطلوبی بر  اقدام دیگری که دولت بریتانیا در سطح بین      

المللی اوضاع اقتصادی ایران در داخل به جا گذاشت، تحریم نفت ایران در بازارهای بین 
علق به شرکت نفت انگلیس و ایران است و  بود. دولت بریتانیا مدعی بود که نفت ایران مت

های تجاری تمایلی هر کشتی که نفت ایران را حمل کند توقیف خواهد شد. در نتیجه کشتی 
شد تا دولت  المللی نداشتند. این اقدام بریتانیا باعث می برای حمل نفت ایران به بازارهای بین 

کوشید، نتواند از  دی می مصدق که برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکالت اقتصا
عواید حاصله از فروش نفت استفاده کند، در نتیجه مشکالت اقتصادی روز به روز در 
حال افزایش بود. فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، کمبود وسایل مصرفی در داخل، بر 

کند. این مشکالت به تدریج زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم مردم فشار وارد می 
رد. در داخل مجلس هم مخالفان دولت از سیاست مصدق در رابطه با مسئلۀ نفت،  کمی

کردند و ادعا داشتند که مصدق توانائی حل مشکالت اقتصادی را ندارد. زمینه به  انتقاد می
 شد.تدریج برای اجرای یک کودتا در داخل به منظور سرنگونی مصدق فراهم می

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که تا حدودی هم سیاست مصدق در حل مسئلۀ       
مشترک توسط انگلیس و آمریکا، فراهم کرد. مصدق و   نفت، زمینه را برای اجرای طرح

المللی صنعت نفت نداشتند و فکر  مشاورانش ارزیابی صحیحی از اوضاع و احوال بین
ی خود پافشاری کنند، دولت انگلیس به علت نیاز شدیدی که  هاکردند اگر بر سر خواسته می

به نفت ایران دارد، شرکت نفت را مجبور خواهد کرد از ایران نفت خریداری کند. اما  
های بزرگ نفتی مشهور به هفت خواهر، که  واقعیت چیز دیگری بود، زیرا بین شرکت 

اتفاقی بود که هیچگاه حاضر   شرکت نفت انگلیس و ایران هم جزو آنها بود، چنان اتحاد و
پیمانان خود را به خطر اندازند. شدند به خاطر منافع یک کشور ضعیف، منافع همنمی

های نفتی آمریکا، نفت ایران را خریداری خواهند کرد، اما به  کرد شرکت مصدق فکر می 
  های نفتی مبنی بر خرید نفت ایران، به خاطر حفظ منافع رغم توصیۀ ترومن به شرکت 

های نفتی، از خرید نفت ایران خودداری کردند. البته به این نکته هم باید اشارا کرد شرکت
کوشید با ارائه پیشنهادهای غیرقابل قبول، گفتگوهای  که این دولت انگلیس بود که همواره می 

مربوط به نفت به جائی نرسد. باالخره شکست مذاکرات مربوط به مسئلۀ نفت و نیافتن راه  
 سب برای حل اختالف، دولت انگلیس و آمریکا را به فکر سرنگون ساختن مصدق حل منا
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 از طریق کودتا انداخت. 
برداری از نفت ایران شد. اما همچنان دولت مرداد، آمریکا هم وارد بهره  28با کودتای       

کردند. روابط نظر می بریتانیا و شرکت نفت بریتانیا در امور سیاسی و اقتصادی اعمال
اسی مجددأ بین ایران و انگلیس که از زمان مصدق قطع شده بود، برقرار شد. با برقراری سی

های بزرگ نفتی به  روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس، قراردادی بین ایران و شرکت
نام "کنسرسیوم" منعقد شد بیشتر سهام آن به دولت انگلیس اختصاص یافت. البته در کنار  

های نفت آمریکائی، فرانسوی و هلندی هم وارد امور نفت  ، شرکت شرکت نفت بریتانیا
مرداد دولت بریتانیا برد، زیرا نه تنها   28شدند. به طور کلی بیشترین سود را از کودتای 

بیشتر سهام کنسرسیوم را از آن خود ساخت بلکه بر اساس قرارداد کنسرسیوم قرار شد  
ع شرکت بریتانیا حل شود. در واقع نیمی  مهمترین موضوع اختالف، یعنی غرامت، به نف

از عواید حاصله از نفت بابت غرامت اموال شرکت سابق و خسارات وارده به آن شرکت،  
توان  شد. بنابراین نمیکه در اثر ملی شدن به وجود آمده بود، به دولت بریتانیا پرداخت می

کائی بود. اهمیت  ، از اول تا به آخر، یک کودتای آمری1332مرداد  28گفت کودتای 
همکاری مساعدت آمریکا در مرحلۀ اجرای طرح، قابل انکار نیست، اما آن چه که توانست  

های های حکومت مصدق را متزلزل کند و در نهایت سقوط وی را تسهیل نماید، اقدامپایه 
از ابتدای ملی شدن نفت علیه مصدق    پنهانی و علنی انگلیس در داخل و خارج ایران بود که

توان گفت که نقش اصلی را در موفقیت طرح کودتا،  گرفت. بدین ترتیب می ورت میص
ها  دولت انگلیس و عوامل آن ایفاء کردند. اما چون اجرای این طرح به عهدۀ آمریکائی 

ها تمام شد، اما نقش محرمانه و  مرداد به اسم آمریکائی 28گذارده شد، ظاهرأ کودتای 
مرداد غدۀ چرکینی در پیکر ملت   28جرا مخفی ماند. کودتای  ها در این ماپنهانی انگلیسی

منفجر شد، یعنی در واقع زمینه را برای قیام مردم    1357بهمن    22ایران ایجاد کرد که در  
 نشاندۀ آمریکا و انگلیس آماده نمود. علیه رژیم دست 

 
، انتشارات نگاه، )گردآورنده، مریم دانائی برومند های فراموش شدۀ صادق هدایتاز کتاب نوشته

 (1376تهران، 
 چطور ژاندارک دوشیزۀ اورلئان شد؟

وقتی که سرتاسر فرانسه بلبشو و هرج و مرج بود، لشکر بیگانه تا پشت دروازۀ      
های پی در پی مردها را تماشاچی، خسته،  اورلئان رسیده بود. ویرانی، ستمگری و شکست 

ران سپر انداخته بودند، یک نفر دختر دهاتی  ناامید و دلسرد کرده بود. جنگجویان و دالو
سینه سپر کرد، زره پوشید، کاله خود بر سر گذاشت و مردهای وامانده و تنبل را به جنب  

پرستی را به ملت آموخت و کشور خود را از زیر مهمیز  و جوش انداخت، حس وطن 
 انگلیس بیرون آورد. این دختر ژاندارک بود! 

همتای تاریخی است. برای آن که به  انگیز و بیآمد عبرت ظهور ژاندارک یک پیش     
 هویت او آشنا شویم، ناچار باید وضعیت آن زمان را در نظر بگیریم. 

های داخلی، فقر و ها، جنگهای صد ساله، تاخت و تاز انگلیسدر دنبالۀ جنگ      
"هانری" اندازه خراب و ناامید بود. از یک طرف های سخت. وضعیت فرانسه بیشکست 

کشید، از طرف دیگر "شارل هفتم" پسر "شارل ششم" کبّادۀ سلطنت فرانسه و انگلیس را می
که مادرش او را عاق و پدرش او را از تاج و تخت محروم کرده بود نیز ادعای پادشاهی  

ها در سلطنت شاهنشاهی حلول کرده  الطوایفی حس ملی فرانسویکرد. در زمان ملوک می
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پرستی عبارت بود از پرستش پادشاه رسمی که مطابق  دانستند، وطنا نمی بود، لغت وطن ر
شد، ولی حاال هیچکس حقانیت سلطنت  قانون آسمانی به صورت خداوند مملکت متجسم می 

تکلیف و مردد بودند، کارهای مملکت به دست اشخاص ناقابل  کرد، همه بیرا باور نمی
ها را به قضا و قدر اراده پیشامدات پرست و بیافتاده بود، تودۀ مردم متعصب، پخمه، خراف

 واگذار کرده بودند.
بایستی از آسمان به طور وحی  در صورتی که امید نجات روی زمین وجود نداشت می      

فوریۀ   6و کشف و کرامات برسد. ژاندارک میانجی مابین زمین و آسمان شد. ژاندارک در  
دنیا آمد. این شهر   ر کوچک "ووکولور" به میالدی در دهکدۀ "دمرمی" نزدیک شه 1412

هائی واقع شده بود. پدرش از آن دهاتی ها(  ها و بورگنی)ارمانیاکدر منطقۀ فشار دو تیرۀ مخالف  
رسد و ژان نیز مانند زنان دهاتی دورۀ خودش بار آمد، یعنی بود که دستش به دهانش می 

گری به او نیاموختند. او یک خواهر های مذهبی و معجزات و مقدسین چیز دیبه جز افسانه 
کوچک و دو برادر داشت و در آغوش مادر به کار و اجابت مراسم مذهب کاتولیک  
پرداخت. همۀ دلخوشی و تفریح او طاعت و نماز بود. در همان دهکده درخت سبز و  

گفته که در آنجا یک  نامیدند، وجود داشت. مادر بزرگش می ها" می خرمی که "درخت خانم 
آمدند و  ی هست که با یک نفر از نجبا راه دارد. اهالی ده موسم بهار زیر آن گرد می پر

شدند،  میگشائی دور آن جمع گرفتند. پسران و دختران برای بخت سالی یک بار جشن می
رقصیده، ولی همۀ حواس رفته و می رقصیدند. ژان هم مانند سایرین میخواندند و می می

کرده. کشیده و به تصویر مریم آویزان میهای بیابان نخ می ز گلاو متوجه کلیسا بوده، ا
رفتار و روش او به قدری جالب توجه بوده که آخوند ده سرکوفت او را به سر دیگران 

 انداختند. ها او را دست میزده، ولی جوانمی
گفتند  می  ها بوده و اسباب دلگرمی مردم شده بودای که ورد زبانهای عوامانه از افسانه      

)ایزابو دوباویر، مادر شارل ششم که پسرش را عاق کرده و "زنی مملکت فرانسه را از دست داد 

دهد. و همه چشم به راه معجزه و عالمات  یک دختر آن را نجات می   ها شده بود(همدست انگلیس
آسمانی بودند، به خصوص اطمینان داشتند که خدا برای اسباب دست خودش زن فقیری را 

رخواهد گزید. چند زن جوان و یک چوپان خودشان را مانند ژان معرفی کرده بودند که  ب
ها را از فرانسه بتازانند، ولی کارشان نگرفت. ژاندارک ظاهرأ دختری خوشگل، انگلیس

نازک  بنیه، زرنگ، با تصمیم و از طرفی نیز محتاط، با رحم و شفقت و دلورزیده، خوش
هایش را که با چهرۀ  کرده است. گاهی همشهریسخت متأثر میبوده و بدبختی ملت او را 

دید. حکایت دورۀ ارزانی و فراوانی، گشتند، می آلود و زخم خورده از جنگ برمی خون 
شنید. گاهی از نزدیک شدن  کردند، میها و نفرینی که متصل به آنها میبدرفتاری انگلیس

 کردند.دشمن با گلّه و رمه به شهر دیگر کوچ می 
سالگی به او وحی رسید. بار اول یک روز تابستانی در باغچۀ پدرش بود   16از سن      

ای چشمش را زد، بعد تشخیص  کننده که ندائی از جانب کلیسا به او رسید و روشنائی خیره 
های سفیدپوش و جبرئیل را با ریش بلند و های تودار نورانی، زنها را داد، صورتفرشته 

طور که شمایل آنها روی شیشۀ کلیسای "سنت کاترین" دیده بود، مثل   سفید شناخت، همان
این که انعکاس افکار و مشاهدات خودش بود. اول این نداها به او گفتند که رفتار و روش  

ها خود را تهذیب کند، بعد به او فرمان دادند که فرانسه را از زیر تاخت و تاز انگلیس
ابق رسوم مذهبی تقدیس بکند. هنگامی که خبر  بیرون بیاورد، ولیعهد مشکوک را مط

شد. به او حکم کردند که برود و  محاصرۀ شهر "اورلئان" را شنید، این نداها تکرار می
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گفت که من دختر ناتوانی هستم و کاری از شهر را نجات دهد. هر چند در پاسخ آنها می 
 آید ولی به حقیقت این نداها هیچ شکی نداشت. دستم برنمی 

اول رفت پیش عمویش و اسرار خود را به او آشکار کرد و در مقابل تعجب او جواب       
دهد و یک دختر آن را آزاد خواهد کرد؟". گویند که زنی فرانسه را به باد میداد "مگر نمی 

 پدرش او را ترسانیده بود که اگر بخواهد این فکر را عملی کند او را خفه خواهد کرد. 
رک تصمیم گرفت که بر طبق دستور نداها رفتار کند، پیش فرمانده  که ژانداهنگامی     

شهر رفت و از او کمک خواست. وی در جواب به ژان گفت: که تو چند تا سیلی آبدار 
الزم داری. اما ژان از میدان در نرفت، پافشاری کرد، باالخره فرمانده شهر به زور التماس 

 ا روانه کرد. و درخواست مردم با شش نفر سوار مسلح او ر
ژاندارک به "شینن" رفت و در تاالر "دنگالی" که با روشنائی مشعل روشن بود، شاه       

را مابین بزرگان و نجبا شناخت و به او گفت "تو وارث حقیقی تاج و تخت فرانسه و پسر  
شاهی "، شارل متأثر شد. اعتقاد به معجزه به قدری عمومی بود که درباریان و روحانیون  

ات ژاندارک نیاوردند. تنها چیزی که مهم بود، بایستی بدانند که این  کمتر شکی به تجلّی
الهامات از طرف خدا آمده یا از جانب شیطان، او را آزمایش کردند. بکارت ژان ثابت شد،  

 پس رأی دادند که این تجلّیات اهریمنی نبوده است. 
افزوده بود، بر اسب  ژان آهنگ جنگ کرد، با لباس مردانه که بر زیبائی و دلربائی او       

ها و جنگجویان محو جمال و شجاعت او شده، با تحسین  سوار شد، جلو افتاد و همۀ سرکرده
ای از آسمان نازل )مثل این که فرشته به دنبالش افتادند و از روی جان و دل برایش شمشیر زدند  

ر میان  شهر اورلئان را که عدۀ کمی انگلیس محاصره کرده بودند، متصّرف شد. دشده( 
کند، ولی به زودی  شود، گریه میخورد، زخمی میکشمکش تیری به ژاندارک می 

 شکند.کند. اما باالخره قوای دشمن را در هم میخودداری می
العاده کرده، به او لقب "دوشیزۀ  این خبر در تمام فرانسه تولید تحسین و شادی فوق     

 اورلئان" دادند.
ار را به شهر "رنس" برده، مطابق اصول مذهبی او را  سپس ژاندارک شاه و درب     

ای به  گذارد و کارش رنگ و رونق تازهکند، تاج بر سر او می پادشاه فرانسه معرفی می 
 دهد.گیرد، قشون انگلیس را در "پاتای" شکست سخت می خود می

حالی د از بی ها خود به خوالعاده را باید معجزه پنداشت؟ فرانسویآیا این پیشرفت فوق      
ها های پی در پی دماغشان سوخته بود، به پستی خودشان و برتری انگلیس و شکست 

کردند که دست خدا به همراهشان است و برای آنها  اعتراف داشتند ولی چون گمان می 
زهره ها که ژاندارک از آنها چشم زند، دل و جرئت پیدا کردند و برعکس انگلیسشمشیر می 

پنداشتند. شیوۀ جنگی او خیلی ساده بود، ناگهان  ا جادوگر و افسونگر میگرفته بود، او ر
گرمی به مقدسین و مقدسات  داد، همچنین پشت آورد و به او امان نمی به دشمن تاخت می 

 خود داشته است.  
کرد، دستگیر شد. شاه هیچ  باالخره ژاندارک در جنگی که با یکی از دشمنان شاه می     

 ها فروختند. انگلیس دی او نکرد! شش ماه بعد او را به  اقدامی برای آزا
"بدفرد" خواست ثابت کند که او فرستادۀ خدا نیست و از جانب روحانیون محکوم       

بشود. اسقف شهر "بووه" این کار را به عهده گرفت. خلیفۀ رنس هیچ به روی خودش  
 نیاورد!! پاپ نیز که در جریان وقایع بود صدایش درنیامد!! 

 چون روحانیون همه طرفدار دشمن بودند، ژاندارک را با کند و زنجیر در زندان       
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شد جامۀ مردانه دربیاورد، برای آن که نداها به او گفته بودند  انداختند. ژان حاضر نمی
دانست. تهدیدش کردند که به گناه خود  بپوشد. ولی مذهب عیسی این کار را گناه بزرگ می 

داد آخوندها و دشنام  ه او را زنده زنده خواهند سوزانید. از داد و بیاعتراف کند، وگرن 
خندیده و هر چه به او تلقین  وار میهای رک زده دیوانهها خودش را باخت، با چشمانگلیس

نموده. باالخره رخت زنانه پوشید، زیرا امیدوار بود که آزاد خواهد کردند، تکرار میمی
س است، دوباره لباس مردانه پوشید و آن چه را که دیروز اقرار شد. اما وقتی که دید هوا پ

 کرده بود زیرش زد، پس فتوای مرگ او را دادند. قرار شد که او را زنده بسوزانند. 
روز موعود پیراهن بلند سفیدی پوشید، از سکوی دار باال رفت. روی کاله درازی که      

پرست!" ژان طلب آمرزش کرد، د، بتبه سرش بود نوشته بودند "زندیق، المذهب، مرت
دشمنان خود را بخشید، صلیب خواسته آن را بوسید. او را به چوب دار بستند، دورش آتش 

 روشن کردند ... همۀ مردم حتی خود آخوندها برایش طلب آمرزش کردند.
  مقدس شمردن ژاندارک و مقام الوهیتی که برایش قائل شدند، خیلی پیش پا افتاده بود،     

برد، در سرگذشت او آسا که به کمک عقل نشود پی ولی هیچ چیز مافوق طبیعت معجزه 
هائی که بعدأ برایش درست کردند مربوط به روحیه و افکار دورۀ او وجود ندارد و افسانه

های ژاندارک، به زندان افتادن، محاکمه و باالخره آتش زدنش، همۀ اینها فکر  است. بدبختی 
ر تهییج و تقویت کرده، روح شجاعت را به کالبد مردۀ فرانسه دمید.  آزادی ملت را بیشت

 ژاندارک مجسمۀ روح ملیت و پهلوان ملی فرانسه شده.
آور بلندی فکر است که در این دختر چوپان، آن هم در یک قرن  تنها نکتۀ شگفت      

ن کرد،  پرستی که ژاندارک به معاصرین خود تلقیخرافات پرست و دّرنده. همین حس وطن 
شود پرستی که در ژاندارک پیدا شد، معجزه بود. چنان چه مالحظه می این حس وطن 

نما و شاعرانه مرتب شده که محتاج نیست برایش شاخ  سرگذشت ژاندارک به طور افسانه 
 و برگ بتراشند، به همین جهت این موضوع طرف توجه شعرا و نویسندگان شد. 

در شهر "وایمار" نمایش دادند، یک شاهکار    1801سنۀ    "دوشیزۀ اورلئان" شیللر که در     
 ادبی و درام شبیه به سبک و شیوۀ شکسپیر است. 

ای است که صادق هدایت بر کتاب "چطور ژاندارک دوشیزۀ اورلئان شد؟"، )یادداشت: این مقاله مقدمه      
طر آخر مقالۀ مزبور س 16نوشته است.  1309نوشتۀ شیللر و ترجمۀ بزرگ علوی از آن کتاب، در سال 

 مربوط به نقد از نمایشنامۀ شیللر است که از آوردن آن خودداری شد(. 

 
 )جلد سوم از دفتر پنجم، به همت رینولد الین نیکلسون( از کتاب مثنوی معنوی 

 در مقدمه آمده: 
"طلب الدلیل بعد الوصول الی المدلول قبیح، و ترک الدلیل قبل الوصول الی المدلول      
م. یعنی دلیل خواستن برای یک امر پس از رسیدن به آن زشت است و دلیل نخواستن  مذمو

باشد". شریعت علم است، طریقت عمل، و  برای یک امر قبل از رسیدن بدان مذموم می
 حقیقت الوصول الی هللا است ... 

را  بوتۀ علفی بود. گاو، شتری و قوچی همراه بودند. گفتند هر که سنش بیشتر است آن       
بخورد. قوچ گفت من از زمان ابراهیم و قربانی اسماعیلم. گاو گفت که آدم با من شخم کرد.  
شتر سر پائین انداخت، بوته را بر دهان گرفته سر را باال برد و خورد و گفت من نیاز به  

 خورم.تاریخ ندارم. این بوته مورد نیاز من است که می
 و مسلمان. برای آنها حلوا آوردند. آنها گفتند شب  داستان: سه یار مسافر جهود، ترسا      
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. جهود  )تا متناسب با آن حلوا بخورد(بماند فردا بخوریم. صبح گفتند هر کسی خوابش را بگوید  
از موسی و خواب دیدن او گفت. ترسا دیدن مسیح را بیان کرد. مسلمان گفت من محمد را  

 ن شب این کار را کردم.دیدم گفت پاشو حلوا را بخور کاله سرت نرود و م 
 

 (1370)نوشتۀ محمود طلوعی، تهران،  از کتاب داستان انقالب
های ای در مورد انجمن نامه تصویب  1341وزیر در مهرماه امیراسدهللا علم، نخست      

ایالتی و والیتی گذرانید و در آن به جای قرآن کریم در مراسم تحلیف منتخبین سوگند به  
در جراید منتشر شد و   1341مهر  16نامه روز ذاشت. این تصویب "کتاب آسمانی" را گ

هللا گلپایگانی، خمینی، شریعتمداری گردآمده اعتراض کردند و خواستار لغو آن  در قم آیت
االسالم خواند و نوشت تلگرام را شدند. به شاه تلگراف کردند. شاه در جواب آنها را حجت

م نامه و تلگرام فرستادند. آقای خمینی هم تلگرام وزیر ارجاع کرده. آنها به علبه نخست 
آن را در  1341آذرماه  10نامه شد و در کرد ... باالخره دولت مجبور به لغو تصویب 

 جراید اعالم نمود. 
در سالن ورزشی سرپوشیده، که از طرف طبقات مختلف   1341دیماه  11شاه در      

کرد و خواست که در رفراندوم هم به آن  مردم پر شده بود، لوایح ششگانۀ خود را عرضه 
هللا کمالوند را نزد شاه فرستادند.  رأی مثبت بدهند. علما در قم و تهران مخالفت کردند و آیت

کمالوند نصیحت کرد و مشکالت را گفت. شاه گفت چاره ندارد و اال کشور کمونیستی  
احمد خوانساری رفتند و به   هللا سیدشود. بازار تهران بسته شد. بازاریان به خانۀ آیتمی

هللا سیدمحمد بهبهانی حرکت کردند. آنها اعالمیه دادند. شاه هم به قم  اتفاق او به خانۀ آیت 
رفت و سخنرانی تندی علیه متحجرین نمود که در عرض هزار سال مغز آنها تکان نخورده  

  4،115نفر رأی موافق و  5،598،711در رفراندوم  1341بهمن  6است. باالخره در 
 نفر رأی مخالف دادند.

بعد از رفراندوم شاه مغرورانه گفت نصف جمعیت ایران از انتخاب کردن و انتخاب       
رسمأ حق مشارکت زنان را در انتخابات   1341شدن محرومند و لذا دولت در نهم اسفند 

 نفر صادر شد.  9ای با امضای  تصویب کرد. علما در قم مخالفت کردند و اعالمیه 
را  )منظور علما(شاه در دزفول هنگام صحبت با افراد و افسران نیروی هوائی آنها      

ور در کثافت خواند. آقای خمینی اعالمیۀ عزای عید  های غوطه مارهای افسرده و شپش 
ها )که مشهور به آمریت انگلیسیرا صادر کرد و در تهران سیدمحمد بهبهانی  1342نوروز 

  ع ویست سال قبل به دست دولت جابر عباسی نسبت به حضرت  صادقگفت در هزار و دبود(  
گیرد. به دنبال این واقعه  و امروز هم مصیبت دیگری به قلب امام زمان آمده، پس عید نمی

کردند کماندوها روز دوم فروردین به مدرسۀ  که در قم روز عید، مردم اعالمیه پخش می 
در فیضیه سخنرانی کرد و   (42خرداد  12)فیضیه حمله کردند. آقای خمینی روز عاشورا 

گفت اسرائیل خواسته که ما را بدین روزگار بگذراند. ضمن این سخنان گفت: "ای آقای 
کنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می 

خواهم تو  ن نمی ها بخواهند تو بروی مردم شکرگزاری کنند. مندارم که اگر روزی ارباب
گذرد، یک کمی تأمل  چاره چهل و پنج سال از عمرت میهم مثل پدرت بشی. بدبخت و بی 

خرداد در  6کن، یک کمی تدبر کن، یک قدری عاقبت امور را مالحظه کن". شاه روز 
کرمان آخوندها را حیوان نجس خوانده بود. آقای خمینی گفت ما نجس هستیم، پس چرا  

 برند؟...را برای شفا می مردم آب خوردن ما 
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ای کرده ضمن  با شاه مصاحبه   57نگار انگلیسی آندرو دانکن، در آذرماه  یک روزنامه      
توانید مطمئن باشید که تا دو ماه دیگر تاج و تخت خود را حفظ کنید و او  آن پرسیده آیا می 

ها و  د از آمریکائیبای گویند()بعضی میگفته نه! شاه پس از مکث طوالنی گفته این سؤال را 
اند. این حرفی است که بعضی  ها کرد. آنها هستند که این مشکالت را ایجاد کردهانگلیس

کنم، نظر کنید. من دارم نظر دیگران را تکرار میاند شماها در پشت پرده کارهائی می گفته 
 گویم. خودم را نمی

آقای خمینی کرد و ترتیب  مصاحبۀ مفصلی با  1357رادیو لندن در آغاز محرم      
 خواهد جایگزین شاه کند پرسید ... حکومتی را که می 

رفسنجانی،  ریاست مطهری و عضویت طالقانی، بهشتی، هاشمی شورای انقالب اولیه به      
کنی، موسوی اردبیلی، باهنر، بازرگان، دکتر سحابی، احمد حاج سید جوادی، دکتر  مهدوی

قرنی، تیمسار مسعودی، دکتر شیبانی و مهندس سحابی   یزدی، مهندس کتیرائی، تیمسار
 بود، بعد تغییراتی در آن به وجود آمد... 

شاه به یک شخصیت برجستۀ خارجی که در قاهره با وی دیدن کرده به صراحت گفته       
در کاخ نیاوران او را فریب   1978اش در شب ژانویۀ های اغواکنندهکه کارتر با حرف 
 را برای دادن امتیازات هر چه بیشتر به مخالفانش تحت فشار گذاشت... داد و در عمل وی  

آقای خمینی در پاریس: تنها با رفتن شاه و انتقال   1357دیماه  22از اعالمیۀ مورخ      
قدرت به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان بازخواهد گشت. تنها با استقرار حکومت  

توان  مردم و با شرکت فعاالنۀ همۀ ملت است که می عدل اسالمی مورد تأیید و پشتیبانی 
های عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی که شاه به وجود آورده است  خرابی

 جبران نموده و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود ... 
آمریکا، که آخرین  شاه در مصاحبه با کاترین گراهام، مدیر مؤسسۀ واشنگتن پست      

مصاحبۀ او پس از فرار از پاناما و اقامت در مصر است نسبت به آمریکا و انگلستان بدون  
مالحظه سخن گفته و تأسف کرده است که چرا از نیروی نظامی برای سرکوب مخالفان  
استفاده نکرده است. و از روش مطبوعات غرب نسبت به دوران سلطنت خودش به سختی  

سوخت؟ شما از فقدان آزادی و دموکراسی گفت "شما دلتان برای حقوق بشر می انتقاد کرده  
خواستید. این هم آزادی و دموکراسی  بردید؟ بفرمائید این حقوق بشر که می در ایران رنج می 

 که از فقدان آن در دروان سلطنت من ناراحت بودید". 
 

 (1373دوارۀ کتاب، تهران، بهار نژاد، انتشارات یا)نویسنده، علی یعقوبی از کتاب رئیس نفت
 هللا سید محمدتقی خوانساری: استفتاء از آیت 

ای از نماید. "عده هللا خوانساری ملی کردن صنعت نفت را تأیید می حضرت آیت      
هللا کاشانی و جبهۀ ملی و  محترمین و بازرگانان تهران به منظور همکاری با حضرت آیت 

کنند از  ن صنعت نفت در تمام ایران بذل مجاهدت میهائی که در راه ملی کردسازمان 
هللا  هللا خوانساری سؤال کردند و برای قطع ایادی عمال شرکت نفت نظر آیت حضرت آیت 

در کمال صراحت لزوم مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت   له را خواستار شدند که معظم
 در سراسر ایران را اعالم فرمودند. اینک متن جواب:

 سمه تعالی شأنه العزیز: ب     
راجع به سکوت و راضی شدن به پامال شدن حقوق حقۀ ایرانی در خصوص امر نفت       

 سؤال نموده بودید. البته سؤال از حقیر برای به دست آوردن حکم شرع است. 
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در این خصوص هر چند از متانت سؤال و تنبهات دقایق و تفرس جهات و برخورد به       
و مضار و منافع قضیه دیدم سائل کامأل بیدار و متوجه است و این شخص  مصالح و مفاسد  

کسی نیست که احتیاج به سؤال داشته باشد و شبهه برای او نیست که بخواهد رفع نماید.  
ولیکن مالحظه کردم که خواسته است در مورد اشخاصی که نظر تشخیص ندارند و در  

و طبق دستورات مقررۀ شرعیۀ آنها باشد   خواهند اقدامات آنها به تصویباین موضوع می
که بسیار سلیقه و مذاق خوبست و قابل تمجید است که انسان مقید باشد اقدامات او بر طبق  

کنم تا مسلمانان عازم قوانین و موازین شرعیه باشد علیهذا من خبری را برای شما نقل می
 به تکلیف خود شوند. 

نبیاء صلی هللا علیه و آله و سلم از دنیا رفت. عالقه  اال)کسی از مسلمین در زمان خاتم     
زاد و توشه  و دارائی او منحصر به چند )بنده( بود و این شخص نظر به این که طوالنی بی 

مناسبت و )بنده( آزاد کردن در راه خدا خیلی مهم است شرعأ به حدی که اشخاص  خیلی بی
اد کردن در درجۀ اولی از اعمال حسنه  دانند که )بنده( آزدار به مقررات شرع می سابقه 

قرار گرفته و در بین اعمال حسنه خیلی برجستگی دارد. از این جهت آنها را آزاد کرد و 
عرض شد آن    ص ع مرتبتبعد از فوت و دفن او این قضیه به حضور مبارک حضرت ختمی

رستان  گفتم در قبحضرت از این قضیه متأثر شدند که فرمودند اگر دفن نشده بود می 
 را!! مگر چه شده بود!! چمسلمانان او را دفن ننمایند 

موته گذارده و آنها را  رسیده بیمی  10برای آن که چند سر عائله را که عدد آنها به      
سرگردان و واله و حیران در امر معیشت نموده و مختصر وسیلۀ خدادادی را که داشته  

 عبادت به آن بزرگی بوده. صرف آزاد نمودن )بنده( کرده است با آن که 
العاده ثروتی )طالی سیال( و عایدات  اگر از این پیغمبر بپرسند که یک منبع مهم و فوق      

ها تومان از آن منبع خداداد حقوق حقۀ این ملت به رایگان در پایانی که هر روز میلیون بی
میلیون آنها فاقد   14میلیون  15طبق اخالص گذارده و تقدیم اجنبی شود و مملکتی که از 

وسائل زندگی هستند و هر روز دچار مخاطرات مختلفه و مبتالی به موت اسفر و اسود  
شوند نه معاش نه لباس زندگی داشته باشند و از این منبع عظیم استفاده و بهرۀ قابلی نبرند  

الذکر تمام دارائی خود را صرف آزادی چه صورت دارد در صورتی که آن شخص فوق 
رد و حضرت از او اظهار تنفر فرمودند. نسبت ما که دارائی و اهتمام خود را  بندگان ک

کنیم چه خواهند فرمود. و بسیاری از جهات و مفاسد دیگری  صرف )بنده( کردن آزادگان می
داند و تصدیق خواهد نمود که مسلط نمودن اجنبی  که هر کس هر قدر بیهوش باشد البته می 

عالقگی به جامعه و عدم  ت است و غیر از خفت عقل و بیبر نفت که مایۀ حیات این مل
توجه به مقررات و وظلیف دینی و ضعف ادراک و عدم رعایت مصالح و مفاسد جامعه  

 : فرمایدمی ص عچیز دیگری نبوده و نیست به هر حال باز پیغمبر اسالم
)من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس به مؤمن و ال مسلم(. آیا اهتمام به امور       

ها مسلمان به این فالکت و به این وضعیت  مسلمین مصداقی از این بهتر دارد که میلیون 
 بار نباشند. رقت
بایست خون گریه کنیم آیا سزاوار است  اگر سلب عواطف بشریت از ما نشده بود می      

 مچه موضوع قابل اهمیتی را انسان اهمیت ندهد!! ه
اگر کسی بگوید این اهتمام در امور مسلمین نیست خالف وجدان گفته است و اگر       

حدیث شریف شامل این امر با اهمیت نباشد پس شامل چه امری خواهد بود و بعد از این  
است   ص عرد قول پیغمبرکه این اهتمام در امور مسلمین بود اگر این حکم را قبول نکنند 
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دیگر چه جای عذر برای ما باقی خواهد ماند خصوصأ با این که مثل حضرت مستطاب  
هللا کاشانی دامت برکاته که مجتهدی عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح  آیت

کنند دیگر مجال دین و دنیای مردم با این همه جدیت ترغیب و تحریص و مردم را بیدار می
 ماند. االحقر محمدتقی الموسویعذری برای کسی نمی 

 
)از دکتر جورج لینکلن والتون، )پزشک اعصاب بیمارستان ماساچوست(، ترجمۀ    از کتاب چرا نگرانید؟ 

 (1366مهرداد مهرین، تهران، انتشارات اکباتان، زمستان 
 مارک اورل:

هائی ونۀ عینی از انسان مسلک روم یک نم  مارک اورل آنتونیوس، امپراطور فیلسوف     
های اجتماعی قرار داشت و در عین  تواند در مرکز تندترین سیالب است که نشان داد، می 

مند بود. او مظهر و نماد تحرک و پویائی از یک سو و آرام و حال از آرامش درون بهره 
 قرار درونی از سوی دیگر بود. 

س امپراطوری عظیم روم قرار گیرد.  سرنوشت چنین قلم زد که وی از بدو تولد در رأ     
طوالنی با دشمنان روم و از سوی دیگر درگیر سرکوب   هایاو از یک سو درگیر جنگ 

های داخلی بود. اما نه تنها بر عصیان لشکریانش غالب گردید بر خویشتن  نفاق و آشوب 
 خویش نیز فائق آمد. 

ده که ما را در شناخت او خوشبختانه مدارکی از شیوۀ زندگی و آرای وی باقی مان     
های آغازین زندگی تحت تعلیم بهترین معلمان و مربیان قرار گرفت دهد. در سالیاری می

 بعدها نیز تا پایان عمر از مطالعه پیرامون فلسفه و زندگی دست نکشید. 
نگرشی به پویش و کوشش این مرد بزرگ، ناقض و نافی سخن هر روزی مرد گرفتار       

 گوید "وقت ندارم".معاصر است که می 
هایش نبود، بلکه  نوشت برای ارضای خواستآن چه مارک اورل در هنگام فراغت می

د که  دهبرای هدایت و راهنمائی خویش بود. نگاهی به شیوۀ زندگی خردمندانۀ او نشان می 
داشته است. برخورد  ها اعتقاد می تا چه حد متأثر از اصول و آرائی بوده است که خود بدان

انسانی و همراه با بلندطبعی او با کسانی که قصد تصاحب امپراطوریش را داشتند مؤید این  
 ادعا است. 

ق  گویند و اندرزهای اخالقی و عمیگوید: "هستند کسانی که زیبا سخن می النگ می      
دهند، اما چون محک تجربه به میان آید، همۀ آن تعالیم را زیر پا گذارند. اما مارک  می

 های انسانی را از قوه به فعل درآورد".توان دیدگاه اورل نشان داد که می
در اینجا آن چه مورد نظر ما است جنبۀ اخالقی مارک اورل به خصوص آن قسمت       

 کوید: عادل روانی مرتبط است. او می از تعالیم اوست که با مسئلۀ ت
گر، حسود و  طلب، ناسپاس، متکبر، حیله "سحرگاه به این اندیشه که با افرادی فرصت     

غیره روبرو خواهید بود از خواب برخیزید و با خود بگوئید آنها بدین جهت این چنین که  
 توانند خوب را از بد و خیر را از شر تمیز بدهند".نمی
 کوید: ربارۀ انزوای طبیعی چنین می وی د     
اید که عضوی از اعضای بدن همچو، دست، پا و سر جدا از بدن  "آیا تا به حال دیده     

ای افتاده باشد؟ کسی که از اجتماع جدا شود و کنج عزلت گیرد به عضوی ماند  در گوشه 
تواند نی است و نمی ای افتاده باشد. هر انسانی عضوی از جامعۀ جهااستفاده در گوشه که بی 

نوعانش به سر برد. این یکی از بزرگترین نعمات خداوند است که  به تنهائی و جدا از هم
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جامعۀ انسانی را از اجتماع حیوانی جدا نموده و بشر را برتر از سایر مخلوقات آفریده.  
 این موهبتی است که خدا به انسان ارزانی داشته است".

هوده و نادرست که ریشه در اضطراب و نگرانی دارد، گوئی ها بی در باب پیش      
 نویسد: می

مورد دربارۀ آینده خود  های بیهوده و عبث دربارۀ گذشته و با اضطراب بی"با اندیشه      
آیند قرار و آرامت را سراسیمه مکن. مگذار مشکالت گوناگونی که خواه و ناخواه پیش می

در برخورد با هر مانع و هر پیشامدی از خود بپرس:    ات را فرو بلعند،را بربایند و اندیشه 
چه نکتۀ غیرقابل تحملی در این مشکل نهفته؟ و یقین داشته باش که از اعتراف خود  
شرمسار خواهی شد. ضمنأ فراموش مکن که نه آینده و نه گذشته تو را آزرده نخواهد کرد، 

 دهد، دردناک است".بلکه آن چه اکنون رخ می 
 گوید: رل در جائی دیگر می مارک او     
"مگذار مسائل مربوط به آینده بیمناک و مضطربت کند، زیرا سرانجام به آن خواهی       

 کرد".شوی با آن برخورد خواهیترتیب همانگونه که اینک با مسائل روبرو میرسید. به این 
 گوید: های عبث و ضرورت تمکرکز حواس به هنگام کار میتابیدر مورد غلبه بر بی      
چاره کار مکن و هنگام کار توقع ترحم یا تحسین از بخت و بی "همانند انسانی تیره     

کسی نداشته باش. تمام فکر خود را به آن چه مشغول هستی معطوف ساز و در صورت  
 وی". ضرورت از آن کار دست فروش

 کند: اورل در مورد بیم و هراس نامعقول چنین توصیه می      
توانی کنی که به وحشت ناشی از بدگمانی دچار شوی در حالی که می "چرا کاری می      

خاطر در آن گام بگذار. در دربارۀ هر تصمیمی تعمق کنی. اگر راه روشن است با اطمینان 
ترین راه را  ی مشورت کن و بهترین و عاقالنه غیر این صورت با نزدیکان و دوستان واقع

برگزین. در حد توان خود بکوش، به کوش تا به هدف برسی. اما اگر شکست خوردی یأس  
 ای".به خود راه مده، چرا که در راه هدف خود شکست خورده

 اورل معتقد است:      
پرشور". وی در  واند آرام باشد و هم فعال و ت"عاقل آن است که در یک زمان هم ب     

 گوید: باب خشم از سلوک ناهنجار دیگران می
شرمانۀ کسی خشمگین شدی فورأ از خود بپرس: آیا امکان دارد هرگاه که از رفتار بی      

شرم و ناسپاس در جهان وجود نداشته باشند؟ طبیعتأ این غیرممکن است. پس  که افرادی بی
ین افرادی طبیعی است. همین پرسش در غیرممکن را طلب مکن و بدان که برخورد با چن 

 مورد مردان فرومایه و خطاکار صداق است".
 نویسد: کند و می اورل به بیماری و ناخوشی سخنی از اپیکور را خاطرنشان می      
آمدند با آنان  شدم و اطرافیانم به عیادتم می گفت: وقتی به بیماری دچار می"اپیکور می     

گفتم و همان مباحث گذشته را پیرامون طبیعت و  ام سخن نمیدر مورد دردهای جسمانی
کردم، از آنجا بود ام را تخفیف شده حس می گرفتم. آنگاه آالم جسمی ماهیت و اشیاء پی می 

گذرد شراکت دارد و در عین حال قادر است که دریافتم چگونه ذهن با آن چه در جسم می
تواند روحیۀ خود  ند. بدین سان انسان می به این صورت از آشفتگی و اضطراب به دور ما

ای را در شرایطی متناسب و مطلوب حفظ نماید. پس هرگاه بیمار شدی با مشکل یا حادثه 
داد. توجه  مواجه شدی همان رفتاری را بکن که اپیکور به هنگام ناخوشی و درد انجام می

 خود را به آن چه هم اکنون مشغول آن هستی معطوف ساز".
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ب فوق نمایانگر آراء و تمایالت این مرد بزرگ بود. در اینجا به افرادی که به  مطال     
ها و اندرزهای مارک اورل کنم به اندیشه های مکرر دچارند توصیه می نگرانی و اضطراب

اند توجه کنند و به این بهانه که  و آن چه سایر فالسفه در باب اخالق و فلسفه ابراز داشته 
عصر خودشان است از مطالعه و بررسی عقاید ایشان سر باز نزنند    سخنان آنان مربوط به

 و یقین داشته باشند که اصول عقاید مارک اورل حتی امروز نیز قابل استفاده است. 
های کتاب مقدس را یادآوری کنم: "ملکوت اعلی دانم که یکی از گفته در اینجا الزم می      

 بگویم:  در درون تو است". در پایان این فصل باید
"دل شادمان و سرشار از مسرت، همانند دارو اثربخش است، لیکن روحیۀ پژمرده و       

 سازد".مرده میمضطرب، انسان را در هم شکسته و دل 
 

 )انجمن پژوهشگران ، جغرافیای سیاسی خلیج فارس2000از کتاب ایران در آستانۀ سال 

 (1373ایران، انتشارات خاوران، پاریس، تابستان 

تنگۀ هرمز آبراه باریک و خمیده شکلی است که خلیج فارس را، از راه دریای عمان،       
های پیوندد. این تنگه حدود یکصد مایل دریائی طول دارد که ادامۀ بلندیبه اقیانوس هند می 

جزیرۀ مسندم را بریده است. به این ترتیب تنگۀ هرمز یک فرورفتگی جنوب ایران به شبه 
جزیرۀ ت که از شمال به ایران و از جنوب به بخش شمالی کشور عمان )شبه شناسی اسزمین 

شود. فاصلۀ میان جزیرۀ ایرانی الرک در بخش شمالی و جزیرۀ عمانی  مسندم( محدود می 
مایل   21شود که ترین نقطۀ این آبراهه شناخته می قوین بزرگ در بخش جنوبی باریک 

 دریائی است. 
( از میان جزیرۀ عمانی قوین کوچک و  1979)  1357سال ها تا راه عبور نفتکش      

گذشت. در آن سال دولت عمان خواستار تغییر این مسیر شد، المسندم میهای رأسکرانه
ای های کرانه های جزیرۀ یاد شده و صخره چرا که حفاظت از سالمت کشتیرانی میان صخره 

از   1357تنگۀ هرمز که از سال های کشتیرانی نوین المسندم قابل تضمین نبود. راه رأس
( در نظر گرفته شد از میان جزیرۀ  Imcoالمللی )سوی سازمان مشاورتی دریائی بین 

گذرد. این مسیر از دو کانال  عمانی قوین بزرگ و خط مرزی دریائی ایران و عمان می 
دریائی منطقۀ  شود که هر کدام یک مایل دریائی پهنا دارد، به اضافۀ یک مایل تشکیل می 

های خالی به خلیج فارس و کانال  امن در میان دو کانال. کانال شمالی برای ورود نفتکش
 گیرد.های پر از خلیج فارس مورد استفاده قرار میجنوبی برای خروج نفتکش 

خواست )جزیره(ی برخوردار از موقعیت استراتژیک ایران: ایران بر شماری آب     
تژیک در تنگۀ هرمز و در دهانۀ خلیج فارس، مالکیت دارد. از میان  ممتاز استرا موقعیت

دهند اهمیت بیشتری دارند. این  شش جزیره که "خط قوسی" دفاعی ایران را تشکیل می
شش جزیره عبارتند از هرمز، الرک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی که در فاصلۀ  

گیری اخته شدۀ ایران در این بخش بهره نسبتأ کوتاه از یکدیگر واقع هستند. استراتژی شن
 از موقعیت این جزایر است از راه نگهداری میزانی از نیروی دفاعی در آنها. 

که در گمان از کنار هر یک از این شش  )خط قوسی دفاعی( یک خط منحنی فرضی      
استراتژیک کارآی جزیره بگذرد و آنها را به هم وصل نماید، آشنائی با چگونگی چیرگی 

 سازد.های کشتیرانی در تنگۀ هرمز را آسان میایران بر راه
با توجه به این ترتیب و با توجه به این که این خط دفاعی قوسی تمامی خطوط عبور       

ها  ها به ناچار باید از البالی این جزیرهپوشاند و نفتکش و مرور اصلی تنگۀ هرمز را می 
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ابوموسی و دو تنب فقط برای ایران اهمیت استراتژیک فراوانی بگذرند، آشکار است که 
ها  دارند و نه برای هیچ کشور دیگری. برای رقبای ایران در خلیج فارس اهمیت این جزیره 

 در این است که در اختیار ایران نباشد. 
 تنب بزرگ:  .1

کیلومتر از جزیرۀ قشم به سوی جنوب باختری و درست روبروی تنگۀ هرمز،   31
ۀ تنب بزرگ واقع است. این جزیره در شمال خط منصف خلیج فارس قرار دارد جزیر

کیلومتر است. بلندترین نقطۀ این   67الخیمه های رأساش از کرانهدر حالی که فاصله 
ای از کنند که آمیخته تن در آن سر می  350متر ارتفاع دارد و در حدود  53جزیره 

یأس دبی هستند. از هنگام تجدید حاکمیت ایران  ایرانیان بندر لنگه و عربان قبیلۀ بنی 
بر این جزیره، تالش زیادی برای بهبود وضع زندگی این مردم به عمل آمده است.  

 تنب بزرگ حلقۀ پراهمیتی است در زنجیر دفاعی ایران در تنگۀ هرمز. 
 تنب کوچک:  .2

و  کیلومتر در باختر تنب بزرگ، جزیرۀ تنب کوچک واقع است که در محل "نبی 12
شود. تنب واژۀ تنگستانی )فارسی جنوبی( است که تپه معنی  تنب" یا "تنبو" خوانده می

دهد و تنبو به معنی "تپۀ کوچک" است. این جزیره تقریبأ مثلث شکل است. بلندترین  می
متر از سطح دریا ارتفاع دارد و خالی از سکنه است. اهمیت استراتژیک    35نقطۀ آن  

ای برای تنب بزرگ  به عنوان یک نقطۀ ارتباطی و پشتوانه این جزیره در موقعیت آن  
 است و بس. 

 ابوموسی:  .3

باخترین جزیرۀ خط قوسی، ابوموسی است که حلقۀ آخرین زنجیرۀ فرضی دفاعی  
درجۀ    55.04و    55.1دهد. این جزیره میان  ایران را در دهانۀ خلیج فارس تشکیل می 

کیلومتری خاوری   50ر درجۀ عرض شمالی، د 25.54و  25.51طول خاوری و 
کیلومتر است و   67جزیرۀ سیری واقع شده است. دوری ابوموسی از بندر لنگه 

کیلومتر از این جزیره دور است. به گفتۀ دیگر، جزیرۀ   62های شارجه نیز کرانه
 ابوموسی تقریبأ روی خط منصف خلیج فارس، به نسبت دو کرانه واقع شده است. 

تقریبأ به شکل یک لوزی است که قطر آن از هر  ابوموسی از دو تنب بزرگتر و 
در  ویژهرود. سطح جزیره به کیلومتر فراتر نمی  4.5زاویه به زاویۀ متقابل از حدود  

ها برخی گیاهان  های مرکزی و جنوبی، نسبتأ هموار و شنی است. در این بخشبخش
رسد.  می  های محلی و شماری از آهوان وحشیروید که به چرای داممناطق خشک می

گیرد تا سرانجام در بخش شمالی های جزیره به سوی شمال فزونی می پستی و بلندی 
پذیرد. این بلندی مخروطی شکل  به بلندترین نقطۀ جزیره، یعنی کوه حلوا، پایان می 

 متر ارتفاع دارد.  110و تیره رنگ حدود 
شود و نخلستان  آب آشامیدنی از شماری چاه که در جزیره وجود دارد تأمین می      

 شود.اندازهای آشنای آن است. این جزیره بیشتر به اکسید سرخ آهن شناخته می از چشم
حدود یکصد سال پیش از این نخستین امتیاز استخراج این معان به یکی از       

مردمان بندر لنگه رسیده و از سوی شیخ قاسمی بندر لنگه رسیده و از سوی شیخ  
لیرۀ استرلینگ به   250گردید. شیخ قاسمی لنگ نیز ساالنه قاسمی بندر لنگه تأیید 

کرد. امتیاز استخراج اکسید آهن ابوموسی  عنوان حق امتیاز از آن شخص دریافت می
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از سوی شاه قاجار به   1887های بندر لنگه در سال بعد از انحالل حکومت قاسمی
یاز را در قبال دریافت  شود که شاه قاجار این امتحاج معین بوشهری داده شد. گفته می

سند معتبر   Lorimerمبلغ در خور توجهی به حاج معین بوشهری داد. الریمر 
را که در آن روزگاران  )ایرانی(  جغرافیائی سال های نخستین قرن کنونی، شمار کسانی  

کند که  نویسد و اشاره میکردند یکصد تن میبرای استخراج معادن ابوموسی کار می 
 حدود چهل هزار کیسه است". )از این معادن( اکسید استخراج شده "میزان سالیانۀ 

های نخستین قرن کنونی به کمپانی  امتیاز استخراج معادن آهن ابوموسی در سال 
به شرکت انگلیسی    1912" داده شد. این امتیاز در سال  Woenckhaus"ونگهاوس  

ها نیز وارد کار  نی"گلدن ولی کالر لیمیتد" انتقال پیدا کرد و دیری نگذشت که ژاپ
های یاد شده داده شده بود که شدند. همۀ این امتیازها از سوی شیخ شارجه به شرکت

به تأیید دولت ایران نیز رسید. نفت ابوموسی به میدان مبارک،    1350بعد از آذر ماه  
در بخش دریائی خاوری الجزیره، محدود است که نوع و کیفیتش از بهترین در خلیج  

شود. میدان مبارک شامل سه چاه نفتی است و امتیاز استخراج نفت  می فارس شمرده
 Butesoil، از سوی شارجه به شرکت نفت و گاز "بیتوس1350آن، پیش از سال 
and gas co داده شد که بعد از تاریخ یاد شده به تأیید دولت ایران رسید. قرار "

ی ابوموسی به گونۀ برابر بر این گذاشته شد که درآمد به دست آمده از عملیات نفت
 میان ایران و شارجه تقسیم گردد.

میان ایران و شارجه و تجدید حاکمیت ایران بر   1350به دنبال اعالم توافق آذر ماه 
های کرانۀ ایران در مورد ابوموسی به  مایل آب  12نیمۀ شمالی این جزیره، مقررات 

 اجرا در آمد.
  600است و جمعیت  جنوب جزیره واقع های میان مرکز وآبادی ابوموسی در بخش
اند و عربانی که  ای است از ایرانیانی که اصأل از بندر لنگهنفرۀ ابوموسی نیز آمیخته 

ایران و شارجه حاکمیت    1350اصأل از قبیلۀ سودان در شارجه هستند. توافق آذر ماه  
ی را تابع  شناسد و ساکنین دهکدۀ ابوموسایران را بر جزیرۀ ابوموسی به رسمیت می 

 داند.حکومت شارجه می
 

)به کوشش دکتر مهیندخت صدیقیان، تهران، پائیز  حماسی ایران  –از کتاب فرهنگ اساطیری 

1375) 
 درفش کاویانی: 

چون ظلم ضحاک از حد بگذشت، مردم بسیاری که کابی هم در آن میان بودند، بدو       
ملک، تو را به چه عنوان  متوسل شدند. چون ضحاک دادخواهان را بار داد، کابی گفت ای 

سالم گوئیم؟ سلطان هفت اقلیم خوانیم یا پادشاه این اقلیم، یعنی بابل؟ ضحاک  گفت سلطان  
پادشاه روی زمینم. کابی گفت اگر تو بر هفت اقلیم پادشاهی، چرا ظلم هفت اقلیم. زیرا من 

رسد؟ گفتار مرد در ضحاک مؤثر افتاد و امر بر تخفیف و  تو تنها بر مردم این اقلیم می
  .رفتار دیرینۀ خود باز گشت ه تساوی تحمیالت بر رعایای خود کرد. ولی طولی نکشید که ب

شان و فریادزنان به در آمد و جهانیان را به داد و  چون کاوه از درگاه ضحاک خرو     
عدل فرا خواند و مردم بر او انجمن گشتند، چرمی را که آهنگران در هنگام زخم درای 

پوشانند، باز کرد و آن را بر سر نیزه کرد و مردم را به رفتن نزد  پشت پای را بر آن می 
ک گرفت و به دیبای رومی بیاراست.  فریدون فراخواند. چون فریدون بدید، آن را به فال نی 
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از زر بومی بر آن ساخت و از گوهر، پیکر بر آن نقش کرد و آن را بر فراز سر خویش  
چون گرد ماه برافراشت و از او سرخ و زرد و بنفش آویزان کرد و آن را کاویانی درفش 

 نام کرد... 
چون فریدون پیروز شد چرمی را که کاوه بر سر چوب کرده بود و مردم را علیه      

ضحاک شورانده بود، طلب کرد و مقرر داشت آن را طالدوزی و جواهرنشان کنند تا در  
ها و فتح قالع، میمون و ظفرنمون باشد و آن را درفش کاویانی نام داد. درفش در جنگ 

و در زمان سلطنت فریدون و جانشینان او، درفش نسبت  زبان پهلوی به معنی پرچم است 
به سالطین نشان فتح و ظفر و نسبت به سپاهیان رأیتی فرخنده آیت بود و سالطین در 

گرفتند فزودن قیمت آن از حیث آویختن جواهرات بدان و مجلل کردنش بر یکدیگر سبقت می 
شد و یکی از عجایب روزگار    عدیلبدیل و شاهکاری بیای بیچنان که در طول زمان تحفه 

بردند و جز به فرمانده کل سپاه که سرداران ها پیشاپیش قشون می به شمار آمد. در جنگ 
پذیرفت، آن را  سپردند و چون جنگ با پیروزی خاتمه میآمدند، آن را نمیبر او گرد می 

ر یزدجرد داشتند و این رسم تا خاتمۀ کادار مأمور محافظت از آن، مسترد می به خزانه 
شهریار آخرین پادشاه ایران ادامه داشت. همین که سرداران یزدجرد در جنگ قادسیه  بن 

ابی وقاص آن را به  هزیمت گرفتند، درفش به دست مردی از قبیلۀ نخع افتاد و سعد بن 
خزائن و جواهرات یزدگرد که خداوند به مسلمانان عطیه فرموده بود، افزود و همه را نزد 

برد و او امر داد تا از دسته جدا ساخته، قطعه قطعه کنند و بین مسلمانان   خطابعمر بن 
 تقسیم نمایند. 

 

 (1371ثریا اسفندیاری بختیاری، ترجمۀ نادعلی همدانی، چاپ سوم، اردیبهشت ) از کتاب کاخ تنهائی
 از ایران فرار کردند: 1332مرداد   25شاه و ثریا هنگامی که در  

گذاریم و با سرهنگ خاتمی  بیچکرافت را در عراق باقی می اد( مرد 27اوت ) 18روز      
 کنیم. و آتابای با یک هواپیمای خصوصی به رم پرواز می

نگار و عکاس با سؤاالتشان ما را به ستوه  رم، فرودگاه چامپینو، مشتی روزنامه      
از این شلوغی    توانیمکنند. به زحمت می هایشان نور بارانمان می آورند و با فلش دوربین می

ای از دولت ایتالیا به استقبال ما آمده است، همین. هیچکس دیگر  خالص شویم. نماینده
گردد. او بود که دو سال پیش مراسم  های ما دنبال نظام نوری سفیر ایران می نیست. چشم

ام  عروسی ما را ترتیب داده بود. او قبول نکرده بود به استقبال ما بیاید و هنگامی که سرانج
توانستیم او را پیدا کنیم، از پس دادن کلید اتومبیلی که در سفارت گذاشته بودم خودداری 
کرد. این اتومبیل در ایامی که به دستور شاه برای استراحت به رم آمده بودم در اختیار من  
بود. باالخره هم یکی از همکارانش موفق شد این کلید را برباید و به من برساند. این حرکت  

 ترین و بزرگترین احترام در دورۀ ملکه بودن به یادم خواهد ماند. به عنوان شجاعانه  او
دار ما در طبقۀ چهارم هتل اکسلسیور اقامت کردیم، سوئیت کوچکی که یک کارخانه      

در اختیار ما گذاشته است. بعدها، شاه پس از بازگشت به ایران و تصاحب  )مراد اریه(  ایران  
این مرد را که در اوج ناکامی ما عظمت گذشتۀ خاندان پهلوی را  تاج و تخت، هرگز

 فراموش نکرده بود، از یاد نخواهد برد. 
اند ایم تا از شر عکاسانی که در جلو هتل ازدحام کرده خود را در اطاقمان زندانی کرده     

یک    بخریم.رویم تا لباسی برای خودمان میخالص شویم. از یکی از درهای سرویس بیرون 
 ی من.های سفید برادست لباس طوسی روشن برای محمدرضا و یگ پیراهن قرمز با خال 
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شود گوش چسبانیم و اخباری را که از تهران پخش میشب، گوشمان را به رادیو می     
یابیم که حسین فاطمی، وزیر خارجه،  دهیم. در ایران شورش باال گرفته است. اطالع میمی

 جلوی کاخ گلستان برای تظاهرکنندگان سخنرانی کرده است. 
 شنویم: هائی از خطابۀ فاطمی را میسمتاز میان غار و غور پارازیت دستگاه رادیو ق     
ها باید همۀ وابستگان دربار پهلوی را دستگیر کرد، اعالم جمهوری نمود و کمونیست      

 ! 1را به حکومت رساند
ریزند ها می شویم که پس از این سخنرانی، اعضای حزب توده به خیابان بعدها آگاه می      

زنند و  ها و مدارس را آتش میت و وزارتخانه کنند، اداراو صدها مغازه را غارت می
 کشند. های رضاشاه پیر را پائین می سوزانند و مجسمه عکس شاه را می 

ماند.  هایش منقبض است ولی ساکت می کند، فک محمدرضا خونسردی خود را حفظ می      
سر صبحانه   کنم: من همیشه در کنارت هستم.گذارم و زمزمه میاش میدست روی شانه 

گوید: ثریا، ما باید در مخارجمان خیلی دقت کنیم. امکانات زیادی در محمدرضا به من می 
 زمینی بخریم و درآن مستقر شویم. بتوانیم تکه باشیم که قدر پول داشته اختیار نداریم و شاید آن 

 پرسم؟ دوست دارید کجا برویم؟ گذارم و میاش میدستم را روی شانه  -
کند و بعد در حالی ای سکوت می . مادرم در آنجا اقامت دارد. لحظه بدیهی است که آمریکا  -

 کند: که چشم به زمین دوخته، اضافه می 
 توانند آنجا بیایند... البته امیدوارم.برادرانم هم می -

ستگان پهلوی باید دستگیر شوند"، محمدرضا  باز موقعی که فاطمی اعالم کرده "همۀ وا     
اند که حکومت مصدق  ت. ولی از مقامات باال به او اطمینان دادهخیلی گرفته و پریشان اس

شود که برادران شاه را قربانی کند و در نتیجه از آنها  هرگز این اشتباه را مرتکب نمی 
قهرمان بسازد. تنها خطر این است که زندانی شوند ... تازه اگر "شیر پیر" احساس کند که  

د هر چه زودتر کشور را ترک کنند. در این صورت،  دهآنها خیلی مزاحم هستند، دستور می
شوند که خود را مسئول ایندۀ همۀ  مانند و مسلمأ سربار محمدرضا میآنها بدون درآمد می

شناسد.  داند، همانطور که مسئولیت آیندۀ مادر و خواهرانش را به عهدۀ خود می آنها می
درآمد ثابت خود را در تبعید   خوشبختانه تا کنون مادر و خواهرانش اه به دستور مصدق

 اند.دریافت داشته 
قدر مسلم این است که شایعات مربوط به ثروت خاندان پهلوی اشتباه و دروغ است.       

هائی است که در گذشته توسط رضاشاه غصب  دارائی آنها بیش از هر چیز شامل زمین 
و خواهرانش به عنوان    های محمدرضا و برادرانشده است و درآمد آنها برای تأمین هزینه 

 دهد... شاه و شاهزاده و شاهدخت کفایت نمی
آئیم تا به اتفاق سرهنگ  از اطاقمان بیرون می  مرداد( 28)اوت  19روز چهارشنبه      

ایم که یک خبرنگار  خاتمی و آتابای در سالن غذاخوری هتل ناهار بخوریم. تازه نشسته 
ان زده تلگرامی را که همان لحظه از تلکس دود و هیججوان آسوشیتدپرس به سوی ما می

 خواند:گیرد و می دهد. شاه با سوءظن آن را میآژانسش در آمده به دست شاه می 
"مصدق سقوط کرد. تهران در کنترل نظامیان و طرفداران شاه است. سرتیپ زاهدی      

 وزیر شده است".نخست 
 افتم...ت. و باالخره تأیید خبر. به گریه می تأیید ... تکذیب ... انتظار، غیرقابل تحمل اس     

های دکتر فاطمی تحریف شده است. جالب است که نویسنده هنوز هم کینه و تعصب  . واضح است حرف1
 های مخالف دستگاه پهلوی نگه داشته است... ولی حاال چرا؟دورۀ ملکه بودنش را علیه شخصیت
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به زودی، تا چند روز دیگر ... شاه رنگش پریده  به زودی دوباره تهران را خواهیم دید ...  
 گوید: کند و تمجمج کنان می است. به من نگاه می 

 بینی کنید؟دانستید ثریا؟ چطور توانسته بودید پیشاز کجا می  -
مانم. کم کم خبرها از طریق رادیو قاهره، که بهتر از رادیو ایران شنیده  ساکت می      
شنویم که حسین فاطمی به قتل رسیده و  از همین رادیو می رسد. شود، به گوش ما میمی

 اند.جسدش را مردم تکه تکه کرده
رسید، فهمیدم که زاهدی فرمان شاه را در  سر هم میهائی که پشت از روی تلگرام     

هزاران نسخه تکثیر و در شهر و بازار پخش کرده است. از آن پس، "شیر پیر" همچو  
قدرت سوءاستفاده کرده است. در روزهای بعد، محالت جنوب شهر  خائنی تلقی شده که از  

اند، به شهر کاران که توسط ژنرال شوارتسکف اجیر شدهخالی شده است. ولگردها و بی
 دالر خرج کرده است...  در این چند روز ده میلیون  .C.I.Aریخته 

دانستم  گوید: میفشارد و میگیرد و میرم، هتل اکسلسیور، محمدرضا دست مرا می     
مرا دوست دارند. تا کنون جز یک شاه موروثی نبودم ولی امروز واقعأ از )مردم( که آنها 

 ام. )!(سوی ملتم انتخاب شده 
نه جسارت زاهدی و نه   .C.I.Aحق دارد )!( اگر شاه مورد عالقۀ ملت نبود، نه پول      

 است او بشود)!(... هللا بهبهانی نمی توانست باعث سقوط مصدق و سی لطف آیت
که شاه   KLMپانزده دقیقه بعد از نیمه شب، هواپیمای  مرداد( 29)اوت  20فردای آن،      

کند ... بدون من ... فردای آن، در  کرایه کرده است، از فرودگاه چامپینو پرواز می 
ل  خوانم که پس از استقبال باشکوهی که در فرودگاه مهرآباد از شاه به عمها میروزنامه 

اند، او به سوی  هللا کاشانی شرکت داشته آمده و در آن تمام نمایندگان، از جمله نمایندۀ آیت 
 کرده است. کند و در حالی که گارد سلطنتی اسکورتش میسعدآباد حرکت می

 
میلیام نف، ترجمۀ ابوالفضل آزموده،   –)تألیف ب. آ. وارونتسف    شناسی در دنیای جدیداز کتاب ستاره 

 (1361دوم، تهران، چاپ 

 ( 1564  – 1642های گالیله و مبارزۀ کلیساها بر علیه علم گالیله )کشف
اند، خود نیز  دانشمند برجستۀ ایتالیائی وقتی که فهمید در هلند تلسکوپ اختراع کرده     

تلسکوپی ساخت و برای رصد و بررسی ستارگان آسمان آن را مورد استفاده قرار داد. 
این دوربین نجومی اکتشافات جالب و بسیاری نمود و در واقع به تئوری  گالیله با کمک 

 کوپرنیک خدمت بزرگی کرد. 
هائی وجود دارد. گالیله قبل از هر چیز و زودتر از دیگران کشف کرد که در ماه کوه      

این امر نشان داد که اجرام آسمانی شبیه کرۀ زمین وجود دارند و تصورات مربوط به  
چهار   های گالیله این بود که آمیز است. از جمله کشف ر زمین و آسمان اشتباه تفاوت بسیا

دور زمین است. بدین   چرخد یعنی کامأل شیبه گردش ماه بهقمر در اطراف عطارد می
فکر آن عصر مبنی بر این که زمین تنها مرکز حرکت اجسام   ترتیب ثابت شد که طرز

ین اصل هدایت مردم به طرف این فکر که  باشد و روی اآسمانی است تصور غلطی می 
 تر شد.گردند نه به دور زمین، آسان ها به دور خورشید می سیاره

دهد و  کشف بعدی گالیله این بود: وی ثابت کرد که زهره مانند ماه تغییر شکل می            
روی این اصل معلوم شد که زهره جسمی کروی شکل بوده و با انعکاس نور خورشید  

 چرخد نه به دور زمین. دهد به خصوص این که به دور خورشید میئی می روشنا
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هائی در خورشید یافت و  گالیله ضمن بررسی در آسمان، به وسیلۀ تلسکوپ خود لکه     
چرخد. با تأیید  پس از مطالعات زیاد به این نتیجه رسید که خورشید نیز به دور محور می 

تر گشت. وی سپس  ور، قبول گردش زمین آسانو تأکید گردش جسمی آسمانی به دور مح
شمار دانست.  با کمک تلسکوپ خود به بررسی کهکشان پرداخت و آن را تراکم ستارگان بی

ها، پذیرفتن این امر، که تمام اجسام آسمانی در مدت یک شبانه روز به  پس از این کشف
ها  یله با این اکتشافنمود. گالمعنی میچرخند، پوچ و بیدور کرۀ کوچکی یعنی زمین می 

 واقعیت کشف کوپرنیک را مورد تأیید و تصدیق قرار داد.
( نویسنده و فیلسوف، یکی از طرفداران پر و پا  1548 – 1600جوردانو برونو )     

عصر گالیله، به تبلیغ و اشاعۀ ایدۀ کوپرنیک پرداخت که  وطن و هم قرص کوپرنیک، هم 
کرد. برونو  ها از ساکن بودن زمین صحبت می نوشته های مقدس" بود. این مخالف "نوشته 

ها بزرگتر از کوپرنیک برداشت و در این راه از او جلوتر رفت. وی تأکید کرد که  قدم
ستارگان آسمان خود خورشیدهائی هستند که بسیار بسیار از ما دور هستند، جهان فلکی 

ها و ستارگان نیز  در سایر سیاره شمارند و باالخره  ها و ستارگان بی بدون انتها است، سیاره 
های باید حیات وجود داشته باشد. این نظریات باز هم به به نحو شدیدتری مخالف "نوشته 

 مقدس" بود و اقتدار حاکمیت را سست و متزلزل ساخت. 
نمایندگان و سردمداران کلیساها، که بسیار عصبانی بودند، برونو را تحویل دادگاه        

هایش را ح او را به محاکمه کشیدند. از این دانشمند خواستند که حرف دادند و با اصطال
پس بگیرد و از ادعاهایش سر باز زند، ولی او نپذیرفت و بر ایده و عقاید خود پابربجا  

  1600ماند. دستور قتل او را به شدیدترین وجهی صادر کردند و این دانشمند را در سال 
 ند و زنده زنده سوزاندند.در شهر رم به میان خرمن آتش افکند

های پاپ گالیله را به  یکی از کاردینال  1616قربانی دیگر کلیساها گالیله بود. در سال       
حضور خود طلبید و به وی گوشزد کرد و گفت که پاپ دفاع و اشاعۀ نظریات و عقاید  

دانه و  ها نبود و مرکوپرنیک را ممنوع ساخته است. ولی گالیله گوشش بدهکار این حرف
گالیله را نیز به محاکمه کشیدند.    1633داد. در سال  شجاعانه به بیان نظریات خود ادامه می

های خود را "پس بگیرد"  این دانشمند مسن و سالخورده را با تهدیدها وادار کردند تا حرف 
و او را محکوم به حبس ابد کردند و سپس به طوری که معلوم شد حتی مانع خارج شدن  

 انۀ خود شدند. وی از خ
های بینی به وجود آورد و جنبه های کوپرنیک، برونو و گالیله انقالبی در جهان فعالیت      

( دانشمند روسی  1711 – 1765ضدعلمی را فاش و خنثی ساخت. م. و. المانوسف )
ای علیه خرافات و نظریات ضدعلمی در روسیه نمود. وی با جد و جهد  مبارزۀ شجاعانه 

عقاید کوپرنیک را در روسیه اشاعه داد و در شعرهای خود نظریات گمراه زیاد ایده و 
 کنندۀ کلیساها را به باد استهزاء گرفت و آنها را رسوا ساخت. 

 
 )سفرنامۀ کالرا رایس. ترجمۀ دکتر اسدهللا آزاد، از کتاب زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنها

 (1366مشهد، آستان قدس رضوی، 

رسد، کنند که تا قوزک پایشان می ها شلوارهای گشاد به پا می، زردشتیزنان پارسی     
بندند و چادری هم به سر  های رنگی به سر می پوشند، دستمالهای گشاد می روی آن کت 

های روشن تزئین  های بسیار پهنی از رنگ کنند. معموأل دامن و شلوار آنان با یراقمی
 شود.ی است و در یزد بافته می های آنها ابریشمشود. بیشتر لباس می
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شرح زیر، که در باب مجلس عروسی یک پارسی است توسط خانمی انگلیسی، که در       
 این مراسم حضور داشته، نوشته شده است: 

در برخی از مراسم عروسی یک پارسی شرکت کردم، عروس یکی از دختر       
یهمانان ساعت یک آمده بودند، و  ساله و بسیار زیبا بود. م  15های خانم ب.، دختر  مدرسه

بعدازظهر به صحبت، دف زدن، و چای و شیرینی خوردن سپری گشته بود تا آن که در 
ترین دوستان داماد با چهار خنچه وارد  ساعت پنج بعدازظهر نزدیکان و بعضی از صمیمی 

وعی  شدند، یکی پر از سیب، گالبی و انار برای بستگان مرد عروس، یکی مملو از نان و ن
شیرینی که یزد به داشتن آنها معروف است، یعنی پشمگ، سومین خنچه شامل لباس عروس  
که داماد تهیه کرده بود و چهارمین آنها پر از کله قندهائی بود که برای عروس و اعضای  

 اش آورده بودند.خانواده
نان و شیرینی را به میهمانان تعارف کردند و زمانی که کار آن مردان پایان یافت،       

ای تن و گونه عروس آرایش شد و شلوار گشادی به پا و پیراهنی بلند ابریشم سبز و زرد به 
کت بلند طالئی رنگ به سبر و شال ابریشمی سبز به سر کرد که قسمتی پیشانی آن تا حد  

، های طال آویخته بود. عالوه بر آن عروس النگوهای نقره ر و از سکه زیادی مزین به ز
حلقۀ طالی زمردنشان و تعویذ بسیار زیبائی به اندازۀ یک نعلبکی با نقوش برجسته از  

گوناگونی از زندگی زردشت داشت که  هایهای زردشتی یعنی آتش مقدس و صحنه نشانه 
ای آویزان بود. زردشتی از زنجیر نقرهدعاهای ایدان مانند و محتوهمراه دو تعویذ انفیه به 

در این هنگام تمام دوستان به نوبت به عروس تبریک گفتند و شاخۀ کوچکی از مورد سبز  
و یک انار )به نشانۀ زندگی و باروری و داشتن فرزند( به او دادند. زمانی که من وارد  

 شدم تقریبأ این مراسم در شرف پایان بود. 
خندیدند و هر کدام و نیم همه به صدای بلند می 8یره زدن آغاز شد. تا ساعت آنگاه دا     

کردند )به نظر هیچکس سعی در گوش کردن نداشت(  با صدای بلندتر از دیگران صحبت می
تا آن که کوبۀ در به شدت به صدا درآمد و به دنبال برقراری سکوت همه با داد و فریاد به  

نزدیکترین فرد و دوستان داماد آمده بودند از عروس بپرسند  گشتند، زیرا دنبال چادر می 
حاضر به ازدواج با داماد هست یا خیر! شال ابریشمی سبز را بر سر عروس انداختند و  
انگار در زیر آن به خواب رفته بود. مردان به سوی او پیش آمدند و نزدیکترین آنان به  

شیرین و خداپرست، آیا حاضر به   داماد با صدای رسا پرسید: "دوشیزه گوهر، فرزند
ازدواج با مهربان هستید؟ عروس پاسخی نداد. سؤال کننده رو به سوی دوستانش کرد و  
گفت جواب نداد، که بالفاصله هلهله و فریاد برخاست تا به اصطالح او را بیدار کنند. یازده  

بله گفت و این   مرتبه این کار تکرار شد و هر بار بلندتر از دفعۀ پیش، تا آن که عروس
ای بود برای فریادهای شادی. و با شتاب به سوی داماد رفتن و به او خوش  پاسخ نشانه 

ای بزرگ و های درونی، با بقچه ای بعد پدر عروس از یکی از اطاقخبری دادن. لحظه
های اهدائی عروس به داماد، داخل شد. بار دیگر برای وقت گذرانی دف محتوای لباس 
د یک ساعت بعد داماد وارد شد و با چای از او و دوستانش و آنگاه از عروس آوردند و حدو

ها و و سایر زنان پذیرائی به عمل آمد. در این هنگام پشت سر جهیزیه عروس و چراغ 
جمعی به سوی خانۀ داماد آغاز شد. هر چند لحظه یک بار، عروس  ها، حرکت دسته دف
دهی پیش تو نخواهم رفت. هر بار پس از بحث زیاد  گفت: اگر پااندازم را نایستاد و میمی

 شد.داد، پولی که بعد صرف خرید ظروف پخت و پز مورد نیاز می داماد به او پول می 
 دانی مملو از آتش چوب مقدس صندل در انتظار بود که در خانۀ داماد موبدی با آتش     
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ه اطاق کناری هدایت کرد همۀ جمعیت سه بار گرد او چرخیدند. آنگاه داماد، عروس را ب
و همۀ زنانی که همراه بودند گرداگرد اطاق ایستادند. داماد و عروس بر تشکی که ملحفۀ  
بسیار زیبائی داشت نشستند. خواهر داماد و خواهر عروس حجاب را از چهرۀ او برگرفتند.  

یکدیگر    راست عروس و داماد را بیرون آوردند و پاهایشان را در کنارهای پایبعد جوراب 
قرار دادند، مقداری آب آورده شد و داماد نخست به ترتیب پای خود و پای عروس، دست  
راست خود و عروس و سرانجام صورت خود و عروس را شست. لیوان بزرگ شربتی 

ای از آن نوشید و عروس بقیۀ آن را سر کشید. در این هنگام داماد  آوردند که داماد جرعه 
های رنگی بیرون آورد تا صورت، دست و پاهای  رگی با حاشیه دستمال ابریشمی سیاه بز

 خود را خشک کنند. 
در اینجا همۀ شرکت کنندگان در مراسم با گفتن "چشمتان روشن، امیدواریم صد و       

بیست سال زنده باشید" آن زوج را ترک کردند تا به شادی و خوشی زندگی مشترک خود  
شود جائی که نزدیکترین مرد به  خانۀ داماد انجام می را آغاز کنند. تنها مراسم مذهبی در

ای کوچکی را به های نقره عروس وکیل او است و در حالی که پسران همراه موبد زنگ
 شود".خواند، عقد زناشوئی آنها بسته می آورند و موبد به آرامی دعا و ثنا میصدا درمی

 
بوری، سوئد،  )دکتر رضا آیرملو، یوته یشناسی ایران، مدینۀ فاضلۀ ایراناز کتاب طرح جامعه 

1378(1999)) 
 سرکوب اجتماعی و مدینۀ فاضله: 

ای دیدیم که جامعۀ فاضله هویتأ جامعۀ بدون زمان و مکان است. "جامعۀ فاضله" جامعه      
است ناکجا آباد که "پای چوبین استداللیون" در آن راه ندارد. جامعۀ فاضله بهشت موعودی  

شود تا واقعیت درناک محیط حیاتی انسان  ون دنیای واقعی روز ساخته میاست که در بیر
ها هر چه که زشت است و دردآور، برهاند ها و نامرادیرا از یاد ببرد و او را از ناکامی

های امروزی را با امیدواری "فردای ناکجا آباد" خود جبران کند. از اینجا است  و ناامیدی 
تر است به همان نسبت اعتقاد به  ها پردامنه تر و هر چه ناکامیها عمیق که هر چه نامرادی

تر است انسان ناکام یک چنین جامعۀ پر از ظلم و  تر و عینی جامعۀ فاضله و آرمانی عمیق 
های تحمیلی موجود، نیازمند و در جستجوی قهرمان و ناجی برای ستم، به اندازۀ ناکامی 

 آلی است.تحقق جهان ایده 
 عدالتی است:ران اما ماالمال از سرکوب و تاوان و بیتاریخ ای     

دار پدرساالر که حتی حق  دولتیان و اشرافیت زردشتی است و خدایان برده نوبت روزی  -
 ستانند. اند و از آن کرایه و مالیات میهمخوابگی زن و مرد را نیز انحصاری کرده

رسم و تمدن وحشی" خود را بر های اسالمی است تا به نام دین "روز دیگر نوبت خلیفه  -
خوردۀ ایرانی تحمیل کنند و از او تسلیم و تبعیت طلب کنند. اینان گویا حق  انسان شکست 

توانند به نمایندگی خدا، بهشت و جهنم  جان و مال و ناموس او را در اختیار دارند و هم می
 را به هر که بخواهند قسمت کنند. 

را بر سر مردم خراب کنند و قد راست نشدۀ مردم ها است تا شهرها روزی نوبت مغول  -
 این سرزمین را از نو به بندگی و تعظیم وادار سازند. 

های شهری را در زیر سم روز دیگر نوبت تاالن ایالت نوع به نوع مهاجم است تا تمدن  -
تر است و  اسبان خود له سازند. از آن پس و در تداوم صدها سال، آن که از همه قسی

 راند:فرمان می  تروحشی
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کند و آن  سازد. آن یکی بینائی را بر مردم شهری حرام میاین یکی از سرها مناره می     
اندازد. اینان همه بر آنند تا تسلیم و عبودیت انسان ایرانی را  های خون راه می دیگری جوی

 ای از مقاومت و مخالفت برجای نگذارند.ابدی سازند و هیچ ریشه 
نویسند  نویسان می رود که تاریخ تحقیر انسان ایرانی باالخره تا آنجا پیش میسرکوب و       

که روزی، در زمانی بدون تاریخ و شمارش، انسانی تسلیم شده و هویت باخته از این  
سرزمین، در گذرگاه شهری تسلیم، با پاسدار فاتحی که مست پیروزی است، رو در روی  

انگیزد. "پاسدار جهالت"  سالح دیگر برمیانسان بی  گیرد و هوس او را برای کشتنقرار می
اش خواهد تا در همان جا در انتظار بماند تا او به خانه و جباریت از این "انسان فتح شده" می 

 برگردد و شمشیرش را همراه بیاورد و جان او را بستاند. 
ستمگر نیز  انسان مظلوم و تسلیم شده که طبق معمول هر موجود فتح شده، در غیبت      

بانی  توان نافرمانی ندارد، با رضا و رغبت هر تّواب درهم شکسته و مقهور، وظیفۀ زندان 
کند و نه برای نجات جان خود، به غریزۀ طبیعی  خود را به عهده می گیرد! او نه فرار می

ماند و  کشد. میماند و انتظار می برد. میماند و فرمان می شود، بلکه می دفاع متوسل می 
ماند تا آن تجاوزگر حقیر، آن که حقارت خود را در سایۀ رعب و وحشت  ه وفادار! می چ

کند، برگردد و جان او را بگیرد. این دیگر نهایت تسلیم است که خود،  نظم جالدی مخفی می 
بانی خود را به عهده بگیری. که خود خود را سانسور کنی. که خود حق گریستن و  زندان

سلب کنی. که خود به خاطر ترس و جبونی یا عادت و سنت، خود    فریاد زدن را از خودت
را از حق طبیعی عصیان و شورش محروم سازی و که خود فرصتی که برای رهائی و  

ها آوری، به علتی از علت نافرمانی و "سر باز زدن" از ستم و قدرت تحمیلی به دست می
ستی که اینها، هر کدام به  مند نشوی. به راها بپرهیزی و بهره و مصلحتی از مصلحت

تنهائی، بهائی سنگین برای هر مصلحتی و زیستن به هر مصلحتی است. درست در این  
حال و هوای تسلیم و اضطرار است که ظهور و برقراری یک جهان متفاوت، به تنها  

شود تا هر وقت خلوتی برای خود رؤیای انسان مقهور تسلیم شده و ناتوان ایرانی تبدیل می
بدان بیندیشد و سببی برای زنده بودن خود بیابد. این به تنهائی موهبتی بزرگ است،    جست،

چرا که ستایش قدرت و وفادار ماندن به قهر وحشی حاکم، طبیعی انسان تسلیم شده و فتح  
شده است. هم از این روی، خواب رهائی دیدن هم نعمتی است و از عهدۀ هر انسان مقهور  

آید، و به جامعۀ رها از ستم اندیشیدن نیز به حداقلی از شجاعت  ی قدرت و مرعوب ستم برنم
 و حداقلی از رهائی ذهنی نیاز دارد.

چنین است که انسان ستمکش ایرانی نیز، همانند هر جمع و گروه ستمکش دیگر، از      
آغاز تاریخ ستمکشی خود با خواب و رؤیای "جامعۀ رها و فارغ از ستم اتوپیائی"، پاسخ  

دهد و به یاد گرفته است که بردگی و رعیتی و جنگ و کشتار و  ها را داده و میت جباری
سرکوب را با امید برقراری یک جامعۀ عدل و آزاد تحمل کند و در هوای "مدینۀ فاضله"، 

کشی  غذائی و بهره جائی که در آن بیماری و ستم و گرسنگی نیست، به درد و مرض و بی 
ر فرهنگی و اعتقادی "ظهور، ظهور یک ناجی، نسل به  پاسخ دهد. اینجا است که عنص

شود و در هر ذوره از سرکوب و دیکتاتوری در ایران، از نو و به تکرار نسل تجدید می 
های بعدی منتقل  گردد تا به سهم خود، همچو یک ارثیۀ فرهنگی ناب، به نسلبازتولید می 

حنۀ اجتماعی بیابد. در این  گردد و زمانی مناسب تاریخی برای زمینی شدن و طرح در ص
)حتی اگر خود همانند هر اتوپیا، تصوری بیش نیست زمان مناسب است که "جامعۀ فاضلۀ ایرانی" 

گیرد، مستقیمأ در صحنۀ اجتماعی  ، جنبۀ مادی و عینی به خود میگنجد(و جز در خیال نمی
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شی و سرکوب شکل  کهای انسانی در برابر بهرهگردد و، به واکنش انسان و گروه ظاهر می
 دهد.و جهت می 

رود و جامعۀ آرمانی در پروسۀ عمل اجتماعی تا آنجا عمده  این رابطه تا آنجا پیش می      
آویزد که:  های تنهائی زندانیان به دیوار می شود که حتی تصویر رهائی را در سلولمی

 ناپذیر. رهائی و آزادی همزاد انسان است و منفک 
 

 (1365)دکتر پی داکو، ترجمۀ بهروز آقائی، تهران، انتشارات رسام،  جالتاز کتاب روانشناسی خ
 عالئم خجالت: 

های زیر را که بیشتر  از شما ممکن است خواهش کنم خود را امتحان کنید؟ پرسش      
گیرد پاسخ دهید، آیا شما هیچیک از  مشکالت و عوارض ناشی از خجالت را دربر می

 اید؟مع یا با افراد مهینی هستید در خود مشاهده کرده عالئم زیر را هنگامی که در ج
 تنگی نفس یا منقبض شدن عضالت  -

 ها و پاها ها و دستلرزش لب -

 خشک شدن بزاق در دهان  -

 عرق کردن زیاد از حد  -

 خواهد از جا کنده شود؟احساس این که قلب شما می -

 احساس دگرگون شدن رنگ صورت؟ -

 اندیشه؟ مختل شدن کار مغز و اختالل در فکر و  -

 تند و بدون کنترل صحبت کردن -

 اید؟در این شرایط آیا نکات زیر را هم تجربه کرده      
بینی کردن و این که همه چیز و همه کس از شما برتر  احساس کوچکی و خودکم  -

 و باالترند

هایتان حرکات  اید تا آنجا که برای اثبات گفته آیا به پرخاشگری ناگهانی دچار شده  -

 دهید؟ غیرعادی نشان

 اید؟داشتن احساس مبهم که گناه کرده -

 گیری دیگران نسبت به شما از روی سوءنیت است؟ این احساس که خورده  -

 این که دیگران نسبت به شما احساس فروتنی دارند؟ -

 توجهند؟احساس این که افراد مافوق نسبت به شما کم  -

 شدن از سوی افراد زیردست؟فکر استهزاء و مسخره  -

 کند؟ آمیز همه چیز را عوض میکه یک کلمۀ تشویق  اعتقاد به این  -

نداشتن توانائی پاسخ به تعریف و ستایش دیگران یا نداشتن توانائی برای جواب   -

 دادن به یک انتقاد شدید؟

 ترس از تکذیب دیگران یا اضهار عقیده کردن خودتان؟ -

برخورد داشتن احساسی گنگ دربارۀ این که شما خیلی متواضع، مؤدب و خوش  -

 هستید؟

کنید که نیروی مرموزی همیشه از کار شما جلوگیری می کند و یک  احساس می -

 توانید آن را رها کنید و همواره با شما است؟ ناراحتی را که نمی 
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 اعتقاد به این که در معرض خطر هستید؟ -

 ترس دائم از استهزاء، احساسی که میشه از آن ناراح هستید؟ -

ند، با نوعی تحقیر سرگرم تماشای حرکات  خنداحساس این که، وقتی مردم می -

 ناشیانۀ شما هستند؟ 

کنید  به خاطر ترس از به وجود آمدن یک تصور بد و نامناسب احساس می -

 غیرممکن است بتوانید آرامش خود را حفظ کنید؟

احساس این که همه چیز رو به نابودی است و شما اعتماد به نفس خود را از  -

 اید؟دست داده

شما نیز در  ها "آری" است باید بدانید کهاگر پاسخ شما در مورد بعضی از پرسش     
 )این( کتاب را ادامه دهید.   نها جای دارید. بنابراین خواندارتش بزرگ خجالتی

 اثرات خجالت:
 تواند زندگی شما را متزلزل سازد و از رشد زندگی افراد جلوگیری کند.خجالت می     

توانند تا باالترین  ز تجلی افکار عالی است، و تالش افرادی را که می خجالت مانع ا -

 سازد.اثر میمراتب اجتماعی صعود کنند بی 

 خجالت -

از پیشرفت افراد باهوش که شایستگی مدیریت و رهبری را دارند جلوگیری   -

 کند. می

 شود عقاید مطرح نشود. روئی باعث می کم -
 

 (1352)دکتر حمید عنایت، تهران، موج کتاب،   عهاز کتاب شش گفتار دربارۀ دین و جام
  –  1906های نام دکتر حامد الگر کتابی به نام دین و ملت در سالتوضیح: )شخصی به 

منتشر ساخته و آقای دکتر حمید عنایت در قسمت آخر کتاب، "شش گفتار دربارۀ   1875
 گردد.(آن قسمت نقل میهای زیر از  دین و جامعه" آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته 

 دین و دولت در ایران قاجاریه: 
مذهب شیعه، به رغم اهمیت آن در فهم درست تاریخ ایران، در غرب به ندرت موضوع       

 یک مطالعۀ تحلیلی و نه صرفأ توصیفی قرار گرفته است ... 
ش ، سازممذهب شیعه، به علت اعتقاد اساسی خود به مشروعیت انحصاری حکومت اما     

های موقت را همواره، اگر نه ناممکن، که دشوار یافته است ... از سوئی راه و  با قدرت
گزینی را به وجود آورد و سرمشق این  رسم منفی تقیه )پوشاندن محتاطانۀ عقیده( و عزلت 

کار رفتار امام جعفر صادق بود که "به پیروانش توصیه کرد که حتی از بحث و جدل  
خودداری کنند". اما از سوی دیگر با برانگیختن شیعیان به این که،  شفاهی با مخالفانشان 

با الهام از قیام امام حسین علیه یزید، در برابر نظام مستقر سر فرود نیاورند، اثرات  
 العاده مثبتی بر جای نهاد ... فوق

( اساس ایلی  1785 – 1797در آغاز حکومت قاجار در زمان پادشاهی آغامحمدخان ) 
گذاشت. آغامحمدخان گرچه مردی با اعتقاد  زیادی برای نفوذ مذهبی باقی نمی  حکومت جای

ای نداشت اندیشی گرایش داشت با علما چندان میانه سرسختانۀ مذهبی بود و اعتقادش به تیره 
 اش برای آنان قائل نشد. رحمانه و هیچ مصونیتی در برابر خلق و خوی بی 

 ( علما برتری چشمگیری به دست آوردند و  1797  – 1834علی شاه )در زمان فتح      
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ای که علما به  صفت مذهبی جامعۀ ایرانی از همه لحاظ تقویت شد... قدرت و اعتبار تازه
ای نیرومند نشان داده شد. علما با  دست آورده بودند در ستیزۀ ایران و روسیه به گونه

ر تردید خود فائق آید و به  علی شاه را وادار کردند که باستفاده از احساسات عمومی، فتح 
 دومین جنگ با روسیه دست بزند. 

بایست شاه را از این که در برابر علما تمکین کرده  بار این جنگ می عواقب مصیبت      
توان از خودداری بعدی او در برآوردن است پشیمان ساخته باشد، و این نکته را می

 های آنان در ماجرای گریبایدف دریافت... خواست
با این همه سردی روابط رهبران دینی و حکومت در زمان سلطنت شاه بعدی،      

محمدشاه، بیشتر شد. او به تشویق وزیر و رایزن نامتعادل خود حاجی میرزا آقاسی از  
 هرگونه کوششی برای آشتی نیازهای دین داری و وظایف حکمران مستبد دست شست... 

گیری قطعی افکار مذهبی بر ضد حکومت، در زمان پادشاهی ناصرالدین و اما جبهه      
( روی داد. این وضع چند علت داشت. نخست آن که کوشش برای  1848 – 1896شاه ) 

ساالر  گرائی به رهبری میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسن خان سپه نوگرائی یا غرب 
ا در آن خطر غیرمذهبی شدن وجود داشت و به استبداد  بدگمانی علما را تقویت کرد، زیر

داد که "خود را به گونۀ مؤثر تحمیل کند". گذشته از آن، نفوذ روزافزون  این امکان را می 
ها و افراد بیگانه در زندگی ملت اغلب شکل فعالیت اقتصادی و تجاری به خود  قدرت

خواهانه  لیل دیگر انتشار افکار ترقیگرفت که برای ذهن ایرانی مسلمان ناآشنا بود. یک دمی
خواهی را برای علما به صورت غنیمتی  در زیر تأثیر اروپا بود که همبستگی اقلیت، آزادی

نامنتظر درآورد. همراه با همۀ این عوامل، افزایش قدرت اقتصادی علما بود که سبب  
 پرستی و پیوستگی بعضی از آنان به صف دولتیان نیز شد. افزایش پول

اگر دکتر آلگر در کتاب خود بعضی از اشارات خود را دربارۀ پایۀ اجتماعی و       
گردید. مثأل او در  تر میداد بحث دربارۀ نکتۀ اخیر روشن اقتصادی قدرت علما بسط می 

گوید که هر دو آنان  توضیح همکاری میان علما و بازرگانان در دوران "بحران تنباکو" می 
ۀ ایرانی برخوردار بودند، بدین معنی که آنان نمایندۀ دو قدرتی از منزلتی یکسان در جامع 

بودند که تا حدود زیادی از حکومت استقالل داشت: قدرت فعالیت اقتصادی از یک سو و  
ای قابل تردید است که فعالیت اقتصادی، با  قدرت هدایت دینی از سوی دیگر. اما این نکته 

توانست در آن مرحلۀ اولیۀ  ر قدرت مرکزی، میشیوۀ دیرینه و کهن آن در تسلیم در براب
تر این است که بگوئیم میل بازرگانان به استقالل، آنان  خود از دولت مستقل باشد. درست 

 با علما وارد کرد.)و مصلحتی( را به اتحاد تاکتیکی 
گیرد و این نتیجۀ قابل تردید  کتاب با یک بررسی در دربارۀ انقالب مشروطه پایان می     

شود که انقالب نقطۀ اوج یک دوران طوالنی مبارزه میان دولت و علما  ز آن گرفته می ا
گیرد. عالوه بر آن، این ادعا  بود. این ادعا علل عمق اجتماعی انقالب را آشکارا نادیده می 

بر پایۀ این فرض نویسنده استوار است که در خالل انقالب علما تنها به دو گروه تقسیم شده  
ه اصیلی که نمایندۀ مخالفت سنتی مذهب شیعه با دولت بود و گروه فاسدی که  بودند، گرو

در صف حکومت در آمده بود. اما این واقعیت است که در جریان انقالب گروه سومی نیز  
پدید آمد که به رهبری مؤمنانی مجتهد و مجاهد مانند مالکاظم خراسانی و محمدحسن نائینی  

تی با حکومت به طور مشروط هواداری کردند. "تنبه  برای نخستین بار از سازشی موق
( سند مهمی است که بر اساس عقیدۀ سیاسی شیعه، به سود  1909االمه و تنزیه المله" )

کند، و این حکومتی است که نائینی آن را بهترین حکومت  حکومت مشروطه استدالل می 
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ها از د که بعد بعضی داند. این مکتب فکری بوممکن در غیاب امام و یک حاکم برحق می 
خواه و ملی در مبارزۀ ملی علیه استبداد علمای مبارز را قادر کرد که با روشنفکران آزادی

به وجود آورند. حساب این   -های دیگرسازمانی یا به صورت  –و تسلط خارجی، اتحادی 
ریتی که  اقلیت بانفوذ از مجتهدان بیداردل را باید به حق از آن اکثریت علما جدا کرد، اکث

چون نتوانستند "برای مسائل چند جانبۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ایران در نیمۀ دوم  
قرن نوزدهم با آن روبرو بود پاسخی واقعی بیابند" دکتر الگر به حق آنان را سرزنش 

 کند. می
 

ی ها )نوشتۀ ابراهیم فخرائی، چاپ سوم، شرکت سهامی کتاب از کتاب گیالن در جنبش مشروطیت

 (2536جیبی، تهران، 
خان  هم اکنون با جنبش مشروطیت و اندکی پیش از آن، به پیروی از نیات میرزا تقی      

ای به سبک جدید  امیرکبیر، که دارالفنون تهران را تأسیس کرد، تأسیسات فرهنگی تازه
سات  آموزان بر وفق مقتضیات روز معمول گردید، پیدا است که تأسیدائر شد، و تعلیم دانش 

فرهنگی مزبور به گسترش فرهنگ امروز و مجهز به وسائل کنونی نبود. باسوادان کشور  
ها و  دادند، و آنها کسانی بودند که در مکتب خانه بیش از صدی دو جمعیت را تشکیل نمی 

های هر محل، کوره باجیمساجد و تکایا، زیر دست شیوخ و سادات معّمم و مال و مال 
گرفتند. موش و گربۀ عبید زاکانی،  خواندن را به زحمت فرامی  سوادی آموخته نوشتن و 

جزو، مشق و سیاق و قرائت قرآن ابتدای شروع به کار بود،  ّ ترسل و نصاب صبیان و عم 
های فراوان و چوب و فلک و قلم نی الی انگشت و تنبیهات  مالیو تعلیمات استاد با گوش

بود هم ناظم، هم مربی و هم معلم، و   گردید. استاد به تنهائی هم مدیردیگر هضم می
صداهای مخالف و تمرد و نافرمانی را به کار بردن ترکۀ بلند، که در دست داشت، ساکت  

 کرد.می
  14ساله با محصل  4المثل شاگرد شد. فیدر پذیرفتن شاگرد هرگز رعایت سن نمی      

جنبیدند و  ری میگیساله، زانو به زانوی یکدیگر روی حصیر نشسته همچو نوخۀ کره 
 سپردند.جمعی خوانده به ذهن می های استاد را دست گفته 
شاگردان تنبل و بلید، آنهائی که والینشان آنها را از سر باز کرده و به اصطالح خود      

رفت، دادند، چون چیزی از مطالب استاد به مغزشان نمی"بگیر بنشان" تحویل مکتب می 
نافهمی و ناتوانیشان را در جذب   ماندند و برای آن که ی میشان باقذهنیکور همچنان به 

 خواندند:تعلیمات استاد به نوعی توجیه کنند به الدنگی متوسل شده و به آواز بلند می 
 با تو نشستیم خر شدیم آمیرزا      ما روز به روز بدتر شدیم آمیرزا

ساخت زادالمعادی را شد او را قادر میسوادی که به این ترتیب عاید شاگرد ساعی می      
 جزو حفظ کند. ّ وار بخواند، مشقی بنویسد، و چند سطری از عمطوطی

دستۀ دیگر طالب علوم دینی بودند که در مدارس مخصوص به فرا گرفتن فقه و اصول      
میر و امثله و عوامل و انموزج شروع و پله  پرداختند و از صرف و منطق و حکمت می 

 حالشان چنین بود: رفتند و زبان پله از نردبان معلومات باال می
 بشکند هر قفل و هر زنجیر راهر که خواند صرف میر میر را            

 فهم و دلـه شود مالی بیمی   امثله               هر که خواند شرح میر بی 
 قدر محکم باشد تا بتواند دورۀ مالئی    آموز باید آنتحصیالت دانش  ایۀبود که پو مقصود این 

 سهولت طی کند. و اجتهاد را به 
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جماعت طالب، که غالبأ معمم بودند، از محل وجوه خیریه و اوقاف سهم داشتند و       
رهانید. در داخل مدرسه  های مالی می همین امر آنها را در راه تکمیل معلومات از مضیقه 

شان بود. ساعات اول روز مطالعه   هم خوابگاه، هم آشپزخانه و هم جای  داشتند که  ایجرهح
را در حوزۀ درس مدرسین همان مدرسه با اساتید خارج، که اغلب پیشنماز یا واعظ و یا  

گذرانیدند.  یافته و سایر اوقات را به مطالعه و مباحثه میاند، حضور می حکیم و فیلسوف بوده
که در تحصیل آمادگی بیشتری داشتند و دارای وسائل مهیاتری بودند آهنگ سفر    کسانی هم

کاظمین و کربال و نجف و سامره و سایر مراکز علمی کرده سالیان دراز ترک اقوام و  
گفتند، تا بعد از نیل به رتبۀ اجتهاد به زادگاهشان برگشته به افاضات دینی  بستگانشان می 

 بپردازند.
شد به این طریق  برداری میز وجود طالب برای پیشبرد مقاصد علما بهرهگاهی نیز ا     

که طرفداران هر یک از آنها، با مختصر اشارۀ مخدوم، با حربۀ تکفیر و چوب و چماق،  
 شدند.به میدان نبرد وارد می

آورد چشمگیری از زحمات چندین ساله و سفرهای  ای هم بودند که بدون آن که ره عده      
درازشان دست و پا کنند، تنها به تغییر لفظ و ادا، کلمات از مخرج اکتفا نموده از  دور و 

های از فرنگ برگشته سعی داشتند زبان مادریشان  شدند و همچون جعفرخان بیخ عرب می 
 های عربی چاشنی کنند. را با واژه

های معتبر، که مقدورات بیشتری داشتند، برای تعلیم اعیان و اشراف و بازرگان      
فرستادند.  آوردند یا آنان را به سفرهای خارج کشور میفرزندانشان استاد سرخانه می 

مدارس جدید که در گیالن پا به عرصۀ وجود گذارد عبارت بودند از مجدیه، مظفریه،  
شرف، تمدن، وطن، محمدیه، اسالمی و بنات اسالمی در  رشیدیه، اتفاق، اخوت، شمس، 

 رشت حقیقت، در الهیجان، محمدیه و رشیدیه و اسالمی در انزلی.
 

 (1366سن، انتشارات هیرمند، )خدیو جم، عباس اقبال، کریستن از کتاب شعر و موسیقی در ایران 
 زبان بعد از اسالم )از عباس اقبال( اول شاعر فارس

بعد از اسالم مشکل بلکه غیرممکن است. زیرا که   تعیین اول شاعر فارسی...حقیقتأ      
کاشته و همۀ  های خود می دهقانان و زارعین ایرانی نژاد که تخم ذوق را در مزرع دل

دادند در ها و سرودهای مخصوص کشت و زرع و کارهای خود انجام میاوقات با زمزمه 
ملکت استیال داشته و همه جا فرمان نسخ  همان عصری هم که عرب بر جمیع نقاط این م 

نموده به کار خود سرگرم بودند و به همان  زبان و شعر و آداب ایرانی عمأل صادر می
ها هم به مناسبت احتیاج و  کردند. البته در همین دوره زبان و آداب ایرانی زندگی می 

هائی موافق کیفیات  ها و سرودای که انسان در زندگانی به نوع ذوقیات دارد زمزمه عالقه 
اند و شاهد این مدعا، اگر  بردهمحیط و دورۀ زندگی خود داشته و به تکرار آنها به سر می 

خواهد، اشاراتی است که در  ای طبیعی و واضح است که دلیل و شاهد نمیچه به اندازه
شود و از آن جمله، حکایت ذیل است که به طور خالصه از  کتب مورخین اسالمی دیده می 

 ین قرار می باشد: ا
امیه برخاسته و خانۀ کعبه  خواهی و مخالفت بنیزبیر که در حجاز به خالفت عبدهللا بن      

گاه خود قرار داده بود برای تعمیر خرابی خانۀ کعبه جماعت بنا و معمار از ایران را پناه
های عمله های عرب مشغول کار شدند. یکی از  به مکه خواست و ایشان با کارگران و عمله 

ای خوانند و زمزمه نژاد مالحظه کرد که استادان ایرانی به صورتی خوش چیزی میتازی
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او را آن آواز خوش آمد. از )چنان که هنوز هم این عادت معمول به بنّاهای ایرانی است( کنند می
سیقی  استاد خواننده حقیقت آن را سؤال نمود و پس از اطالع به حقیقت آن به ایران آمده و مو

ایرانی را تحصیل کرد. آنگاه به روم رفت و پس از تکمیل آن فن به عربستان مراجعت  
 نموده اصول موسیقی ایرانی و رومی را به عرب آموخت. 

ای نیست که موسیقی بعد از اسالم ایران و یک جزء عمده  از این مطلب گذشته، شبهه      
که به تدریج به مناسبات زمان در  از موسیقی امروز ما همان موسیقی عصر ساسانی است  

آن تغییراتی داخل شده. البته این موسیقی سازندگان و رامشگرانی داشته که از همان زمان  
اند و ناچار در  دادهنواخته و به یکدیگر انتقال می انقراض ایران به بعد بالفاصله آن را می 

اند. این سرودها  خواندهموقع نواختن چنگ و رود شعر و سرودی هم داشته و چیزی هم می 
گردد و یقین است که در  و چیزهای خواندنی هر چه بوده جزء اشعار آن دوره محسوب می

دویست سال استیالی عرب بر ایران هم همین رودسازان و نوازندگان وجود داشته و با  
ها  اند و البته اشخاصی هم آن نواها و سرودخواندههائی هم می سازهای خود اشعار و سروده 

شوند و به مناسبت آن  را ترکیب کرده بود و این اشخاص نیز شعرای آن دوره شمرده می
که زمان آنها واسطۀ بین قدیم و دورۀ جدید ایران بوده به سبک قدیم و طریقۀ سرایش و  

های بعد دستورهای تازه مرتب  داده و برای دورهنظم را موافق مناسبات عصر تغییر می 
توان گفت که اول شاعر فارسی بعد از اسالم شخص معینی  ن وضع نمیاند. با اینموده می

رشتۀ نظم آورده. فقط یک   است و فالن نخستین کسی باشد که اول ابیات فارسی را به
مطلب، موضوع تحقیق است و دانستن آن نیز اول درجۀ اهمیت را دارا است و آن شناختن  

دّون شده و مورخیت ذکر او را مقدم اول کسی است که اشعار و سرودهای او مضبوط و م 
 اند.بر همه کرده

وصیف سیستانی از منشیان  عجالتأ این شخص در تاریخ ادبیات و زبان فارسی محمد بن      
لیث است که هیچکس از ارباب تذکره و مورخین، غیر از نویسندۀ  یعقوب و عمرو بن 

 اند.دانشمند تاریخ سیستان، از احوال و نام او اطالعی نداشته 
 

 (1362)دکتر الیوت، ترجمۀ شاهرخ وزیری، انتشارات خاتون، تهران،  از کتاب فشارهای روحی
 پذیر هستید:شما در مقابل فشار روحی تا چه اندازه آسیب 

 Alma Dell" و "آلما دل اسمیت  Lyle H. Millerتست ذیل به وسیلۀ "الیل اچ میلر       
Smith دانشگاه بوستون تهیه شده است. به هر یک از اقالم " روانشناسان مرکز پزشکی

دهند از ذیل بر اساس آن که هر یک چقدر از وقت روزانۀ شما را به خود اختصاص می 
 امتیاز بدهید:  5یک )تقریبأ همیشه( تا 

 خورم.من روزانه حداقل یک بار غذای گرم و معتدل می .1

 خوابم. من حداقل چهار شب در هفته بین هفت تا هشت ساعت می  .2

 بینم. کنم و محبت می من مرتبأ محبت می  .3

 توانم روی او حساب کنم. مایلی دارای فامیل هستم که می  50من حداقل در فاصلۀ   .4

 کنم که به نفس نفس زدن بیفتم. من حداقل دو بار در هفته تا آن حد ورزش می  .5

 کشم. من روزانه کمتر از نصف پاکت سیگار می  .6

 خورم.بۀ الکلی میمن در هفته کمتر از پنج نوشا  .7

 من از نظر نسبت وزن با قد در شرایط مناسبی هستم.  .8
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 های زندگی کافی است. درآمد من برای رفع هزینه  .9

 بخشد.اعتقادات مذهبی به من قدرت و نیرو می  .10

 کنم.های اجتماعی شرکت می روم و در فعالیت مرتبأ به باشگاه می  .11

 ای از دوستان و آشنایان در کنار من هستند. شبکه  .12

توانم مسائل خصوصی خود را با آنان  من یک نفر یا بیشتر دوست دارم که می  .13

 مطرح سازم. 

 ها(از سالمتی کافی برخوردارم. )از جمله دید چشم، شنوائی، دندان .14

 کنم.آنها صحبت   راحتی در مورد علت توانم به هستم میعصبانی یا نگران موقعی که  .15

کنم مرتبأ در مورد مسائلی چون کارهای سخت  می با مردمی که با آنها زندگی  .16

 کنم. روزمره، امور مالی و جریانات جاری زندگی گفتگو می

 کنم که جنبۀ تفریح و تفنن داشته باشد. ای یک بار حداقل کارهائی میهفته  .17

 توانم وقت خود را طوری تنظیم کنم که از آن به نحو مؤثری استفاده کنم. می .18

 نوشم.های گازدار( میان قهوه )یا چای یا نوشابه روزانه کمتر از سه فنج  .19

 در روز به اندازۀ کافی برای خود وقت دارم. .20

برای آن که امتیاز خود را بدانید باید ارقام را جمع کنید و بیست را از آن کم کنید. هر       
پذیری شما در مقابل فشار روحی است. اگر نمرۀ شما بین  ب نشانۀ آسی  30ای بیش از نمره
باشد به نحو وحشتناکی در مقابل فشار   75باشد به طور جدی و هرگاه بیش از  75تا   50

 روحی بالدفاع و آسیب هستید. 
 

فروشی زوار، تهران، زمستان )مرتضی راوندی، کتاب از کتاب زندگی ایرانیان در خالل روزگاران 

1362) 
 وضع شهرها: 

وضع و خصوصیات شهرهای ایران در قرون وسطی با عصر حاضر اختالف فراوان       
داشت. شهرهای آن روزگار دارای چند قسمت بود، قسمت درونی که کانون و مرکز شهر  

شد، که قصور سالطین  دژ نامیده می شد، ارک یا کهن و محل آباد و معمور آن محسوب می 
 آن قرار داشت. های مهم دولتی در و امرا و سازمان 

عنوان شهرستان یا شارستان یا مدینه خوانده    مسکن تودۀ مردم بود، و به   دوم قسمتی که     
 شد.می

سوم، قسمتی که بازار و عمارات نوبنیاد در آن قرار گرفته بود و به اسم "ربض"       
ران  معروف بود. شهرستان و ربض نیز، برای حفاظت از خود از حمالت احتمالی غارتگ

های هر شد. دروازهها، به وسیلۀ دیوارهای عظیم و برج و باروها حفاظت می و فئودال
شهر، بر حسب جمعیت و موقعیت اقتصادی و نظامی آن کم یا زیاد بود. هر دروازه به  

ها، شد مربوط بود. همیشه در نزدیکی دروازهای که به یکی از شهرهای آباد منتهی می جاده
های تجاری قبل از  ی و مواظبت شهر مشغول بودند. مسافرین و کاروانای به دیدبانعده

ای جز شدند، چه پس از بسته شدن درها، چاره ها باید وارد شهر می بسته شدن دروازه
 اطراق و توقف در بیرون نداشتند. 

ساختند. آجر، گچ و سنگ بیشتر در منازل  های معمولی را از گل و خشت میخانه      
ها معموأل به در چوبی مجهز بود، فقط ثروتمدان  رفت. اطاق خانه به کار می  طبقات مرفه
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کردند. هر کوچه و بازار و خیابان نامی مخصوص به خود داشت،  از شیشه استفاده می 
های گفتند بازار عطاران یا کوی عاشقان ... بعضی از بازارها و سراها به دسته چنان که می 

دوزان، راستۀ شد مثل: راستۀ کاله ت و به نام آنان خوانده میوران تعلق داشمعینی از پیشه 
 کفشگران، راستۀ خز فروشان و ... 

از مردم منازل و مساکن خود را  اجتماعی، بسیاریعلت فقدان امنیت وسطی به در قرون      
 ...باشندساختند تا از دستبرد دزدان و متجاوزان در امان تنگ و پرپیچ و خم می هایدر کوچه 

توانستند از های شیراز آن قدر تنگ بود که دو چاپار با هم نمی به گفتۀ مقدسی کوچه      
های وسیع  ای عبور کنند ولی در پارۀ شهرها از جمله شهر فسا )در فارس( کوچه کوچه 

ها بیشتر چند طبقه بود و در این  وجود داشت و در اردشیر خره از بنادر فارس ساختمان 
بردند و های گوناگونی به کار می ها سلیقه ر زیاد بود که در بنای خانه شهر ثروت آن قد

 هائی در آنجا بود که بیش از سی هزار دینار هزینۀ هر یک شده بود. خانه 
انبار، سقاخانه و مسجد برای کمک به  ها تعدادی حمام، آب در غالب شهرها و شهرک      

سات نظر انتفاعی نداشتند بلکه مقصود آنها  ساختند و غالبأ بنیان گذاران این مؤسمردم می
خواستند با این اقدام نام نیک خود از خود به یادگار گذارند... به  کمک به مردم بود و می

کردند بلکه  طور کلی در قرون وسطی از حمام تنها برای نظافت سر و تن استفاده نمی 
گرفت. در حمام  یخودآرائی، خضاب، تراشیدن موی سر و صورت نیز در حمام صورت م

انجامید. گرمابه محل مناسبی برای پیدا  ها به طول می زنانه، مذاکرات بانوان با هم ساعت 
 کردن دختر برای جوانان بود. 

کند و در کتاب معالم القریه یا آئین شهرداری، به وظایف اخالقی آرایشگران اشاره می     
ام و به کار خود آشنا و هنگام کار از اندگوید که آرایشگر )سلمانی( باید سبک و خوشمی

خوردن پیاز، سیر، گندنا )تره( خودداری کند تا مردم از بوی آنها متأذی نشوند. گاه دالکان  
 کردند.به کشیدن دندان نیز اقدام می

المثل در شهر کاشان،  انبارهای بزرگ معمول بود. فی آب ساختن آبدر شهرهای کم      
انبار بزرگ و  رفت، هفتاد آبزرگ صنعتی ایران به شمار می که روزگاری از شهرهای ب

هائی که از کوهستان  متوسط ساخته بودند که فقط سالی یک بار در زمستان آنها را از آب
 کردند.شد، پر میسرازیر می

 
حسین متین، جلد دوم، یونان باستان، )نوشتۀ ف. پ. کوروفکین، ترجمۀ غالم  از کتاب تاریخ دنیای قدیم

 تهران نوشته شده است(  52اریخ و محل چاپ ندارد ولی در پایان کتاب اسفند ت
 ها. شاعران: " هومر: پیدایش منظومه Odvssey" و "اودیسه Iliadهای "ایلیاد منظومه 

ای و های افسانه های بسیار زیادی در مورد دالوریخوانان یونان باستان، ترانه آوازه     
خواندند و  ها می ها را در جشن اند. آنها این ترانهالعادۀ قهرمانان سرودهماجراهای خارق 

کردند. شاعران مخصوصأ در مورد  خود، با آالت زهی، آواز خویش را همراهی می
" و نیز راجع به بازگشت آنها از این اردوکشی به  Troyبه شهر "ترویا    اردوکشی یونانیان

ها به شکل دو منظومۀ بزرگ ایلیاد و اودیسه  اند. این ترانه های زیادی سرودهمیهن، ترانه 
ها را "هومر"، شاعر نابینا و مشهور یونانی که در قرن نهم یا  اند. این ترانه تدوین گردیده 

 آوری کرده است.زیست، سروده و جمع هشتم پیش از میالد می 
" در سواحل آسیای صغیر قرار داشته  Ilionشهر ترویا یا به عبارت دیگر "ایلئون      

 "، درBasileesها است. بسیاری از قبایل یونانی، به سرکردگی رهبران خود "باسیلی 
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 اردوکشی به ترویا شرکت داشتند. 
ها مدت نه سال ترویا را به محاصره گرفته بودند لیکن آنها  محاصرۀ ترویا: یونانی      
ای مرتفع و بلند قرار غیرقابل فتح بود. برفراز تپه توانستند شهر را تسخیر کنند. شهر نمی

آوران یونانی، "آشیل داشت و دیوارهای سنگی، آن را احاطه کرده بود. در میان جنگ 
Achilles  از همه دالورتر بود. آشیل در تمام مدت این جنگ ده ساله همیشه با سرکردگان "

شود. نام  ها شروع می ا همین جدل قشون یونان در جدال و مناقشه بود. منظومۀ "ایلیاد" ب
 منظومه از نام شهر، یعنی "ایلیون" گرفته شده است. 

ها کاری از پیش  ورزید. بدون او نیز یونانیآشیل از شرکت در نبردها اجتناب می      
ها برای این که به قشون دل و جرئت دهند آنها را به "مجمع ملی  بردند. باسیلینمی

Popular assamblyتس  ت کردند. در آن مجمع شلوغ و پر هیاهو "ترسی" دعو
Thersites نفع خود    ها را متهم کرد که تمام غنایم را به" سپاهی ساده، با شجاعت باسیلی

های خویش  کنند. او سپاهیان ساده را دعوت کرد که از جنگ دست کشیده به خانه ضبط می 
 بازگردند.

ها به نام "اودیسه" به  گفت یکی از باسیلیتس حق مطلب را می با وجود آن که ترسی     
شدت سپاهی ساده را کتک زد و تهدید کرد که باز هم او را خواهد کوبید اگر به جدل خود  

ها با دشواری زیاد سپاهیان را قانع کردند که به نبرد  با رهبران خویش ادامه دهد. باسیلی
ها و اهالی تروا آغاز شد. این  انی ادامه دهند. بار دیگر نبرد طوالنی و سرسختانه بین یون

 بار آشیل هم بر آن شد که در جنگ شرکت کند زیرا که با سرکردگان سپاه کنار آمده بود. 
کردند. سپاهیان  آرائی میای صفیونانی ها ضمن آهنگ نبرد، بر طبق مشخصات قبیله      

جنگیدند.  د، پیاده می ساده در پیراهنی از کرباس و در حالی که مسلح به نیزه و فالخن بودن
ها آن  هائی که اسب ولی رهبران، غرق در زره و جوشن، کاله خود بر سر، سوار بر ارابه

خاستند. آنها عالوه بر نیزه، به شمشیر برنزی نیز مسلح بودند.  کشیدند، به نبرد برمی را می
ها کمک  انی بر طبق حکایت "ایلیاد"، خدایان در نبرد شرکت داشتند. بعضی از آنها به یون 

" خدای آهنگران زره Hophaestusکردند و برخی دیگر به اهل تروا. "هفستوس می
 آشیل را تهیه کرده بود. 

باشد. به زودی های دیگر حاکی از پایان جنگ تروا میها و افسانه انهدام تروا: ترانه      
شیل، او را های یونانی مادر آ" آشیل هم کشته شد. طبق افسانه Hectorپس از "هکتور 

کرد. به همین  دیده" می انداخت و "آب زمانی که نوزاد بود، در یک قنات زیرزمینی می
های پایش که مادر آن را جهت بدن آشیل مثل سنگ سفت و سخت شده بود و فقط پاشنه 

گرفت تا نگاهش دارد به صورت طبیعی نرم باقی مانده بود. اصطالح مشهور "پاشنۀ  می
باشد از همین جا سرچشمه  " نیز که به معنی "نقطۀ ضعف" میAchilles heelآشیل 

 گرفته است. 
ها اسب بسیار عظیمی از چوب تهیه  دید اودیسۀ مکار، یونانی در هر حال بنا به صالح      

کردند. بهترین سپاهیان خود را توی شکم آن پنهان نمودند و بعد، بقیۀ افراد، شبانه بر کشتی  
کنان اسب چوبی را  واقع در نزدیکی تروا رفتند. اهالی ترویا شادیای سوار شده به جزیره 

 به درون شهر بردند. 
هائی که در شکم اسب پنهان شده بودند در تاریکی شب از درون آن بیرون  یونانی      

های دیگر نیز از خزیدند. همزمان با بیرون خزیدن سپاهیان از توی شکم اسب، یونانی 
ها شهر را فتح کرده مردان ترویا ترویا یورش بردند. یونانی به  جزیره بازگشتند و شبانه
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را به خاک و خون کشیدند و زنان را به اسارت گرفتند و ترویا را ویران کردند و آتش  
 زدند. و سپس با غنایم بسیار به یونان بازگشتند... 

ترویا جریان  ها و اهالی رزم تن به تن آشیل و هکتور: هنگامی که نبرد بین یونانی      
ها بود، به قیافۀ برادر هکتور ظاهر شد. او  " که مددکار یونانی Athenaداشت؛ الهه "آتنا 

به او مدد خواهد   وی وعده داد که  نبرد با آشیل وادار کرد و به  بازانه هکتور را به نیرنگ 
 رساند.

ه از فراز آشیل اول نیزۀ خود را به طرف هکتور پرتاب کرد ولی او خم شد و نیز     
اش را پرتاب نمود که بر سر آشیل  سرش پروازکنان گذشت. هکتور نیز به نوبت خود نیزه

فرود آمد. هفستوس خدائی که زره آشیل را پرداخته بود، ضربۀ سپر را گرفت. در این  
ای به آشیل رساند. هکتور برادر خود را به نام خواند اما کسی نبود که دیگر  لحظه آتنا نیزه

 ی به او برساند. پس هکتور کوشید که با شمشیر، آشیل را از پای درآورد:انیزه
 بیاورد یورش چو طوفان به پیشچو بگرفت شمشیر بران خویش           

 ـــانـچنان چون عقابی که از آسمان          فرود آید از اوج خود ناگهــــ
 و دمـــــارکه گیرد یکی بره در مرغزار          ز خرگوش یا، بر کشد ا

 ــــــلـچنین پیش تازید هکتور چو پیل          برابر ستاده، دالور آشیـــــ
 ـودــسراپا همه قدرت و زور بود          چو کوهی زره پوش از دور بـ
 ویــکله خود به سر، سپر پیش روی          به زیر کله خود آشفته مــــ

 ــــــــانـــدار او از گزند زمــــــهفستوس، خداوند آهنگران          نگه 
آشیل با نیزۀ هکتور را از پای درآورد و سپس برای آن که جسد دشمن را تحقیر کرده       

باشد پای هکتور را به ارابه بست و اسب های ارابه را به سوی اردوگاه راند، در حالی که  
 دادند.همه سوی یونانیان فریادهای شادی و سرور سرمی 

 
)دکتر علی پریور، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران،  های کودکان اب علل بی خوابیاز کت

 (1365زمستان 
 درد کودکان: گوش
 درد است.خوابی نوزادان ابتالء به گوش یکی از بزرگترین علل بی      
های بینی کودکان از مقدار زیادی نسوج  های عقب سوراخ سطح داخلی گلو و قسمت      

رود. بدین معنی که  لنفاوی پوشیده شده که برای حفاظت و پاسبانی بدن به کار می 
های مختلف اگر بخواهند از دهان و بینی کودک وارد دستگاه تنفسی او شوند این  میکروب 

پردازند و از هجوم دهند و به دفاع می بل آنها تشکیل مینسوج لنفاوی سد محکمی در مقا
شود که این نسوج ورم کند و کودک با آبریزش کنند. عمل دفاع سبب میآنها جلوگیری می

اید بینی، تنگی نفس، تب، گلودرد مبتال شود. به همین دلیل است که شما مالحظه فرموده
شوند  نفس سختی دچار می آید و به تنگینوزادان به اندک سرماخوردگی راه نفسشان بند می 

کنند و این بزرگترین عالمت ابتالء به سرماخورگی آنان است. چهارراه گلو و خرخر می
های خلف بینی و از پائین به حنجره و مری مربوط  از جلو به دهان و از عقب به سوراخ

ست، این چهارراه است و در عین حال دو راه باریک و کوتاه، که مستور از مخاط ظریفی ا
سازد. در نوزادان تمام این مخاط مستور از نسوج  ها مربوط میرا از دو طرف به گوش 

یابد و  های مربوط به گوش نیز امتداد میلنفاوی است و این نسوج حتی اندکی به داخل راه
 به همین دلیل است که نوزادان با اندک سرماخورگی و ورم گلو به ورم گوش داخلی مبتال  
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 کنند. تابی می شوند و گریه و بی یم
درد عارضۀ بسیار فراوان و ناراحت در کودکان است و اگر از دو علت اولی  گوش      

نظر کنیم بزرگترین علتی که سبب  خوابی نوزادان یعنی کم شیری و هواخواری صرفبی
ست. چرا؟  درد و ورم گوش متوسط اشود همانا ابتالء به گوش تابی آنان می خوابی و بیبی

برای این که ابتال به سرماخوردگی در کودکان به خصوص در کشور ما بسیار فراوان 
خصوص در   موقع، خواباندن کودک در هوای آزاد و پر جریان به است. شست و شوی بی 

های ییالقی و امثال آنها سبب ابتالء به سرماخوردگی  فصل سرما، کوران هوا، مسافرت 
 شود.می

ل مادران در پوشش کودکان و محافظت آنها در مقابل سرما، تغییر آب و هوای  اهما     
فوری بدون اضافه کردن پوشش الزم سبب بروز سرماخوردگی است. از همه مهمتر آشنا  
نبودن مادران به طرز سرایت بیماری است زیرا چه بسا مادران هستند که با ابتالء خود  

ید آن را در نظر بگیرند کودکان خود را شیر  به سرماخوردگی بدون این که سرایت شد
شوند و یا هنگام حمام کردن برای جلوگیری از  دهند و سبب سرایت بیماری به آنها میمی

 شوند.مکند و از این راه سبب تورم پردۀ گوش می ورود آب در گوش کودک گوش او را می
دستورهای آن کوشا   به هر حال منظورم این است که در بهداشت کودکان و اجرای     

های شدید هوا دور نگه دارید و هنگامی که خود به  باشید و مخصوصأ آنها را در جریان 
گریپ یا سرماخوردگی مبتال هستید در شیر دادن کودک دقت کنید و پارچۀ ظریفی را بین  
بین بینی و دهان خود و کودک حائل قرار دهید مخصوصأ او را نبوسید و زیاد به خود  

 درد مصون بماند... نکنید تا کودک از ابتالء به گریپ و بالنتیجه از ابتالء به گوش  نزدیکش
تابی شبانۀ کودک را با اهمیت فراوان  شناسید که گریه و بی شما خود مادرانی را می     

اند ولی خود درد طفل را نیز تشخیص دادهاند و شاید با نظر تیزبین خود گوشتلقی کرده
 اند.قدام کرده دود سیگار داخل گوش دمیده و یا کیف به خورد کودک داده برای عالج آن ا

درد در کودکان بسیار ساده  در تمام این حاالت در نظر بگیرید که اوأل تشخیص گوش      
توانید بدون کمک پزشک تشخیص آن را  و آسان است و اگر شما مادر دقیقی باشید می 

سیگار یا خوراندن کیف کار غلطی است بلکه باید علت  بدهید و ثانیأ عالج آن با دمیدن دود  
را رفع کرد و عفونتی را که در نتیجۀ سرماخوردگی در داخل گوش کودک ایجاد شده است 

 از بین برد. 
درد در کودکان مبنی بر این است که شما عالئم سرماخوردگی را در  تشخیص گوش      

ادان اوأل تنگ نفس و خرخر در موقع  آنان به خوبی تمیز دهید. عالئم سرماخوردگی نوز
شود و او تنفس، به خصوص در خواب است، و ثانیأ تب که بالفاصله عارض کودک می 

شود گذراند و مادر نیز ملتفت نمی کند یک دو روزی کودک بدین منوال میرا ناراحت می
ی  کند کودکش سالم است تا آن که یک شب گریه بیتاباش تب دارد و تصور میکه بچه 

 خوابد.شود و تا صبح نمی کودک شروع می
باشد، که بیماری تا چه حد پیشرفت کرده  گوش، یک طرف یا هر دو طرف بسته به این      

شود و در این حال اگر با نوک انگشت  طور سرخ و متورم میبرافروخته و گونه همان 
رگترین عالمت ابتالء  آید و این بززیر گوش کودک را اندکی فشار دهند کودک به فریاد می

درد است که باید هر مادر دقیق آن را بداند. تب نیز که الزمۀ هر بیماری  کودک به گوش 
دهد. گاهی نیز استفراغ مزید بر  عفونی است وجود دارد و بدن ناتوان کودک را رنج می

 آورد.شود و به زودی کودک را از پای درمیعلت می 
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بسا ممکن است سبب ایجاد تورم سایر نقاط مجاور   درد چرکین در کودکان چهگوش      
گوش نیز بشود. مثأل ممکن است موجب ورم ماستوئید به نام ماستوئیدیت و یا ورم  

های مخصوص صورت به نام سینوزیت صورت یا پیشانی بشود که البته هر یک  سینوس 
 عالئم و درمان مخصوص نیز دارد.

درد کودکان است که  عالئم سادۀ ابتالء به گوش آن چه دانستن آن بر همه واجب است      
قراری، سرخی یک طرف گونه و گوش کودک و به خصوص درد آمدن شامل تب، بی 

با استفراغ و بدی عمل   گوش در نتیجۀ فشار دادن زیر گوش است. این عالئم که گاهی
 شود برای تشخیص کافی است. دستگاه گوارش توأم می 

 نین کودک دو چیز است: وظیفۀ مادر در مقابل چ     
درد دو پارچۀ گرم شده یا کیسۀ کوچکی  اول این که به محض اطالع و تشخیص گوش     

گوشی سر و گوش کودک  های کودک بگذارد و با کاله محتوای خاکستر گرم را روی گوش
 را بپوشاند و از جریان سریع هوا محفوظش دارد.

به پزشک متخصص مراجعه کند تا قبل از این الوقت و استخاره دوم این که بدون دفع     
 که تورم گوش داخلی به پارگی پردۀ صماخ منتهی شود آن را عالج کرده باشد. 

اگر مادری در انجام این دو کار اهمال کرده باشد ورم گوش داخلی همان طور که گفتم       
دک اندک  شود و در شب سوم یا چهارم که انبه تدریج سبب تورم پردۀ صماخ کودک می

کند که  شود جریان یک قطره چرک از گوش او ثابت می تب و بی قراری کودک کم می 
دمل خود به خود پردۀ خارجی گوش کودک را سوراخ کرده و به خارج جریان یافته است  

شود گوش  درد مزمن چرکین سبب میو این بزرگترین بلیه است که عالوه بر ایجاد گوش 
شنوائی خود نیز دچار زحمت شود. از آن به بعد کودک  یک طرف کودک در انجام عمل 

شود و او را ناراحت  به اندک سرماخوردگی یا گلودرد جریان چرک از گوشش شروع می 
درد توسط پزشک بسیار ساده و آسان است و با  سازد. در صورتی که درمان گوش می

مادر یا پرستار دقیق    رود و فقطهای امروزی خیلی زود رو به بهبود میبیوتیک تجویز آنتی 
 الزم است که آن را به موقع تشخیص دهد و به نظر پزشک برساند. 

 
آبادی، دفتر )نوشتۀ حمید نظری تاج های مختلف حقوقی مسئلۀ پناهندگیاز کتاب بررسی جنبه

 (1369المللی، چاپ اول، مطالعات سیاسی و بین

 سنت پناهندگی در غرب:  
به طور بسیار ابتدائی، پدیدۀ ترس جان در مقابل یک خطر خارجی و پناه گزیدن در       

ای مشترک در همۀ جانداران توصیف کرد. همین ترس  توان غریزه یک مکان امن را می
 غریزی، انسان اولیه را که از ابزار دفاعی کمی برخوردار بود به جانب غارها و شکاف

د. )بعدها مالکیت ابزار کشاورزی و حفظ جان از بالیای طبیعی  العبور کشانیهای صعب کوه
ها به جاهای امن شد(. با گذشت زمان  های زورمندان سبب پناه بردن انسان و زورگوئی

تری تغییر یافت. در اروپای قرون  انگیزۀ پناهندگان از اشکال سادۀ خود به صورت پیچیده
پیدایش مسیحیت مأمنی برای پناهندگی بود،  وسطی و حتی بعد از آن کلیسا، که در ابتدای

به خاطر مبارزه با نظریات و افکار جدید و تفتیش عقاید )انگیزیسیون( از طریق ایجاد  
ها و شوراهای ویژه و محکوم کردن مخالفان کلیسا و سلطنت به اسم کافر، امواج  دادگاه

 گریختند. جدید پناهندگی را به وجود آورد که از ترس جان به هر گوشه می
 ، دولت انقالبی به دنبال برچیدن سلطنت، اموال1789... در فرانسه پس از انقالب      
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متحدان آن یعنی روحانیون و موقوفات کلیساها را به عنوان پرداخت دیون آنها به دولت  
ای وضع نمود. بر حسب مقررات جدید  مصادره کرد و و برای کلیساها مقررات ویژه 

  1792بایستی توسط مردم همان منطقه انتخاب شوند ... در سال می کشیشان هر منطقه 
ای وفاداری خود را به ملت ابراز نامه کلیۀ کشیشان و روحانیون مجبور شدند با امضای قسم 

دارند. پاپ با آن مخالفت کرد. آن دسته از کشیشان که از این امر سرپیچی کردند یا مجبور  
 ای دورافتاده پناه بردند... گوشه  به ترک فرانسه شدند یا این که به 

های ناشی از عقاید مذهبی  های اقتصادی نیز متناوبأ مهاجرت باید اشاره کرد که انگیزه      
هائی از یهودیان سعی به در دست گرفتن  پا تنها پس از آن که گروه روکرد. در ارا تشدید می

ن کشورها اخراج شدند. آنها پس  های اقتصادی اسپاینا و فرانسه و پرتغال کردند از ایاهرم
های نوخاستۀ اروپای مرکزی و شرقی که اعتقادات اینان را به  از اخراج در پناه دولت

 دانستند ولی به مهارتشان احتیاج داشتند، سکنی گزیدند... همان اندازه غیرقابل قبول می 
جدا از آوارگان دو جنگ جهانی که بزرگترین جابجائی جمعیت در طول نیمۀ اول قرن       

رود، پدیدۀ آوارگی و پناهندگی در قرن بیستم تحول چشمگیری را به  حاضر به شمار می 
های اصلی مهاجرت و پناهندگی، یعنی  دهد یعنی در عین حال که انگیزه ما نشان می 

ز تحمیل عقیدۀ مخالف، کمابیش دو عامل عمده را تشکیل  های اقتصادی و فرار اجاذبه 
دهد، جهت حرکت جمعیت آوارۀ دنیا عمدتأ به صورت معکوس در آمده است. در حالی می

های اطراف این قاره سرازیر که در قرن گذشته امواج پناهندگی از مرکز اروپا به سرزمین 
های نویافته و سرشار  ه سرزمین شد و جمعیت خواهان درآمد بیشتر و رفاه اقتصادی رامی

از ثروت آسیا و آفریقا را در پیش گرفت اینک به دالیلی چند، از جمله ورشکستگی  
کشی استعمارگران از آنها  اقتصادی کشورهای این دو قاره به واسطۀ سیستماتیک شدن بهره 

ۀ  و تفاوت فاحش درآمد بین آنها و کشورهای اروپائی و آمریکائی و نیز تسلط اندیش
های الئیک و  " در دو قارۀ اخیر و روی کار آمدن دولتSecularism"سکوالریسم 

شود، این دو  " خوانده میToleranceگسترش آن چه که اصطالحأ "تحمل عقیدۀ مخالف 
 اند... قاره مقصد نهائی آوارگان و پناهندگان جهان سوم شده

ا برای پیشبرد اهداف سیاسی و با  ههای تبلیغات دولتباید اذعان کرد که جدا از حربه      
وجود تعدد دالیل پناهندگی، هنوز هم ترس از جان و جستجو برای زندگی بهتر، هستۀ  

دهد. مطالعۀ اوضاع اقتصادی و سیاسی آن دسته از کشورها  مرکزی این ذالئل را تشکیل می 
رسی روند و نیز برکه سرزمین اصلی جمعیت امروزی پناهندگان در جهان به شمار می 

ها و حوادث طبیعی در جهان امروز ها، خشکسالیهای داخلی و انقالبها، دگرگونیجنگ 
 مؤید این نظر است. 

 
گونال میردال، ترجمۀ مجید روشنگر، انتشارات مروارید، )  های اجتماعیاز کتاب عینیت در پژوهش

 (1357چاپ اول، تهران، 

 نقش علوم اجتماعی: 
دولت و دیگر نهادهای رسمی نظارت و رهبری شود و  تعلیم و تربیتی که توسط      

ای از زمان، اعتقادات نادرست  های آن پرداخت گردد، ممکن است بعضأ، و در برهه هزینه 
طلبانه را تحت حمایت قرار دهد و آنها را ترویج کند. انتقاد و  بینانه و فرصت و مصلحت 

شود، روشنگر  ان کشیده میهای درسی به میهای متسلسلی که دربارۀ محتوی کتاب بحث 
تر، تعلیم و تربیت نیروئی است برای درست این امر است. به طور اعم و در حیطۀ وسیع 
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جانبه و دراز مدتی که تعلیم و  کردن اعتقادات نادرست. علوم اجتماعی، در جریان همه 
 کند، به عنوان یک محرک عقالئی، پشتیبان تعلیم و تربیت است. تربیت طی می

ها ظاهر گشت.  وم اجتماعی، مانند علم به طور کلی، نخست در تاریخ اولیۀ تمام تمدن عل     
در آغاز عمیقأ در مذاهب اولیه و خرافات منظم تجلی داشت. اما حتی در روزگاران اولیه  

های هم، تمایل به آموختن از طریق تجربه و مشاهده و نرمش قابل توجه دینی و دکترین 
 ساخت. ف اعتقاداتی را که کمتر تحریف شده بودند فراهم میدیگر گرایش ضمنی به طر

علوم اجتماعی برای آزاد کردن "  Age of Enlightenmentدر عصر روشنگری "     
ها و تحلیل امر مشاهده در خود از زیر همۀ نفوذها، به جز تأثیر و نفوذ مشاهدۀ واقعیت

مند،  داشت. همچنین در آن عصر شکوه چارچوب معقول و عقالنی آن، جهش بزرگی به پیش  
تر کرد. علوم ها نزدیک های واالتر را به اساس و بنیاد نظریه گذاریعلوم اجتماعی ارزش

ها "درست" هم هستند. گر چه نادرستی  گذاریاجتماعی حتی کوشید که "ثابت کند" آن ارزش
های واال برتر قرار داده  گذاریتوان ثابت کرد ولی این حقیقت که ارزش"دالیل" آنها را می 

شود زیرا تأثیر این دالیل در زمینۀ تحریف  اند، خود پیشرفت مهمی محسوب می شده
 های نازل بیشتر نبود. گذاریالواقع از تأثیر ارزشاعتقادات، فی

از آن زمان تا کنون، پیشرفت علوم اجتماعی سریع بوده و در مجموع این پیشرفت باال       
سالۀ حاضر را با این تأکید شروع کردم که هدف غائی علوم اجتماعی  گرفته است. من ر

کنم، بلکه  جستجوی حقیقت عینی است. این را من نه تنها یک حکم و قانون اخالقی تلقی می 
دانم. حتی اگر کسی پژوهش خود را دربارۀ موضوع  آن را، توصیف وضعیت واقعی نیز می 

ای شروع کند،  ا نظریات تحریف شدهبینی، بطلبی و مصلحت مشخصی، از سر فرصت
ادامۀ پژوهش اجتماعی، به خودی خود، به تدریج نظریات تحریف شدۀ پژوهشگر را 

ام، "لگد پران" است. در این معنی، کند. حقایق، همان که گاه به آن اشاره کردهتصحیح می 
 علوم اجتماعی از یک نیروی بارز "خود عالجی" برخوردار است.

جوئی در علوم ها و یادبودهای هدف حقیقت یکی از از بزرگترین نشانه  از نظر من     
تر، تاریخ  اجتماعی، و مآأل قدرت مکتوم رهبری این علم در جهت جستجوی معرفت حقیقی 

هی مختلف مردم از نظر استعداد و مخصوصأ هوش آنها بوده  پژوهش اختالفات ارثی گروه 
گیری اختالفات فطری هوش  از نیم قرن پیش شروع به اندازه است. روانشناسانی که بیش

سفیدان و سیاهان، مردان و زنان و داراها و گدایان کردند، تردیدی نداشتند که چنین اختالفی  
 ذات وجود داشته و مسلم بوده است. فی

د  گوید "هر آن کس که جوینده است یابنده است" حقیقتی وجودر این گفتۀ آسمانی که می     
دارد، با این حال اگر دانشمندی فقط در جستجوی چیزی است که وجود ندارد، به هدف  

یابد که معلومات تجربی امر پژوهش او نادر هستند. و به این  خود فقط زمانی دست می 
آید که منطق چنین پژوهشگری به کژی گراید. به همان  ترتیب، این امکان به وجود می 
خود را افزایش دادند و به همان نسبت که ابزارهای مشاهده  نسبت که پژوهشگران مشاهدات  

تر کردند آن چه را که در عین پژوهش خود در جستجوی آن نبودند،  و تحلیل خود را ظریف
و در حقیقت مخالف تصورات قبلی آنها نیز بود، پیدا کردند. و به تدریج اختالفاتی که  

( به وجود آنها قائل بودند از میان رفت.  دانشمندان قبلی )در مورد هوش و استعداد آدمیان
 توان آن اختالفات را از نظر علمی ثابت کرد.به طوری که دست کم اکنون نمی 

اند که  جوئی را آن چنان عمیق قبول کردهدانشجویان علوم اجتماعی هدف غائی حقیقت      
اند، انتظارش بوده اند یا در غالبأ وقتی به نتایج متفاوتی، جز آن چه در آغاز تصور کرده
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شوند. علوم اجتماعی، از راه باال بردن معرفت حقیقی  رسند به طرز خاصی خوشحال میمی
های یک تعلیم و تربیت  بین و نادرست، پایه طلب و مصلحت و تطهیر اعتقادات فرصت

شود که  سازد و باعث می تر مینهد. یعنی اعتقادات مردم را عقالئیبسیار مؤثر را بنا می 
های نازل خود را بر ضد گذاریهای آنان رو شود و مردم نتوانند ارزشگذاریزشار

 های واال محفوظ نگاه دارند.گذاریارزش
رسم بزرگ در علوم اجتماعی، و مخصوصأ در اقتصاد، این بوده است که دانشمندان       

ا به خاطر  علوم اجتماعی همیشه یک مسئولیت مستقیم و همچنین یک مسئولیت غیرمستقیم ر
خورد، و در اینجا باید  ای به چشم می اند. حرکت تازه تعلیم و تربیت عمومی به دوش کشیده 

نارضائی خودم را با این حرکت تسجیل کنم که دارند این رسم بزرگ را به فراموشی  
ها، حتی بزرگترین دانشمندان، و مخصوصأ دانشمندان، گاهی اوقات  سپارند. طی نسل می

کردند تا با مردم، آن چنان با زبان ساده حرف بزنند که فرد  ر علمی فارغ می خود را از کا
عامی هم بتواند آنها را بفهمد. اما امروز، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی فقط خودشان  

ها در دهند. این حرکت نادرست علمی، و فراموشی مسئولیت را مخاطب همدیگر قرار می
که در باال به آن اشاره کردم، در کار آن است که اهمیت کار  شکل دادن به افکار عمومی 

 ما را در زمینۀ عقالئی کردن مردم کاهش دهد. 
حرکت دیگری هم در جهت مشابهی با حرکت باال در جریان است در حالی که رسم       

ترین وجه ممکن بیان شود. تمایل  بزرگ در علوم اجتماعی این بود که استدالل با روشن 
های اخیر این بوده است که حوزۀ دانش خودشان را به علت  دان علوم اجتماعی دهه دانشمن

به کار بردن غیرضروری اصطالحات عجیب و غریب محدود سازند و غالبأ این امر را  
اند و محتمأل  های همدیگر هم عاجز مانده اند که حتی از فهم حرفای دنبال کردهتا مرحله 

 شان هم عاجزند. های خودگاهی حتی از فهم حرف 
 

 (2000 – 1379زاده، نشر نیما، آلمان، چاپ دوم، )جعفر شفیع های انقالباز کتاب در پشت پرده 
آباد و در حوالی اصفهان است، در ... من در قهدریجان روستائی که نزدیک نجف      

جواد" مغازۀ قصابی پدرم به کار مشغول بودم. نام پدرم جواد بود و مردم ده به او "کربال 
گفتند ... وقتی به پاریس رسیدیم از خوشحالی بروی پاهایم بند نبودم. من کجا و پاریس  می

توانستم به پاریس بیایم؟ حتمأ نه! پاریس برایم  کجا؟ آیا اگر سید مهدی هاشمی نبود من می 
بردم. لذتی که چندان به طول نینجامید زیرا که به زودی در غریبه بود اما از آن لذت می

الی که فقط یک نامۀ دربسته به دستم داده بودند توسلی مرا تا فرودگاه اورلی پاریس بدرقه  ح
کرد تا فقط پس از چهار روز اقامت در این شهر زیبا راهی سوریه شوم. جائی که قرار  

 نعمتم سید مهدی هاشمی شروع کنم. ای را به خاطر ولیبود زندگانی تازه 
یاده شدن از هواپیما توسط چند نفر نظامی استقبال شدم در فرودگاه دمشق به محض پ     

دانستم که  و بالفاصله با یک اتومبیل سواری به سوی نقطۀ نامعلومی حرکت کردم. می 
دانستم که باید چشم و گوشم را باز کنم و  ام. میبرای دیدن یک دورۀ نظامی به آنجا آمده 

 هائی از این قبیل یاد بگیرم... و فعالیت زنی، انفجار طرز کار با اسلحه، تیراندازی، دشنه
ای نزدیک به دمشق سکنایم دادند و بعد مرا به اتفاق چند نفر  یکی دو روز در خانه     

 دیگر که ایرانی و پاکستانی بودند، به یک اردوگاه کامل چریکی منتقل ساختند. 
جز من بقیه دانشجو   ایرانی دیگر هم در آن اردوگاه بودند و به 32... به غیر از من      
 رسید کرده بودند. در این میان تنها تحصیالت من به ششم ابتدائی می هر حال تحصیلو به 
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 گفتند ... گفتند که بهترین چریک آنها هستم. این را مربیان سوری می و با این همه می
ا  به هر حال این دوره هم به پایان رسید و یک روز سرگرد محمد حامد سودانی مر     

ای بهترین چریک این دورۀ اردوگاه هستی و به  صدا زد و گفت تو با آن که درس نخوانده
ایم به مرحلۀ آزمایش بگذاری. همین جهت فردا شب باید نتیجۀ تعلیماتی را که به تو داده

 حاضر هستی یا نه؟ 
چند دقیقه   ام امتحان بدهم گفتم بلی! اما من که خیال کردم باید آن چه را که یاد گرفته      

بعد وقتی آقای رازی، مترجمی که در اردوگاه بود، ماجری را تعریف کرد کم مانده بود از 
افسر   9ترس سکته کنم. من باید فردای آن روز در کنار سایر اعضای یک جوخۀ مرگ 

کردم! یعنی دست من حاال باید آن به خون کسانی که دشمن شخصی  سوری را تیرباران می
 ده شود. من نبودند، آلو

... آن شب وقتی که از اطاق سرگرد حامدمحمد سودانی بیرون آمدم تا صبح که با       
ای از فکر و خیال  حضور رفعت اسد، برادر حافظ اسد، به تمرین تیراندازی پرداختیم لحظه 

باز نماندم. آنها پیشنهاد کرده بودند که در کنار یک جوخۀ اعدام من هم دست به تفنگ ببرم  
شناختم و به نظر مسئولین اردوگاه دشمن خلق سوریه بودند، نشان  انسانی را که نمی و قلب  

 بگیرم و کسی را به قتل برسانم که یک بار هم پیش از آن او را ندیده بودم. 
با این خیال شب را به صبح رساندم و صبح پس از چند تمرین تیراندازی مقدماتی به       

نفر انگلیسی بودند اطالع دادند که   2نفر پاکستانی و  2 نفر ایرانی، 4نفر دیگر،  8من و 
برای تمرین نهائی در حضور رفعت اسد برادر حافظ اسد در میدان تیر اردوگاه حاضر 
شویم... ساعت یک بعدازظهر رفعت اسد در حالی که چند نفر نظامی سوری با او بودند  

فرمانده جوخۀ اعدام بود به ما  به میدان تیر اردوگاه آمد و ستوان "محمدعاید رافض" که 
چوبۀ اعدام در محوطۀ میدان تیر مستقر بود که   9اطالع داد که برای تمرین آماده باشیم. 

متر بود. روی   15ها کمتر از ای بسته بودند. فاصلۀ ما تا آدمکبه هر چوبه یک آدم پنبه 
مت ضربدر زده ها، درست جائی که در زیر آن مثأل قلب قرار دارد، یک عاللباس آدمک

 کردیم... بودند و ما باید درست به همان نقطه شلیک می 
ها  به فرمان ستوان محمدعابد رافض به زانو نشستیم و با فرمان آتش به سوی آدمک     

گیری دقیق بود. لحظۀ بعد دیدم که خون  تیراندازی کردیم. فاصله کم و به طور طبیعی نشانه 
روی دقیق داشته است اما  از محل تیراندازی جاری شد. این نشانۀ آن بود که تیرانداز نشانه 

گیرد تا ترس ناشی از مشاهدۀ خون  م که این کار تنها به این خاطر صورت می بعد فهمیدی
تأثیر واقع نشود. من بعدها بارها آن را در ایران ضمن  از بین برود و هیچ چریک تحت 

دادیم تکرار کردم. یک کیسۀ پالستیکی را از خون گوسفند و یا گاو پر  هائی که میآموزش
دادیم تا همه چیز در یک تمرین  در ناحیۀ قلب قرار میها کردیم و زیر لباس آدمکمی

 طبیعی به نظر آید... 
برایتان گفته بودم که پیش از همکاری با سیدمهدی هاشمی، شغل من قصابی بود. پدرم      

بریدم اما این با  گوسفند هم سر می 15 –  10ها تا روزی هم قصاب بود. بعضی وقت 
ن با خون، با کشتن، با ذبح کردن آشنا بودم اما  کشی فرق داشت. درست است که م آدم

آدمکش نبودم. بعدها در جریان انقالب و بعد از آن من بارها به دستور سیدمهدی هاشمی،  
  1977دم سال های خوب آلوده شد اما در آن سپیده ها، خیلی از انسان دستم به خون خیلی 

اعدام، آمادۀ مالقات  ز جوخۀ  عنوان عضوی اکه در یک پادگان نظامی در حومۀ دمشق به  
 نشده بود.  خون یک انسان آلوده و آغشته  با قربانیان خود شدم، هنوز دستم به 
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ها، لباسان سربازان سوری پوشانده بودند.  از ساعتی پیش به همۀ ما، حتی به انگلیسی      
نتظار به  هایش و از دقایقی پیش همۀ ما در یک کامیونت روسی در ابا همۀ عالیم و نشانه 

بامداد که هوا تازه گرگ و میش شده بود ما را از کامیونت پیاده   6بردیم. ساعت سر می
های بسته و دست و پاهای بسته، به تیرهای چوبی بسته بودند.  کردند. قربانیان را با چشم

ظاهرأ همۀ مراسم معمول پیش از اعدام انجام شده بود. ما با فرمان نظامی مقابل قربانیان  
د قرار گرفتیم. با فرمان نظامی به زانو نشستیم و با یک فرمان آتش شلیک کردیم. به  خو

جنازۀ دیگر همچنان    4جنازه از چوب به زمین افتاد و  5همین راحتی و به همین سادگی!  
به چوب بسته بود. ستوان محمدعابد رافض مرا مأمور شلیک تیر خالص کرده بود. باز  

گلوله شلیک   12نفر در مجموع  9به دستم دادند. برای هر  هم یک کلت سنگین آمریکائی
نفر با تیرهای اولیه مرده  2کردم و آن هم به طور مستقیم روی مغز آنها. همه به جز 

بودند. هیچ احساس مشخصی نداشتم. نه ناراحت بودم و نه پشیمان. بعدها وقتی خودم در 
اب من برای شرکت در جوخۀ اعدام و کردم تازه فهمیدم علت انتخایران این کارها را می

شدند که  سپس مأموریت برای شلیک تیر خالص چه بوده است؟ ظاهرأ کسانی انتخاب می
کشی و خونریزی برایشان آسان باشد و من یکی از ای نداشته باشند. آدمهیچ حس و عاطفه 

 آنها بودم... 
ما تبریک گفتند و از این که  وقتی مراسم تمام شد، مربیان ما در آن اردوگاه، به همۀ      

دانم، شاید هم سربازان سوری از خوب وظایفمان را انجام داده بودیم خوشحال بودند. نمی
کشتیم تا  هائی مثل ما وجود داشت که به جای آنها میاین خوشحال بودند که در دنیا احمق 

 دست آنها به خون هموطنانشان آلوده نشود. 
تیر در مغز آنها، نخستین    12افسر سوری و سپس شلیک    9  به هر حال ماجرای اعدام     

ای که بعدها و به دفعات اتفاق افتاد و با این تفاوت  تجربۀ من در آدمکشی و قتل بود. تجربه 
 های بعدی بیشتر قلب و مغز هموطنان خودم هدف بود.که در تجربه 

 
  )نویسنده ج. منفرد، ناشر کتاب ارزان، سوئد هااز کتاب نیاکان باستان کرد در تاریخ و اسطوره 

1994) 
 قوم ماد و قبایل تشکیل دهندۀ آن: 

ای از اقوام آریائی )به معنی لفظی نجیب و شریف( بوده،  از آنجائی که قوم ماد شاخه      
لذا برای آگاهی بیشتر و رفع سوءتفاهم توضیحاتی را در این باب از کتاب پرارزش "تاریخ  

کنیم: "بدین مناسبت الزم است دربارۀ اصطالح "آریا"، که  یاکونوف" ذکر می ماد" تألیف "د
 شود.گفته تر سخن اند، مفصلدیگری از آن سوءاستفاده کرده   از هر واژۀغربی بیش دانشمندان

های هند و اروپائی و هندوستان میهن  در زمانی که زبان سانسکریت نیای جملۀ زبان      
شد، نامی که هندیان عهد باستان به خود نهاده بودند،  وپائی شمرده می اصلی اقوام هند و ار

گفتند،  های هند و اروپائی سخن مییعنی "آریا" را دانشمندان به تمامی اقوامی که به زبان
بسط دادند. بعدها ثابت شد که هندوستان میهن اصلی هند و اروپائی نیست و برعکس اقوام 

اند. و زبان سانسکریت را هم به هیچ وجه  ری به آنجا آمده مزبور در دوران بالنسبه متأخ
های هند و اروپائی محسوب داشت. بدین سبب به کار بستن اصطالح  توان نیای زبان نمی
های هند و  زبان های آریائی و به طریق اولی اقوام آریائی در مورد همۀ سخنگویان به زبان 

عدها این اصطالح را فاشیزم آلمان اخذ کرد  اروپائی عملی غیرعلمی بود و متروک گشت. ب
 نبودند.   که هیچگاه علما چنین معنائی بر آن قائل  معنی و اهمیت نژادی داد. و حال آن  و بدان
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تنها مورد استعمال مجاز اصطالح آریائی )که آن هم چون کلمۀ مزبور بر اثر       
دربارۀ اقوامی است که در  سوءاستفاده غیرعلمی از آن بی اعتبار گشته غیرمطلوب است( 

ها و ها و مادها و اسکیت نامیدند. هندیان و پارس ازمنۀ باستانی، خود خویشتن را، آریا می
های زبانی منتسب باشند  ها و یا خانوادهها و اقوام ایرانی که به یکی از دیگر گروهآالن

 خویشتن را به این نام بخوانند". 
ل دهندۀ ماد باید به کالم هرودوت مورخ معروف یونانی  برای تعیین اسامی قبایل تشکی     

شدند: بوسیان،  (: مادها به شش قبیله تقسیم می 1.101گوید ))پدر تاریخ( متوسل شویم. او می
توان قبایل  ها. با کمی تفحص و تحقیق می پارتاکانیان، ستروخانیان، آریزانتیان، بودیان و مغ 

از کتابش شرح مفصلی از طوایف  73حص زیاد، در صفحۀ )مؤلف با تفمذکور را شناسائی نمود: 

 کنیم(:وار و به طور مجمل به آنها اشاره میمذکور به قلم آورده و اینک ما فهرست 
اند نظر بر این که این نام در فهرست  بوسیان: برخی از محققین اظهار داشته  .1

همدان یعنی  هرودوت در صدر قرار گرفته لذا باید نامی بر خود مردم منطقۀ 

 بوده باشد. پایتخت "هووخشتره" پادشاه بزرگ ماد می 

پارتاکانیان: سوای هرودوت و مؤلفان یونانی و رومی بعد از وی از جمله   .2

اند و پادشاهان آشوری جای آن را استرابون و دیگران از ناحیۀ پرتاکان نام برده 

 اند.همان استان اصفهان امروزی نشان داده

های مستحکم" است همان سارگاتیان و  امش لفظأ "دارای خانه ستروخانیان: که ن  .3

 مطابق کتیبۀ بیستون مرکز آنها شهر "اربل" در شمال دشت آشور بود. 

رسد از اینان همان مردم ماد کوچک یعنی مردم  نظر می آریزانتیان: مسلم به  .4

 اند.آتروپاتکان دوران بعد )آذربایجان امروزی( اراده شده

قبیله به وضوح با نام ناحیۀ بوتان )بوختان( در قسمت علیای دجله    بودیان: نام این  .5

 و جنوب دریاچۀ "وان" مطابقت دارد.
 

 )نویسنده ج. منفرد، ناشر کتاب ارزان، هااز کتاب نیاکان باستانی کردها در تاریخ و اسطوره 

 (1995، سوئد، 2بخش 
 معانی و مآخذ اسامی کردها و کرمانشاه: 

گردد "کورتی"ها، که قبیلۀ چادرنشین  کهن یونانی و رومی آشکار می... از منابع      
اند، مردمی غیر از "کردوخی"ها )کیمریان ناحیۀ  آمدهپارس به شمار می  –بزرگ مادی 
پردازیم که اسامی  اند. حال در اینجا به اثبات قطعی این موضوع می بوختان( بوده 

هائی  ردها( مترادف بوده و جملگی نام"ساگارتی"، "ستروخات"، "کرمانج" و "کورتی" )ک
 باشند. پارسی می –بر یک قبیلۀ بزرگ مادی 

توان ترکیبی از کلمات کهن ایرانی "ساگ" )سنگ(  کلمۀ ساگارتی را به سادگی می .1

کنند.  و "ارتهی" )اشغال داشتن( گرفت، یعنی در مجموع آنان که با سنگ کار می 

"گور" و "گویر" در زبان کردی به معنی صخره  ای به اشکال  از آنجائی که کلمه 

توان نام عشیرۀ بزرگ گوران را مترادف با ساگارتی  باشد لذا میو سنگ می

 های زاگروس را از اخالف اصلی ساگارتیان شمرد.های کوهستان گرفته و گوران

القاعده هرودوت نام یکی از شش قبیلۀ بزرگ ماد را "ستروخانیان" آورده که علی  .2

 های وان صورت اصلی آن را "سترکتیان" دانست که به معنی دارندگان خانه تمی
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های  رسد آنان در عهد باستان به جای چادر از کلبه سفت و سنگی است. به نظر می 

 اند.کردهسنگی و غارها استفاده می 

شک ترکیبی از کلمات "کر" )به کردی یعنی سفت و سنگی( و  کلمۀ "کرمانج" بی .3

باشد. یعنی در مجموع این نام  )خانه( و "ج" پسوند رایج زبان پهلوی( می "مان" 

های سفت و سنگی است. بالتردید سبب مطابقت این  معنی دارندگان خانه  نیز به

نام با کرمان این است که کرمانیان همان سارگاتیان شرقی تاریخ هرودوت و  

ها )مادهای مقتدر( را مادهای دوردست منابع آشوری بوده و شاخۀ شرقی کرمتنج 

 اند.دادهتشکیل می 

توان مرکب از کلمات کردی، کر به معنی  نتیجتأ اسامی کورتی و کرد را به سادگی می      
سفت و سنگی و "دیو" )خانه اتاق از ریشۀ کلمات فارسی و اوستائی ده و دهیو( گرفت.  

ای سفت و سنگی است. در  ها و روستاهیعنی در مجموع این نام به معنی مردم دارندۀ خانه 
تأیید درستی این وجه اشتقاق کلمۀ "کردیو" را در زبان لران بختیاری سراغ داریم که به  

ید کلمۀ پهلوی "کالته"، به معنی قلعۀ سنگی است،  دترمعنی خانۀ سنگی و قلعه است. بی 
" به  الرسم حروف "ر" و "دباشد چه در زبان پهلوی علیشکلی از همین کلمۀ "کردیو" می 

توان سوای اند. سبب فراگیر شدن نام کورتی )کرد( را می"ل" و "ت" قابل تبدیل بوده
  مذکور معمای  ها دانست. بر پایۀ مطالبنزدیک آن با نام کردوخی   سادگی تلفظ آن مشابهت 

  نویسان   ادانیم مورخین و جغرافیچه می توان حل نمود: چنان سادگی می   نام کرمانشاه را هم به
قدیم اسالمی نام کرمانشاهان را به صورت قرماشین، قرماسین، قرمیسین، کرمانشاه و  

اند. صورت  کرمانشاهان ثبت کرده هیئت اصلی این نام را شکلی از کلمۀ کرمانشاهان دانسته 
ه القاعدعلی  شهر همانا اسم محلی آن یعنی کرماشان است که  توجه دیگر نام این بسیار قابل 

از حذف "ن" ساکن وسط نام کرمانشاه پدید آمده است. شکل اصلی و اولیۀ این نام با اندکی  
سادگی قابل تشخیص است چه جزء اول آن باید همان کرمان )کرمانج، کرمان   تفحص به 

+ پسوند حالت اسمی ج( بوده باشد که گفتیم نام صاحبان این دیار بوده است. جزء دوم آن  
اوستائی )مادی( است که به معنی جا و مکان و خانه   Shayanaَشیََن  شک همان کلمۀ  بی
 باشد. می

دانیم این جزء به شکل "شن" در زبان ارمنی، به صورت "شون" در زبان چنان که می     
کردی، به شکل شن در کلمۀ فارسی گلشن و واژۀ آذری کوشن )جای چارپایان، چراگاه(  

و به شکل "شیان" در کلمۀ فارسی "آشیانه" )همراه با    و نام منطقۀ باستانی سکاشن )شکی(
پیشوند اضاف "آ" و پسوند اسمی "د"( باقی مانده و به معنی جا و مکان و خانه است. لذا  

توان نتیجه گرفت که صورت اصلی و کهن این نام "کرمانشین" بوده به  در مجموع می 
م خود را بر زبان غالب اکراد  ها، یعنی جایگاه همان مردمی که نامعنی جایگاه کرمانج 

پارسی  –اند. چنان که گفته شد خود نام کرد نیز در اصل متعلق به همین قبیلۀ مادی داده
بوده است. پس به یقین نام کرمانشاهان با سوءتفاهمی از ساده شدن همین نام کرمان َشیَن  

حلی این نام،  دانیم سوءتفاهمی دیگر بدون توجه به صورت م برخاسته است. چنان که می
 آن را از رسمیت انداخته است. 

توان دژ پسندیده و آرزو شده  تر این شهر یعنی "کامپادانه" را میناگفته نماند نام قدیمی      
معنی نمود، بنا به شواهدی نام کنونی شهر کرمانشاه جایگزین هیئت پارسی کهن این نام  

 یعنی "کنپادا" )دژ عالی و درخشان( گردیده است. 



 صد و دو کتاب در یک کتاب  بابا صفری

123 
 

 (1982)حیدر آراسلی، نشریات یازیچی، باکو،  کتاب غزلیات فضولی از
محمد فضولی از سخنوران عالیقدر آذربایجان در ردیف سرایندگان رموز عشق و       

رود ... فضولی به طور تقریب  محبت از ستارگان تابناک آسمان ادب جهانی به شمار می
میالدی در یک خانوادۀ آذربایجانی مقیم کربال تولد یافته و در شهر بغداد  1498در سال 

شود که وی به  از آثار ادبی فضولی به خوبی استنباط می  به کسب علوم پرداخته است. 
های آذربایجانی، عربی، فارسی به قدری مسلط بوده که به هر یک از این سه زبان  زبان 

 تألیفات ارجداری نوشته از خود باقی گذارده است. 
االثمار را وی در دورۀ سلطنت شاه اسماعیل صفوی  های بنگ و باده و صحبت مثنوی     

به انجام رسانده و شاید    1537ه رشتۀ نظم کشیده است. فضولی لیلی و مجنون را در سال  ب
بعد از آن به تألیف آثار فلسفی خود شروع کرده و ضمنأ به نوشتن قصاید و غزلیات به  

 های فارسی او:زبان آذربایجانی، فارسی و عربی نیز پرداخته است. و اینک یکی از غزل
 ت؟ــــــــا اثر دارد کجاسهزاری که در دلناله 

 ها را به درد آرد کجاست؟آه جانسوزی که دل
 و؟ــــــدردمندی کز محبت در دلش دردیست ک

 ـت؟ـدلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاسبی
 اــــــــــــدلیران بسیار منظوری که از عین وف

 نظر دارد کجاســــــت؟گوشۀ چشمی به ارباب 
 ذردـــــــــهر چه دارد بگکیست در راه وفا از 

 وانکه در کوی وفاداری گذر دارد کجاســـت؟
 واـــــــــــــپردۀ رخسار مطلوب است میل ماس

 همتی کین پرده را از پیش بردارد کجاســـت؟
 گرشاهد حسن است در هر جا به رنگی جلوه 

 های او خبر دارد کجاســــت؟عارفی کز جلوه 
 یـــــــــــــــدگباشد فضولی شیوۀ آزاخوب می 

 در ریاض دهر نخلی کاین ثمر دارد کجاست؟ 
 

)نوشتۀ میخائیل نستورخ، )تأسفأ محل و تاریخ چاپ ندارد و بر روی  از کتاب مبداء نژادهای انسان 

استکهلم، مربوط به مشخصات کتاب  –نام مترجم نیز در روی کتاب مارک الکترونیکی کتابخانۀ سولنا 
 چسبیده شده است((. 

کروماتیون  هایاست که انسان دار بر ایننژادها و مبدأ انسان: اعتقاد محققین صالحیت      
Cromgnon آدم نئاندرتال   کنونی، از تکامل انسانی تیپ هایو سایر فسیل

Neanderthal اند." به وجود آمده 
های جمجمه و اسکلت انسان به طور کل سه نژاد اصلی در مردم، با بررسی استخوان      

سنگی شکل گرفته است و از این سه نژاد ابتدائی است که اقسام در اواخر دورۀ پارینه 
 اند.نژادهای انسان کنونی به وجود آمده 

های کروماتیون و  انسان های نئاندرتال اجدادجد انسان کنونی: انسان  –آدم نئاندرتال      
های اند. این انسان های اولیه به وجود آمده اند، و خود بر اثر تکامل انسان معاصرین آنها بوده

شوند.  ها و ابزار تولیدشان در دنیای قدیم، شناخته می ابتدائی از روی بقایای متعدد استخوان 
 در  Kiik-Kobaبا مثأل بعضی از آنها در اتحاد جماهیر شوروی در غارهای کیک کو
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 اند.در ازبکستان کشف شده  Tashik-Tashکریمه و تشیک تاش 
هزار  400و حتی  300هزار تا  50های نئاندرتال در یک دورۀ طوالنی از انسان      

در  Neander-Thalاند. نام این اجداد انسانی از درۀ نئاندرتال کردهسال قبل زندگی می
در این دره قطعاتی از اسکلت انسان یافت شد که   1856آلمان گرفته شده است. در سال 

 اختالفات زیادی با ساختمان اسکلت انسان کنونی داشت. 
کند. جمجمۀ نئاندرتال  های نئاندرتال یاد میسر انسان های خود از کاسۀ داروین در نوشته      

خصوصیات اصلی در میان بقایای به دست آمده اسکلت آدم نئاندرتال، اهمیت اساسی دارد.  
 جمجمۀ نئاندرتال عبارت است از:

یک کاسۀ سر کشیده و دراز، یک قوس ابروی برجسته )لبۀ فوق کاسۀ چشمی( پیشانی  
رسد سری جمجمه طوری است که به نظر میدراز، سقف کوتاه کاسۀ سر، استخوان پس

اس و نگهداری ای است برای تمهای برجستۀ آن وسیله از باال به آن فشار آمده است. کناره 
 عضالت گردن. 

های بینی است. آدم از مهمترین عالئم این جمجمه نمو زیاد فک فوقانی و استخوان      
های انسان  های دندانی بزرگتری از دندانها دارای حفرهنئاندرتال فاقد چانه است. دندان 

تر و  ت آنها متراکماند و اسکلهای کنونی نبوده کنونی هستند. مردم نئاندرتال به بلندی انسان 
ای اند. ستون مهره تر از اسکلت انسان کنونی بوده است و عضالت پیچیده و قوی داشته قوی

های انسان نئاندرتال خمیدگی ناچیزی داشته و به خصوص در ناحیۀ گردنی مشابه مهره 
نما بوده است. گر چه حجم متوسط کاسۀ سر انسان نئاندرتال در  های انسان گردنی میمون 

سانتیمتر مکعب مشابه کاسۀ سر انسان کنونی بوده است ولی مغز او، به   1400حدود 
 خصوص قطعۀ پیشانی رشد کمتری داشته است. 

های دنیای قدیم  های اولیه در منطقۀ وسیعی از سرزمین های نئاندرتال یا انسان انسان      
واع متعددی از نژاد  پراکنده شده شدند و تحت شرایط متفاوتی قرار گرفتند. تا کنون ان

 های نئاندرتال شناخته شده است. انسان 
 

، انتشارات شبگیر، تهران، 3)ف. ب. کوروفکین، ترجمۀ آ. کاریج، جلد  از کتاب تاریخ دنیای قذیم

1359) 
های  نامیدند جنگ دومین جنگ پونی )یادداشت: از آنجا که میان رومیان کارتاژ را پونی می

اند. منطقۀ وسیعی از شمال آفریقا در سواحل جنوبی دریای  های پونی گفته جنگ میان آنها را  
 داد(.مدیترانه، کارتاژ را تشکیل می 

 هجوم هانیبال به ایتالیا: 
قبل از میالد آغاز شد. در اسپانیا یک سپاه قدرتمند   218دومین جنگ پونی در سال      

انیبال حضور داشت. برخالف انتظار  کارتاژی به فرماندهی سرداری پراستعداد به نام ه 
های آلپ گذراند و به ایتالیا حمله برد. عبور  تاژی را از کوه ررومیان، هانیبال سپاهیان کا

های باریک کوهستانی  تاژی ضمن عبور از راهراز کوه بسیار مشکل بود زیرا سپاهیان کا
نشینان به  سوی دیگر کوهکردند و از ها به قعر دره سقوط میهایشان از لبۀ پرتگاه با اسب 

 تاختند. عقب سپاهیان می
سپاه هانیبال ضمن عبور از آلپ به نصف تقلیل یافت، اما وقتی که به شمال ایتالیا       

 گر بودند، به ایشان پیوستند. های سلطه ناپذیر رومیها، که دشمن آشتی رسید، گل
 ی مقابله با ایشان اعزام شده کاتاژیان ضمن چند جنگ خونین، سپاهیان روم را که برا     
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بودند، در هم شکستند، هانیبال، که سپاه خود را به روش رومیان به چندین لژیون تقسیم  
 کرده بود، از شمال تا جنوب ایتالیا را درنوردید.

پیش از میالد، سپاهیان رومی و کاتاژی بار دیگر در دشت   216نبرد کانی: در سال      
 نی روبرو شدند. وسیعی در نزدیک قریۀ کا

شد. هانیبال نیز  تشکیل می   نظام و شش هزار سوارهسپاه روم از هشتاد هزار سپاه پیاده      
  نظام داشت، رومیان که امیدوار بودند با حملۀ پیاده   چهل هزار پیاده و چهارده هزار سواره

عظیم  های خود را به صورت مستطیلی آورند، لژیوننظام خود دشمن را از پای درمی
 نظام مأمور حفاظت از دو جناح بود.آرایش دادند. سواره

شکل هالل آرایش داد نظام خود را بهبود. او پیاده بینی کردهرومیان را پیش هانیبال نقشۀ      
 داد.  سپاه قرارهاینظام خود را در جناح نظام زبده و سواره مقابل خصم فرستاد، و پیاده و به 
می به قلب سپاه کاتاژ حمله بردند و تا اعماق آن را شکافتند. اما  های رولژیون      

نظام رومی برتری داشت، آن را در هم  نظام کاتاژی، که از لحاظ تعداد بر سواره سواره
محافظ مانده بود، حمله  نظام هانیبال بر جناحین سپاه روم، که بی کوبید، سپس زبده پیاده 

نظام در عقب بر سپاه روم تاخت. کشتار عظیمی از پیاده  نظام کاتاژی نیز ازبردند و سواره
هفتاد هزار نفر را کشتند و به اسارت  محاصره افتادۀ روم درگرفت و کاتاژیان نزدیک به 

 گرفتند. پس از در هم شکسته شدن رومیان بخشی از متحدانشان به کاتاژیان پیوستند. 
ست، شجاعت بسیاری از خود  جنگ فرسایشی: رومیان در دوران دشوار پس از شک     

نشان دادند. گر چه هانیبال پیشنهاد مذاکره برای صلح را داد اما سنا حتی حاضر به پذیرفتن  
سفیر او نیز نشد و به دنبال آن رومیان با احضار تمامی مردانی که قادر به حمل اسلحه  

مزدور  هزار سپاهی گردآوردند. کشاورزان رومی، که از چپاول سربازان 250بودند، 
پیوستند. رومیان علیرغم برتری عددی کارتاژی به تنگ آمنده بودند با میل به این سپاه می 

های  کردند، در عوض به یگان سپاهیانشان بر کارتاژ، از درگیری با ایشان اجتناب می 
گرفتند. هانیبال  تاختند. شهرهائی را که به کارتاژ پیوسته بودند در محاصره می کوچک می 

شهر روم حمله کرد، اما برای محاصره و تصرف چنین شهر بزرگی، که دارای به خود 
 دیوارها و استحکامات کافی بود، نیروی کافی نداشتند.

ادامۀ جنگ به نفع هانیبال نبود، همزمان با افزایش نیروی روم نیروهای هانیبال، که       
 یافت. رسید، کاهش می از کارتاژ کمکی به او نمی 

نگ: دوازده سال پس از جنگ کانی سپاهیان روم به آفریقا تاختند. کارتاژیان  پایان ج     
هانیبال را برای مبارزه با ایشان فراخواندند. نبرد رومیان با کارتاژیان در نزدیکی شهر  

نظام بر کارتاژیان برتری داشتند. هنگامی  زما اتفاق افتاد. این بار رومیان از حیث سواره 
نظام رومی به عقب  و کارتاژی جنگ به شدت در جریان بود سوارهنظام رومی که پیاده 

 سپاه کارتاژ هجوم آورد در نتیجه سپاه هانیبال تلفات بسیار داد.
پیش از میالد، جنگ پایان یافت. کارتاژ مجبور شد ناوگان جنگی خود   201در سال      

ز تمامی متصرفات خویش  را به روم واگذار کند، مبالغ هنگفتی غرامت بپردازد، و تقریبأ ا
 نظر کند. صرف

های پونی، عدۀ کثیر کشاورزان رومی بودند که  عامل عمدۀ پیروزی روم در جنگ     
 جنگیدند. وارد سپاه شده، شجاعانه با کارتاژیان می 
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)خاطرات محرمانۀ امیراسدهللا علم، ترجمۀ گروه مترجمان، انتشارات  از کتاب گفتگوهای من با شاه 

 (1371نو، تهران، بهار طرح 
 (: 1351بهمن ) 3شنبه  سه 

... سفیر انگلستان به من تلفن کرد تا مرا در جریان جنجالی که بر سر یک جوانک       
انگلیسی درگرفته بود بگذارد. او استادیار بخش زبان انگلیسی دانشگاه تهران است. تابستان  

نه در تظاهرات ضددولتی در دانشگاه  گذشته هم معلم موقتی ولیعهد شده بود و اکنون فعاال 
خواست از او حال میشرکت جسته است. تصمیم گرفته شده که اخراج شود، دولت در عین 

 انگلیس در جریان مذاکرات دربارۀ نفت استفاده کند. هایبازیای از دسیسهعنوان نمونه به 
تا شدیدأ علیه  بهمن: سفیر انگلیس امروز عصر در منزل به من تلفن کرد  7شنبه      

بازداشت آن جوانک انگلیسی لعنتی که درگیر تظاهرات دانشگاهی شده بود اعتراض کند.  
از قلدر بازی سفیر خوشم نیامد و این را به صراحت به او گفتم. به او یادآوری کردم که  

دادم به این  تر با غرب بود که به او اجازه می کأل به خاطر تمایل شاه برای ایجاد نزدیک
حو به من تلفن کند. درستش این بود که با وزارت خارجۀ ما تماس بگیرد. به او گفتم: در  ن

آینده دیگر اجازه نخواهید داشت به دیدن من به دربار بیائید. و البته که این برخورد شکل  
 خواهی کشید. دیگری به گفتگوی ما داد، و آخر سر کارش به معذرت

دادم، شاه گفت: خوب کردید، اما باید حتی جلوتر  گزارش این برخورد را سر شام      
 رفتید.می

های تندم، سفیر انگلیس به دفترم آمد تا شخصأ  بهمن: به رغم حرف 9دوشنبه      
خواهی کند. تقریبأ یک ساعت او را منتظر نگه داشتم. کاری که از آن منزجرم،  معذرت

سراپا ندامت بود. با وجود این  اما در این مورد حس کردم که چارۀ دیگری ندارم. سفیر 
من حرف خودم را پیش بردم و او را وادار کردم اذعان کند که دانشجوی انگلیسی درگیر  
این ماجرا باید برای همیشه ایران را ترک کند. وقتی او اعتراض کرد که جوانک پولی  

 ندارد، من قول دادم که ما هزینۀ او را خواهیم پرداخت. 
ای از ج. ک. جیمسون، رئیس  سیوم نفت به دیدنم آمد و نامه معاون رئیس کنسر     
به این شرح    1973ژانویۀ    26مدیرۀ شرکت اکسون را برای شاه آورد )نامه به تاریخ  هیئت 

های عضو کنسرسیوم با نگرانی فرمایشات اعلیحضرت را در سخنرانی در  است(. شرکت 
ر آخرین شرفیابی بحث شد، به نفع  اند. چنان که دخوانده  1973ژانویۀ   23کنگرۀ ملی در 

بخش ادامه یابد. چنین  طرفین است که مذاکرات با نگرشی برای دستیابی به راه حل رضایت
تمایلی همچنان باقی است. به همین جهت، ما طالب شرفیابی دیگری به حضور اعلیحضرت  

 باشیم. در آیندۀ نزدیک می 
اند که تذکر دهم چنان که خاطر مبارک اعلیحضرت مستحضر  ها از من خواسته شرکت      

ها و دولت است سخنرانی مزبور بعضی مسائل را برانگیخت که به موارد مربوط به شرکت 
ها در کمال اکراه احساس  کند. شرکت ارتباط پیدا می 1954اکتبر  29ایران تحت قرارداد 

است   1954ه وزیر دارائی ایران، که مقام تعیین شده در قرارداد کنند که باید رسمأ بمی
 خواهد شد.ای ارسالنامه کنند. چنین خود در قرارداد دفاعبنویسند تا از موقعیت قانونی اینامه 
اجازه دهید تأکید کنم که لزوم به ارسال نامۀ رسمی به وزیر دارائی به هیچ وجه مانع       

 شایسته به کار نگیرند.  یۀ مساعی خود را جهت دستیابی به تفاهم از این نخواهد شد که کل
شاه به محض خواندن آن به من تلفن کرد گفت: بهشان بگوئید که یک مشت دزند، سعی       

کردند طلب ما را در زمانی که ارزش لیرۀ استرلینگ کاهش یافته بود به لیرۀ استرلینگ  
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خودمان بود که ما را از ضرر چندین میلیون  بپردازند. فقط هشیاری و قدرت مجاب کردن  
فشار بود که به پرداخت مالیات در بنادر ما تن  ای نجات داد. از آن گذشته فقط تحت لیره

اند. حتی هنوز هم از پرداخت خسارت دادند. سالها است که از این کار شانه خالی کرده
کنند. فقط همین اواخر  می سوزانند خودداریبرای ذخایر گاز طبیعی که در تولید نفت می 

ایم مقدار کمی از این ها و با وجود موانع بسیار، ما توانسته است که بدون کمک از شرکت 
گازها را از طریق لوله به روسیۀ شوروی صادر کنیم. به آنها یادآوری کنید که منشور  

منابع  کند که کلیۀ کشورها دارای حق حاکمیت بر سازمان ملل متحد به وضوح تأکید می
توانند آنها را به نحوی که مناسب بدانند به مصرف برسانند.  باشند و می طبیعی خود می

ضمنأ باید یادآوری کنید که پیشنهادهائی را که من در سخنرانی هفتۀ پیش در اجالس 
مشترک مجلسین ارائه دادم، دو روز بعد به صورت قانون غیرقابل تغییر در آمده است.  

 هایشان را علنی نساختم! ن باشند که من کاستی ها باید ممنو شرکت
 

الزمان الشعرای بهار، بدیع)تألیف پنج استاد عبدالعظیم قریب، ملک از کتاب دستور زبان فارسی

 (1366فروزانفر، جالل همائی، رشید یاسمی، چاپ سوم، انتشارات اشرفی، 

 اقسام زبان فارسی: 
 انی )فرس قدیم(، فارسی دری، فارسیزبان فارسی بر سه قسم است: فارسی باست     
  هخامنشی در کشور پارس که  است که در دورۀ سلطنت  فارسی باستانی زبانی بوده     

اند و چون پادشاهان هخامنشی  کردهپایتخت آن، شهر معروف )استخر( بوده بدان تکلم می
اند زبان تمام  درآوردهاز کشور پارس برخاسته و تمام ایران را تحت اختیار و اقتدار خویش  

 مردم این کشور به زبان پارسی یا )فارسی( موسوم گردیده است.
در دورۀ ساسانی، دربار ایران و مردم مدائن )تیسفون(   فارسی دری زبانی است که      

اند و زبان غالب خراسان و مشرق ایران نیز زبان فارسی  کردهپایتخت کشور، بدان تکلم می 
مان زبان است که بعد از اسالم رودکی، فردوسی، عنصری و فرخی دری بوده است و ه
اند و دری یعنی زبان مربوط به "در" و "دربار" و زبان رسمی و  بدان اشعار سروده 

 درباری دورۀ ساسانی، فارسی دری بوده است. 
 فارسی پهلوی بر دو نوع بوده است: پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی.      
اند و کردهفارسی بوده است که در قسمت شمال ایران بدان تکلم می پهلوی اشکانی      

 اند.کردهپهلوی ساسانی فارسی بوده است که در جنوب کشور ایران بدان تکلم می 
مقفع که از دانشمندان و بلغاء بزرگوار ایران است دربارۀ زبان پهلوی چنین  ابن      
ام پنج کشور و والیت ایران بوده است و  نویسد: زبان پهلوی منسوب به پهله است که نمی

 آن پنج کشور عبارت از: ری، اصفهان، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان بوده است. 
راجع به زبان پهلوی و ریشه و اشتقاق آن تحقیقات مفصلی است که این کتاب گنجایش       

 ذکر آن را ندارد. 
چپ به راست نوشته شده و   خط دورۀ هخامنشی موسوم به خط میخی است که از     

شده و خط دورۀ ساسانی موسوم به خط پهلوی و از راست به چپ نوشته و  خوانده می
 شده است. خوانده می

 



صفریبابا  کتاب در یک کتاب دوصد و        

128 
 

)نویسنده استفن هاوکینگ،    هااز کتاب تاریخ مختصر زمان از انفجار بزرگ تا تشکیل سیاهچال

 1987اکتبر    20ای که بر آن نوشته  ر مقدمه ترجمۀ ع. خیامی، تاریخ و محل چاپ ندارد ولی خود هاوکینگ د
 را تاریخ گذاشته است(

 آلبرت انشتین: 
ارتباط انشتین با سیاست مربوط به بمب اتمی، به خوبی شناخته شده است: او نامۀ       

جمهور فرانکلین روزولت، که آمریکا را متقاعد ساخت تا با تمام  معروف خطاب به رئیس 
ی گام بردارد، را امضا نمود و بعد از جنگ در رابطه با جلوگیری  نیرو در راه تهیۀ بمب اتم

دانشمند گمراه در  منفرد یک کرد. این حرکت جاری شرکت اتمی فعاالنه در مبارزاتاز جنگ
 شده بود. تنهائی نبود. بنا به گفتۀ خودش، زندگی وی بین سیاست و معادالت تقسیم جهان به 

شتین در جریان جنگ جهانی اول صورت گرفت، زمانی  گیری سیاسی اناولین موضع      
مبارزات شد به ها بر باد داده می که زندگی انسان داد او با نفرت از این که در برلین درس می 

ای و تشویق آشکار وی از اش در مورد عدم اطاعت توده علیه جنگ برخاست. قطعنامه 
نی در بهبود مناسباتش با همکارانش،  نویسی در سربازی تأثیر چندامردم جهت امتناع از اسم

المللی طلبی و بهبود روابط بین نداشت. سپس در فردای جنگ، نیرویش را برای آشتی
گیری امکان سفر  تر نساخت و به دلیل این موضع صرف نمود. این عمل، وی را محبوب 

 به آمریکا حتی جهت درس دادن، از وی سلب شد.
فاع از آن برخاست صهیونیسم بود. انشتین، با وجودی  دومین امر بزرگی که او به د     

کرد. با وجود این  ای که در تورات آمده رد میگونه که ریشۀ یهودی داشت، ایدۀ ایزد را به 
ها گرائی در جریان و بعد از جنگ جهانی اول، او با اجتماع یهودی با رشد ضدیهودی

ل گردید. این بار نیز به دلیل این که  تر شده و به مدافع پر و پاقرص صهیونیسم تبدینزدیک
های او حمله  صهیونیسم مورد قبول عامه نبود، او از ابراز نظراتش امتناع نکرد. به تئوری

شد. حتی یک سازمان ضد انشتین به وجود آمد. یک نفر، به دلیل این که دیگران را تحریک  
ریمه محکوم شد(. اما انشتین  دالر ج  6کرد انشتین را بکشند، محکوم شناخته شد )تنها به  می

ناشر علیه انشتین نوشته شد، او فریاد   100سرسخت بود: زمانی که کتابی تحت عنوان 
 ام فقط یکی کافی بود. زد: اگر من اشتباه کرده

، زمانی که هیتلر به قدرت رسید، انشتین در آمریکا بود و اعالم کرد  1933در سال      
اش را سپس زمانی که میلیس نازی، خانه و حساب بانکی گردد. که دیگر به آلمان برنمی 

 ضبط کرد یک روزنامۀ برلینی نوشت: خبر خوش از انشتین، او بر نخواهد گشت. 
ها پاسیفیسم را کنار گذاشت و با ترس از این که دانشمندان  او در مقابله با تهدید نازی     

ن را داد. اما قبل از آدرست کردن  آلمان قادر به تولید بمب اتمی شوند به آمریکا پیشنهاد
ای آن که اولین بمب منفجر شود، او طی یک هشدار علنی، به مخالفت با جنگ هسته 

 ای به وجود آید. المللی تسلیحات هسته برخاست و پیشنهاد داد که کنترل بین 
اش در دفاع از صلح، به جز یافتن چند دوست،  تالش انشتین در تمام طول زندگی      

  1952چندانی برای او نداشت. حمایت شفاهیش از صهیونیست زمانی که در سال  حاصل
به او پیشنهاد ریاست جمهوری اسرائیل داده شد کامأل آشکار شد. او با اعالم نادانیش در  
زمینۀ سیاست، این پیشنهاد را رد کرد. شاید دلیل اصلیش چیز دیگری بود از جمله معادالت  

 کند در حالی که معادالت ابدی هستند. است از حال نمایندگی می برای من مهمترند زیرا سی
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، چاپ 1368)با اصالحات و تغییرات شورای بازنگری قانون اساسی مصوب  از قانون اساسی ایران 

 (1371دوم، خرداد 

 هائی از مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:قسمت 
والیت فقیه عادل: بر اساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقق       

شود )مجاری امور الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می رهبری جامع
های کند تا ضامن عدم انحراف سازمان بیدالعلما باهلل االمناء علی حلوله و حرامه( آماده می 

 اصیل اسالمی خود باشد.  مختلف از وظایف
اقتصاد وسیله است نه هدف: در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان      

های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و  در جریان رشد و تکامل اوست نه همچو دیگر نظام
سودجوئی زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، 

شود ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیلۀ  اد عامل تخریب و فساد و تباهی می اقتص
توان داشت. با این دیدگاه برنامۀ  انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی

های متفاوت انسانی است  اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینۀ مناسب برای بروز خالقیت 
ات مساوی و متناسب و ایجاد کردن برای همۀ افراد و رفع و بدین جهت تأمین و امکان 

 نیازهای ضرورت جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسالمی است. 
است که ایمان   ارتش مکتبی: در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن      

و مکتب اساس وظیفه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب  
شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با  در انطباق با هدف فوق تشکیل داده می

راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در   رسالت مکتبی یعنی جهاد در
دار خواهند بود )و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون  جهان را عهده 

 به عدوهللا و عدوکم و آخرین من دونهم(. 
قضا در قانون اساسی: مسئلۀ قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت       

منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی،  به اسالمی  
 از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایۀ عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به

دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی  بینی شده است، این نظام به  ضوابط دقیق دینی پیش 
هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. )واذا حکمتم بین الناس    دور ازبودن آن الزم است به 
 ان تحکوما بالعدل(.

ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات  قوۀ مجریه: قوۀ مجریه به دلیل اهمیت ویژه     
اسالمی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادالنۀ حاکم بر جامعه دارد و همچنین  

سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت  لۀ حیاتی در زمینه ضرورتی که این مسئ
گشای ایجاد جامعۀ اسالمی باشد. نتیجتأ محصور شدن در هر نوع نظام دست و  بایستی راه

دار کند از دیدگاه اسالمی نفی خواهد  پاگیر و پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه 
های طاغوتی است به شدت  و حاصل حاکمیت  شد. بدین جهت نظام بروکراسی که زائیده

تر در اجرای تعهدات طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارآمدگی بیشتر و سرعت افزون
 اداری به وجود آید. 

تلویزیون( بایستی در جهت روند    –وسایل ارتباط جمعی: وسایل ارتباط جمعی )رادیو       
سالمی قرار گیرد و در این زمینه از تکاملی انقالب اسالمی در خدمت اشاعۀ فرهنگ ا

های تخریبی و  های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت برخورد سالم اندیشه 
ضداسالمی جدأ پرهیز کند. پیروی از چنین قانون که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر 
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ت و الزم است گشاید بر عهدۀ همگان اسلوحۀ خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می
که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور  
فعاالنه در ساختن جامعۀ اسالمی مشارکت جویند به امید این که در بنای جامعۀ نمونۀ  
اسالمی )اسوه( که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد )و کذالک 

 م امه وسطالتکونوا شهداء علی الناس(. جعلنا ک
اساسی را بر  نمایندگان: مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون      

های مختلف مردم نویس پیشنهاد دولت و کلیۀ پیشنهادهائی که از گروه اساس بررسی پیش
باشد در طلیعۀ  می  رسیده بود و در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل

بخش اسالم با اهداف و ، بنیانگذار مکتب رهائی صپانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اسالم
های مشروح فوق به پایان رساند. به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی  انگیزه

 مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد. 
 
الدین شفا، مؤسسۀ چاپ و انتشارات ۀ شجاع)دانته آلیگیری، ترجم از کتاب )کمدی الهی( برزخ 

 امیرکبیر، تاریخ و محل چاپ ذکر نشده است(

م در فلورانس ایتالیا متولد و    1265در    Dante Alighieri)یادداشت: دانته آلیگیری       
م درگذشته است. بزرگترین و مشهورترین شعرای ایتالیا است و غیر از کمدی   1321در 

ها( به زبان ایتالیائی و کتاب دیگری به اسم )سلطنت( به  ضیافت آهنگ الهی کتابی به نام )
 زبان التین نوشته است(. 

 شرح زیر مقدمۀ مفصلی است که مترجم بر آن کتاب نوشته است:      
گانۀ سفر او به دنیای جاوید است. دانته پس  سفر برزخ دانته، مرحلۀ دوم از مراحل سه      

گانۀ دیار ظلمت، در طول کوره راهی باریک  طبقات نه  از طی دوزخ موحش و عبور از
آورد و دوباره اسمان  افتد و عاقبت از آن سوی کرۀ ارض سر در می و دراز به راه می 

 بیند. پرستاره را باالی سر خود می 
( رسمأ Grigorio)به ایتالیائی    Grigoriusدر قرن ششم مسیحی، پاپ گریگوریوس       

داد و آن را جزء الیتجزای دنیای بعد از مرگ دانست، و از آن زمان  به وجود برزخ فتوا 
 بود که این اعتقاد به صورت یکی از اصول آئین کاتولیک در آمد.

ولی عامل اساسی دیگر در پیدایش فکر برزخ و استقرار آن در آئین کاتولیک، یک       
ی آئین یهود و مسیح از عقیدۀ مذهبی ایرانی یعنی عقیدۀ مانوی بود. اصوأل معتقدات اصل

شیطان، پل صراط، است. و از آن جمله است اعتقاد به عقاید مذهبی ایرانیان ناشی شده 
تر رستاخیز و غیره، تقریبأ همۀ این اصول از راه ایران وارد آئین یهود و بعد به طور کامل

از لحاظ  وارد آئین مسیح شده است. البته در اینجا مجال بحث نیست اما آن چه اختصاصأ 
های موضوع در نظر ما اهمیت دارد عقیدۀ برزخ در آئین مانوی است، که از راه مانوی

دانند آئین مانوی که ترکیبی  اروپائی قرون وسطی به مسیحیان رسیده بود، چنان که همه می 
از اصول ایرانی و هندی و مسیحی بود، در قرون اولیۀ مسیحی در آسیا و اروپا و آفریقا  

وان یافت، چنان که در آسیا قسمت مهمی از هندوستان و تبت و چین و ترکستان،  توسعۀ فرا
و در آفریقا تمام نواحی رومی شمال این قاره، و در اروپا جنوب ایتالیا و اسپانیا و فرانسه  

روحانی معروف   Saint Augustinرا گرفت و تا انگلستان توسعه یافت. سنت اوگوستین  
هایش در آئین کاتولیک جنبۀ  ن قدیسین مسیحیت است و گفته آئین مسیح، که از بزرگتری

حجت دارد، و به خصوص قسمت اعظم از عقاید مربوط به الهیات در کمدی الهی از او 



 صد و دو کتاب در یک کتاب  بابا صفری

131 
 

های دراز از پیروان متعصب آئین مانی بود، و هشت سال تمام برای تبلیغ  گرفته شده، سال 
ر قرن چهارم مسیحی امپراطوران اطراف و اکناف اروپا سفر کرد. د اصول این آئین به

بزرگ روم به شدت تمام با این آئین مبارزه کردند و ظاهرأ بعد از یک سرکوبی پانصد  
کن شد، ولی ناگهان در قرن دوازدهم اصول آئین  ساله نفوذ این آئین در عالم مسیحیت ریشه 

ها  بدان که Catharesمانی با شدتی بیش از همیشه در جنوب فرانسه از میان کاتارها 
های خاص تجلی کرد، و کار  مرتدین آلبی لقب دادند سر برآورد و به صورت یکی از فرقه
های صلیبی به در هم شکستن  توسعۀ این آئین به جائی رسید که به فرمان پاپ یکی از جنگ 

پیروان این عقیده مانوی اختصاص یافت. در همۀ این مدت عقاید مانوی در معتقدات مسیحی  
ان داشت، بسیاری از این معتقدات را تعدیل کرد و بسیار معتقدات تازه نیز پدید  نفوذ فراو

 آورد، که یکی از آنها همین اعتقاد به "برزخ" بود. 
 

 از کتاب چنگیز خان، چهرۀ خونریز تاریخ
هجری قمری،   624مرگ چنگیز خان: چنگیز اینک هفتاد و دو ساله بود و زمان، سال       

 ر، در اوج عظمت و در رأس سراشیبی مرگ نشسته بود. گشای خونخواو جهان 
از دشمنانش، تنها یکی باقی مانده بود که هنوز انتقام خود را از او نگرفته بود و او      

 ها ممانعت کرده بود. حکمران تنگغوت بود که از فرستادن یک گروه کمکی برای مغول
ود، در چین سلسلۀ )کین( در غیاب چنگیز  ها نبالبته انتقام تنها انگیزۀ جنگ با تنگغوت      

 ها ممکن بود. قدرت یافته بودند. سرکوبی آنها پس از نابودی تنگغوت
 ها، آخرین نبردی بود که چنگیز خود در آن شرکت داشت.رکشی به سوی تنگغوت گلش     
  کردند. عملیاتخون، او را همراهی می در این سفر، همسرش یاسوئی و شاهزادگان هم     

جنگی مقرون به موفقیت کامل بود. ولی چنگیز، زمستان در جریان یک شکار جرگه از 
مرکب خود به زیر افتاد. اسب او که از دیدن یکی از اسبان وحشی که در آن مرغزار 

 کاری بود. ضربه انداخت. این زمینبود، سوار پیر خود را به بودند، ترسیده و رم کرده پراکنده
های شهر  ترینها، نشد. او در نزدیک ق به پایان بردن جنگ با تنگغوت چنگیز خود موف     
 ها، درگذشت. چوئی( در سرزمین تنگغوت -اینک)تس
)... چنگیز خان به پهلو درافتاد. چشم چپش جمع شد و چشم راستش چون کاسۀ مشتعل       

و دیری  زیر افکندند  نگریست. همه سرها را به فروزان با نگاهی شوم به حاضران می
خاموش ماندند. ناگهان در این خاموشی، اسبی که جلو شادروان ایستاده بود، شیهه کشید.  

خاقان نگریستند. چشم راست او از فروغ افتاده و چراغ عمرش  همه بر خود لرزیدند و به 
 تاریک شده بود. 

بلوط بود  ای از چوب  کرد. تابوت او کنده چنگیز خان از دیرباز تابوت با خود حمل می      
های زر پوشانده بودند. شبانگاه پسران پنهان از انظار  که درون آن را خالی کرده و با ورق 

دیگران تابوت را در میان شادروان زردفام قرار دادند و نعش چنگیز خان را با لباس و  
فشرد. کاله  هایش روی سینه بود و قبضۀ شمشیر تیز را میزره جنگی در آن نهادند. دست 

پریده رنگ عبوسش سایه  بنوسی او که از پوالد سیاه ریخته شده بود، بر رخسار خود آ
هایش بسته بود. در دو طرف تابوت، یک کمان و چند چوبۀ تیر، یک  انداخت و پلکمی

 زنه و یک ساتگین زرین قرار داشت. خنجر، سنگ آتش
و محاصره پایتخت  سرکردگان سپاه، به موجب فرمان خاقان مرگ او را نهان داشتند      

امید صلح از شهر در   ها با هدایا و تحف فراوان بهتنگغوت را ادامه دادند. چون تنگغوت 
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را از دم شمشیر گذراندند و سپس به شهر ریختند و آن    آمدند، مغوالن بر آنها تاختند و همه
 را با خاک یکسان کردند.

د و بر ارابۀ دوچرخی که به دوازده آنگاه مغوالن تابوت چنگیز خان را در نمد پیچیدن      
 گاو نر بسته بودند، نهادند و راه بازگشت را در پیش گرفتند. 

بهادران تا زمانی که به یورت اصلی بروند، برای پیشگیری پخش پیش از موقع خبر       
دیدند، اعم از انسان و حیوان،  ای را که در راه میمرگ فرمانروای اقوام و ملل، هر آفریده 

شد، سپهدار )جبه نویان( بهادر  کشتند... وقتی مراسم سوگواری همگانی برگزار می می
 نامدار چنگیز ... بانگ برآورد:

دولت تشکیل گردید. در میانۀ هزاره اول قبل از میالد در چین سه پادشاهی بزرگ       
دازی ای برای دست انرحمانه های طوالنی و بیها جنگ وجود داشت. در بین این پادشاهی 

 بر تمام کشور، در گرفت. 
کردند برکنار بود  پادشاهی سین )تسین( از دو پادشاهی دیگری که با هم دشمنی می      

ها صدمه دید و در قرن سوم قبل از میالد به  بدین جهت کمتر از دو کشور دیگر از جنگ 
ای پرعده   نیرومندترین و ثروتمندترین دولت در چین تبدیل شد. پادشاهی سین )تسین( آرتش

های آهنی مسلح کرد. با شمشیر آهنی، در هنگام جنگ،  گیر آورد و آنها را به شمشیر و نیزه 
 شد شمشیر برنزی را قطع کرد.می

برد و گاهی هم حیله، یکی پس از دیگری پادشاهی سین که گاهی زور به کار می      
قبل از میالد او    221پیوست. در سال  کرد و به سرزمین خودش می ها را تصرف میایالت

تقریبأ تمامی سرزمین چین را تصرف کرده بود .دولت بزرگی زیر فرمانروائی او تشکیل  
 نامید. دی یعنی پادشاه سین میآن هوگردید. او خود را سین شی 

دی تعداد زیادی مأمور برای ادارۀ دولت خود تعیین کرد. مأموران از  هو آن سین شی     
ها، کردند و نیز بردگان و کشاورزان را برای ساختن راهمیان کشاورزان مالیاتی جمع می 

ی ساختن کاخ اصلی کردند. فقط براهای پادشاهی و به زور، گردآوری میها و کاخ قلعه
 اند.هزار نفر کار کرده 700دی هو آن سین شی 

نشین زندگی  های شمال غربی چین، قبایل جنگجوی کوچ دیوار بزرگ چین: در دشت      
ای به شهرها  های ویران کننده کردند که تعداد آنها بسیار زیاد بود. این قبایل اغلب حمله می

 کردند.و روستاهای چین می 
هائی برای دفاع  های جداگانۀ این سرزمین، قلعه ها پیش از وحدت چین، پادشاهیمدت      

پادشاهی یگانه در  ساختند. با تشکیلنشینان می های کوچاز مرزهای خود در مقابل حمله
نشین آغاز گردید. در های کوچچین، کارهای بزرگی برای دفاع از چین، در مقابل هون 

آوری شدند. این عده شروع به ساختن  کشور به زور گردحدود دو میلیون نفر در مرز 
آجر، تراشیدن سنگ و ساختن دیوارهای قلعه و برج کردند. این کارها پس از پایان دوران  

 دی نیز ادامه پیدا کرد. هو آن حکومت سین شی
ای در امتداد سراسر مرزهای شمال چین  با کار و زحمت مردم چین دیوار قلعه گونه      

ای است کیلومتر است. پهنای آن نیز به اندازه 4000شد. طول این دیوار در حدود ساخته  
توانند در کنار هم از روی آن عبور کنند. این بنا دیوار بزرگ چین  نفر سوار می  6  –  5که  

 نامیده شده است. 
راه بزرگ ابریشم: ساختن دیوار بزرگ چین به ایجاد راه بزرگی از چین به سوی       

های گذشت و در نتیجه از حمله کرد. این راه از جنوب دیوار چین می غرب کمک 
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های ها و فالت های آسیای مرکزی )بیابان نشینان در امان بود. ادامۀ این راه از سرزمینکوچ 
های گودی در طول راه، در  ها، چاه گذشت. به منظور تأمین آب برای کاروانسنگالخ( می 

های های شتر و االغ ن دوم پیش از میالد، رفت و آمد کاروانمیان بیابان زده بودند. از قر
سنگین بار از چین، از طریق این راه آغاز شد. این راه را راه بزرگ ابریشم نامیدند، زیرا  

 قیمت بود. بردند، ابریشم در تمام جهان بسیار گران که از طریق آن، از چین ابریشم می 
ز طریق میان دو رود با کشورهائی که در ساحل  کم کم بین چین و میان دو رود و ا     

 مدیترانه )دریای وسط زمین( قرار داشتند، روابطی برقرار شد.
های بزرگی در های میالدی(، خلق چین، پیروزیدر آغاز عصر ما )در آغاز سال      

 مبارزه با طبیعت کشور خود و همچنین در توسعۀ اقتصاد کشور خود به دست آورد. 
حاصل را به کشتزارها و  های بی لق، )رود سرگردان( را رام ساخت، بیابانکار خ     
شد، هائی که قبأل غیرقابل عبور پنداشته می های سبز و خرم تبدیل کرد و در میان کوه باغ 

 راهی ایجاد نمود. 
دارم و به جای باران کانالی  های کشاورزان چین: به جای ابر بیل برمی برخی از ترانه      
 های من قد خواهد کشید. م. در اینجا من، هم آب و هم کود خواهم داشت، و گندم کنمی
 

 (1366)به کوشش علی دهباشی، انتشارات بزرگمهر، تهران، بهار  الملکهای کمالاز کتاب نامه 
الملک بزرگترین نقاش دوران اخیر ایران در حدود محمد غفاری مشهور به کمال     

الملک یکی از دیده به جهان گشود. خاندان غفاری که کمال   هجری قمری در کاشان  1264
الملک میرزا اعضای آن است هنرمندانی بسیار به هنر ایران تقدیم داشته است. عموی کمال 

الملک( از نقاشان طراز اول و نامدار که از او آثار گرانبها به  خان غفاری )صنیع ابوالحسن
رزا بزرگ غفاری کاشانی( نیز از نقاشان دربار  الملک )آقامیجای مانده است. پدر کمال

 قاجاریه بوده است. 
الملک پس از طی دورۀ تحصیالت ابتدائی در سیزده سالگی به تهران آمد و در  کمال     

هجری قمری که ناصرالدین شاه از مدرسۀ   1298دارالفنون به تحصیل پرداخت. در سال 
حمد غفاری را دید و او را در پناه عنایت و  کرد، یک تابلو از آثار مدارالفنون دیدن می 

دربار برد. تابلوهائی که در پناه    باشی بهتشویق خود با عنوان پیشخدمت مخصوص و نقاش
گرفت بالغ بر  نسبتأ ایمن این منصب و عنوان و بیماری امکاناتی که دربار از آن بهره می

 صد و هفتاد قطعه است. 
هجری قمری محمد غفاری، نقاش بزرگ دربار   1310 ناصرالدین شاه قاجار در سال      

الملک ملقب و او را از دیگر نقاشان معاصرش متمایز و مشخص کرد.  خود را به کمال
تابلو معروف تاالر آینه که به قولی هفت سال بر سر آن کار کرد، تابلوی نخستین او است  

 الملک را با خود دارد.که امضاء کمال 
ی قمری جهت تکمیل اطالعات خود به اروپا رفت و سه سال در  هجر 1314در سال      
زمان بیش  پرداخت و در آن مطالعۀ نقاشی اروپائیهای فلورانس، لوور و ورسای به موزه

انگیز بازسازی کرد. دیگر را با قدرتی حیرتاز دوازده تابلو از آثار رامبراند و نقاشان 
الملک خواست که به ایران مراجعت کند  کمال مظفرالدین شاه در دومین سفرش به اروپا از  

ها  هجری قمری به ایران بازگشت ... در مراجعت به ایران با توطئه  1316و او در سال 
و حسد درباریان روبرو شد و به بهانۀ زیارت عتبات و در واقع به قصد فرار از محیط  

گیر  . تابلوهای فالتابانه به کربال شتافت هجری قمری بی 1321مسموم درباریان در سال 
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بغدادی، زرگر بغدادی و شاگردش میدان کربال معال و عرب خفته را در آن دیار آفرید، 
 الملک است. هائی درخشان از هنر کمال آثاری که نمونه 

بلند صنایع مستظرفه گامی قمری با تأسیس مدرسۀ هجری   1329پس از بازگشت در سال       
هنر نقاشی برداشت که خود یکی از نقاط عطف در  نهایت مؤثر در جهت اعتالی و بی 

تاریخ هنر ایران شناخته شده است. او در مدرسۀ صنایع مستظرفه فقط به تدریس نقاشی  
 سازی و قالیبافی را نیز که رو به نابودی بود، احیاء کرد.کاری، موزائیک اکتفا نکرد. منبت 

الملک هیچگاه  لملک آغاز شد. کمالادری کمال دورۀ آوارگی و در به   1299با کودتای       
با رضاخان کنار نیامد. حتی خواهش او را برای کشیدن تصویر ولیعهد نپذیرفت. وزیر  

 الملک را زیر فشار قرار داد.معارف وقت کمال 
اش های زندکیآباد نیشابور رفت و واپسین سال او از خدمت کناره گرفت و به حسین      

،  1319مرداد  27سالگی بعدازظهر یکشنبه  93نجام در سن را در آنجا گذرانید. و سرا
های او، در بدترین وضعیت اسفناک روح و روانی  مطابق با فحوای کالمش در آخرین نامه 

 در نیشابور به درود زندگی گفت. 
 بنیاد هیچ سلطنتی جاودانه نیست   غیر هنر که تاج سر آفرینش است 

 
 (1360هالیدی، ترجمۀ بهرام افراسیاب، چاپ دوم، تهران،  )نوشتۀ فرد سالطین از کتاب عربستان بی

نفر پرسنل بود.   734867کارخانه و کارگاه با  181384در ایران  1969در سال      
  1962ها سال  میلیون تومان خرج داشت. موقع اصلی این جشن   100ساله    2500های  جشن 

 نفر دستگیر شدند.   1000انداخت.  1971ها آن را به  ( بود ولی ناآرامی1341)
هزار عضو داشت. وقایع ویتنام،    20کنفدراسیون جهانی دانشجویان در اروپا و آمریکا       

  3سیاهکل  1971فلسطین، آمریکای التین موجب تشویق جوانان به قیام مسلحانه شد. در 
 نفر دستگیر شدند که بعدأ اعدام گشتند.   12کشته و  

اینها نام خود را فدائیان خلق گذاشته بودند و با سازمان چریکی فلسطین ارتباط داشتند.       
 نژاد یکی از رهبران آنها بود. شکرهللا پاک 

نفر زندانی بودند،   2500، 1972، 1971نفر بودند. بین  60900ها تعداد ساواکی     
های انقالب کنونی )مربوط به سال   بشها شهید شدند. جن نفر در درگیری   60نفر اعدام و    60

ها زائیده شده است. نویسنده  ها، مصدقیایشدگان توده ( از بازماندگان منهدم1972و    1970
شاه    اقتصادی سقوط رژیم   سیاسی در قالب  تنها عالج، یافتن فشارهای  کند که اظهارنظر می

 است!
 

 (1360سیدمحمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر دانش، )نوشتۀ   از کتاب تاریخ قرآن کریم
دانند و سورۀ توبه را دنبالۀ سورۀ دیگر  می 113های قرآن را بعضی تعداد سوره     
 باشد. سوره می 114پندارند ولی عقیدۀ عمومی بر آن است که  می

 دانند ولیو بعضی بیشتر می  6200در تعداد آیات قرآن هم اختالف هست. برخی      
 داند.آیه می 6236تعداد آیات قرآن را  عحضرت علی

ای که در آن لفظ کال باشد،  ای که در آن سجده باشد، هر سورهآیات مکی: هر سوره     
ای که در ای که در آن یا ایهاالناس باشد و یا ایهاالذین در آن دیده نشود، هر سوره هر سوره

ای که در آن داستان آدم و ابلیس هر سورهآن قصص انبیا و ملل باشد به جز سورۀ بقره، 
ای که با حروف مقطع مثل الم شروع شود به جز  باشد به جز سورۀ بقره، هر سوره
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های اند، این سوره و سورهها( گفته عمران که آنها را زهراوان )گلهای بقره و آلسوره
 اند.مکی
آیه است. از   3قرآن کوثر با آیه و کوچکترین سورۀ  286ها بقره با بزرگترین سوره      
المقدس و غیره  سوره در بیت  12سوره مکی و  82سوره مدنی،  20سوره تعداد  114

 باشد. می
هائی اند. مئین به سوره شود که طوالنیالطوال به هفت سورۀ اولیه قرآن گفته می سبع      

  100وسط حدود شود که به فاصلۀ چند سوره بعد از سبع طول آمده و به طور متگفته می 
هائی که  اسرائیل، کهف، طه، انبایء، حج، مؤمنون، مثانی یعنی سوره آیه دارند، مثل بنی

بعد از سبع طول در شمار دوم )بعد از مئین( قرار دارند و تعداد آیات آنها کمتر از یکصد  
  5های قرآن شود که اول آنها حم باشد. از سوره هائی گفته میباشد. مفصل به سوره می

سوره با تبارک )فرقان و   2شود)فاتحه، انعام، کهف، سبا، فاطر(، سوره با حمد شروع می
سوره به   10سوره با حروف مقطعه   25سوره با تسبیح )سبحان، پسبح، سبح(،   7ملک(، 

  15های خبری )مثل یسئلونک عن االنفال، عبس، تولّی(، سوره با جمله  23صورت ندا، 
سوره با شرط )واقعه، زلزال، نصر،   7و الشمس، والضحی(، ذسوره با قسم و سوگند )مثل  

سوره با صیغۀ امر )قل احوی، کافرون، توحید،   5منافقون، تکفیر، انفطار، انشقاق(، 
سوره    3سوره با استفهام )هل اتی، عم، هل اتاک، الم نشرح، الم تر، ارأیت(،    6معوذتین(،  

زه، تبت یدا(، یک سوره با تعلیل )الیالف  با دعا )یا نفرین( )ویل للمطفقین، ویل لکل هم
 قریش( ... 

کثیر  قمری(، عبدهللا بن  176نعیم مدنی )متوفی قاریان قرآن: قراء ابوعبدهللا نافع بن      
ق(، ابوعماره حمزه بن   128ابی الجنود کوفی )ق(، ابوبکر عاصم بن  45 – 120مکی )

ق(، ابوعمرو   189حمزۀ کسانی )ق(، ابوالحسن علی بن 80 – 156حبیب زیات کوفی )
 ق(.  118عامر دمشقی )ق(، عبدهللا بن  70 – 154عالء بصری ) بن 

اند: ابومحمد اسدی خلف بر این عده سه نفر دیگر را اضافه کرده قراء عشره گفته      
 ق(.   130قعقاع )ق(، ابوجعفر یزید بن  205اسحاق )ق(، یعقوب بن  150 -229هاشم )بن 

 اند.کسان دیگری با این عده افزوده و تعداد قراء را تا چهل و پنج نفر ذکر کرده   تدریجبه      
 

علی آخوندزاده، گردآورنده باقر مؤمنی، تهران، انتشارات )مقاالت میرزا فتح از کتاب ادبیات مشروطه

 (1351آوا، 
مال حال مختصری از خودش نوشته پدرش محمدتقی و مادر برادرزادۀ  آخوندزاده شرح     
اند. مقاالت متعدد و منطقی  نوشته  1878به دنیا آمده و وفاتش را  1812اصغر در علی
نماید و  ای دارد. با آن که آخوندزاده است از مال و آخوند بسیار ابراز تنفر می استفاده قابل

ای به سلطان زاده که در باب عدم  گوید. در مقالهفریب، و سودجو می آنها را ریاکار، عوام
و حضرت    عطباق عزاداری شیعیان با مشیت الهی، در مورد شهادت حضرت امام حسینان

های آنها  عشری گوش نکنید چون که حرفهای علمای اثنی گوید به حرفنوشته می  ععلی
فریبی است و از جماعت شما هزار قسم تمنی دارند. معلل به غرض است و پیشۀ آنها عوام

کنید که  غرضی ندارند و از جماعت شما هسچ   های حکمای اثنی عشری گوشبه حرف 
تمنائی ندارند. آخوندزاده برای تغییر خط تالش زیاد کرد. مقاالتی در این باره دارد که  

 تحت عنوان الفبا و بیان تحقیق در این مجموعه آمده است. 
 حکایت گاندالین: سیسموند در مجلس عوام انگلستان گفت درویشی از هندوستان، در       
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دورانی که سحر و جادو منسوخ نشده بود، به قصد جهانگردی به اروپا آمد و در آلمان در  
رفت شهر الیپزیک در خانۀ گاندالین نام نقاش اتریشی اطاقی گرفت. روزها به گردش می 

خوابید. گاندالین فکر کرد که او زن و کلفت ندارد، چه کسی وسایل  آمد و میها میو شب 
آورد. یک روز صبح یواشکی پشت  د و مثأل آب از رودخانه برایش می کناو را فراهم می

کند. دید  پنجرۀ اطاق درویش آمد تا ببیند او چگونه آب برای شستن دست و رو فراهم می
درویش جاروئی از زیر تختش درآورده  جلوی خود گذاشت و چند کلمه منتر بر آن خواند.  

ه به طرف رودخانه رفت و پر از آب کرده جارو به شکل آدم در آمد ظرف آب را برداشت
تواند از زحمت بازگشت. او تعجب کرد و روزی فکر نمود که اگر او هم منتر را بداند می

 آب آوردن راحت شود.
صبح یواشکی پشت پنجرۀ درویش آمد و آن چند کلمه را شنید و به خاطر سپرده رفت.       

بیار. آورد و منتر را خواند. جارو به شکل  فردایش به زنش گفت: ماریا، جاروئی برای من  
ها را پر از آب کرد تا آنجائی  آدم پاشده ظرف آب را برداشته رفت آب آورد و تمام ظرف

فهمید و  که از ظرف سرازیر شد. گاندالین به آدمک گفت بس است دیگر نیار، ولی او نمی
 آورد.هی آب می

ئی نرسید. تبر را برداشت او را دو نیمه  کف اطاق پر از آب شد. مرد داد زد به جا      
صورت یک آدم مرتبأ آب   های دیگر که شانزده تا شده بودند به کرد. هر نیمه و نیمه 

شد. از نالۀ زن  ها روی آب افتاد. خانه داشت خراب میآوردند. همه جا پر شد. نقاشی می
وردن باز دارند. به سراغ  ها را از آب آها به کمک آمدند ولی نتوانستند آدمو مرد همسایه 

درویش رفتند پیدا نشد تا آن که درویش خود به خانه باز آمد. زن و مرد به او ملتجی شدند  
ها به اصل خود بازگشتند. گاندالین فقط منتر اول را یاد  و او منتر دیگری خواند. آدمک 

رای جلوگیری  گرفته و غفلت کرده بود که منتر دومی هم الزم است. سیسموند این مثل را ب
گفت که مبادا مثل آب، خانۀ صاحبان مایه را  از ازدیاد محصوالت صنعتی و نساجی می 

 خراب نکند. 
اعتقادی به  در دوران انگیزیسیون، در اسپانیا بیش از چهار میلیون آدم را به جرم بی      

کوم  دین آتش زدند. روزی جوان برومندی را که از دانشگاه فراغت تحصیل یافته بود مح
به مرگ کرده طبق مرسوم آتش بزرگی فراهم کرده جوان را آوردند. در این مراسم 

بایست پاپ و شاه نیز حاضر باشد. وقتی جوان را در آتش انداختند از شدت عذاب ناله می
ها شاه را هم وحشتناکی کرد. )فردیناند( شاه ناخودآگاه گفت: )وای بیچاره(، فوری کشیش 

ار آتش دانستند. مردم هم روبرو بدو ناسزا گفتند که از کافر حمایت  دین گفتند و سزاوبی
رحم رفته با گریه و زاری و بوسیدن پای  کرده است. شاه بدبخت شبانه به خانۀ راهبان بی 

وی توبه کرده ... باالخره مورد بخشش قرار گرفت. بدین طریق که به دستور رهبان  
کشی آتشی در شیشه گرفته و فردا در میدان آدمزنی آمده مقداری از خون فردیناند را رگ

 روشن کرده آن شیشۀ خون شاه را در آن انداخته که کفارۀ گناه وی گردید. 
 

)اثر اینیاتسیو سیلونه ایتالیائی، ترجمۀ محمد قاضی، از کتاب نان وشراب، انتشارات   از کتاب نان و شراب

 (1360زرین، تهران، 

موسولینی و تبلیغات دربارۀ جنگ حبشه و بسیج مردمی    کتاب در مورد سر کار آمدن     
 در ایتالیا است... 

 مادام که کوه فقیر است از آن ماست ... دولت یک دست دراز دارد یک دست کوتاه،       
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رسد و برای گفتن است. دست کوتاه برای دادن است ولی فقط به  دست دراز به همه جا می 
 نزدیکند. رسد که خیلی کسانی می 

 
، چاپ دوم، از کتاب ناکامان کاخ 1)تألیف خسرو معتضد، ج  آراوزیر تیمسار رزمترور نخست

 (1375سعدآباد، انتشارات زرین، تهران، زمستان 
 اعالمیۀ دولت:

وزیر آرا، نخست( آقای رزم1329اسفند ) 16ساعت ده و چهل دقیقۀ صبح چهارشنبه       
هللا فیض مورد حمله واقع  برای شرکت در مجلس ختم آیت هنگام ورود به صحن مسجد شاه  

 گردد.و مقتول گردید. قاتل بالفاصله دستگیر و توقیف می
آرا را کشت خلیل طهماسبی نام داشت که یک نجار بود و در اعتقادات مردی که رزم     

هللا  آرا کرد که آیت مذهبی خود سرسخت بود. خلیل طهماسبی برای آن اقدام به قتل رزم
کاشانی، که یک رهبر مذهبی مورد قبول عموم بود، مدتی پیش از وقوع قتل شبی در منزل  

 ای اظهار داشت: مسکونی خود در پامنار، در جمع عده 
اند و چون از تصویب قرارداد ننگین الحاقی )نفت( در  ها آوردهآرا را انگلیسیرزم     

بخواهد این الیحه را از تصویب مجلس   اند و افکار عومی هر کس را که مجلس مأیوس شده 
آرا در صدد یک داند، رزمشناسد و مهدورالدم میبگذراند خائن کشور و دین اسالم می 

کودتای نظامی است و خواهید دید که کودتا خواهد کرد و در میان خون و آتش قرارداد 
 الحاقی را به تصویب مجلس خواهد رساند... 

هللا که از شدت تأثر  ایران چه باید بکند، آیت  پرسید: پس ملت هللااز حاضرین از آیت یکی      
آرا در مذاکرات مجلس شورایملی به ملت ایران اهانت  ریخت اظهار داشت رزماشک می

ها از آبادان بروند و طبق پیشنهادی که جبهۀ ملی کرده است  کرد و گفت: اگر انگلیسی 
خواهد خوابید زیرا ادارۀ صنعت نفت    صنعت نفت ایران ملی شود، چرخ این صنعت عظیم

خواهد هنگ بسازد چگونه می امر پیچیدۀ فنی است و ملت ایران که بلد نیست آفتابه و لوله یک
 صنعت نفت ایران را اداره کند... 

هللا  آرا چیست؟ آیتیکی از افراد حاضر در جلسه پرسید: تکلیف ملت ایران با رزم     
آرا مهدورالدم است یعنی خون او حالل است و کسی که او را بکشد اگر  پاسخ داد: رزم

زنده نماند به بهشت خواهد رفت. و اگر زنده بماند غیرت و شرافت ملت ایران اجازه  
 د اعدام او برآید. نخواهد داد که کسی در صد

استاد خلیل طهماسبی که در مجلس حضور داشت از جا برخاست و گفت من خون این       
هللا کاشانی گفت: خدا تو را حفظ خواهد کرد. خدا را شکر که سگ را خواهم ریخت. آیت

پاشای خائن ایرانی را به جهنم بفرستد و  یک نفر غیرتمند در ایران پیدا شد که این نقراشی
 وث وجود او را از کشور اسالم کوتاه کند. ل

اسفند ماه در مسجد شاه تهران حضور   16استاد خلیل طهماسبی صبح روز چهارشنبه      
به هم رساند. چند تن از افراد عضو جمعیت فدائیان اسالم نیز در مسجد حضور داشتند.  

د شد تا دقایقی چند  آرا از پلکان مسجد به زیر آمد و روانۀ صحن مسجو نیم رزم   10ساعت  
در آنجا حضور به هم رساند و جلب توجه روحانیون و مقامات مذهبی را بکند. استاد خلیل 

تیر برونینگ خود را، که از یک گروهبان ارتش طهماسبی که مردی چپ دست بود هفت 
تومان خریداری کرده بود، زیر کت در قسمت راست بدن، زیر   250به نام میزائی به مبلغ  

وزیر را ببیند خود را وری شکم در شلوار فرو کرد و مثل این که میل دارد نخست کمر و
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وزیر ایستاده بودند  به صف پاسبانان تازه استخدام شده، که پشت به جمعیت و رو به نخست 
 و هیچیک حتی یک رولور هم به کمر نداشتند، رساند.

د. این سه نفر قبأل دژبان و از  های ارتش بودنآرا سه محافظ داشت که از گروهبان رزم     
شهربانی حضور داشتند که  ای از افسرانسربازان روستائی بودند. در حیاط مسجد عده 
 وزیر همان سه نفر گروهبان بودند. اکثرأ فاقد اسلحه بودند و محافظین واقعی نخست 

مذهبی  شک از اعتقادات طهماسبی با خونسردی و نیروی اتکا به نفسی، که بی  خلیل     
گرفت، خود را از وسط پاسبانان به داخل راهروئی، که از دو صف راسخ او سرچشمه می

تیر خود را به سرعت بیرون آورد و پشت  روبروی پاسبانان ایجاد شده بود، انداخت و هفت 
آرا را هدف قرار داد و سه گلولۀ پی در پی به سوی پشت سر و پشت بدن او  سر رزم

 شلیک کرد. 
را پس از اصابت اولین گلوله چند قدم به جلو رفت و به رو به زمین افتاد. خلیل  آرزم     

های شمرده و محکم به سوی یکی از راهروهائی رفت که  طهماسبی تکبیر گویان با قدم 
کند. او پس از چند لحظه راه رفتن مورد تعقیب  مسجد شاه را به بازار تهران مربوط می 

ر گرفت و چون سالح خود را انداخته بود، آن سرتیپ به  های شهربانی قرایکی از سرتیپ 
ها و کارآگاهان آگاهی خود را روی او  ای از پاسبان صدای بلند به وی گفت به ایستد و عده

 انداختند و دستگیرش کردند و به کالنتری نزدیک مسجد شاه انتقال دادند.
 

دوم، انتشارات زرین، تهران، زمستان ، تألیف خسرو معتضد، چاپ  2)ج  از کتاب ناکامان کاخ سعدآباد

1375) 
 بیگانه در اطاق خواب شاه و ثریا: 

، هنگامی که شاه و ثریا در سالن سینمائی  1330های اواخر بهمن ماه در یکی از شب      
قسمت تحتانی کاخ اختصاصی سرگرم تماشای یک فیلم خارجی بودند مرد جوانی که لباس 

ای داشت با کمک چند نفر از وضع مرتب و آراسته شیک و تمیزی پوشیده بود و سر و
های طبقۀ دوم کاخ باال رفت و پس از آن که  درباریان وارد قصر اختصاصی شد و از پله 

به اطاق خواب شاه و ملکه رسید کلیدی از جیب درآورد و در را باز کرد و وارد خوابگاه  
 سلطنتی شد. 

های خواندند و یکی از کاخ سفید می کاخ اختصاصی شاه کاخی بود که آن را کاخ      
 مجموعۀ قصور سلطنتی بود. 

شاه در قصر اختصاصی معموأل اجازۀ شرفیابی رسمی و اداری به سیاستمداران و      
العاده رجال بسیار مهم و  داد. در آن قصر فقط در مواقع فوق امیران و افسران ارتش نمی 

توانستند  و آن هم با تعیین وقت قبلی میمحارم و دوستان خصوصی شاه و اعضای خانوادۀ ا
با شاه مالقات کنند. شخصی که وارد اطاق خواب شاه و ملکه شده بود به وسیلۀ یک گروه  

شد. ژنرالی که آن شب پست کشیک قصر را در اختیار داشت  بانفوذ و قدرتمند هدایت می 
نمایندۀ مجلس و از   سرلشکر نادر از افسران آذربایجانی بود که برادرش مهدی باتمانقلیچ

 ثروتمندان بزرگ کشور بود. 
در ساعت دوازده شب نمایش فیلم سینمائی به پایان رسید و شاه و ملکه به راه افتادند       

تا به طبقۀ دوم یعنی خوابگاه بروند. یکی از محارم شاه به او نزدیک شد و مطلبی را اظهار  
ثریا اجازه خواست که برود و بخوابد. در   داشت که شاه ایستاد تا سخنان او را بشنود، اما

اطاق خواب را که قفل نشده بود گشود و وارد خوابگاه سلطنتی شد. وقتی در حمام  
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های پنجرۀ رو به باغ اطاق خواب تکان  ها را مسواک کند متوجه شد پردهخواست دندانمی
دید که جوانی  خورد. گوئی کسی در آن جا ایستاده است و یک مرتبه چهرۀ مرد را هممی

 ساله است.    35حدود 
ثریا که سخت متوحش شده بود ناگهان به یاد یک تکمۀ زنگ شخصی افتاد که در زیر پای  

کرد کف  او در اطاق حمام قرار داشت. او ضمن این که یک آهنگ آلمانی را زمزمه می
جه  پای خود را روی شاسی زنگ گذارد و شروع به فشردن کرد. در همین موقع صدای پن

کشیدن ناخن و خراشیده شدن در بلند شد و ثریا با خوشوقتی متوجه شد که این سگ گرگی  
آلمانی نژاد او است که به سراغ ارباب خود آمده است. به طرف در رفت، در حالی که  

ور شود اما هیچ اتفاقی  انتظار داشت مرد تازه وارد که در اطاق مخفی شده بود به او حمله 
 Fass ihnض این که در را باز کرد با تمام قوا به آلمانی فریاد زد روی نداد و به مح

Geh   .برو، حمله، بگیرش( و محلی را که مرد ناشناس پشت پرده بود به سگ نشان داد(
سگ با یک پرش مچ پای مرد را که در شلوار بود گرفت، دندان تیز سگ در پای مرد  

باالی جوراب جهید. در حالی که مرد   فرو رفت و او فریاد کشید و خون از روی شلوار و 
های شاه و پشت سر آنها محمدرضا پهلوی وارد کشید چهار افسر گارد و آجودان فریاد می 

ای لرستانی  شدند. افسران که کلت برهنه به دست داشتند به طرف مرد ناشناس دویدند و بدره
ت به شکم مرد کوفت  او را بغل زد و از پشت پرده بیرون آورد. سروان دیگر چنان با مش

های او را گشت اما  که او از درد فریاد کشید و استفراغ کرد. همان افسر به سرعت جیب 
لرزید و رنگ  دفاع بود. شاه که از وحشت می از تپانچه و خنجر خبری نبود و مرد کامأل بی 

رخسار نداشت خطاب به افسران گفت: این پدر سگ را چه کسی به اینجا راه داد؟  به 
شرف را بزنید. چهار افسر گارد شروع به کتک زدن به مرد کردند. مرد نیدش، این بی بز

تقصیرم، من ناصر پیشرویان پسر سرهنگ عیسی  جوان فریاد زد: قربان مرا نزنید، من بی 
پیشرویان هستم ... بر اثر مشت محکمی که یکی از افسران محافظ شاه به شکم مرد کوفته  

شد رایحۀ زنندۀ الکل ا محتویات معدۀ او که از دهانش خارج می بود، او عق زد و همراه ب
 در اطاق پیچید. 

شاه با خشم و لرز خطاب به افسران گفت: معلوم نیست در این قصر خراب شده چه       
تواند این قدر جسارت  لیاقت هستید که یک جانی پدر سوخته میگذرد. چقدر شماها بی می

لرزید وی بکند... کمی مکث کرد و در حالی که از خشم میبکند که تا اطاق خواب من پیشر
کنند  ادامه داد اول فروردین هر سال هر چه سرتیپ در این خراب شده ارتش خدمت می 

خواهند سپهبد شوند. هر چه  ر است میگری دارند. هر چه سرلشگدرخواست درجۀ سرلش
دن دارند. همین طور  سرهنگ است با خواهش و تمنی و واسطۀ تراشیدن استدعای امیر ش

 بگیر و برو تا آخر... 
افسران محافظ شاه پس از آن که ناصر پیشرویان را تا حد مرگ کتک زدند او را      

کشان کشان از خوابگاه سلطنتی بیرون بردند و موقتأ در اطاق زندان پاسدار قصر زندانی 
دید خود را به دیوانگی  کردند... او پس از این که صبح روز بعد به دژبانی مرکز منتقل گر

 زد و تصدیق پزشک مبنی بر جنون ادواری خود را به افسران دژبان نشان داد... 
آن چه برای شاه اهمیت داشت این بود که بداند پیشرویان چگونه موفق شده است از      

جلوی چشم صدها نگهبان و پیشخدمت عبور کند و به خوابگاه او داخل شود ... او ادعا  
داشت که مبتال به جنون است. کارآگاهان دکتر عبدالحسین میرسپاسی روانپزشک معروف  

  1325و به محض دیدن پیشرویان تصدیق کرد که وی در سال  ایرانی را احضار کردند. ا
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به بیمارستان مراجعه کرده و تحت معالجۀ وی بوده است. دکتر به منزل خود   1324 –
بیاورند. او با   2تلفن کرد و از متصدی خواست که پروندۀ او را به بیمارستان شمارۀ 

تن به سؤاالت،  حس کردن مجرمین، برای پاسخ گفتزریق یک آمپول مخصوص بی 
پیشرویان را به خواب فرو برد و در حضور مأمورین تحقیق از وی پرسید: در شب ورود  
به کاخ قبأل کجا رفتی و با چه کسی مالقات کردی؟ او در حالت خلسه اظهار داشت: به  
کافه رستورانی در خیابان ژاله رفتم و چند لیوان ودکا با یک پرس خوراک پاچه خوردم.  

آورم. دکتر: آیا نگهبانان  سی تو را وارد قصر سلطنتی کرد. ناصر: به یاد نمی دکتر: چه ک
 آورم، هیچ چیز یادم نیست...  تو را ندیدند؟ ناصر: من به یاد نمی 

رود پیشرویان به وسیلۀ یک سازمان مخفی که معلوم نبود چه ماهیتی دارد و احتمال می     
بود پیامی به شاه برساند و در صورتی که  همان سازمان نظامی حزب توده باشد، مأمور 

شاه انجام آن را نپذیرفت با سالح کلت که در خوابگاه موجود بودو همکاران پیشرویان از 
آن خبر داشتند محمدرضا و ثریا را به قتل برساند و پس از دستگیری اعالم کند که از  

 سوی دکتر مصدق این مأموریت را داشته است. 
 

)دکتر حسن آیت، تهران، دفتر انتشارات اسالمی، وابسته به جامعۀ   حقیقی مصدقاز کتاب چهرۀ 

 (1360مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 

خواهند السلطنه در مورد روحانیون گفت اینها به محض آن که مالیمتی دیدند می قوام     
ی  زیر و روی مملکت به اعوان و انصارشان بخشیده شود. اگر قرار باشد هر سید یا عام

شود می هوچی را، که آلت اجرای مقاصد دیگران است، میدان بدهند که دیگر مملکت را ن
اداره کرد. روحانی باید به وظایف روحانیت خود عمل کند دیگر چه کار به حاکم فالن  

 شهر یا رئیس گمرک یا انتخابات فالن محل دارد. 
ها در سیاست خام هستند و  ائی ام که آمریکسید ابوالقاسم کاشانی: این را مکرر گفته      

برند.  خواهند می ها آنها را به راهی که میخورند و انگلیسی ها را می همیشه گول انگلیسی
ها  ها کاله به سر آمریکائیپالکی هستند با این تفاوت که انگلیسیها همها و آمریکائی انگلیسی

 گذارند.می
 

 از کتاب بنیادهای مسیحیت
در برلین نوشته و بعدها آقای عباس   1908کارل کائوتسکی در سال کتابی است که      

میالنی آن را به فارسی برگردانده و بدون ذکر تاریخ گویا در سوئد چاپ شده است. نویسنده  
دموکرات گشته و مقتدای کشورهائی مثل  در مکتب اشتراکی مارکس بوده ولی بعد سوسیال 

ر ایمان ندارد و لذا خالی از تعصب است. او  سوئد شده است. او به مسیح به نام پیامب
نویسد که مسیح آن همه کارها و معجزات کرده ولی چگونه نویسندگان معاصر و دیگران  می

اند. جوزف فالوریوس یک غیرمسیحی است که اول بار در کتابش از  بر آنها اشاره نکرده 
متعصب در قرن سوم    مسیح و برادرش یعقوب نام برده ولی بعد معلوم شده که یک مسیحی 

کرده از این که هیچ اطالعی در مورد شخصیت مسیح  برداری میکتاب جوزف را نسخه 
در آن کتاب نیست )ناراحت شده( لذا آن مطلب را از خود در آن کتاب افزود و در قرن  

 ششم این دستبرد روشن گردید. 
زیست، به  ریه میمیالدی در اسکند  254تا    185از محققین سرشناس مسیحی، که در       

نویسد که  کند و می های جوزف اشاره می نام اوریژن در تفسیر خود دربارۀ متی به نوشته 
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شود که بعد از اوریژن برد و معلوم می جوزف از مسیح به عنوان مسیح و ناجی نام نمی 
 آن مطالب بر آن افزوده شده است. 

میان آمده که آتانوس کاهن    در کتاب جوزف یک جا صحبت از یعقوب برادر مسیح به     
 اعظم در زمان نرون موفق شد او را به دادگاه بکشاند و سنگسار کند. 

در آن کتاب روایت شده که خرابی اورشلیم به خاطر این قتل یعقوب صورت گرفته       
باشد. ذکر یحیی تعمیددهنده هم به عنوان جعل مورد ولی آن هم مورد اشارۀ اوریژن نمی

ها آن چنان  های اصلی انجیله است. سکوت جوزف دربارۀ شخصیت شک قرار گرفت
 بایستی در آن تغییراتی بدهند. آور بود که مسیحیان میشگفتی 

میالدی( در کتاب خود به نام تاریخ   122 – 53تاسیت، مورخ قرن اول مسیحی )     
ا به نرون  گوید سوختن شهر روم رمنتظم وقایع، که یک قرن بعد از مسیح نوشته شده، می

شدند منسوب کرد و دستور قتل  دادند. نرون آن را به مردمی که مسیحی گفته می نسبت می
آنها را داد. سووتونیوس هم که اندکی بعد از تاسیت زندگینامۀ خود را نوشته به این کشتار  

کند بدون آن که در مورد مسیح چیزی بگوید. تاسیت هم هیچ سخنی از  مسیحیان اشاره می 
 های مسیح و محتوای تعالیم او به میان نیاورده است.ت فعالی
باید گفت که مسیح کلمۀ یونانی برای مفهوم )تدهین شدن( است مترادف عبری آن       

باشد. در میان یهودیان، عیسی نام متداول بود. دعای ربانی که یک اثر بدیع  منجی می
اتی از همان دعای ربانی پایان  شود ولی یکی از اوراد زبان آرامی با کلمعیسی تلقی می 

 باید. می
شدند، حکام والیتی  های آزاد شده در روم در دستگاه قیصرها صاحب اختیار می برده     
  21سسترس ) 400،000،000اندوختند. مثأل ثروت نارسیس به گشتند، ثروت می می

ارائی میلیون دالر( د 16سسترس ) 300،000،000شد و پاالس میلیون دالر( بالغ می
داشت. در روم شایع شد که اگر این دو تن امپراطور را در ثروت خود سهیم کنند خزانه  
از وفور کافی برخوردار خواهد شد. پنالیدور پیشینۀ عشای ربانی را دریکی از مناسک  

 میترائی یافته است. 
 

 تهران، انتشارات کعبه، زمستان)نویسنده استاد عالمه سید محمدحسین طباطبائی،    از کتاب شیعه در اسالم 

1361) 
محمد )صادق( فرزند امام پنجم که در سال هشتاد و سه هجری متولد و امام جعفر بن      

در سال صد و چهل و هشت هجری )طبق روایات شیعه( به تحریک منصور خلیفۀ عباسی  
 مسموم و شهید شده است. 

های اسالمی و خصوصأ قیامی که  در عهد امامت امام ششم در اثر انقالبات کشور      
های خونینی که منجر به سقوط  امیه کرده بودند و جنگ مسوده برای برانداختن خالفت بنی 

امیه گردید و در اثر آنها زمینۀ خوبی که امام پنجم در بیست سال  خالفت و انقراض بنی 
رای امام  بیت معرفی کرده بود، بزمان امامت خود با نشر حقایق اسالمی و معارف اهل

 ششم امکانات بیشتر و محیط مناسب تری برای نشر تعالیم دینی پیدا شد. 
امیه و اول خالفت  آن حضرت تا آخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خالفت بنی      
های علمی  عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعالیم دینی پرداخت و شخصیت بنی

مسلم و مومن طاق و هشام  و نقلی مانند زراره و محمد بن  بسیاری در فنون مختلفه عقلی
حیان صوفی  نسابه و جابر بن سالم و حریز و هشام کلبیتغلب و هشام بن حکم و اوان بن بن 
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ای از رجال علمی عامه نیز مانند سفیان  شیمیائی و غیر ایشان را پرورش داد حتی عده 
ی و قاضی ابوالبحتری و غیر ایشان  ثوری و ابوحنیفه رئیس مذهی حنفیه و قاضی سمون 

افتخار تلمذش را گپیدا کردند )معروف است که از مجلس درس و حوزۀ تعلیم امام ششم و 
 چهتار هزار نفر محدث و دانشمند بیرون آمده است(. 

امام ششم در اواخر عهد خود دچار منصور، خلیفۀ عباسی شد و تحت مراقبت و       
ای در حق رحمانه ها و کشتلرهای بینصور آزارها و شکنجه های شدید در آمد. ممحدودیت 

امیه با آن همه سنگدلی و بیباکی سر نزده بود. به دستور  سادات علویین روا دید که از بنی
های تاریک با شکنجه و آزار به زندگیشان  گرفتند و در قعر زندانوی آنان را دسته دسته می

کردند و ند و گروهی را زنده زنده زیر خاک میزددادند و جمعی را گردن میخاتمه می 
 کردند.ها یا میان دیوارها گذاشته رویشان بنا می جمعی را در پی ساختمان 

منصور دستور جلب امام ششم را از مدینه صادر کرد ) امام ششم پیش از آن نیز یک       
پنجم به امر   بار به امر سفاح، خلیفۀ عباسی به عراق و پیش از آن نیز در حضور امام

 هشام، خلیفۀ اموی به دمشق جبل شده بود(. 
ها کردند  مدتی امام را زیرنظر گرفتند و بارها عزم کشتن آن حضرت را نموده و هتک      

ولی باالخره اجازۀ مراجعه به مدینه را داده و امام به مدینه مراجعت فرمود و بقیۀ عمر را 
کرد تا به دسیۀ منصور مسموم و  ینی برگزار مینشبا تقیۀ شدید و نسبتأ با عزلت و گوشه 

 شهید شد. 
منصور پس از آن که خبر شهادت امام ششم را دریافت داشت به والی مدینه نوشت که       

نامۀ آن حضرت را خواسته و بخواند  به عنوان تفقد بازماندگان، به خانۀ امام برود و وصیت 
ردن بزند و البته منظور منصور از  المجلس گو کسی را که وصی امام معرفی شده فی 

جریان این دستور این بود که به مسئلۀ امامت خاتمه دهد و زمزمۀ تشیع را به کلی خاموش  
نامه را خواند دید  کند. ولی برخالف توطئۀ وی وقتی که والی مدینه طبق دستور، وصیت 

افطح  عبدهللا بن  امام پنج نفر را برای وصایت تعیین فرموده: خود خلیفه و والی مدینه و
فرزند بزرگ و موسی فرزند کوچک آن حضرت و حمیده و به این ترتیب تدبیر منصور  

 نقش بر آب شد. 
 

 (1987)تهیه و تنظیم فاطمۀ بهروز )فلسفی(، سوئد،  از کتاب تعلیم و تربیت در سوئد 

 مسائل خانواده: 
از کودک امروزی  تردانند که قانع کردن کودک دوران گذشته خیلی راحت همه می     

بود. کودک امروزی، از یک طرف کنجکاوتر و از طرف دیگر پافشارتر است. به راحتی  
خواهد از هر چیزی سر  کند. چراهای کودک امروزی پایان ندارد. دلش می جا خالی نمی 

دربیاورد و همه چیز را یاد بگیرد. همین کودک رشد یافته چراهایش بزرگتر و میلش 
یابد. اینجاست که والدین آگاه و  ناپذیری شدت می گی به صورت سیریکشف رموز زندبه 

آیند تا این عطش سرکش را فرو نشانند، مشکالت  مسئول و مربیان متعهد و روشن پیش می
های ذهن جوانان را حل کنند و به آنها کمک نمایند تا زندگی راحت و شیرینی  و پیچیدگی 

های آموزشی الزم راجع به ساختمان اندام زن نامه داشته باشند. برای تحقق این مسئله، بر
های اول تنظیم و مطرح  و مرد و ارتباط بین این دو انسان برای محصلین از همان سال

 آید.شود و بعدها به صورت وسیع و گسترده درمیمی
 نخستین فایدۀ این روش آن است که جوانان آن چه را که از دیگران غلط و غیرمنطقی     
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 کنند... صورت صحیح و سالم و علمی تحصیل می و معکوس یاد خواهند گرفت در مدرسه به 
های انسانی و قانونی اشتراکی موجود در تدریس مسائل خانوادگی بر اساس و پایه      

گیرند که حقوق دیگران را از هر نظر گیرد. به طوری که جوانان یاد میجامعه قرار می
شوند که رابطۀ جنسی بر  باید محترم شمارند و مسئول اعمال خود باشند. و نیز متوجه می 

تر از روابط با انسانی دیگر گذاشته شده و معنی و مفهومی عمیق پایۀ اشتراک انسانی 
آورند که آنها از  های سطحی دارد. شاید کودکان را چنان بار میگذرانیزودگذر و خوش

آموزد هر نوع تبعیض نسبت به افراد دیگر خودداری کنند. تعلیمات مدرسه به کودکان می
ها  گیرند که به سایر انسان یند. کودکان یاد می داوری ننماهای دیگر پیش که دربارۀ انسان 

احترام بگذارند و از هرکونه فشار روحی و جسمی نسبت به دیگران خودداری کنند. در 
دهد که عقیدۀ  شناسد. مدرسه به کودکان یاد می واقع کودک در مدرسه ارزش انسانیت را می 

باید به عقاید دیگران احترام سیاسی و مذهبی و اخالقی هر کس محترم است. بنابراین آنها 
یابند که از هر بگذارند ولو عقاید دیگران مخالف عقیدۀ آنان باشد. کودکان چنان تعلیم می 

گونه شدت عمل که به دیگران صدمۀ روحی و جسمی برساند، دوری گزینند و به  
ائل  های موجود در جامعه احترام بگذارند... از طرف دیگر والدین هم در مورد مسواقعیت 

جنسی جوانان، عقاید و تصوراتی برای خود دارند که بهتر است این عقاید هم در مدرسه  
شود که تدریس مسائل جنسی برای بررسی و تشریح شود. در مدارس سوئد سعی بر این می

خارجیان به صورتی انجام گیرد که با اخالقیات و فرهنگ آنها منافات زیادی نداشته باشد.  
ین پایه بنا نهاده شده که حس درک همدیگر و احترام به عقاید یکدیگر  مبنای آموزش بر ا

طوری که شاگردان سوئدی عقاید و سنن و فرهنگ خارجیان  را بین شاگردان افزایش دهد. به 
 را محترم بشمارند و با آن آشنائی پیدا کنند. 

نواده، زن و  کنند. منظور از خااغلب جوانان برای تشکیل خانواده در آینده فکر می     
خواهند همیشه  دهند و میمرد و فرزند و یا دو انسان که با هم زندگی مشترکی را تشکیل می 

 با هم زندگی کنند. 
والدین و بزرگترها باید خیلی ساده و صریح و به کودکان ، که هر چند گاه یک بار با       

کان خیلی خوب  شوند، جواب بگویند. صداقت و صراحت لهجه را کودسؤاالتی ظاهر می
 شوند. دهند و با آن خوشحال میتشخیص می 

در مدرسه حکمفرما   آن اطمینان و تفاهمی که  همزیستی بستگی دارد به  بهترین آموزش     
 است.
انسانی و هایخواهد ارزشمیخانوادگی و آمیزشیمسائلآموزشی سوئد در تدریس نظام      

 طوری که تک تک آنها در جامعه به کار برده شود. اساسی را در ذهن جوانان ترقی دهد به 
دهد که رابطۀ جنسی انسانی با انسان دیگر مکمل سعادت و تکامل  به جوانان تعلیم می      

 باشد. راز با انسان دیگر، بنیاد جامعه میدل و هماست و تکامل و سعادت انسانی هم 
 

 ( 1365دوم، استکهلم، اردیبهشت  )محمدعلی سپانلو، چاپ از کتاب نویسندگان پیشرو ایران 
 طالبوف و کتاب احمد: 

ه.ق. در تبریز متولد شد و هشتاد سال زندگی  1250عبدالرحیم طالبوف تبریزی در      
کرد. از نوجوانی به قفقاز رفت و تا آخر عمر در آنجا زیست. قفقاز در آن روزگار  

که از مجرای زبان روسی  های نوین به ایران بود. طالبوف نزدیکترین کانون اندیشه 
کوشید و آنان را به معایب  اطالعاتی به دست آورده بود از راه قلم به بیداری مردم می
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کرد. معروفترین اثر طالبوف کتاب احمد است.  حکومت استبدادی و لزوم مشروطه آشنا می
  احمد، قهرمان کتاب، فرزند خیالی نویسنده است که سؤاالت ساده و در عین حال حساسی

کند و این پرسش و پاسخ آئینۀ  ماندگی آن از پدر میدربارۀ اوضاع ایران و علل عقب
تاباند. گرچه برخی سخنان  های ایران آن روز را بازمینمائی از مشکالت و گرفتاریتمام 

رسد ولی در حدود نود سال لوحانه و مانند انشای طفل مکتبی به نظر میاو امروز ساده
 اندازه الزم بود.العاده و تجددطلبی بیها جسارتی فوق حرف پیش برای گفتن همین 

ای از نثر طالبوف )که حاوی شناخت مردم روزگار درباره خود او است(: چند  نمونه      
کرد، گشت. یکی جلدش را تعریف می دست می روز قبل در مجلسی کتاب هیئت شما دست به 

پسندید، یکی از منتقدین،  ا خیلی می هایش رنمود. سومی نقشه دیگری خطش را توصیف می 
ام نویسنده اما این مزخرفات  جهتان مصدر گفت شنیده با تنحنح، شیوۀ موروثی عزیز بی 

 معقول سر و سامان دارد و صاحب چیز است. 
نویسد اصالح معایب وطن ما  گوید و میگویند مخبط است. سخنانش هر چه میاما می      

های بهشتی و عطرتان  بندۀ خدا، وطن ما را با این میوه  است. کسی نیست از او پرسد که 
که در همه جا نیست چه شده، چه عیب که اصالحش الزم باشد؟ یکی از حاشیه گفت: من  

توان گفت مخبط است. بیچاره ناخوش است و به درد خودپسندی ام، نمیاو را مالقات کرده
پسندد. از مرکز سخن گفتم گفت  شدیدی مبتال است. در ایران هیچکس و هیچ طبقه را نمی

 بی قانون است و نظم ندارد.
خورند. از میرزاها سخن به میان آوردم از حکام پرسیدم گفت ظالمند، جبارند، رشوه      

اند.  دانند، علم حساب نخواندهکشند اما هندسه نمی گفت کره میم و دایره نون را خوب می 
اند. از مدرسه پرسیدم گفت یغما خوب شناخته مردشوی جزر و مد آنها را ببرد. از طالب 

علما سؤال نمودم گفت آنها که در عتبات هستند حرص و آز ندارند ... اما اکثر آنان که در 
پسندند و  ایران هستند ماَلکند، محتکرند، آشوب را دوست دارند، غوغای رجاله را می

 پرستند. صدای نعلین را می 
دخل امالک ساالنه دارند. از تجار پرسیدم گفت آنها فجارند،    از سی تا پنجاه هزار تومان     

جز ترویج فروش مال اجانب، یا انبار کردن حبوبات از این طبقه فایده به حال ملک و ملت  
میان آمد، گفت بلی، ایرانی برای غیرت و شعور   نیست. روزی از البسۀ نسوان سخن به 

ه به سر مبارک آقا، که همۀ اینها را  خود قصر لباس زنان را مقیاس صحیحی قرار داد
واسطه از مترجم این کتاب، حاجی میرزا عبدالرحیم تبریزی در تمرخان شورا در خانۀ  بی

 1او شنیدم. حاال محاکمه فرمایند ناخوش است یا مجنون...
 

 (1363)دکتر سیدجعفر شهیدی، چاپ دوم، تهران،  از کتاب تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان 
 فتح مکه: 

تواند با هر یک از دو گروه قریش  موجب پیمان حدیبیه مقرر شده بود که هر قبیله میبه      
و )طایفۀ( بنوبکر به پیمان قریش    صیا مسلمانان، پیمان ببندد، )طایفه( خزاعه به پیمان محمد

یه خزاعه  در آمد. در سال هشتم درگیری بین بکر و خزاعه پدید شد و قریش بنوبکر را عل
پیمانان پیغمبر  یاری کردند. بدین ترتیب پیمان حدیبیه به هم خورد، زیرا قریش علیه هم

 وارد جنگ شدند. 
 کیفر نخواهد ماند، خود را به مدینه رساند  ابوسفیان که متوجه شده بود این گستاخی بی     

 1346های جیبی، . کتاب احمد، به کوشش مؤمنی، کتاب 1
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 ای نگرفت. جدید کند ولی نتیجه شاید پیمان را ت
پیغمبر در ماه رمضان سال هشتم هجرت با ده هزار نفر روانۀ مکه شد و ترتیب       

حرکت را طوری داد که هیچکس از سفر او مطلع نگردد. چون لشکر به مرالظهران رسید 
  عباس، عموی پیغمبر، شب هنگام از خیمه بیرون شد و خواست کسی از مردم مکه را ببیند 

ای پیغام دهد که قریش پیش از آن که هالک شوند خود را به پیغمبر برسانند.  و به وسیله 
در آن شب به ابوسفیان برخورد و او را پناه داد و نزد پیغمبر آورد. ابوسفیان مسلمان شد.  
روز دیگر پیغمبر دستور داد عباس او را در جای مناسبی نگاه دارد تا لشکریان از پیش  

ند. ابوسفیان چون عظمت مسلمانان را دید به عباس گفت: پادشاهی پسر  روی او بگذر
برادرت بزرگ شده است. عباس گفت: وای بر تو این پیغمبرت است نه پادشاهی! گفت:  

خواهد امتیازی داشته  بلی چنین است! عباس به پیغمبر گفت، ابوسفیان مردی است که می
را به روی خود ببندد در امان است. هر  باشد. پیغمبر گفت: هر کس به خانه رود و در 

 مسجدالحرام برود در امان است. است. هر کس به  خانۀ ابوسفیان پناهنده شود در امان کس به 
کند که سعد  اسحاق روایت میهشام از ابنلشکر انبوه با آرامش وارد مکه شد. ابن      

عباده، رئیس تیرۀ خزرج، چون به مکه در آمد گفت: امروز روز کشتار است! امروز  بن 
خواست از قریش یا تیرۀ  روز در هم شکسته شدن حرمت است. سعد به گمان خود می

ب و مردم آن را از قریش و مکه بستاند. برای این که این  عدنانی انتقام بگیرد و داد یثر
ای نگذارند، توزی قبیله هم در ذهن مسلمانان جای نگیرد و فتح اسالمی را به حساب کینه توّ 

 علی را فرستاد و بدو گفت پرچم را از سعد بگیر که امروز روز رحمت است.  صپیغمبر
ختصر روی نداد. پیغمبر به مسجد در بین مسلمانان و مردم مکه جز چند درگیری م     

آمد و همچنان که سوار بود هفت بار طواف کرد و بر در کعبه ایستاد و گفت: الاله اله هللا  
 وحده الشریک له صدق و عده و نصر و هزم االحزاب وحده. 

مردم هر ادعائی را جز خدمت کعبه و آب دادن حاجیان زیر پا گذاشتند. پیغمبر دو       
که ماند و کارهای شهر را سر و صورت داد. از جمله آن که کسانی را به   هفته در م

هائی را هم که در خانۀ کعبه بودند  ها را ویران کنند و بتخانه اطراف مکه فرستاد تا بت 
 در هم شکست. 

رفتاری که پیغمبر با مردم مکه کرد سماجت اسالم و بزرگواری پیغمبر این دین را در      
محمد و پیروان   آشکار ساخت. قریش که بیست سال از هیچ آزاری نسبت به دیدۀ مخالفان 

ترسیدند و چون از او شنیدند که در پاسخ آنان گفت: همۀ  او دریغ نکرده بودند از کیفر می
شما را آزاد کردم، از همان روز به جای آن که با اسالم بجنگند مصمم شدند به نام اسالم 

 با نامسلمانان جنگ کنند. 
 
 (1380)دکتر عباس میالنی، تهران، چاپ نهم،   ز کتاب معمای هویداا

 دادگاه هویدا:
گفت: اگر آمریکائیان اربابان من بودند،  ها بود. می )او( منکر بود که نوکر آمریکائی      

پرسید:  کردم؟ االن بنده اینجا خدمتتان نبودم. میجناب آقای رئیس، من اینجا چه کار می 
وزیرهای که قبل از من و بعد از من بودند، کدامشان در  بین تمام نخست   جناب آقای رئیس،

 اینجا، در تهران هستند؟... 
زد، دستکم در یک  ولی خلخالی به رغم آن که اغلب چیزی جز حرف غیرحقوقی نمی     

گفت نخست وزیر طبق قانون اساسی ایران مسئول اعمال  نکتۀ اساسی و مهم حق داشت. می 
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وزیران  گفت در صورت نقض قانون و اصل حاکمیت ملی، وزرا و نخست دولت است. می 
پرسید چرا دریافتید کاری از توانند از خود سلب مسئولیت کنند. از هویدا میهیچکدام نمی 
 آید، استعفا ندادید؟دستتان برنمی 

پس از چندی لحن پرخاشگر خلخالی هویدا را متقاعد کرد که این جلسه و گفتگوهای       
همه چیزی جز حفظ ظاهر نیست. دریافت که سرنوشتش رقم خورده و این باره، به   آن،

محض آن که خلخالی هویدا را مورد حمله قرار داد، آن هم وسط حرفش پرید و گفت:  
قربان، قاضی که نباید علیه متهم حرفی بزند. با استیصال از خلخالی پرسید از من چه  

االرض هستید و به او پیشنهاد کرد که آخرین  سد فیخواهید؟ خلخالی هم گفت که شما مفمی
دفاعیات خود را به سمع دادگاه برساند. خلخالی با این امر آشکارا نشان داد که حتی پیش  
از شور دادگاه رأی آن قطعی و تعیین شده بود. هویدا هم به جای آن که آخرین دفاعیات  

االرض معاجه کرد. در این  مفسد فی  خود را بیان کند، با خلخالی در مورد عقالنیت اتهام
توان  انگیز و استیصالی قابل ترحم سراغ مینحو استدالل آن هم در آن زمان، حالتی غم 

اش دیگر در آن زدههای شتابکرد. شکی نیست که خلخالی به خون هویدا تشنه بود. داوری
ف زبان عربی  زمان شهرت کامل داشت. با این حال هویدا در دادگاه چنین کسی از ظرای

هویدا را   هایگفت ...اما خلخالی جلوی صحبت و از عقالنیت اتهام فساد در زمین سخن می 
گرفت و تأکید کرد که وارد جزئیات نشوید. هویدا به تلخی و تندی گفت که در این دادگاه  

کنم ... سرانجام هویدا به نشان سرکشی و دلزدگی از کار دادگاه سکوت  از جانم دفاع می
اعتنائی در هوا تکان داد و با  اختیار کرد. دست راستش را با ترکیبی از عصبانیت و بی 

 این حرکت نشان داد که دیگر در مقابل این دادگاه سخن نخواهد گفت. 
ای از کار خلخالی پایان یافت و او به اصطالح وارد شور شد. سه  بدین سان مرحله      

اظر و مشاور دادگاه بودند. طبق سنت اسالم این  روحانی دیگر، آذری، جنتی و گیالنی، ن
عدالتی شده و چون در دادگاه  کنند که ببینند بی مشاوران تنها در زمانی در دادگاه مداخله می

عدالتی نیافته بودند، دخالتی هم نکردند و ساکت نشستندو کار دادگاه  خلخالی نشانی از بی
 را نظاره کردند. 

االرض ر" خلخالی رأی دادگاه را اعالن کرد. گفت مفسد فیدقایقی پس از آغاز "شو     
باشد و مشارالیه محکوم به اعدام بودن و خیانت امیرعباس هویدا به ملک و ملت محرز می

 باشد. و ضبط اموال می 
از اطاق که بیرون رفتند، هویدا بار دیگر برای نجات جان خود اقدام کرد. از خلخالی       

دانست که در گذشته به احمد کمک کرده  احمد خمینی صحبت کند. می خواست که بگذارد با  
بود که به پدرش که به عراق تبعید شده بود، بپیوندد. امید داشت که شاید این کار خیر  

تأخیر و تردید، خواست هویدا را رد دیروز نجات جانش را کفایت کند. خلخالی دوباره، بی 
که برای احمد آقا کردید این بود که به فرض دستور   ایالعادهکرد. تأکید داشت که کار فوق 

ای دادید برای ایشان یا همسر امام یا دختران دیگر ایشان گذرنامه صادر کنند. این مسئله 
 نیست که بتواند به شما کمک کند تا تبرئه شوید. 

کار  این نامۀ خود را بنویسد. هویدا از انجام  آنگاه خلخالی به هویدا دستور داد که وصیت      
امتناع کرد. خلخالی سرپیچی هویدا را به تالش برای نجات جان خود مربوط دانست.  

گفت هویدا به غلط گمان داشت که اگر وصیتی ننویسد ما هم از انجام حکم اعدام امتناع  می
دانیم می  همهکرد. مهمتر از    نیز تأویل   علل دیگری  به  توانهویدا را می  کنیم. اما سرپیچی می

ای نوشته و آن را نزد یکی از منشیان خود به  نامه که او، اندکی پیش از بازداشتش، وصیت 
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  ای را خبر داده بود. به نامه امانت گذاشته بود. به برادرش فریدون هم وجود چنین وسیت 
نامه دادگاه انقالب و رأیش را مشروعیت  خواست با نوشتن وصیت عالوه شاید هویدا نمی 

 ببخشد. 
دانست هویدا را از طریق یک راهرو به سوی حیاط زندان هدایت کردند. او قاعدتأ می      

در انتهای آن راهرو چه فرجامی در انتظار اوست. هادی غفاری که در طول دادگاه در  
کرد همراه خلخالی و گروه کوچکی از پاسداران  کنار هویدا نشسته بود و خیره نگاهش می 

 زد...شت سر هویدا گام می و روحانیون، پ 
اطاق دادگاه بازگشت و حضار را از  وقتی خلخالی از مرگ هویدا اطمینان پیدا کرد، به      

سرنوشت هویدا مطلع کرد و سپس خود لحظاتی بعد، زندان قصر را ترک گفت. در حال 
  خروج بود که یکی از مسئوالن زندان به سوی خلخالی شتافت و پرسید که تکلیف هویدا

دیگر سخن تا آن لحظه، حتی بسیاری از مسئوالن زندان    کار کرد. به چیست و باید با او چه  
خبر بودند. خلخالی در جواب گفت که دیگر هویدائی در کار  هم از سرنوشت هویدا بی

 راه خود ادامه داد. نیست و به 
 

 (1366هری، نشر مرکز، )اوت والچاک، شیال برنز، ترجمۀ فرزانۀ طا  از کتاب طالق از دید فرزند
 تواند کمک کند و چگونه؟چه کسی می 

های اجتماعی  ها یا نظام پیشنهادهای ارائه شدن در این فصل خطاب به افراد، گروه     
است که مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی فرزند والدین طالق گرفته مؤثرند... در آغاز  

ند طالق سر و کار دارند و سرانجام هم فرآی خطابمان به همۀ آنهائی است که مستقیمأ با
 دهیم.نظری دربارۀ ادای وظیفۀ پدری یا مادری در خارج از پیمان ازدواج ارائه می

های جهان والدینش هستند. آنها هستند  والدین: به نظر یک کودک خردسال، مهمترین آدم     
های بر اثر تماس کنند. که نیازهای جسمانی و عاطفی و اجتماعی کودک را برآورده می

شود. والدین، خط مقدم دفاع از  کند و اجتماعی میاولیۀ کودک احساس اعتماد را کسب می 
کودک در برابر ضربۀ بالفاصله ناشی از طالق هستند. در این مرحله والیدنند که بهتر از  

توانند بنا بر مقتضیات سنی شخصیتی و شرایط کودک توضیح مناسب را به او  همه می 
تواند توضیحات را هضم کند و والدین  . یک کودک یا نوجوان آشفته احتماأل مشکل می بدهند

باید متوجه این مسئله باشند. در زمانی که والدین احتماأل احساساتی نسبت به یکدیگر دارند،  
رود حتمأ طرف یکی از آنها را الزم است به کودکان اطمینان دهند که از او انتظار نمی

مأل حق دارد که با هر دو والد تماس داشته باشد. حتی اگر خود آنها  بگیرد. کودک کا
 خواهند با هم تماس داشته باشند. نمی
ساالنی که بیشترین  معلمان: به جز والدین یا آنهائی که نقش والدین را دارند، بزرگ     

ورۀ  نفوذ را در زندگی کودک دارند معلمان هستند. کودکان در طی حدود دوازده سال از د
شکل دهندۀ رشدشان تقریبأ ساعات بیداری خود را به یک اندازه در مدرسه و خانه  

رسد )از پنج سالگی تا پایان  ساعت می  15،000گذرانند. روی هم رفته این میزان می
توانند در رشد کودکان تحت  دبیرستان( که در این ساعات اولیای مدرسه و معلمان می 

توانند  مانند و نمیودکان به دالیل مختلفی از یادگیری عاجز می مراقبتشان تأثر بگذارند... ک
ترین این دالیلند و معلمان  شان را کامأل به فعل درآورند. موانع عاطفی برجسته توان بالقوه 

ها امکان فراوان دارند تا این موانع را درک و به رفع آنها کمک کنند. شکی نیست که معلم 
دارند. معلوم شده است که انتظارات معلم نقش به ویژه  در زندگی کودک اهمیت بسیاری 
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رود کند. کودکی که از او انتظار موفقیت می های تحصیلی او بازی می مهمی در موفقیت 
 احتمال بیشتری دارد که این انتظار را برآورد تا کودکی که از او انتظار شکست دارند.  

به احتمال زیاد در کالسش تعدادی هر معلم مهد کودک، مدارس ابتدائی یا متوسطه      
کودک دارد که در مراحل مختلف طالق والدین قرار دارند. بعضی از این کودکان ممکن  
است بترسند، امیدوار باشند، یا در بیم و امید باشند که زندگی زناشوئی والدینشان پایان  

انند والدین را کنار  یابد. شاید با خود بگویند که جایشان در خانه است نه در مدرسه، تا بتو
افتد.  هم نگهدارند. در دعواهای آنها دخالت کنند و کامأل در جریان باشند که چه اتفاقی می

نگرانی ممکن است کودک را در خانه نگه دارد یا باعث شود در زمان درس حواسش را 
انجامد و مانع شود که کودک در جمع نکند. نگرانی ممکن است به پرخاشگری نیز بی

 سه برای خودش دوست پیدا کند... مدر
دهند. کودکان  کودکان پریشانی و ناخشنودی خود را به طرق مختلف نشان می     

تر  تر شاید گریه کنند و ناخشنودی خود را به وضوح نشان دهند. کودکان بزرگخردسال
بروز  شاید سعی کنند این پریشانی و دلتنگی را پنهان کنند و فقط در وضع تحصیلشان آن را  

 دهند. بعضی از کودکان هم شاید به دالیل مالی بخواهند ترک تحصیل کنند. 
های ویژۀ گر چه به بعضی از معلمان این تکلیف نیز محول شده است که مسئولیت      

هدایت شاگردانشان را در زمینۀ رفاهی به عهده بگیرند، اما همۀ معلمان روز به روز با  
توانند  اند، و به طرق مختلف میود که از طالق آسیب دیده کودکان بیشتری روبرو خواهند ب

های جسمانی نیاز داشته باشند.  به آنها کمک کنند. کودکان خردسال شاید به آرامش بخشیدن 
هایشان به آنها داده ها و نگرانیشوند اگر فرصت ابراز ترسهمۀ کودکان خوشحال می 

معلمش از وضع خانۀ او و تأثیر آن آگاه    شود. برای کودک بزرگتر فقط کافی است بداند که 
فکری، یا پرسیدن دربارۀ اوضاع  تواند، نه عمدأ بلکه از روی بیاست. یک معلم می 

هایش او را ناراحت کند. این گونه مسائل، مسائل  خانوادگی کودک جلوی همکالسی 
 خصوصی هستند. 

ه کند، اما اگر در زمان  با آن که جدائی ممکن است موقتأ پیشرفت کودک را دچار وقف     
هائی هستند  نخواهد بود. آدم مناسب کمک در دسترس او باشد، تأثیر لزومأ پایدار و دائمی

که موقعیتی بهتر از معلم برای کمک داشته باشند، چرا که کودکان و معلمان بخش زیادی  
 برند، در مدرسه. از ساعات روز ا در یک محل به سر می

 
 فر، جواد هاشمی تفرشی، شرکت چاپ و نشر ایران،)حسین دانش شناسی و بهداشتزیست از کتاب 

 (1364تهران، 

 پوست بدن: 
دهندۀ وضع سالمت بدن شما است. رژیم غذائی بد، بدی گوارش پوست بدن شما نشان      

 غذاها و وجود بعضی مواد سمی بدن، به رنگ و حالت پوست مؤثر است.  
ای برای گیرد. مثأل پوست وسیله پوست فقط پوششی نیست که اعضای بدن را در برمی     

یرا با عرق کردن، گرمای بدن در موقع  کنترل و ثابت نگه داشتن دمای بدن است. ز
 شود.ضروری دفع می

آید، زیرا به وسیلۀ عرق کردن، مقداری از پوست یکی از اعضای دفع به شمار می      
 شود. مواد زائد بدن نیز از راه پوست خارج می

 گردد. تمام جانداران ساکن خشکی، اعم از گیاهان یا پوست مانع خشک شدن بدن می     
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ان، برای جلوگیری از تبخیر آب بدن، محتاج به پوششی محافظ هستند. پوست بدن  جانور
 گردد.ما هم مانع از دست رفتن آب، خون، و لنف، و سایر مایعات بدنمان می 

دهد، زیرا اعی بدن را در برابر عوامل بیماری زا تشکیل می فپوست اولین منطقۀ د     
دهند که جلوی عبور  ای تشکیل میشاخی شده های مرده وترین قسمت آن را سلولخارجی

گیرد. به همین سبب است که باید مواظب  های زیر پوست میها را به بافت میکروب 
 کوچکترین بریدگی یا خراش پوست بدنمان باشیم. 

یابیم زیرا  ای است که به کمک آن بسیاری از تغییرات محیط را درمیپوست وسیله      
مربوط به حس سرما، گرما، تماس و غیره هستند، در زیر پوست  انتهای اعصاب زیادی که  

 قرار دارند.
شوند. در  های موجود در پوست، برای افراد تازه بالغ سبب ناراحتی می هدبعضی از غ     

های مولد چربی، ترشحات  های مولد عرق و غدهپوست دو نوع غده وجود دارد: غده 
ها به صورت محلول است. معموأل  کمی از نمکهای مولد عرق همواره دارای مقدار غده

ها در سطح پوست  شود و الیۀ نازکی از نمک آب موجود در عرق به سرعت تبخیر می 
شود. البته الیۀ مزبور  ماند. در هوای گرم و خشک، این الیه زودتر تشکیل می باقی می 

 گردد.بوئی ندارد و شستشوی روزانه سب برطرف شدنش می
کنند. این  های مولد عرق شروع به فعالیت می ن بلوغ، نوع دیگری از غدهاما در سنی      
ها عالوه بر ترشح عرق معمولی، مواد دیگری هم )از دستۀ اسیدهای چرب( تولید غده
شوند و  هائی که همیشه در روی پوست موجودند، تجزیه می کنند که تحت اثر باکتریمی

ها در زیر بغل بیشتر از  گردند. این غده د می سبب بوی نامطبوع عرق از سنین بلوغ به بع
سایر نقاط بدن موجودند و بدین سبب معموأل زیر بغل بوی نامطبوعی دارد. البته با به کار  

توان بوی مزبور را از میان برد، اما در این مورد هیچ چیز به  بردن داروهای ویژه می 
 شود. اندازۀ استحمام مرتب مؤثر واقع نمی

 دن پوست بدن: تمیز کر     
های مولد چربی و مولد عرق آن پوست بدن ما باید همواره تمیز باشد، یعنی دهانۀ غده     

باید از گرد و خاک و مواد زائی پاک باشد. برای تمیز کردن پوست بدن استحمام مداوم  
دهید، باید هر روز های سنگین انجام می کنید و ورزشالزم است. اگر شما زیاد عرق می 

 حمام کنید. است
کنید باید در حدود دمای بدن باشد. از ریختن آب بسیار  دمای آبی که با آن استحمام می      

کنید باید دمای هوای حمام  داغ روی پوست به پرهیزید. ضمنأ اگر از آب سرد استفاده می 
باال باشد و بالفاصله پس از استحمام، پوست را با حوله، خوب خشک کنید و مالش دهید.  

کنید، بدانید که ضرر آن بیشتر از نفعش  گر بعد از استحمام با آب سرد احساس سرما میا
 بوده است. 

پوست چرب: یکی از مشکالتی که بعضی از افراد در سنین بلوغ با آن روبرو هستند       
های چربی است که  داشتن پوست چرب است. علت آن هم مربوط به ترشح بیش از حد غده

کنند که برای نگه  ها چربی مخصوص ترشح می ای مو قرار دارند. این غدههدر کنار پیازه
داشتن مو الزم است. اما وقتی که این ماده بیش از حد ترشح شود سبب چربی زیاد پوست  

های برطرف کردن چربی پوست، دو بار شستشو با آب و صابون  خواهد شد. یکی از راه
 در روز است.
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 ( 1363)انتشارات افشار،  از کتاب مارکوپولو
 توصیف و تعریف شهر تبریز: 

تبریز شهری است بزرگ و آباد، مجلل و باشکوه که در دامنۀ کوهستان در سرزمین       
 آذربایجان بنا شده است. 

باشند، منسوجات ابریشم و  پیشه می مردم تبریز بازرگان و تاجر و مردمان صناعت     
 ق است. حریر و زربفت این شهر شهرۀ آفا

تجارت جواهر و انواع و اقسام احجار کریمه در تبریز رونقی به سزا دارد، به طوری      
ها برای انجام  ها و از جمله ژنیکه قاطبۀ تجار و بازرگانان فرنگستان به خصوص ایتالیائی

آورند امور تجاری و خرید کاالهای پر سود گوناگون و کمیاب به بازارهای تبریز هجوم می
نمایند. بازرگانان و  های گرانبها را از گوهرفروشان این شهر باشکوه ابتیاع می نگ و س

 شود.تجار از معامله و تجارت در تبریز سودهای هنگفتی نصیبشان می 
این است مجموع مطالبی که مارکوپولو راجع به تبریز نگاشته است ولی آن چه مسلم      

اهو حقه و چنان که باید و شاید توصیف و  است او نتوانسته است این شهر بزرگ را کم
تعریف نماید، به طوری که بسیاری از آثار و اوضاع و احوال شایان توجه تبریز را  

 کند: فراموش کرده است. کالویهو یک رشته اطالعات اضافی در خصوص تبریز نقل می
درۀ   خان دستور داد سر استعمارگران را از تنشان جدا سازند: این شهر در یک     

محصور از سلسله جبال برهنه و عور واقع شده است. تبریز را سور و باروئی نیست، به  
 گونه دیواری در اطراف شهر و جود ندارد.طوری که هیچ 

هائی که از این کوهستان  اند اما آبها کامأل در جوار شهر واقع شدهاز جانب چپ کوه      
بالی که در طرف راست شهر است )مقصود  گیرند قابل شرب نیستند. سلسله ج سرچشمه می

هائی که از این جبال  باشند. انهار کوچک و آب های سهند است( مستور از برف می کوه
ها و بساطین و مزارع را آبیاری رسند و باغ های تبریز می پربرف جریان دارند، به آبادی

ور عینال زینال  ای وجود دارد )منظهای یسار شهر قله نمایند. در قسمت رشته کوه می
ها خریداری شده است. اما موقعی که بازرگانان ونیزی خواستند  باشد( که توسط ژنی می

ای بنا نمایند خان آنها را احضار و چنین گفت: در کشور من رسم  در این محل قصر و قلعه 
اید نیست که تجار و بازرگانان استحکاماتی بنا نمایند. شماها این کوه را از من ابتیاع کرده

توانید آن را به کشور خود ببرید و در آنجا هر بالئی که  و البته متعلق شما است و شما می 
ها خواستند در مذاکرات خود تجدید مطلع نمایند لذا  بخواهید به سرش بیاورید. چون ژنی

 خان دستور داد که سر آنها را از تنشان جدا سازند. 
های بیشمار و  های زیبای متعدد، وسیع و کوچه بازارهای تبریز: تبریز دارای خیابان      

های عظیمی  ها دارای درببازارهای شایان توجهی است. مدخل بازار همچون مغازه
های بسیار جالب و  باشند، در داخل این بازارهای باشکوه، دکاکین و حجرات و مغازهمی

 پسندی وجود دارد.مشتری
های باشند رسته های بزرگی میها و پاساژهای بیشمار که به نوبۀ خود دارای دربداالن      

بخشند. منسوجات حریر و کتان، تافته و ابریشم و مروارید و  مختلف را به هم اتصال می 
های بازار رسد. در یکی از رستهّدر لؤلؤ و صندل به فراوانی در این بازارها به فروش می

د دارند که انواع و اقسام عطریات و پماد و لوازم آرایش زنانه برای مشتریان  تجاری وجو
دارند. بانوان برای خرید لوازم، خویش شخصأ به بازار آمده در مقابل بازرگانان  عرضه می 

ای که از موی کنند و پیچه کشند. زنان اکثر اوقات چادر سفید به سر می این رشته صف می 



 صد و دو کتاب در یک کتاب  بابا صفری

151 
 

ها و  زنند. در سرتاسر شهر تبریز، در میدان صورت خویش می اسب بافته شده است به 
شود. های زیاد نیز دیده می های زالل و گوارائی وجود دارد و همچنین چاه ها چشمه خیابان 

شود و ها گذارده میها و چشمه معموأل در ایام تابستان قطعات درشت یخ در جوار چاه
 سین رفع عطش بنمایند. های مها و کاسه توانند با پیاله عابرین می 

توانست در تبریز در معامالت مروارید زبانی بازرگانان تبریز: مارکوپولو می زبان بی     
و لؤلؤ و ّدر جواهر امعان نظر نماید )و خیلی ممکن است که پدرش مبالغی از احجار  

 کریمه این شهر خریداری نموده باشد(. 
هایشان با دستمالی ند. در حالتی که دست نشستمعموأل دو بازرگان روبروی هم می      

دادند. مستور بود، با حرکات انگشت کیفیت و قیمت مرواریدها را مورد مذاکره قرار می
ها بر حسب گردی و بزرگی و رنگ و جفت و جمعی مرواریدهای موردنظر  همیشه قیمت 

با دستمالی های خود را یافت. بدین ترتیب دو تاجر کنار یکدیگر نشسته دست تغییر می
دادند. مسلم مستور ساخته و با ادا و اطوار انگشتان، جریان معامالت مروارید را انجام می

 زبنی کامأل آشنائی داشتند. بود که پولوهای بزرگ )پدر و عموی مارکوپولو( با این زبان بی 
دستمالی از  اما باید بگوئیم که مطالب و محتویات کتاب مارکوپولو نیز به طور کلی با      

زبانی بازرگانان آشنائی  انظار مستور مانده است. برای فهم و درک آنها بایستی با زبان بی
گوید و همیشه  داشت. هیچوقت مارکوپولو از اوضاع و احوال شخصی خویش چیزی نمی 

از شرح و بیان حکایاتی که مردم ونیز و ژن برای اطالع بر مضامین و محتویات آنها  
 کند.اند، خودداری میهالزامی نداشت

 
  )جلد چهارم، تألیف آرکدی لئوکوم، ترجمۀ دکتر سید خلیل خلیلیان، مؤسسۀ از کتاب به من بگو چرا 

 (1364انجام کتاب، تهران، چاپ دهم، زمستان 
 نایلون چیست؟ 

نخستین الیافی که ساختۀ دست بشر بود همین نایلون بود. خبر پیدایش آن در جهان به       
 پخش گردیده بود.   1938سال 
ها، به طور ناگهانی به دست آوردند. به گفتۀ  نایلون را در جریان یک رشته آزمایش     

ها به هم  دیگر، دانشمندان در جستجوی این راز بودند که چرا و چگونه برخی از مولکول
های کائوچو و پبنه را به وجود  های درشتی، مانند مولکولخورند و مولکولپیوند می 

 آورند.یم
ها هائی انجام گرفت و روزی ضمن یکی از این آزمایش برای کشف این راز آزمایش     

آمد. وقتی که آن را سرد کردند دیدند که  ای تهیه شد که مانند شکالت، کش می ناگهان ماده 
 آید.باز بیشتر و بهتر کش می 

توان از همین ماده نوظهور،  دانان به این فکر افتادند که آیا می بر اثر این کشف شیمی      
 الیاف پوشاکی تهیه کرد؟

های خود را دنبال کردند و پس از هشت سال کار پیگیر، با داشتن چنین هدفی، کاوش     
 سرانجام توانستند الیاف جدیدی به نام نایلون به جهان عرضه کنند. 

 آید:نایلون از چهار عنصر معروف به دست می      
 کربن  .1

 ئیدروژن .2

 نیتروژن  .3
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 اکسیژن  .4

ن را از زغال سنگ، نیتروژن و  بشود. کرالبته تمام این عناصر در طبیعت یافت می      
 گیرند. اکسیژن را از هوا و ئیدروژن را هم از آب می

امروزه برای تولید نایلون عناصر فوق را از گازطبیعی، نفت خام، چوب و ذرت و       
پدید آوردن نایلون اساس کار این است که دو مولکول مختلف کنند. برای  پوستۀ جو تهیه می 

تری حاصل شود. از قالب شدن این دو  کنند تا از آن مولکول درشت را به هم قالب می 
 آید.ای به نام نمک نایلون به دست می مولکول ماده 

ها بر اثر  دهند. مولکول های بخار بسیار قوی حرارت مینمک نایلون را در دیگ      
شود. آنگاه چون بسپار را آورند که بسپار خوانده میای را پدید مییوستن به هم، زنجیره پ

آید. سپس این مایع را از صفحۀ مشبکی  دهند، به صورت مایع غلیظی درمیحرارت می
 دهند.های فراوان و بسیار ریزی دارد، عبور می که سوراخ 

ارج شده و پس از سرد شدن، با تابیدن  ها به صورت الیاف خمایع غلیظ از این سوراخ     
آید. پس از تمام شدن این مراحل، نخ نایلون را آن  چند رشته از آنها یک نخ نایلون پدید می 

کشند تا طولش به سه یا چهار برابر طولی که هم اکنون دارد برسد. بدین گونه نخ  قدر می
 شود.محکم و کشداری به نام نایلون فراهم می

 
 )ژیلیس هرلیتز، مترجم بیژن فارسی، ها، کندوکاوی در مسائل فرهنگی سوئدی از کتاب سوئد

 سوئد، اپساال، تاریخ ندارد(
 مذهب: 

در سوئد آزادی کامل مذهب وجود دارد، بدین معنی که هر فرد مختار است هر مذهبی       
اعتقادش  که خواست اختیار کند و آزادانه به اجرای مراسم مذهبی خود بپردازد، بدون آن که  

مذهبی با قوانین  فرایضنفس اجرایقانون تا زمانی که مورد نکوهش و انتقاد قرار بگیرد. این 
دیگر در تضاد برنیاید اعتبار دارد. با این وجود اگر مذهبی ذبح شرعی حیوانات را توصیه  

 اید. نمکند، این امر با قانون حفاظت و حمایت از حیوانات مغایرت پیدا کرده ایجاد مشکل می
ها آن را  باشد و سوئدی آزادی مذهب دارای یک تاریخچۀ کهن در جامعۀ سوئد می      

های ها فکر کنند که مذهب شود که خیلی از سوئدیشمارند، البته این مانع آن نمی محترم می 
رسند. معموأل  دیگر، غیر از آن چه خودشان به آن اعتقاد دارند، عجیب و غریب به نظر می 

ها مسئلۀ دین را یک امر کامأل شخصی  ماند، چرا که سوئدی ین حد می این قضاوت در هم
 رود کسی مذهبش را برای عموم معرفی یا تبلیغ کند. دانند و انتظار نمی می

طق قانون نه تنها در سوئد آزادی مذهب وجود دارد، بلکه این حق نیز رای پیروان       
ها اجرای گاه، کلیسا و یا دیگر مکان مذاهب مختلف وجود دارد تا به ساخت و ایجاد پرستش

های شهرسازی سازیش با برنامه مراسم مذهبی بپردازند. البته تحت این شرط که ساختمان 
 سازگار باشد... 

باشد و همۀ افراد موقع تولد کلیسای دولتی سوئد نمایندۀ مذهب مسیحی پروتستان می      
توانند زمانی که خود تشخیص دهند، از حیطۀ این کلیسا  شوند ولی میدر آن جا ثبت می

های مذهبی زیادی در سوئد وجود دارد که ریشه در آداب و خارج شوند. با این وجود فرقه 
ت افراد دارند. در اینجا کلیساهای زیادی وجود دارد که وابستگی به  رسوم سوئد و مهاجر

 اند.کلیسای دولتی ندارند و عمومأ بر پایۀ پروتستانیسم بنا شده
 گیری قانون آزادی مذهب های مختلف مذهبی، باعث شکلمطمئنأ سنت وجود فرقه       
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که به وسیلۀ مهاجران  های مذهبی دیگر را شده و همین امر موجبات سهولت قبول آئین 
 وارد جامعه می شود، فراهم نموده است. 

آزادی دین در برخی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد ولی در سوئد این امکان       
ای برای هر فرد فراهم است که فارغ از هر گونه مذهبی با خیال راحت ادعای ویژه

نماید  پذیر میآن چه این امر را امکان ایست باشد. تواند آته المذهبی نماید. اینجا انسان می 
ها احیانأ از دیگاه اعتقاد به خدا با دیگر مردمان تفاوت  در درجۀ اول این نیست که سوئدی 

دارند، بلکه برداشت ویژۀ آنان نسبت به معنی و مفهوم دین است که با درک بخش عمدۀ  
 مردم جهان متفاوت است. 

، مذهب به منزلۀ یک امر کامأل شخصی قلمداد همان طور که پیشتر خاطرنشان کردم     
المثل گناه دیگران را به پای تو نخواهند نوشت به کرات در سوئد مورد  شود، ضرب می

 گیرد.استفاده قرار می
در سوئد اخالق اجتماعی و اخالقیات مذهبی به عنوان دو پدیدۀ متفاوت، از هم جدا       

شود و خارج از در کلیساها بدان پرداخته می شوند. مذهب امری است که نگه داشته می
کلیسا اخالق اجتماعی است که اعتبار دارد. البته این موضوع در مورد آن تودۀ عظیم  

های عمیقأ مذهبی، چنین  سوئدی با اعتقادات معتدل مذهبی صحت دارد و طبیعتأ گروه 
ه است و انسان  نگرشی ندارند. برای آنان که اخالقیات مذهبی و اجتماعی در هم آمیخت 

تواند در کلیسا به شکلی و در جامعه به صورت دیگری عمل کند، چیزی که در ضمن  نمی
 باشد. پذیر می ها کامأل امکان برای اکثر سوئدی

شود،  ها پاسداری میهائی که توسط سوئدی به هر حال با وجودی که خیلی از ارزش     
شوند. در خیلی از مذهب ربط داده نمی ریشه در سنت )لوتری( دارد، ولی دیگر چندان به

مذهبی را اند که داعیۀ بیکشورها اخالق اجتماعی و مذهب آن چنان پیوند تنگاتنگی خورده
مذهبی به طور کلی معادل نداشتن  سازد. در چنین جوامعی بیبرای افراد غیرممکن می 
ی فاقد اخالق  شود، در حالی که در سوئد یک انسان غیرمذهباخالق اجتماعی تلقی می

 شود بلکه اخالقیات او عاری از رنگ و ُمهر مذهب است... اجتماعی قلمداد نمی 
با توجه به این که یک چنین نگرشی مذهب را یک امر کامأل فردی و جدا از اخالق      

داند که مانند هر پدیدۀ دیگر باید مورد بحث و گفتگوی منطقی و عقالنی قرار اجتماعی می 
تواند آن چنان  های دیگر جهان، مذهب میین موضوع که چگونه در بخشبگیرد، درک ا

ای مسلط باشد که نه تنها اخالقیات اجتماعی را در بر بگیرد، بلکه بر دستگاه  بر جامعه 
 اداری و اجرائی کشور نیز حکمران باشد، برای یک سوئدی دشوار است... 

د که انجام بعضی فرایض مذهبی را شوها این تمایل نیز دیده می در برخی از سوئدی      
تعصب خشک دینی و اطاعت کورکورانه از روحانیت و جزمیات به پندارند، ولی این 

شود اظهار کرد که اکثریت قریب به  دیدگاه اکثریت مردم سوئد نیست ... به طور کلی می 
ی  اتفاق مردم سوئد، عالقۀ زیادی به بحث در مورد معضالت مذهبی ندارند و تعصب دین

تر بگویم این گونه مسائل کمی غیرمدرن به نظر  آید. یا روشن به نظرشان عجیب می
رسند. مردم سوئد در واقع بیشتر تمایل به راحتی و آسایش دنیوی دارند تا به آرامش می

 درونی و روحانی، حداقل تا آن زمان که آن نیاز درونی چندان قوی نباشد. 
ها با مذهب و  بسا تیرۀ سوئدیاندازیم، مناسبات ایبیهای سوئدی اگر نگاه به دشنام      

هائی از قبیل لعنتی، ابلیس، شیطان و جهنم ریشه  شود. دشنامتر میاعتقادات مذهبی مشخص 
 ای چون خدای بزرگ، عیسی و آسمان اننده سر در اعتقادات مذهبی دارند، حتی کلمۀ مدد
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 نیز ریشه در دین دارند. 
کلمات دستۀ اول بیشتر از طرف مردان و دستۀ دوم غالبأ از   جالب است بگوئیم که      

گیرند، امری که احتماأل به مسائل تربیتی بستگی دارد. سوی زنان مورد استفاده قرار می
گیرد، خود نشانۀ رابطۀ نه چندان  این که مردمی دشنام و ناسزاهای خود را از مذهب می

ها ز تحقیر جنسی به عنوان دشنام برای سوئدی تنگاتنگ آنان با دین است. در ضمن استفاده ا
 چندان جالب نیست، چون در این حوزه برای اکثر آنان مشکلی وجود ندارد.

 
اصغر، انتشارات رواق، چاپ )نوشتۀ حاج سیدجوادی، علی از کتاب میانی فرهنگ در جهان سوم

 (1357پنجم، تهران، 
 مبانی حقوقی خشونت: 

گوید: هر کس حق دارد برقراری نظمی را حقوق بشر می اعالمیۀ جهانی  28مادۀ      
هائی را که در این اعالمیه ذکر  المللی حقوق و آزادیبخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین 

 شده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
 ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کاملگوید: هر کس در مقابل آن جامعه می  29مادۀ      

های خود فقط شخصیت او را میسر سازد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی
هائی است که به وسیلۀ قانون منحصرأ به منظور تأمین شناسائی و مراعات  تابع محدودیت 
های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه  حقوق و آزادی

 موکراتیک وضع گردیده است. همگانی در شرایط یک جامعه د
بینیم برای احراز این حقوق، که به وضوح در این مواد تصریح شده  همان طور که می     

است، باید موازین قضائی و حقوقی و اصول دادرسی کشورها وجود داشته باشد و یکی از  
های اجتماعی و سیاسی موجود عصر ما فقدان همین موازین قضائی و  مهمترین بحران

های دموکراتیک  قوقی در قوانین و آئین دادرسی اغلب کشورهائی است که هنوز فاقد سنت ح
 هستند. 

ها را به جرایم  هائی که در دعاوی و محاکم نظامی و قضائی خود افراد و گروه دولت     
های آنها را برای رسیدن به  و اتهامات سیاسی توقیف و بازجوئی و محاکمه کنند و فعالیت 

دموکراتیک و رشد آزادی و کامل شخصیت انسانی به صورت قیام و خرابکاری  یک جامعۀ  
المللی شوند. یعنی در واقع یک  نمایند مجبور به پیروی از یک سیستم قضائی بین عنوان می 

المللی الهه برای رسیدگی به این نوع دعاوی و اتهامات به  مرجع جهانی نظیر دادگاه بین 
ین اتهامات و جرائم رسیدگی کند و در این رسیدگی به طور  وجود آید و به ماهیت انواع ا

دقیق مرز بین اختالف و خصومت را در چهارچوب موازین دموکراتیک معین کند و معلوم  
نماید که اعمال خشونتی که ناشی از خشونت است، در مواردی که افراد برای به دست 

تواند موجد حق  است، نمی آوردن حقوقی که از آنها به وسیلۀ خشونت و زور سلب شده 
 برای توقیف و بازجوئی و محاکمه و صدور رأی گردد.

یعنی باید کسانی که انجام یک امر قضائی و حقوقی را علیه افراد در چهارچوب       
موازین یک جامعۀ دموکراتیک ثابت نماید، اگر این موجودیت قانونی و حقوقی قدرت و  

ت و شدت به دست آمده است طبعأ چون این  اختیارات سیاسی به وسیلۀ اعمال خشون
موجودیت قانونی و حقوقی قدرت سیاسی، به وسیلۀ خشونت به دست آمده است، خواه 
ناخواه برگرداندن این حقوق قانونی قدرت به مراجع دموکراتیک خود، اگر از راه قانونی  

 آید... میسر نباشد جز از راه خشونت و اعمال شدت به دست نمی 
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های سیاسی و اجتماعی و  ر ما اگر سازمان ملل نخواهد و یا نتواند برای خشونت به نظ     
ها  جرائم مربوط به آن، در مرزهای ملی کشورها به طور متقابل یعنی چه از جانب دولت

ها یک نظم قضائی و حقوقی، بر مبنای یک سازمان  ها و چه از جانب مردم و گروهو رژیم
به وجود آورد، خود به خود به علت وجودی خود در  المللی و مرجع جهانی خاصبین 

 زند.اجرای مفاد اعالمیۀ حقوق بشر لطمه می 
 

 ((1994) 1373)مینا اسدی، نشر مینا، استکهلم، سوئد،  های تبعیداز کتاب بازیچه
نفر کودک و نوجوان و جوان ایرانی که   75ها و نظرات قریب در این کتاب جواب      

اند، در مورد این کشور و اقامت در آن عنوان  به سوئد آمده  1979 – 89های بین سال 
 گشته استو اینک چهار نمونه از آنها: 

دانستم که چه حوادثی در انتظار ما  ساله: روزی که به سوئد آمدم نمی 16دختر  -ش     
آید راهی جز فرار ندارد اما امروز از این است. وقتی آدم از رفتار رژیم ایران به تنگ می 

 که به سوئد آمدیم پشیمانیم. 
دراز و سرد و های های از هم پاشیده، کودکان در به در، شبسوئد کشور خانواده      

هدف است. من همان کشور را دوست دارم که در آن گرمای فامیلی، روزهای خالی و بی
آفتاب و زندگی هست، عشق هست و صدای آشنا هست. این فریاد یک نوجوان تنها است  

 خواهند به این بهشت بیایند. و پندی است برای آنان که می 
ران بده. حاال که اومدم سوئد دلم واسۀ ایران  کردم ایساله: اول فکر می 8پسر  -ر - خ     

زنه، کنن، هیچکی با من حرف نمی خوام برم اونجا، تو مدرسه با من بازی نمیتنگ شده، می 
گیری داشتیم، همه  کنم. تو ایران خونمون بهتر بود، آب میوه من فقط با مارتین بازی می

خواستن  م دیگه نداریم. بابا رو میچی رو فروختیم، حاال هیچکدام از آن چیزهائی که داشتی
کنم. مردم خوبتر بودن اونجا، اگه جنگ بره  ببرن جنگ، من تو خونه با برادرم بازی می

 دوننین. ترسم. خیلی صدا دارد، شما که نمیمن از بمب می  خوام برم ایران بمونم. من می 
ساله: روز که به سوئد آمدم گفتند اینجا کشوری است که حتی   16پسر  -ص -ا     
های ایران بهترند. وقتی به فرودگاه وارد شدیم پلیس گفت آمدید  هایش از بهترین آدمپلیس

اینجا چکار؟ به ما اهانت کردند. از اینجا به آنجا، از زندان موقت پلیس به هتل، از هتل به  
مپ موقت به کمپ دائم، در کمپ دائم در انتظار و سرگردانی برای رفتن  کمپ موقت، از ک 

به کمون، به دنیای تازه و ناآشنا، آشنائی با حقیقت تلخ، کله سیاه بودن و خارجی بودن،  
جهت این شغل را انتخاب نکرده است. در  معلوم شد پلیس در همه جا پلیس است و بی 

ا خانه دادند. از تهران شلوغ چند میلیونی و آن  هزار جمعیت به م 30شهری دورافتاده با 
مردم آشنا که من عاشقشان بودم مرا آوردند که به جنگ نروم و نمیرم. من از مرگ  

خواهد به خاطر هیچ بمیرم. اینجا هم کم از مرگ نیست و این زندگی  ترسم اما دلم نمینمی
آمدیم دنیای کودکانۀ خوبی   ساله: روزی که به سوئد 16نیست. به امید ایرانی آزاد. پسر 

 گذرد دنیای یک پیرمرد شکسته را دارم. همین. داشتم حاال که چهار سال از آن روز می 
 

)ناصر پور پیرار، نشر کارنگ، تهران، مهرماه   از کتاب تأملی در بنیان تاریخ دوازده قرن سکوت 

1379) 
 کتاب اول، برآمدن هخامنشیان 

 واژه، با معنی نژادی آن، بیش از نقر در کتیبۀ بیستون    ب( آریا: هیچ ردپائی از این     
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ایم. حتی معلوم نیست اشارۀ داریوش به این واژه نیز با مفهوم نژادی باشد. این اسم  نیافته 
نماید،  که آشکارا ترکیبی و توصیفی است و چون هخامنش بسیار نو و حتی امروزی می 

های پس از هخامنشیان به  رین و دیگر سلسلهالنهپیش از داریوش به کار نرفته و اسناد بین 
اند و  ای به نژادی خاص گرفته آن توجهی نکرده است. از آن جا که اغلب آن را اشاره

دانم به های نادرست بسیاری در اطراف تفسیر آن برآمده است ابتدا ضروری میگمانه 
نامۀ تاریخ وارد ای از این تفسیرها در گشودن راز آریائی، که داریوش به واژهمجموعه 

 اندازم.کرده است، نظری بی 
های کهن و به طور کلی  موضوع مهاجرت در جهان باستان، پیدائی و فروپاشی تمدن      

نیروی عمدۀ حرکت تاریخ، پیوسته نزد محققان، محل چالش بسیار بوده است. قطعنأ هنوز  
دانیم دۀ مهاجرت چیزی نمی تصویر آشنائی از جا به جائی اقوام به دست نداریم. دربارۀ پدی

ها و به طور کلی از تأثیر آن بر روند تاریخ  و از نقش مهاجرت در ساختمان و انهدام تمدن 
 خبریم. تمدن، بی 

ترین  ها و شایدها، آن هم بر اساس نامطمئن ها و حدسیات از محدودۀ گمانه گذارینام      
ترین  نشان رین و به همان نسبت بی تاسناد و اشارات و اساطیر، فراتر نرفته است. معروف

این حدسیات، اصطالح، آریائی و ترکیب لفظی هند و اروپائی و هند و ایرانی و هند و  
ژرمنی است، که علیرغم دو سه سده جستجو، هنوز فاقد اعتبار تاریخی، جغرافیائی و  

 یم.شناختی است و چنان چیزی در حد انتظار کاربران این الفاظ، به دست ندارزبان 
موضوع خاستگاه آریائیان و مهاجرت و سپس استقرار آنها در ایران و هند و اروپا،       

های متوالی دستمایۀ اظهارنظرهای بسیار متعدد و بسیار متنوعی بوده که علیرغم دهه 
 کنکاش، در نگاه نهائی هنوز هیچ نظریه قابل دفاعی دربارۀ آنان ارائه نشده است. 

گوید که در زمانی نامعین از نواحی نامعینی  یه )آریا محوری( می منظر نخستین نظر     
اند، اما نظریه توضیح  در شمال، سه دسته از اقوام آریائی به هند و ایران و اروپا کوچیده 

اند. پیش از تناسبی شمال جمع بوده دهد که چنین گروه انبوهی چگونه در اقلیمی به بینمی
اند، چرا و در چه زمان ناگزیر به مهاجرت  زیسته مهاجرت در چه شرایطی از رشد می

های هند و ایران و  اند و از همه مهمتر در زمان مهاجرت این اقوام شمالی، سرزمین شده
اند؟ چرا ای از رشد تاریخی به سر بردهو در چه مرحله  اروپا دارای چگونه ساکنینی بوده 

از آنها پس از مهاجرت در محل کهن  اند و به چه دلیل هیچ گروهی  مجبور به مهاجرت شده
اند، که امروزه قابل شناسائی باشند و اگر اقلیم آنان از نظر زیستی چنین  خود باقی نمانده

اند، پس اصوأل چنان تجمعی در چنین اقلیمی  ارزش بود که تا آخرین نفر از آنها گریخته بی
 چگونه پدید آمده است. 

ای است که در  آریائیان اشاره دارد همان چند کلمه بدین ترتیب تنها سنت کهن که به      
های نقش رستم شوش آمده است و همان انتسابی است که داریوش خود را به آن  کتیبه 
 بندد. می
 

)نویسنده میخائیل گورباچوف، ترجمه عبدالرحمن  از کتاب دومین انقالب روسیه پراستوریکا 

 صوریه، تهران، نشر آبی(

 پراستوریکا و شوراها:
 یابد این مسئله، که اکنون که پراستوریکا در جریان است و دموکراسی گسترش می      
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های کارگری و های دولت، اتحادیه چگونه باید نقش رهبری سیاسی حزب را با نقش ارگان
 سایر تشکیالت عمومی مرتبط ساخت، بُعدی تازه یافته است. 

سازد که  پراستوریکا ما را ناچار می   دهیم.برای مثال شوراها را مورد توجه قرار می     
در این مورد درکی روشن داشته باشیم. که شوراها در جریان رفورم جاری چه نقشی باید  

که شوراها در بر عهده گیرند. هیچ روندی دموکراسی در جامعه ممکن نخواهد شد مگر آن 
 بدانند. دموکراسی  تغییراتکنند و اساسنامه و فعالیت خود را موضوع   این فراگرد مداخله

های جهانی هستند. شوراها از نظیر در تاریخ سیاست ای بیشوراها در روسیه پدیده     
اند. در غرب اندک افرادی اطالع دارند که شرکت خالقانۀ کارکنان در سیاست منتج شده

ن برداشته  ها در راه عملی ساختن آنظریۀ اصلی مرتبط با شوراها، که پس از نخستین گام
است.   1905است. یعنی مربوط به سال  1917شد، مربوط به زمان قبل از انقالب اکتبر 

، که رژیم تزاری را سرنگون ساخت، شوراها به عنوان  1917آمد انقالب فوریه در پی
نهادهای قدرت در سرتاسر روسیه تشکیل شدند، لیکن اقتدارشان محدود بود، چون با دولت  

های سیاسی برای آمد منطقی این بود که آنها عمأل مبدل به پایه تند. پی موقت همزیستی داش
 شد.ایجاد شد. از آن پس کشور ما شوروی نامیده   1917جمهوری جدید شدند.، که در اکتبر  

شدیم، اگر شوراها وجود  داشتند، در جنگ داخلی پیروز نمیاگر شوراها وجود نمی      
ها انسان را، و به ویژه کارگران  شور عظیمی را، میلیون توانستیم چنین کداشتند، نمی نمی

داشتند از اجرای سیاست و دهقانان را متحد و یکپارچه سازیم. اگر شوراها وجود نمی 
ها ایجاد کردند قدرتشان ناشی  شد. شوراها که آن را تودهاقتصادی جدید هیچ چیز عاید نمی

عالئق آنها را حفاظت کردند. دلیل اصلی  از این بود که مبدل به بلندگوی کارکنان شدند و
و راز گسترش سریع  و بنا بر بداهه آنها در سراسر کشور این واقعیت بود که تصمیم  

کردند. و برابر دید عموم زیر نظارت تمامی کسانی که  گرفتند و مستقل آن را اجرا می می
دلیل و مؤثر که  ی دادند. این روشی بود بشد این کار را انجام میبه آنان مروبط می

 کرد.دموکراسی مستقیم را با دموکراسی نمایندگان تلفیق می
کرد، لیکن زمانی که روش رهبری اقتصادی، که کامأل بر اساس دستور از باال عمل می      

به کار گرفته شد، شوراها به نحوی عقب رانده شدند. بسیاری از مسائل بدون دخالت آنها  
حل شد و یا آن که حل نشده باقی ماندند. و به مشکل مبدل شدند. این اوضاع بر حیثیت  

ز همان زمان تکامل دموکراسی سوسیالیستی دچار رخوت شد. نخستین  شوراها لطمه زد. ا
ها نمایان گشت، که اصول انقالب سوسیالیستی که قدرت نه فقط باید به خاطر کارکنان  نشانه 

 وجود داشته باشد بلکه باید وسیلۀ آنان به کار گرفته شود، به نحوی شدید خدشه دار شد. 
های شرایطی بسیاری از مدیران مؤسسات دیگر خواسته  د اذعان کنیم که در چنین ئیبیا     

پذیرد نمود که همه کس می برحق و پیشنهادهای شوراها را مورد توجه قرار ندادند. چنین می 
و هیچکس هم رسمأ مخالف آن را عنوان نکرد که شوراها در محدودۀ سلطۀ اقتدار خود  

ای روزمرۀ ملت بذل توجه کنند. اما  در مسائل مربوط  با تکامل مسئولند و بایستی به نیازه 
های اقتصادی، این فرصت را امکانات حقیقی، شوراها، در مقام مقایسه با امکانات سازمان 

کرد، که شوراها بتوانند وظایف خود را عملی سازند. مدیران و رؤسای مؤسسات  ایجاد نمی
های مصرانه ه توانستند به خود اجازه دهند که خواستبه خصوص در مؤسسات بزرگ نمی 

بود، یا  های مسکونی میو برحق شوراها را نادیده انگارند، خواه مربوط به بنای ساختمان 
مربوط به شبکۀ گسترش حمل و نقل عمومی و یا فقط مربوط به تسهیالت بیشتر از هر 

 نوع که باشد... 
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ستی نقش  بدین دلیل در یورش فعلی دگرگونی وظیفۀ عظیم در برابر خواهیم داشت. بای     
ای برای دموکراسی سوسیالیستی باز  شوراها را به عنوان نهادهای مقتدر، و به عنوان پایه 

کنیم. مترصدیم که حیثیت و اقتدار شوراها را به طور کامل تجدید کنیم، بدین ترتیب که  
مقدمات الزم را فراهم آوریم تا شوراها در شرایط پراسترویکا بتوانند صحیح، سازنده و  

 ار کنند. مؤثر ک
 

 (1366نیا، انتشارات نیما، تبریز، )رحیم رئیس  از کتاب کوراوغلو در افسانه و تاریخ
 یادداشت:

های تاریخی آذربایجان است که نه تنها در  پسند کوراوغلو یکی از افسانه داستان عامه      
ناخته شده  این دیار بلکه در ترکیه، ترکمنستان، قفقاز، ارمنستان و ... نیز قصه و حکایت ش

باشد. در این کتاب بررسی و جستجوی زیادی به عمل آمده است و اینک شمۀ مختصری می
 ای او:نه ااز شمشیر افس

ای و آسمانی است. نظیر و افسانه شمشیر مصری: شمشیر کوراوغلو نیز مثل اسبش بی     
شده از سنگ  های افتاده از آسمان یا ساخته های دیگر نیز به سالح های خلقدر افسانه 

ها برای نشان دادن شکست ناپذیری  توان برخورد کرد. خلقآسمانی یا از جنس آذرخش می 
کنند و به عبارت  می   -آسمانی دست نیافتنی-های آسمانی  قهرمانان خود آنها را مسلح به سالح 

دهند. در روایت آذربایجانی کوراوغلو شمشیری  دیگر با نیروی فوق بشری پیوندشان می 
 از یک قطعه سنگ آسمانی ساخته شده است. داستان آن چنین است: مصری 

یابد، سنگی نه چندان بزرگ اما سنگین  روشن هنگام بازی در صحرا سنگی عجیب می      
کند. خوردن بادسنگ به گوساله  ای پرت میو درخشان. این سنگ را به طرف گوساله 

گوید:  کند، او میتعریف می همان و مردن آن همان. وقتی روشن ماجرا را برای پدرش
برو صاحب گوساله را بجوی و با پرداخت جریمه رضایتش را جلب کن. بعد هم همان  

 سنگ را پیدا کن و بیاور پیش من. 
رود و بعد از جلب رضایت صاحب گوساله، سنگ را پیدا کرده پیش پدرش  روشن می      
آسمانی است. بنابراین تکۀ کوچکی  یابد که سنگ  کیشی بعد از بررسی آن درمیآورد. آلیمی

خواهد که با آن برایش درفشی برد و از وی میخبر از روشن، نزد اوستائی می از آن را، بی
گوید:  دهد و می اندازد آن را به خودش پس می بسازد. اوستا بعد از آن که نگاهی به سنگ می 

 ازند.سکیشی، مگر با سنگ هم درفش میتو که آدم دنیا دیده هستی آلی
کند که سنگ را روی سنگدان  کیشی اوستا را راضی میبعد از بگو مگوی زیاد آلی     

خوری دارد یا نه. اوستا بعد از آزمایش  گذاشته امتحان کند و ببیند که آیا قابلیت چکش
کیشی  سازد و به آلیبیند که آن سنگ به راستی هم مثل موم است. پس با آن درفشی می می
رود دارد و نزد شمشیرساز میم درفش را در جیبش گذاشته، سنگ را برمیدهد. او همی

خواهد که شمشیری از آن برایش بسازد... اوستا هم در عرض و به اصرار از وی می
خواهد آن را به وی بدهد و بنابراین  سازد اما دلش نمیهشت روز شمشیری از آن سنگ می

 سپارد. شمشیر دیگری را به دست او می
کند  کاری کرده، با همان درفش، تیغۀ شمشیر را سوراخ میکیشی که از قبل پنهان آلی     

کیشی نیز شمشیر را دهد. آلیکیشی را به خودش میو شمشیرساز به ناچار شمشیر آلی
شوند، کند و روزی که قیرات و دورآت آمادۀ سوارکاری میآورد و در خانه پنهان می می

 گوید: دهد و در معرفی آن می رده به دست روشن می گاهش درآوآن را از نهان 
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ای از این شمشیر را بگیر و به کمرت ببند. این شمشیر با آن شمشیرهائی که تو دیده      
زمین تا آسمان فرق دارد. این شمشیر، شمشیر آذرخش است. در برابر چنین شمشیری هیچ  

ها و پاشاها  شمشیر خون به دل خان برد. تو با این آورد. به هر چه بزنی میچیز دوام نمی
ها دادشان  ریشها خواهی کرد. تا وقتی این شمشیر در دست تو است نامردها و بی و بیک 

شکنی.  کنی و سدها میها فتح می از دست تو به آسمان خواهد رفت. تو با این شمشیر قلعه
یر مصری کسی نگو. بعد از این شمش  اما دربارۀ آذرخش بودن این شمشیر چیزی به 

ای و این شمشیر به کمرت بسته است، هیچ  خوانیش. مادام که تو بر گردۀ قیرآت نشسته می
 دشمنی بر تو غالب نخواهد شد. 

 
)تألیف و ترجمۀ محمود طلوعی، نشر علم، چاپ دوم،   از کتاب بازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه

 (1371تهران، 
 دامی برای صدام:

صدام حسین که مدعی   1988در پایان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق در تابستان      
و پادشاهان و سران کشورهای   هائی در بغداد برپا کردپیروزی در این جنگ بود، جشن 
ها دعوت نمود. شیخ جابراالحمد الصباح، امیر کویت، در عربی را به شرکت در این جشن 
 را در دل گرفت... آن شرکت نکرد و صدام کینۀ او 

در پایان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق صدام حسین یک ارتش یک میلیون نفری       
بسیج کرده بود که از نظر کمیت چهارمین ارتش جهان پس از چین و شوروی و آمریکا  

واحد توپخانه،   3500تانک،  5500تعداد  1990رفت ... و در اوایل سال به شمار می 
هلیکوپتر نظامی در اختیار داشت. طبق همین برآوردها  160ده و هواپیمای جنگن 510

اراده   1300تانک،    3800سرباز آماده به جنگ،    170،000اسرائیل در این تاریخ دارای  
 افکن بود... هواپیمای جنگنده بمب  635توپ و  

ها پس از پایان جنگ ایران و عراق نگرانی خود را از قدرت نظامی عراق اسرائیلی     
و احتمال استفادۀ از آن علیه خود ابراز داشتند و این امر از طرف گروه نیرومند طرفدار 
اسرائیل در کنگره و وزارت خارجۀ آمریکا هم تأیید گردید. به ویژه که صدام بعد از جنگ  
با ایران تبلیغات خود را متوجه اسرائیل و مسئلۀ فلسطین کرد. او برای تأمین مخارج ارتش  

های تازه به کشورهای ثروتمند خلیج فارس متوسل  نفری عراق و خرید سالح یک میلیون 
شد. ملک فهد پادشاه عربستان سعودی و شیخ احمد جابرالصباح امیر کویت، که در جریان  

های ایران و عراق بیش از سی میلیارد دالر به عراق کمک کرده بودند علت نگهداری جنگ 
یزات تازه برای آن را بعد از خاتمۀ جنگ با ایران  یک ارتش یک میلیون نفری و خرید تجه

جویا شدند و صدام در پاسخ آنها گفت که خطر تجدید مخاصمات با ایران هنوز برطرف  
نشده و عالوه بر آن عراق باید نیروی نظامی خود را برای مقابله با دشمن اصلی اعراب 

هرگونه پرداخت باید تکلیف   یعنی اسرائیل حفظ نماید. آنها گفتند قبل از مذاکره دربارۀ
های گذشته روشن شود. ولی صدام با صراحت گفت عراق در این جنگ  بازپرداخت بدهی

سپر بالی شما شده و تعهدی از این بابت ندارد... این پول خون سربازان عراقی بوده است  
 که برای حفظ تاج و تخت آنها ریخته شده است و اضافه کرد اگر آنها به تقاضای عراق

 ترتیب اثر ندهند ما انتقام خون سربازان عراقی را از آنها خواهیم گرفت. 
ای که بعد از اشغال کویت از طرف عراق انتشار یافته فاش شده است  در سند محرمانه      

ها به دولت کویت توصیه کرده بودند از دادن هرگونه کمک و امتیاز مالی به  که آمریکائی 
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  1990رزی با آن دولت خودداری نمایند. در اواسط ماه ژوئیه  عراق قبل از حل اختالفات م
آن ماه عراق   15آمیز دیگری علیه کویت دست زد و در روز صدام به اقدامات تحریک 

ادعا کرد که کویت در جریان جنگ با ایران، از گرفتاری عراق استفاده کرده و منابع نفتی  
میلیارد   2.4است. و از این بابت  متعلق به عراق را از نواحی مرزی دو کشور دزدیده

 دالر از کویت غرامت خواست... 
سفیر آمریکا )که عربی    April Glaspieژوئیه صدام با خانم اپریل گالسپی    25روز       

کرد( مالقات نمود و مدتی طوالنی با حضور طارق عزیز وزیر  را به خوبی صحبت می 
ما قصد مداخله در بین اختالفات اعراب  خارجه با وی مذاکره کرد. وی در پاسخ صدام گفت  

از جمله اختالفات مرزی شما با کویت نداریم. نکتۀ قابل توجه این که خانم گالسپی بعد از 
واشنگتن رفت ولی تا یک هفته بعد از این  مالقات با صدام برای گزارش دادن شخصأ به 

های مربوط  مورد گزارشالعملی از خود نشان نداد و در  گونه عکس مذاکرات، واشنگتن هیچ 
 به تجمع نیروهای عراق در مرز کویت نیز سکوت اختیار کرد.

ژوئیه، یعنی فقط دو روز قبل از تهاجم عراق به کویت در حالی که منابع   31روز      
اطالعاتی آمریکا تجمع قریب یکصد هزار سرباز عراقی را در مرزهای کویت تأیید کرده  

خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هامیلتون از جان کری،  بودند در کمیتۀ فرعی کمسیون 
معاون وزارت خارجۀ آمریکا در امور خاورمیانه پرسید: استنباط من از توضیحات قبلی 
شما این است که ما تعهدی برای استفاده از نیروهای نظامی آمریکا  در صورت درگیری 

درست است؟ و معاون وزیر  بین کشورهای منطقۀ خلیج فارس نداریم. آیا این استنباط 
 خارجۀ آمریکا جواب داد "بلی، همینطور است". 

های مطبوعاتی غربی، که چه در اروپا و چه در آمریکا عمدتأ در اختیار  یکی از روش      
داران یهودی است، خبر سازی است. این خبرها که از قول منابع نامشخص، نقل و  سرمایه 

گیرد و خبری  ی است که هدف خبر ناخودآگاه آن را می شود گاه تلقین کنندۀ فکرمنتشر می 
خبرها و    1990های آوریل و مه  پیوندد. در طی ماه که از ابتدا ساختگی بوده به حقیقت می 

تفسیرهای متعددی دربارۀ ادعاهای ارضی عراق در مورد کویت و امکان تجدید مخاصمات  
ر یافت و چند مجلۀ آمریکائی  مرزی دو کشور و ... در مطبوعات اروپا و آمریکا انتشا

های آنها در خارج  گذاریای شیوخ کویت و سرمایه رپرتاژهائی در مورد ثروت افسانه 
منتشر کردند. برای ذکر تأثیر این مطلب در صدام کافی است گفته شود که صدام در حمالت  

است.  های مطبوعات غربی استناد کرده خود به فرمانروایان کویت غالبأ به همین نوشته 
ها به کمک عوامل و طرفداران خود در وزارت خارجه و کنگره  اگر نپذیریم که اسرائیلی

های گروهی آمریکا نقش اصلی را در گمراهی صدام حسین و به دام انداختن او  و رسانه 
ها برای تأمین منافع دراز مدت خود در خلیج فارس و  اند باید گفت که آمریکائی ایفا کرده 

اند. یک اخطار جدی از قۀ حساس چنین دامی را بر سر راه صدام گستردهکنترل این منط
توانست  طرف آمریکا به عراق در هفتۀ بحرانی قبل از تجاوز نظامی عراق به کویت، می

از بروز این فاجعه جلوگیری کند، و نشان دادن چراغ سبز به صدام به جای اخطار و  
بار آن در جنگ  بزرگی است که نتایخ فاجعه  هشدار، اگر دلیل سوءنیت نباشد نشان اشتباه

 این کتاب( بررسی شده است... 11خلیج فارس )فصل 
( حدود ساعت دو  1369شنبه دوم اوت )یازدهم مرداد جنگی که سحرگاه روز پنج      

بامداد به وقت محلی با ورود سربازان عراقی به کویت آغاز شد، سرانجام با مقابلۀ  
کشور عرفی و ویرانی عراق و در هم شکستن ارتش  12جمله کشور و من  27های ارتش
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  1991ژانویه  15االجل شورای امنیت و تعیین ضرب 678آن کشور، با قبول قطعنامۀ 
  47.500برای خروج نیروهای عراق از کویت پایان یافت. آمریکا که هزینۀ این جنگ را  

از شش کشور آلمان، ژاپن،  میلیارد دالر  53.500میلیارد دالر برآورد کرده بود مبلغ 
 . 1عربستان سعودی، کویت، امارات متحد عربی و کرۀ جنوبی دریافت کرد

 
 (1364)مؤلف جورج گاموف، ترجمۀ محمود بهزاد، چاپ پنجم، تهران،  از کتاب سرگذشت زمین 

 یزرع مریخ: سطح لم
توان دید.  ای است که سطحش را نسبتأ واضح میهمسایۀ خارجی ما مریخ، تنها سیاره      

بنابراین دربارۀ این سیاره اطالعات بیشتری از مجموع دیگر سیارات موجود است. وقتی  
کیلومتر است. جّو آن روشن و   55،700،000شود فاصلۀ آن مریخ به زمین نزدیک می 

نمائی وجود اکسیژن  شفاف است و گاهی نیز ابرهائی دارد. تجزیۀ جّو مریخ به روش طیف
هائی که داللت بر وجود  سازد. بنابراین نشانه رطوبت را آشکار می اکسید کربن وو دی

 گیاهان فراوان و امکان زندگی حیوانی در این سیاره کند، موجود است. 
تر بوده و فشار  اما جّو مریخ که سرعت فرارش نسبتأ کم است از جّو زمین خیلی رقیق      

مریخ دسترسی پیدا کند   آن فقط یک دهم فشار جّو زمین است. اگر انسان روزی بتواند به 
رسند. آن چه ظاهرأ رسد که خلبانان هواپیما معموأل در ارتفاعات زیاد بدان میبه جّوی می 
کنون از دست    سطح خود را از روز تشکیل تامریخ مقداری از آب  است که  آنمعلوم است  

خشک    دارد که آب و هوای آن خیلی  نرفته بلکه احتمال   داده، ولی همۀ آب این سیاره از بین 
 باشد. 
رسد و رشته  نگرند بیشتر سطحش صاف به نظر میوقتی با تلسکوپ به مریخ می      
 باشد. شود در آن دیدنی نمی توجهی نظیر آن چه در زمین دیده میهای قابل کوه

شوند که گویای وجود منظرۀ  های دائمی مخصوصی در سطح آن دیده می معهذا نشانه      
یخ به رنگ قرمز نارنجی است و سیاره را  مشخصی از خشکی است. پنج هشتم سطح مر

ساختند.  النوع جنگ مرتبط می سازد. قدما روی این اصل، آن را با ربگر میقرمز جلوه
کند و محققأ نواحی سنگالخ یا شنی بدون گیاه است. سه پنجم  رنگ این نواحی تغییر نمی 

های وسیعی نظیر  بقأ آب دهد که سادیگر سیاره را نواحی آبی مایل به سبز یا سبز تشکیل می
های  شدند و روی این اصل این نواحی را هنوز به نامها و دریاهای ما تصور می اقیانوس

خوانند می Sinus Margaritiferو سینوس مارگاریتیفر  Maresirenumمرسیرنوم 
های سطح مریخ نیست زیرا اگر در آنجا آب وجود داشت ولی این نواحی تاریک، محل آب

کنواخت بود و مهمتر آن که در بعضی شرایط مساعد، اشعۀ خورشید را به خوبی  رنگشان ی
ساختند. رنگ مایل به آبی و سبز از طرف دیگر نشانۀ وجود گیاهان است و  منعکس می 

کند خود بزرگترین دلیل بر صحت  از آنجا که رنگ این نواحی در عرض سال تغییر می
ای که در آن جا دارند  کرهی در فصل بهار نیماین مدعا است. در واقع رنگ سبز این نواح

ای مایل رسد رنگشان به قهوه شود در صورتی که وقتی فصل زمستان فرا میآشکارتر می
کند. بسیار مشکل است تصور این که غیر از گیاهان چیزهای دیگری به زردی تغییر می 

با وجود گیاهان مالزمه  آثاری به ظهور برسانند. چون وجود اکسیژن در مریخ    بتوانند چنین 
 های پوشیده از علف یا بوتۀ درخت است. گیریم که نواحی تاریک، دشت می  دارد، نتیجه

. آمریکا با استقرار نیروی دریائی عظیمی خلیج فارس را )فعأل برای همیشه( تحت کنترل و تسلط کامل  1
 ها راحت شد!ای مدتخود در آورد و فکر اسرائیل، از جمله ادعای عراق به آن کشور نیز بر
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شود، قرائن بسیاری با وجود این که ظاهرأ در سطح مریخ آبی تشخیص داده نمی      
موجود است که وجود برف و یخ را به صورت دو کالهک سفید درخشان در قطبین این  

های قطبی آن البته مشهودتر است و  دهد. تغییرات فصلی مریخ در کالهک سیاره نشان می 
یابند. اشعۀ خورشید بار دیگر در  طب و استوا توسعه میدر فصل زمستان تا نیمه راه بین ق
ترین روزهای  نشاند. کالهک قطبی جنوب گاهی در گرم بهار آنها را به قطبین عقب می 

کرۀ کرۀ شمالی مریخ، که سردتر از نیم شود. در نیم کرۀ جنوبی کامأل ناپدید می تابستان نیم
قط به صورت لکۀ کوچکی نزدیک قطب  شود بلکه فجنوبی آن است هرگز برف ناپدید نمی 

های قطبی مریخ به علت آن نیست که آب و هوای ماند. ناپدید شدن کالهک جنوب باقی می 
دانیم مریخ سردتر از زمین است( بلکه به علت آن  تر است )چنان که می این سیاره گرم

خ تشکیل  های ضخیم یشود که الیه است که آب در آنجا نسبتأ کم است و قلت آن سبب می
داد تحت اثر اشعۀ  های نازک یخ تشکیل می نگردد. اگر برف در قطبین زمین نیز الیه 

 شد.های قطبی مریخ ذوب می تر از یخخورشید سریع 
 

)والدیمر کوزیچکین، ترجمۀ اسماعیل زند و دکتر حسین ابوطرابیان،  از کتاب کا. گ. ب. در ایران 

 (1370تهران، 

 وروی در جنگ ایران و عراق: اقدام به خرید اسلحه از ش
در آغاز شروع جنگ ایران و عراق، اتحاد شوروی در موضع بسیاری باریکی قرار      

شوروی و عراق، به همکاری و کمک  متقابل منجمله کمک   1972گرفته بود. قرارداد 
نظامی، مبتنی بود. در عین حال دولت شوروی مایل نبود در روابطش با ایران خللی وارد 

افکند. حال که سرانجام اتحاد شوروی به هدف مورد  اید و آن را به دامان غرب بی بی
اش که طرد حضور آمریکائیان از ایران بود، نایل شده بود، مایل به رجعت به گذشته  عالقه 

نبود. از طرف دیگر، یاری رساندن به ایران بر ضد عراق ممکن بود موجب از میان رفتن  
. در پایان مقامات شوروی راهی یافتند، خود را در کشمکش  نفوذش در جهان عرب بشود

طرفی را از همان آغاز رعایت نمودند. از روز  دو کشور بی طرف اعالم کردند و این بی
هائی برای خرید تسلیحات به اتحاد شوروی بفرستند.  آغاز جنگ ایرانیان کوشیدند هیئت 

رفت. در همۀ این موارد ناگون طفره میهای گوولی مسکو هر بار از پذیرفتن آنها به بهانه 
بایست طرف مراجعۀ ایرانیان باشم که از روی سادگی مستقیمأ به  من بودم که می 

آوردند شان را میکردند و یک بغل گذرنامۀ اعضای هیئت نمایندگیکنسولگری رجوع می
ی بروند.  خواهند تا برای خرید اسلحه به شوروهای گذرنامه ویزا می گفتند دارندهو می

های نمایندگی  شد. یک بار واقعۀ عجیبی دربارۀ یکی از این هیئت تقاضای آنها همیشه رد می 
رخ نمود. وقتی تقاضای معمولی خودشان را برای صدور ویزا به من ابراز داشتند،  
موضوع را به کنسول دیاتلف گزارش دادم و گفتم که آن را به سفیر ارجاع کند. دیاتلف به  

رفت و پس از بازگشت دستور صدور ویزا را به من داد. قدری دو دل بودم، و  سفارتخانه 
کردم. اما در این  رفتم و وضع را برایش تشریح می در چنین مواردی معموأل نزد سفیر می

های آن ابله خسته شده  مورد تصمیم گرفتم چنین نکنم دیگر از رفع و رجوع کردن کثافت 
م که آیا ممکن است سفیر صدور ویزا را دستور داده؟ بودم. بار دیگر از دیاتلف پرسید

دیاتلف پاسخ مثبت داد. دو روز بعد غوغای بزرگی به راه افتاد. سفیر خواستار شد تا علت  
صدور ویزاهائی را که به هیئت نمایندگی ایران داده بودم توضیح بدهم. واقعیت را برایش 

احضار کرد پیدایش نبود. معلوم شد  صبح بود. وقتی سفیر دیاتلف را 9شرح دادم. ساعت 
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که هنوز در خانه است و پس از میخوارگی شبانه خوابیده است. سرانجام در ماه مه سال  
بود که نخستین هیئت نمایندگی نظامی ایران به اتحاد شوروی رسید. همۀ   1982
ست خالی  خواستند ببینند و بخرند به آنها نشان دادند ولی هیئت دافزارهائی را که میجنگ 

به ایران بازگشت. تالش ایرانیان برای خرید تسلیحات ساخت شوروی از جمهوری 
دموکراتیک آلمان و چکسلواکی هم به جائی نرسید. سرانجام دولت کرۀ شمالی تصمیم به  

های خودکار یاری دادن به ایران گرفت و راهی برای حل این مشکل گشوده شد و تفنگ 
وری اسالمی به کار گرفته شد. این به حل مسائل ایران  کالشینکف کم کم در ارتش جمه

افزارهای اصلی آنها ساخت غرب بود و به مهمات و قطعات یدکی  کمکی نکرد چون جنگ 
احتیاج داشت. این مسئله هم حل شد و اکنون همۀ جهانیان از چگونگی راه حل آن آگاه 

های تسلیحاتی  نیازمندی  هستند. با وساطت بازرگانان خصوصی و اسرائیل، ایران توانست
 آورد.خود و مهمات آنها را فراهم بی

برای خرید اسلحه، ایران محتاج پول بود، آن هم پولی بسیار، بر اثر جنگ درآمد نفت       
اند تا مقدار زیادی از  شدیدأ کاهش یافته بود. رزیدنسی خبر یافت که ایرانیان نقشه کشیده 

ای معتبر در بازار جهانی به فروش رسانند. این خبر  ذخیرۀ طالی خود را برای تهیۀ ارزه
مسکو را متوحش کرد. چنین حرکتی از سوی مقامات ایرانی به شدت ثبات قیمت را در  

داد و موقعیت شوروی را که یکی از بزرگترین تولید تأثیر قرار میبازار جهانی ارز تحت
ای را ما، طرح عملی سادهانداخت. شبارشین، رزیدنت کنندگان طال بود به مخاطره می 

های پرتیراژ چاپ تهران در آن زمان یکی از عوامل  ابداع کرد. سردبیر یکی از روزنامه 
اش دربارۀ مصلحت نبودن و خطر  رزیدنسی بود. به وی مأموریت داده شد که در روزنامه

حیف و میل ذخیرۀ طالی کشور به بحث بپردازد. به زودی این جر و بحث به پارلمان  
 ران هم سرایت کرد و فروش طال تصویب نشد. طرح عملی کار خود را کرد. ای
 

هاینتز هابر، ترجمۀ علی اکبر خداخواه، چاپ و نشر بنیاد، تهران،  )نویسنده  از کتاب دوست ما، آتم

1364) 
سال قبل از میالد، یعنی هشتاد سال بعد از مرگ تالیس، فیلسوفی به نام   465حدود       

آبدر( شهر کوچکی در تراس، که ایالتی در یونان باستان بود، متولد شد. تا  دموکریت در )
نویسان عقیده دارند  دانیم او اولین کسی بود که به آتم فکر کرد. برخی از تاریخ آنجا که می

قبل از میالد مسیح راجع به   500که فیلسوف دیگری هم به نام لئوسیپوس در حدود سال 
اما دموکریت آبدری پا را از بازگوئی صرف ایده فراتر گذارده، نظر کرده است،  آتم اظهار

بینی روشن و باورنکردنی  او به یک نظریۀ آتمی جامع شکل داده که بعدها معلوم شد پیش 
های دقیق بسیاری است که دانش امروز به کشف آن نائل آمده است. دموکریت را  از نکته 

 اند.به حق پدر آتم لقب داده
ی نداریم که دموکریت نظریۀ آتمی خود را چگونه برای شاگردانش توضیح  ما اطالع     
رفت و هر فیلسوف داد. در آن روزها بحث و جدل و منظره، هنر بزرگی به شمار می می

تعدادی شاگرد مخلص داشت. مردم یونان باستان خیلی دوست داشتند غرق در بحث و جدل 
ها شاگردانش را به سواحل مدیترانه  بعضی وقت  خود، راه بروند. بنابراین احتماأل دموکریت 

گفت: به  داشت و میبرد تا به اثبات عقایدش بپردازد. ممکن است تکه کلوخی را برمیمی
های کوچکتری به دست  هایم خرد کنم، کلوخاین توجه کنید، اگر من کلوخ را با دست 

اید م، آن چه به دست می های کوچکتر را بین انگشتانم خرد کنآورم. حال یکی از کلوخمی
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فقط خاک است. بیائید این خاکۀ روی انگشتانم را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، 
ها را هم توانیم به راحتی ببینیم، اینک من این خاکه آن از ذرات کوچکی تشکیل شده که می 

أ باید از شود. این گرد هم حتم های من به گرد و خاک آغشته می سایم، در نتیجه دست می
تواند آن را ببیند. بدین سان من  ذرات ریزی به وجود آمده باشد. آن قدر ریز که بشر نمی 

توان به ذرات کوچکتری تقسیم کرد و اینها هم به  عقیده دارم که ذرات ریز این گرد را می
شوند. اگر به همین ترتیب ادامه بدهیم، باالخره به  نوبت خود به ذرات ریزتری تقسیم می 

توان آن  قطۀ پایانی خواهیم رسید. آن گاه من ماده را به کوچکترین ذرۀ آن که دیگر نمین
ام. من این کوچکترین ذرۀ غیرقابل تقسیم را "آتم" را بیش از این تقسیم کرد، تقسیم کرده

نامم. دموکریت کلمۀ "آتم" را به ما آموخت. یعنی او کلمۀ یونانی "اتموس" را به کار  می
 توان آن را تقسیم کرد.معنی چیزی است که نمی برد که به  

دموکریت احتماأل این طور به سخنان خود ادامه داد، توجه کنید که این ساحل چگونه       
ها دانه  فهمیم که از میلیون رسد. اما با بررسی دقیق می پارچه به نظر می مانند قالی یک 

آتم فرض کنیم و آنها را کنار هم  های های ماسه را ذرهاست. اگر دانهماسه تشکیل شده 
 آیند. بفشاریم، به هر شکل دلخواه درمی

کند...  های خود برای ساختن چیزها استفاده می به این ترتیب است که طبیعت از آتم      
ها در دل دید که آتم خاک، آب، هوا، و آتش. دموکریت جهان را چیزی توخالی و وسیع می 

ناپذیر و غیرقابل  کرد که تخریب ازلی و جاودانه فرض می  ها راآن قرار دارند. خود آتم 
کنند،  ها هیچوقت تغییر نمی اند. آنها کمال مطلق و غیرقابل فشرده شدن هستند. خود آتم تقسیم 

اما به خاطر حرکت دائم و آرایش مدام در تغییر میان خودشان دنیای ما را با نقش و  
 آرایند.نگارهائی به این زیبائی می 

توانست فلزات جامد، آب مایع و هوای گازی را تشریح  بر این اساس دموکریت می      
 کند. بینش ژرف او از ماهیت حقیقی اشیاء چنین بود. 

 
 (1982)حمید آراسلی، نشریات یازیچی، باکو،  از کتاب غزلیات فضولی

ربال  میالدی در یک خانوادۀ آذربایجانی مقیم ک 1498فضولی به طور تقریب در سال      
های آذربایجانی، عربی و فارسی  تولد یافته و در شهر بغداد به کسب علوم پرداخته، به زبان 

داری نوشته از خود باقی  به قدری مسلط بوده که به هر یک از این سه زبان تألیفات ارج 
های بنگ و باده و صحبت االثمار را وی در دورۀ سلطنت شاه اسماعیل  گذاشته است. مثنوی 

القلب، صحت و مرض،  رشتۀ نظم کشیده است... نگارش هفت جام، انیس  صفوی به
های پیری باشند در سالاالعتقاد، و رند و زاهد که از تألیفات فلسفی فضولی میمطلع

ها تنظیم کرده است.  صورت گرفته و اشعار ترکی و فارسی خود را نیز در طی همین سال 
 برای نمونه از غزلیاتش: 

 ظـــــــــــــدهد دایم خبر واعمی  به رندان از جهنم
 ظــــــــــمگر مطلق ندیده در جهان جای دگر واع

 کند محراب در مسجد گریبان چاک از این غم می 
 ـظــــــــــکه آب روی منبر برد با دامان تر واعـــ

 رآن راــــــــــــــــدهد تغییر قبه تفسیر مخالف می 
 ــــــظـــــــــــواعـــکند با این هنر تمنای تفوق می

 ر دمـــــــــزند هدم از کیفیت اِعراب مصحف می 
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 کند زیر و زبر واعــــــــــــــــــظبنای خانۀ دین می 
 ر دمـــــــــز کوی آن صنم سوی بهشت هشت در ه

 چه می خواهد مرا یا رب؟ که افتد در به در واعـظ 
 مــــــــــــــــکرد این چنین دائتنزل از مقام خود نمی 

 اگر در منع من می داشت قول معتبر واعـــــــــــظ
 را زان روـــــــفضولی نیست میل صحبت واعظ م

 بر واعــــــــــــــظکه منع اهل دل کرد از بتان سیم 
 

های محرمانه سر ریدر بوالرد، سفیر کبیر انگلستان های خصوصی و گزارش از کتاب نامه 
 (1371حسین میرزاصالح، نشر طرح نو، تهران، )مترجم غالم در ایران 

 (: 1321)سوم مهر ماه  1942اکتبر  22
متأسفانه مجلس نظرات مردم ایران را دربارۀ دو مسئلۀ بزرگ، که در حال حاضر       

 کند، یعنی گرانی نان. دانند، منعکس میمردم آن را از همه مهمتر می 
 ( 1322تیر ماه    17)  1942ژوئیۀ   9

ر حاج آقا حسین قمی از ایران هیجان عمومی زیادی بر پا کرده است. این روحانی  دیدا     
گویند قمی مصرأ از دولت  ها است که در عراق اقامت دارد. میسالخوردۀ ایرانی سال

بینی  خواسته که حاجب را بازگرداند و به مجتهدان حقوقی را بدهد که در قانون اساسی پیش 
دهد که این دیدار چه  ها بر سر زبان افتاده نشان می داستان  شده اما همین حقیقت که این

آوردهای معتبر رضاشاه داشته است. این  تأثیری در تشویق ارتجاع در برابر دست
 آوردها عبارتند از: آزادی زنان و از بین بردن قدرت سیاسی روحانیان. دست
 ( 1322تیر ماه  21) 1943ژوئیۀ  13

 اوضاع ایران خوب است. توان گفت که ی ماصأل ن .1

بایست یک  در میان این نابسامانی، طبیعی است سؤال شود آیا سلطنت که می  .2

 تواند در استقرار نظم نقشی داشته باشد... عنصر دائمی باشد، می 

اش به راه عدم محبوبیت  اخیرأ چنین به نظر من رسیده است که شاه با سیاست کلی
دست او ید ممکن است ما هم آرفته باشد. اگر که این عدم محبوبیت به زبان 

خواهیم مجددأ نوعی دیکتاتوری نظامی را که  شناخته شویم و متهم گردیم که می 
 در زمان رضاشاه وجود داشت برقرار سازیم... 

ان و به خصوص  شاه رفتار جالبی دارد. او نسبت به سن و سالش در مسائل جه .3

موضوعات نظامی اطالعات خوبی دارد. او صادقانه مشتاق رفاه کشورش است  

کند. او احساسی  و برخالف پدرش آن را مایملک شخصی خود تصور نمی 

دموکراتیک دارد، به این معنی که ثروتمندان را بسیار ثروتمند و فقرا را بسیار  

و تقریبأ ضعیفی است و به  تجربه داند. از طرف دیگر او جوانی بیفقیر می 

گیرد و هنوز به اثبات نرسیده که  شخصیت قرار می راحتی تحت تأثیر محارم بی

اش را در منافع عمومی محدود خواهد جای خود و خانواده های بی او با دخالت 

دهد که از درک  کرد. شاه با ستایش کورکورانۀ پدرش و ارتش ایران نشان می

و از حملۀ ما به کشورش و به طریق اولی از احساسات ملتش قاصر است. ا

های  دهد دلگیر است و اساسأ ما را مسئول نابسامانیما نسبت می تبعید پدرش که به 
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داند و اگر به ما لطفی کند این خطر وجود دارد که هدف او جلب فعلی ایران می

 های خیرخواهانۀ ما. ها باشد و نه پذیرش و تعقیب توصیهحمایت علیه روس

کند و رئوسی را )ریدر ویلیام بوالرد بر لزوم حفظ شاه بر تخت سلطنت تأکید می      
 کند که به موجب آن توصیۀ او باید عملی گردد. ویراستار متن انگلیسی( پیشنهاد می 

با وسوسۀ پیش انداختن اصالحات، به قیمت تبدیل شدن به مستبدی خیرخواه باید   .1

 مقابله شود. 

 شود.نمیهرگز از دشمنی متقابل انگلیس و روس سودی عایدش   که ایراندرک این  .2

 حمایت واقعی از مستشاران آمریکائی  .3

کوشش در استوار کردن تاج و تخت او به روی محبوبیت و حمایت عمومی و نه   .4

 فقط بر روی ارتش

 دربار باید توسط )حسین( عال پاکسازی شود.  .5

 
مۀ عباس مخبر، چاپ دوم، نشر طرح نو، تهران، )نوشتۀ ماروین زونیس، ترج از کتاب شکست شاهانه  

1370) 
( هنگامی که شاه در ویالی استیجاری خود در 1358)شهریور  1979در اگوست      

برد پوستش شروع به زرد شدن کرد. از کوئرناواکا در حومۀ مکزیکوسیتی به سر می
پزشکان مکزیکی برای معالجۀ شاه دعوت به عمل آمد و آنها بدون آن که از مشکل پزشکی  

ند که به ماالریا مبتال شده است ... به دکتر بنجامین  شاه اطالعی داشته باشند تشخیص داد
شناس سرشناس در نیویورک تلفن کردند. کین به مکزیک پرواز شناس و آسیب کین، انگل

کرد و شاه را معاینه نمود و بالفاصله گفت که تشخیص پزشکان مکزیکی درست نیست و  
بازگشت. دو هفته بعد باز  چون شاه دربارۀ سرطان خود بدو چیزی نگفت کین به نیویورک  

به او تلفن کردند که حال شاه بدتر شده است، به عالوه شاه سرانجام تأیید کرده است که وی  
ها تحت درمان بوده است. کین به کوئرناواکا برگشت و دید  به دلیل ابتالء به سرطان سال 

ئم ابتال به سنگ  که حال او وخیم است. آشکار بود که او مبتال به یرقان انسدادی است. عال 
خورد زیرا تب، لرز و ناراحتی شکم، ابتالء به عفونت مجاری  کیسۀ صفرا به چشم می 

داد. او الغر شده بود و از بابت بزرگ شدن غدد لنفاوی در گردن و صفراوی را نشان می
کشید. همۀ اینها نشانۀ وخیم شدن سرطان بود. شاه و کین به  بزرگ شدن طحالش رنج می

رسیدند که ارائۀ بهترین خدمات پزشکی به شاه در بیمارستان نیویورک وابسته   این نتیجه
کرد.  به دانشگاه کرنل میسر خواهد بود که کین به عنوان پزشک مشاور در آن جا خدمت می

کین دست به اقداماتی زد که سرانجام شاه وارد آمریکا شد و مستقیمأ به بیمارستان رفت و  
ج کردن سنگ کیسۀ صفرا قرار گرفت. پزشکان برنامۀ  ساعت تحت عمل خار 24ظرف 

جدیدی طرح کردند که پس از بهبود از عمل کیسۀ صفرای وی برای یک عمل جراحی 
دیگر نسبت به برداشتن طحال او، که به طرز خطرناکی بزرگ شده بود، اقدام نمایند. در  

ایرانی، تحت   ( گروهی از دانشجویان تندرو1358آبان ماه  13) 1979چهارم نوامبر 
حمایت دانشجویان پیرو خط امام از دیوارهای سفارت آمریکا در ایران باال رفتند و با  

های آمریکائی، تفنگداران دریائی و کارکنان ایرانی اشغال ساختمان سفارت، دیپلمات 
 سفارت را به گروگان گرفتند. 

 رای معالجۀ مرگبارش، از نظر دستگاه دولت کارتر حضور شاه در ایاالت متحده حتی ب     
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ها بود. به جای آن که به شاه اجازه داده شود در ایاالت  ای برای آزادی گروگان مانع عمده 
متحده بماند و پس از بهبودی از عمل سنگ کیسۀ صفرا، طحالش برداشته شود، از آمریکا 

ا با منافع  رانده شد. در این میان دولت مکزیک نیز اعالم کرد که بازگشت شاه به کوئرناواک
ملی این کشور مغایرت دارد. فقط پاناما، ژنرال عمر توریخوس حاضر شد شاه را بپذیرد  
و شاه پس از توقف کوتاهی در تگزاس به پاناما پرواز کرد. توریخوس به کین اجازه نداد 
که او را در بیمارستان گورکاس، که متعلق به ایاالت متحده در منطقۀ کانال بود، تحت  

زشکی قرار دهد و از شاه خواست در بیمارستان خود وی بستری شود و فقط  مراقبت پ
 جراحان پانامائی حق دارند طحال او را عمل کنند... 

در این میان حکومت جدید ایران خواستار آن شد که پاناما شاه را دستگیر کرده به       
که هیچ   -مخفیانه-ان دادند ها شتابزده به ما اطمینایران مسترد نماید. به گفتۀ شاه، پانامائی 

راهی برای استرداد ما وجود ندارد، زیرا چنین عملی مخالف با قانون پاناما خواهد بود. با  
وجود این شاه اطالع حاصل کرد که مقامات پانامائی با رژیم جدید ایران در تماس هستند  

فروردین   3) 1980مارس سال   23کنند. شاه در  و دربارۀ استرداد او به ایران مذاکره می 
ای برای ( پاناما را ترک کرد. انور سادات از طریق همسرش جهان، دعوتنامه 1359

شهبانو فرح فرستاده همراه آن قول حمایت از شاه را داده بود. شاه تنها هواپیمائی را که  
مارس دکتر   28کرایه کرد و روانۀ مصر شد. در  747توانست پیدا کند یک بوئینگ 

  1980جوالی  27ون وارد مصر شد و طحال شاه را عمل کرد. شاه در دوبوکی از هوست
 ( درگذشت. 1359مرداد  5)
 

)ویل و آریل دورانت، ترجمۀ ابراهیم مشعری، تهران، انتشارات  از کتاب تفسیرهای زندگی

 (1363نیلوفر،
 بوریس پاسترناک: 

بار طعم انقالب    سالگی برای نخستین  15در مسکو متولد شد. در    1890در دهم فوریۀ       
پترزبورگ دست  هائی را که در مقابل کاخ زمستانی سن را چشید. آن موقع، کشتار روس

( خود او به ضرب شمشیر یک  1905ژانویۀ  20به تظاهرات زده بودند، به چشم دید )
 قزاق به زمین غلتید. به تحصیل در دانشگاه مسکو پرداخت.

 دکتر ژیواگو: 
خاطر بود و بیش از پیش به  های )حملۀ آلمان به روسیه( آزردهپاسترناک از خصومت      

( احساسات خصوصی خود را در کتابی  1945-54سال ) 9درون خود خزید و در طی 
ریخت که امید داشت همچون آخرین وصیتنامۀ هنری او باقی بماند... او برای بیان عقایدش  

هایش قالب شعر که در آن مهارت داشت، برای بیان اندیشه   رمان را واسطه قرار داد. چون
استالین مرد و در   1953مارس  5نمود. در ناپذیر می بسیار محدود و فشرده و انعطاف 

 نیکیتا خروشچوف حمله به استالینیسم را آغاز کرد.  1956سال 
ای لذا نسخه   تر فرا رسیده و رسد که دوران کاهش سانسور و حکومتی انسانی به نظر می      

چاپ   1957از کتاب را با انتشاراتی جانجاکوموفلترینلی در میالن فرستاد. در سپتامبر 
ایتالیائی کتاب با نام دکتر ژیواگو منتشر شد و در عرض چند روز شش هزار نسخۀ آن به  

های فروش رفت. طی دو هفته دو چاپ دیگر از کتاب منتشر شد و طولی نکشید که ترجمه 
نسه، آلمان، انگلستان و آمریکا به طبع رسید. واژۀ ژیواگو به معنی زنده است و  آن در فرا

دار ثروتمندی بود که نه تنها از زندگی آسودۀ  خود ژیواگو در داستان، فرزند یک کارخانه 
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حالی و سستی فکری و هنری نیز ها و شاید بیطبقۀ باال در روسیۀ تزاری بلکه از انگیزه
شود و بعد از گام جنگ جهانی اول در مقام پزشک راهی جبهه مینصیب نبود. وی هنبی

گردد. او از انقالب پایان جنگ به شغل قبلی خود در بیمارستان صلیب سرخ مسکو بازمی 
انگارد. اما پس از به قدرت کند و آن را قدمی در راه تحقق برادری جهانی میاستقبال می

هم پاشیدگی کشاورزی، صنعت، حمل  . ازیابدها شور و شوقش کاهش می رسیدن بلشویک 
زندگی، گسترش انواع  هایترین نیازمندی و نقل، تجارت، امور مالی، کمبود یا نبود ساده 

کشاند،  نوائی و نابودی میبلعد و طبقۀ متوسط را به بیاندازها را میها، تورم که پسجنایت 
های که در اندیشۀ سالن  طلبان دیگر زمان مناسبی نبوداکنون برای شاعران و آرامش

گوید: ما بیش از آن چه مردمان دیگر  های ادبی سیر کنند. ژیواگو می کنسرت و ضیافت 
گوید که زندگی هرگز امری  ایم. ژیواگو می طی یک قرن از سر بگذرانند، تجربه کرده 

مادی یا چیزی نیست که به شود آن را در قالب ریخت ... زندگی عبارت است از اصل 
دهد و  سازد و تغییر میکند و از نو می خویشتن، زندگی پیوسته خود را تجدید می تجدید 

پرستان خشمگین از جمله شولوخوف، پاسترناک را مردی کند. چند تن از میهن دگرگون می 
که روحش از کشورش به سوی غرب گریخته است لقب دادند. رهبران شوروی نیز هنگامی  

دکتر ژیواگو را همچون بخشی از جنگ سرد به کار   سازان غرب کتاب که دیدند اندیشه 
کنند،  اند و آن را گواه این گرفتند که بهترین نویسندگان روسیه انقالب را نفی میگرفته 

است. او   بسیار خشمگین شدند. پاسترناک اعتقاد داشت که انقالب را واقعأ نفی نکرده
ها  ترین آدمرائز پست غرین تگسیختگی پست ضرورت آن را بیان کرده است و علیه لجام

طغیان کرده بود... شاید از جمله خدمات بسیاری که خروشچوف به روسیه کرد این بود  
که جلوی صدمۀ جسمی به نویسندۀ دکتر ژیواگو را گرفت. چاپ کتاب ممنوع شد اما کسی  

ل  هنگامی که آکادمی سوئد جایزۀ ادبی نوب 1958اکتبر  23مزاحم پاسترناک نشد. اما در 
دسامبر برای دریافت جایزه به    10را به پاسترناک اهدا کرد و از او خواست که در تاریخ  

نهایت  استکهلم برود، مشکالت دوباره آغاز شد. پاسترناک تلگرامی به سوئد مخابره کرد: بی
 زده، سر در گم ... سپاسگزار، متأثر، مغرور، شگفت 

شورای وزیران نوشت که: به من   اکتبر پاسترناک به خروشچوف، ریاست  31در      
اند که دولت با خروج من از کشور و ترک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  اطالع داده

مخالفتی ندارد. این کار برای من غیرممکن است. تولد، زندگی و کارم در روسیه بوده 
رگ است.  است و من به این علل به روسیه تعلق دارم... تبعید برایم همچون محکومیت به م

کنم که این اشد مجازات را علیه من به کار نگیرید و به آکادمی سوئد  از شما تمنی می 
ای که در آن تواند جایزه را به سبب معنا و مفهوم خاصش در جامعه اطالع داد که نمی

هائی  ای به روزنامۀ پراودا نوشت که در آن خود را به اشتباه کند بپذیرد. و نیز نامه زندگی می
اش باقی نمانده  هم کرد و بر وفاداری خود به روسیه تأکید نمود. دو سال بیشتر از زندگیمت

ها بماند. اما هرگز پیام  بود ... اظهار امیدواری نمود که تنها با دکتر ژیواگو در خاطره
اصلی خود را دال بر این که انسان ارزش نهائی است و نباید به بردگی دولت درآید پس 

مه    30اش این است آدمی باید همچون سلطانی مقتدر آزاد باشد. در  م مغروانه نگرفت... پیا
اش نه کشیشی حضور داشت نه مأمور دولتی و نه  درگذشت. در تشییع جنازه 1960سال 

ای از طرف اتحادیۀ نویسندگان شوروی، فقط چند تن از شاگردانش تابوت او  هیچ نماینده 
 را از خانه تا گورستان حمل کردند. 
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 (1377)تألیف محمود طلوعی، نشر علم، تهران،   از کتاب از طاووس تا فرح
 راز ناگفتۀ ماجرای قتل امیرکبیر: 

) یادداشت: جهان خانم یا مهد علیا مادر ناصرالدین شاه، به شدت با امیرکبیر مخالفت       
نمود و با حمایت وزیرمختار انگلیس شب و روز تالش داشت که پسرش ناصرالدین  می

شاه امیر را از صدارت معزول و میرزا آقخان نوری را به جای او منصوب دارد(. یکی  
از روزها که مهد علیا برای سرکشی به باغ رفته بود یکی از زوار با خانم صحبت کرد و  

رسد این است که همه کس در همه جا  گفت تنها راهی که برای زمین زدن امیر به نظر می 
دارد شاه را معزول کند و خودش به جای او بنشیند )موضوع  شهرت دهند که امیر خیال 

 فرمائید(.سطر بعد مالحظه می 30این باغ و زوار آن را 
ساخت،  بچه را میکرد و صورت غالمیکی از روزها که شاه در اندرون نقاشی می     

رده بود اکبر تارزن سپسلطان خانم، رقاصۀ جهان خانم وارد شد. مهدعلیا او را به آقا علی
کرد. همین که چشمش به رقاصه افتاد گفت  که ساز مشق کند. شاه هم با او نظر بازی می

ای؟ سلطان خانم با گستاخی گفت ببینم شما از استادتان چه یاد  بیا اینجا ببینم چه یاد گرفته 
هائی را که ساخته بود نشان داد و فرمود: بیا صورت تو را هم  اید. شاه صورت گرفته 

 اما باید لخت شوی.  بسازم،
رقاصه فحاشی کرد و گفت اگر شما نقاش خوبی هستید اول صورت آن یارو را که       
 خواهد شاه بشود بسازید. می

خان، شاه با تعجب پرسید این حرف از شاه گفت کدام یارو؟ رقاصه گفت میرزا تقی     
بودم، نبات جهود که    کجا درآمده و از کی شنیدی؟ سلطان خانم گفت خدمت سرکار مهدعلیا

آورد این حرف را گفت. نواب مهدعلیا پرسیدند از کجا  جواهر برای فروش به اندرون می 
ها را بردم، شنیدی؟ گفت زن قنسول از من یک جفت گوشواره خواسته بود دیروز گوشواره

این حرف را آنجا شنیدم. شاه قدری به فکر فرو رفت و گفت در هر صورت اول باید  
 را بسازم آن وقت صورت او را. صورت تو

شاه با وجود این که از شنیدن این حرف متانت و وقار خود را از دست نداد ولی       
خان  عصبانی شده دست از نقاشی کشیده و به گلستان رفت. چیزی نگذشت که میرزا تقی

که  شرفیاب شد. همین که در اطاق را بستند امیر در شکایت را از مهدعلیا گشود و گفت 
ها با  وطن دور خود جمع کرده شب ناموس بیسرکار نواب یک مشت ارازل و اوباش بی

کند.  جا میرود و روزها در تمام امور مملکت دخالت بی لباس مبدل از اندرون بیرون می 
اش که  های او و دوستانش به اقتدار دولت لطمه زده و عملیات شبانه به حدی که کارشکنی 

 عظم و اعتبار کرده است. وی مملکت را برده و مقام سلطنت را بیاید آبرالبته شنیده
خواست مطلبی را که از رقاصه شنیده بود برای امیر بگوید ولی از سطوت شاه می     

پیچید. امیر دریافت کرد و گفت  کشید و به خود میکرد و هم خجالت میامیر هم جرئت نمی
ه از رقاصه شنیده بود بیان کرد. امیر گفت  خواهی چیزی بگوئی، بگوی. شاه آن چ مگر می

گویم که به  اند به ناچار برای روشن کردن ذهن تو می ها را به من دادهحاال که این نسبت 
های شبانه، که البته خبر داری، اخیرأ برای بر باد دادن ایران با اجانب  عالوه بر هرزگی

ی زبیده بسازد که به هیچ وجه شجره  بای در بیخواهد بقعه همدست شده و به اسم این که می 
و تاریخ و صحت و نسب او معلوم نیست، اغلب روزها طرفداران و جاسوسان و کارکنان  
اجنبی صورت ظاهر برای زیارت امامزاده ولی باطنأ برای مالقات سرکار نواب بدان جا  

ی آبادی کنند، چون کارهای من همه براروند. برای عزل من و خرابی ایران کنکاش می می
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ایران و مخالف میل اجانب است. من در این مدت قلیل بودجۀ مملکت را مرتب کردم،  
بافی، شکر سازی و غیره به ایران آوردم، امر به  قشون را نظم دادم، کارخانجات پارچه 

ام، با دشمنان ایران به پیکار مشغولم همۀ این کارها برخالف میل  ساختن دارالفنون داده
خانم با آنها  خواهند و جهان چاره و هرج و مرج می آنها ایران را فقیر و بی بیگانگان است. 

 ویرانی ایران همدست شده است. و کارکنانشان برای
 روند؟زبیده می بیها به بی شاه پرسید برای مالقات نواب کی     
تند که  امیر گفت شاهزادگان، وزرا، اعیان، مدرسین، اطبا و درباریان از هر طبقه هس      

کند.  دهند از آنجا نشر می چرخاند و هر چه به هر که نسبت می انگشت اجنبی آنها را می 
میرزائی مگر نبات یهودی نگفته بود که این حرف را از کجا شنیده است؟ تو از تخم عباس 

پذیرفت. من اسامی  که چشم و چراغ ایران بود و هیچ حرفی را بدون منطق و دلیل نمی
گویم. تحقیق کن ببین که غیر از شوند برای تو میبی زبیده جمع میدر بی همۀ آنهائی که 

ام. شاه کتابچۀ یادداشتی را درآورد و اسامی آنها را نوشت. سه نفر از  این است که من گفته 
شاهزادگان درجه اول بودند، یکی از علمای دینی اهل بحرین بود، سه نفر مازندرانی، یک  

ی، یک نفر لواسانی، یک نفر آشتیانی، یک نفر تفرشی و یک  نفر رشتی، یک نفر شیراز
نفر کاشی را اسم برد و عالوه کرد که هفتۀ گذشته در خانۀ یکی از سادات هندوستانی که  

اند. یک نفر فرنگی  کند به اسم استفاده از دروس او دور هم جمع شده در تهران تدریس می 
طلب را گفته است. امیر دست کرد از جیب  هم با لباس مبدل در میان آنها بوده که این م 

بغل گزارش روز را که مأمورین خفیه به او داده بودند درآورده به عرض شاه رساند. در  
 آن گزارش نوشته شده بود: 

خان پسر  دانید که میرزا تقی مسیو ... خطاب به حضار کرده گفت آقایان اوأل همه می      
های ایران هستید، چطور  ترین و بزرگترین خانواده آشپز است. شماها که همتان از قدیمی

شوید که پسر یک آشپز بر شما حکمرانی کند، حقوق همه را قطع کند و به شما  راضی می
 تشخص بفروشد. 

ثانیأ گمان ندارم که این شخص مسلمان باشد چون که مسلمانان به سرنوشت و تقدیر       
دانند. اگر به اسالم اعتقاد داشت بایستی  می قائلند و هر چه را از خوب و بد از جانب خدا

جهت نکند و مردم را به زحمت  بداند که این اوضاع ایران از جانب خدا است و کوشش بی
 نیاندازد.

بافی و رنگرزی و شکر سازی و  کند از قبیل کارخانۀ پارچه ثالثأ این تأسیسات که می     
پرسم آیا همچه چیزی غیره برای این است که با سرتاسر فرنگستان رقابت کند. از شما می

 ممکن است. 
رابعأ نتیجۀ عملیات او این است که باالخره ایران را به جنگ بکشاند، از همه بدتر       

جهت  کند که با همسایگان ایران جنگ کند و نور چشم عزیزان شما را بیون درست می قش
به کشتن بدهد. پس به شما واجب است که این عرایض بنده را در میان مردم پراکنده کنید  
و نگذارید که او مقاصد خود را انجام دهد و در همه جا شهرت دهید که او خیال سلطنت  

توان شاه جوان را با او دشمن کرده به نتیجه رسید. فیروزخان  دارد. فقط از این راه می
کرد فورأ برای جهان خانم خبر برد.  خاجه که پشت در مذاکرات امیر با شاه گوش می 

دار به منزل همان وزیری  سرکار مهدعلیا تهیۀ اسم شب کرده شبانه با چادر و چاقچور نیم 
بی زبیده ه بود رفت و او هم فورأ رفقای بیبی زبیدکه با او سابقه داشت و جزو رفقای بی 

ها را مشوق  را خبر کرد، همه جمع شدند و با این دستورالعمل همه موافقت کردند. اول بابی
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شوند که در همۀ ایران اغتشاش را ادامه دهند. دوم آتش فتنۀ ساالر پسر اللهیار خان و  
ن بزنند و به ساالر وعده دادند الدوله، که به تحریک همین خائن بر پا شده بود، دامآصف

که خراسان را از ایران مجزا کرده و با هرات و قندهار سلطنتی برایش تشکیل دهند. سوم  
به آقاخان محالتی که تازه از ایران به هندوستان فرار کرده بود وارد مکاتبه و مذاکره شوند  

 های کرمان و قائنات دستور اغتشاش بدهد.که به اسماعیلی 
های امیر را ح که شاه به دیدن سرکار نواب رفت مهدعلیا به شاه گفت همۀ حرفصب      

ای و به این  خواهد تو مرا بکشی آن وقت بگوید تو دیوانه شده برای من خبر آوردند. او می
 اسم تو را خلع کند... 

الدوله صادر حکم عزل امیرکبیر از طرف ناصرالدین شاه به وسیلۀ خواهرش عزت     
، فردای 1268محرم  19)  1815نوامبر  14شیل وزیر مختار انگلیس به تاریخ  شد ... 

ای به پالمرستون وزیر خارجۀ آن کشور نوشت. در آن  صدور حکم عزل امیرکبیر( نامه 
نامه عالوه بر اشارۀ مستقیم به نقش مهدعلیا در سقوط امیرکبیر، اشارۀ گنگ به بعضی  

ای کند که اشاره به عزل امیر انجامید جلب توجه می ای که  کیفیات خارجی در موفقیت توطئه 
 باشد. غیرمستقیم به نقش خود وی در این ماجرا می

خواست که امیر به کلی از صحنه خارج شود و لذا بعد از عزل )ناصرالدین شاه نمی      
وی از صدارت او را با عنوان امیرنظام در رأس امور نظام نگه داشت و این امر موجب  

 ت جدید مخالفان شد(. تحریکا
نویسد: شرط قوام به وزیر خارجۀ انگلیس می  1851نوامبر  18شیل در نامۀ مورخ       

و   و موفقیت دولت جدید )میرزا آقاخان نوری( قطع دست امیرنظام از کارهای نظام است
شود،  نماید. امیر به کاشان تبعید میدر همین نامه به احتمال تبعید امیر از تهران اشاره می

چهل روز بعد که شب عروسی سلطان خانم رقاصه با اعنمادالسلطنه بود شاه که سرگرم  
کرد مهدعلیا دستخط قتل امیر را از شاه گرفت و  بادۀ ارغوانی و با عروس نظربازی می

الدوله که فراشباشی بود گردید و  خان حاجبهنوز مجلس تمام نشده روانۀ منزل حاجی علی
 تهدید برای اجرای حکم روانۀ کاشان نمود...   او را با مالیمت و

بینی کرده بود نصف شب که شاه به حال آمد  از اتفاقات همان طور که مهدعلیا پیش      
خان فرستاد که فردا صبح تا مرا نبینی حرکت  چندین غالم سواره و شاطر پیاده به خانۀ علی

نجام این کار نبود و لذا در قم  خان قلبأ حاضر به امکن ... ولی او رفته بود. حاجی علی 
خان نایب دستور داد که با میرزا احمد به کاشان برود و هر طور هست امیر  ماند و به علی 

خان  را فرار بدهد. میرزا احمد خان برای من حکایت کرد وقتی در فین کاشان من و علی
سید حاجی علی  خان پرنایب وارد حمام شدیم دستخط را به نظر امیر رساندیم. میرزا تقی

خان عرض کرد که سرماخورده و در قم ماند و به چاکر دستور داد که  خان کجاست؟ علی
شود هنوز  هر طور هست شما را فرار بدهیم. امیر گفت بسیار غلط کرده است معلوم می 

های خود را دراز کرد امیر را نشناخته است. امیر از مرگ باک ندارد. این بگفت و دست 
 . 1هایش را قطع کندر داد که رگ و به دالک ام

 
 (1377)نویسنده مظفر شاهدی، چاپ و نشر نظر، تهران،  از کتاب زندگانی سیاسی خاندان علم

م( روند انقراض سلسلۀ قاجار را تسهیل بخشید.   1920ش ) 1299وقوع کودتای      
 رضاخان سردار سپه قبل از جلوس بر تخت سلطنت، در هشت کابینه وزیر جنگ و در

 .45تا  41. دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، خان ملک ساسانی، صفحات 1
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  9وزارت جنگ را نیز بر عهده داشت. وی در الوزرا بود که همزمان چهار کابینه رئیس
( به  1304 – 1300به پادشاهی رسید. سردار سپه در طی دورۀ چهار ساله )  1304آبان 

های محلی پایان داد و یک نوع  های سران ایالت و عشایرو دیگر شورشاکثر خودسری
سیستان و   الملک، حکمران مستقلانسجام سیاسی در کشور ایجاد کرد. در این میان شوکت

قائنات از معدود کسانی بود که از تیر خشم سردار سپه رهائی جست و با وی کنار آمد. در 
توانست بدون رضایت انگلستان  الملک، نمیواقع روی کار آمدن رضا خان و تثبیت شوکت 

الملک هر دو نه در سطحی برابر بلکه با اندکی تفاوت  انجام گیرد زیرا رضا خان و شوکت 
الملک در قدرت کردن اهداف انگلستان و ایران سهیم بودند. بنابراین بقای شوکت  در پیاده

توانست در تثبیت قدرت رضاخان در ایران سهم به سزائی داشته  به عنوان کسی که می 
 باشد، ریشه در عملکرد وی در طی سالیان گذشته داشته باشد. 

ها قبل در ای داشت که از سالانگلستان غیر از دوستان ایرانی خود مأموران زبده      
های بلند مدت در ایران  بردند و در تالشی گسترده در پی اجرای برنامه ایران به سر می 

ها در ایران اقامت داشت و در شناسائی و معرفی  بودند. از جملۀ این مأموران که سال
... او در   رضاخان به ژنرال آیرونساید نقش به سزائی داشت فردی بود به نام اردشیر جی

م در محلۀ پیربازار بین رشت و طوالش، با رضاخان آشنا شد و   1917ق  1336سال 
 نویسد: همچنان که خود او می 

منصبان ایرانی واحد قزاق را بررسی ها قبل جزئیات مربوط به کلیۀ صاحب از مدت     
ان بیش از  کرده و تعدادی از آنها را مالقات نموده بود. طول مدت مالقات وی با رضاخ

یک سال در حوالی قزوین و تهران ادامه یافت و به تدریج ذهن او را برای کودتا آماده 
ساخت. او در طی این مدت خصوصیات اخالقی و روحی و قابلیت های رضاخان را به  

 نویسد: رساند. او می اطالع آیرونساید می
نۀ هند همکاری نزدیک  در این مرحله به دستور وزارت جنگ در لندن و نایب السلط     

ژنرال آیرونساید و من )اردشیر جی( آغاز گردید. من برای نظرات رضاخان دربارۀ  
نیروهای قزاق اعتبار فراوانی قائل بودم و سرانجام او را به آیرونساید معرفی کردم. 

 دید که من دیده بودم. آیرونساید خصائلی را در رضاخان می
ر مرموز و در عین حال مهم انگلستان در ایران بود،  اردشیر جی از مأموران بسیا     

سیاست عشایری و چگونگی ارتباط رضاشاه با سران ایالت و قبایل و دیگر متنفذان محلی 
 نویسد:عمدتأ توسط وی تنظیم و شکل گرفت. خود او می 

یازده سال تمام را در میان عشایر و قبایل مختلفی که در محدودۀ جغرافیائی ایران       
سکونت دارند، به سر برده بودم. آن چه را که دربارۀ آنها از زبان و نژاد و مشتقات عشیره  

بندی ایلخانی و خانی و مناسبات خوب و بد آنها با یکدیگر و  و سلسله مراتب و طبقه 
ام. هدف دانستم با ذکر جزئیات و مو به مو برای رضاشاه گفته روابطشان با دول بیگانه می 

که روزی قبایل ایران خود را واقعأ ایرانی بدانند. در رژیم فعلی جائی برای  او این است 
 های غیررسمی و خودمختار محلی وجود ندارد.حکومت 

نماید دوستی دیرینه و ارتباط گستردۀ اردشیر جی با  آن چه در این میان مهم می     
ها  الملک سالد شوکت الملک علم، حاکم قائنات و سیستان است ... اسدا... علم فرزنشوکت 

  کند که پدرش شوکت بعد با آوردن خاطراتی از زبان پدرش به طور غیرمستقیم تأیید می 
ها تجهیز شده  الملک از وابستگان به انگلستان بوده و قشون محلی پدرش که توسط انگلیسی

 بود، در اختیار رضاخان قرار داده شده بود. 
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عشایر شرق و غرب و جنوب کشور، به کمک   سالح کردن در واقع رضاخان در خلع     
الملک بزرگ خاندان علم بود که قلمروهای شرقی ایران دو خاندان تأکید داشت: یکی شوکت 

الملک شیرازی بود که سالیان مدید از  را تحت سیطره داشت و دیگری خاندان قوام 
 آمد.سرسپردگان سیاست انگلستان در جنوب و جنوب غربی به شمار می 

 
 (1378)نوشتۀ بابک داد، تهران، چاپ پنجم،  تاب صد روز با خاتمیاز ک

 شوک بزرگ: 
که بحث انصراف مهندس موسوی )از نامزدی در انتخابات   1375در میانۀ سال      

آبان خبر از احتمال کاندیداتوری    27های  جمهوری( بحث روز محافل بود، روزنامه ریاست 
شد  دادند. هر چند بار از جانب مخالفان سعی میاالسالم و مسلمین سیدمحمد خاتمی حجت 

 تا این احتمال نیز قبل از جدی شدن منتفی گردد. 
های همسو )مؤتلفه( گفت: پس از امتناع  ماه بولتن تشّکل محمدرضا باهنر در شمارۀ دی     

های زیادی کردند تا آقای خاتمی را به عنوان  مهندس موسوی، مجمع روحانیون مبارز تالش 
شود یدای خود معرفی کنند، ولی ایشان نیز کاندیداتوری را نپذیرفته است و احساس می کاند

 مجمع روحانیون از معرفی کاندیدا مأیوس شده باشد. 
خت.  پ شد در آن نانی  اما از طرفی همه نگران تنور انتخابات بودند که ظاهرأ دیگر نمی      

ماه شرح ماجرای دی   19ارۀ چهارشنبه  زبان ایران نیوز در شمچندی بعد روزنامۀ انگلیسی  
االسالم و مسلمین کروبی نقل کرد. آقای کروبی در این مصاحبه  آن سه ماه را از زبان حجت 

گفت: پس از آن که مهندس حسین موسوی از نامزد شدن منصرف شد ما گفتگوی زیادی  
کند را بررسی میرا در زمینۀ نامزد شدن دکتر خاتمی انجام دادیم، ایشان هنوز پیشنهاد ما  

 و پاسخ قطعی نداده است.
  های انتخابات ریاست اما تنها چند روز بعد حضور آقای خاتمی در عرصۀ رقابت      

های بسیار اقشار مختلف را در پی  جمهوری قطعی شد. حضوری که پس از خود حمایت
و اصرار داشت. روز دهم بهمن آقای خاتمی با خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت: پیشنهاد  

آمیز کسانی که خیرخواه نظام هستند مرا واداشت پس از بررسی و تأمل فراوان در محبت 
 این عرصۀ مهم ظاهر شوم. 

چند روز بعد خانم زهرا رهنورد در دانشکدۀ فنی تهران از کاندیتاتوری آقای خاتمی       
ابراز خرسندی کرد و گفت: با به صحنه آمدن دکتر خاتمی از سوی بخشی از بهترین یاران  
امام، یارانی که چند سال اعتکاف تفکرآمیز سیاسی داشتند، تنوع خوبی برای انتخابات  

 ود آمده است... جمهوری به وجریاست 
ها و  های سیاسی از جناح روز بعد از اعالم رسمی نامزدی آقای خاتمی شخصیت      

نظرها،  های مختلف به اظهارنظر در این باره پرداختند. فصل مشترک همۀ این اعالمگرایش
شخصیت شناخته شده و مدیریت سید محمد خاتمی بود که هیچکس نتوانست از آن رد شود  

 د. و سخنی نگوی
رئیسۀ مجلس گفت: با ورود دکتر  محمدرضا باهنر، نمایندۀ مردم تهران و عضو هیئت      

های تر و موجب حضور بیشتر مردم پای صندوق خاتمی انتخابات ریاست جمهوری جدی
های برجستۀ فرهنگی و  شود. و همچنین از دکتر خاتمی به عنوان یکی از چهره رأی می

رضا محبوب، نمایندۀ مردم تهران  ن روز سالم از قول علیمشهور کشور نام برد. در همی
و دیبرکل خانۀ کارگر، نیز نوشت: ورود دکتر خاتمی به عرصۀ انتخابات، تأثیر به سزائی 
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در افزایش آرای شرکت کنندگان در انتخابات خواهد داشت. وی دکتر خاتمی را مورد  
 احترام همۀ کشور دانست. 

مان! آخرین برنامۀ سفر آقای خاتمی به استان خراسان،  اوج بحران، مسجد حوض لق     
ای دیدار وی با روحانیون و طالب مشهد بود که در مسجد حوض لقمان انجام شد ... عده

هللا خود را به مسجد حوض لقمان رسانده بودند. داخل مسجد حدود  از اعضای انصار حزب 
خاتمی بودند و تقریبأ جای  تن از روحانیون و مردم منتظر شروع سخنرانی آقای  400

رسید از در پشتی وارد مسجد نفر نمی 30خالی وجود نداشت. گروهی که تعدادشان به 
صدا و موزون  زدند یک هایشان را آرام و نمادین بر سر خود میشدند و در حالی که دست 
جانم   ای آرامکردند، سیدعلی، سید علی، آرام جانم، سیدعلی خامنه این اشعار را زمزمه می 

صدا فریاد زنی خود را تند کردند و در حالی که آقای خاتمی باالی منبر بود یک ... سینه 
پذیرد. کمی بعد پیرمردی از بین آنها، که عرقچین سبز  میرد، سازش نمیهللا می زدند: حزب

رنگی بر سر داشت، سخن گفت. آقای خاتمی از او خواست پشت میکروفون قرار گیرد و  
او با هیجانی میکروفون را گرفت و گفت: بنده که داره تمام اعضای بدنم  سخن بگوید. 

لرزه، برای این است که امام امت فرمودند اگر کسی در این انقالب سهمی داشته باشد  می
خانوادۀ شهدا است. بنده پدر یک شهید )سید مرتضی( و یک جانباز )سید محمد( هستم ...  

شد... شنیدم که این آقا  طالب نشریه صادر میابیندر زمان وزارت ایشون بر ضد علی ب
میلیارد تومان تا حاال هزینۀ تبلیغاتش شده، از کجا آقا؟ اینها را باید جواب بده ... آقا،   22

ها هستند )تحکیم وحدت(  رو خط امام که به نام وحدت اسالمی در دانشگاهدانشجویان غیر پی 
این که این آقا باید جواب بده چگونه فرزند علی است  کنند. دیگر  چرا از ایشون پشتیبانی می

کنند. این آقا که وزیر ارشاد بود طالب در این مملکت نشریه چاپ میابیکه بر ضد علی بن 
های دیگر بر ضدش الی ماشاهلل نوشتند تا مجبور به استعفا  داد که روزنامه اجازۀ چاپ می 

دار مندم ... آقای روحانی، تو امانت سخت هم گله  مندم،شد ... یکی هم از این آقا )درایت( گله
کنی که او بر ضد علی  کنی، از کسی داری تبلیغ می پیغمبر داری بر ضد پیغمبر عمل می

 طالب اجازۀ نشر داد. آقا، اینها را باید پاسخ بدی.بن ابی 
ندادند. االسالم و مسلمین خاتمی اجازۀ سخنرانی رفت به حجت اما چنان چه انتظار می      

وقتی یک روحانی از انتهای مسجد فریاد زد: بگذارید حداقل جواب حاج آقا )خاتمی( را 
هللا را به نشستن دعوت کردند. لحظاتی بعد تنها یک شعار  صدا حزببشنویم، جمعیت یک 

انداز تر، توسط جمعیت در صحن مسجد طنین کوتاه به طور هماهنگ و با آهنگی خشمگین 
صدا سر دادند، بنشین ... بنشین... کمی بعد مردم  انیون و مردم یک شد. شعاری که روح

کنیم. بعد هرج و مرج شد و مردم و  صدا فریاد زدند: خاتمی، خاتمی، حمایتت مییک
 روحانیون مسجد را ترک کردند. 

یکی از روحانیون حاضر گفت: تا نیم ساعت پیش مصمم بودم به آقای خاتمی رأی       
هللا( امشب به وجود آوردند و مظلومیت آقای  که اینها )انصار حزب  ندهم اما با وضعی

خاتمی را با چشمان خودم دیدم، حاال دیگر به طور جدی روی انتخاب آقای خاتمی فکر  
 خواهم کرد.

 
 علیان، مرکز)نوشتۀ جهانگیر آموزگار، ترجمۀ اردشیر لطف از کتاب فراز و فرود دودمان پهلوی 

 (1375ران، ترجمه و نشر کتاب، ته

 واقعیت در پشت ارقام:
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 یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه، تظاهرکنندگان ضد شاه را مرکب از آلونک     
ها، روستائیان تازه به شهر رسیده، پیروان مالهای محله، دانشجویان و صدها هزار  نشین 

دانست. یک  دید، می شد  ترین نمایشی بود که در شهر می پیروان که تظاهرات برایشان مهیج 
ها قابل بسیج بودند. کسانی  انبوه نامتجانس و بدون ثبات که به آسانی بر ضد برخی از هدف

دانند که چگونه  که با طبیعت تظاهرات بعد از جنگ در ایران آگاهی دارند، به خوبی می 
 آید.شود و بر صحنه می این تظاهرات سازمان داده می

یافت، خود معیار  ف رژیم به طرفداری از شاه ترتیب می تظاهراتی که قبأل از طر     
توان احساسات مردم را به هیجان آورد. این رنگ  خوبی بود از این که به چه آسانی می

الناس در ایران پدیدۀ مشهوری است و گواه صادق آن هم این که بسیاری  عوض کردن عوام
و   26های شاه را در  د و مجسمه کردناز مردمی که تا آخرین لحظه از مصدق پشتیبانی می 

مرداد  28هائی بودند که دو روز بعد در کشیدند، همان پائین می  1332مرداد ماه  27
هنگامی که شاه پیروزمندانه به کشور بازگشت به استقبال وی شتافتند. همان عناصر زمخت  

ت  در پیشاپیش تظاهرات طرفدار شاه و ضد مصدق در حرک 1332و بزن بهادری که در 
را به   1342بودند چند سال بعد، چنان که گزارش شده است، تظاهرات مذهبی خرداد 

  1356-   1357 هایا... خمینی و به مخالفت با شاه راه انداختند. در سالداری از آیتجانب 
شدند )شاید هم برخی از تظاهرکنندگان باز از دختران و پسران همان جماعت تشکیل می 

شدند خود آنها بودند(. دکتر مصدق، محمدرضا شاه  ها دیده میائی پیرمردان که در راهپیم
  90ضد یکدیگر سازمان دادند، های مختلفی که ا... خمینی هر کدام در رفراندومو آیت

درصد آرا را به دست آوردند. آرائی که در هر سه مورد از طرف نسل واحدی از شهروندان  
 به آنها داده شد! 

پذیر بود؟ برخی از پژوهندگان تاریخ معاصر ایران، بر این نظرند  ان آیا نجات رژیم امک     
  1979که امکان سرنگونی دودمان پهلوی قبأل در سه فرصت، اگر شرایط مانند سال 

 ( مهیا شده بود، وجود داشت. 1357)
گیری از سلطنت مجبور  هنگامی که متفقین رضاشاه را به کناره   1941نخست در سال       

ها تحت تأثیر مالحظات عقیدتی طرفدار استقرار یک جمهوری  ن هنگام روسکردند. در آ
ها هم یا به اختیار چنین شقی تمایل داشتند و یا به بازگرداندن  در ایران بودند. انگلیسی

خواستند تغییر ناگهانی  ها بودند که نمیاندیشیدند. این آمریکائی سلسلۀ قاجار به سلطنت می 
 کردند.ها دیگران را به حفظ وضع موجود متقاعد می در ایران پدید آید. آن

پیش آمد و آن زمان بود که نهضت ملی بر موج احساسات    1953فرصت دوم در سال       
وزیر وقت، به خوبی  ملی گرائی و ضدامپریالیسم انگلستان سوار بود. محمد مصدق نخست 

الم جمهوری کنند. این  کنند به آن بسیار نزدیک شد( که اعدانست )و برخی ادعا میمی
فرصت به ویژه از آن جهت به خوبی مهیا بود که شاه از کشور گریخت. اما دودمان پهلوی  

نظر میان هواداران داخلی مصدق و از یک سو ترس آمریکا و انگلستان  به سبب اختالف 
 ها از خطر جست؟از فرو افتادن کشور به دست کمونیست 

ا...  آمد. در آن سال یک قیام مذهبی که به رهبری آیت فراز    1963نوبت سوم در سال       
خمینی در برابر انقالب سفید روی داد و دودمان را با خطری جدید روبرو ساخت. اما  
رژیم توانست خطر را از سر بگذراند، زیرا که ارتش منضبط و به رژیم وفادار بود.  

مزارع بر اساس اصالحات  ها و کارگران از نظر روانی در برابر نمای مالکیت کارخانه 
 شاه به وجود آمده بودند، زنان تازه به آزادی و سایر حقوق خود رسیده بودند، اقتصاد از 
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پارچه از اقدامات اصالحی شاه حمایت  رکود خارج شده بود، افکار عمومی داخلی یک 
 کرد و دولت با سرعت و قاطعیت برای در هم کوبیدن طغیان جنبید. می

بحرانی که طی صد   7کنند که هر یک از گرایان سیاسی استدالل می برخی از جرم      
سال گذشته در ایران روی داده است تمرینی برای خیزش بعدی بوده و بر جمع علل و  

ای برای های رویدادهای بعدی افزوده شده است. از این قرار واقعۀ تنباکو مقدمه انگیزه
شود که  بود. به همین منوال گفته می 1905 –  1909جنبش مشروطیت و کشاکش ملی 

های جانبی آن زمینه را برای کودتای سال  شروع تدریجی انقالب مشروطیت و کشمکش 
های توسط رضاشاه بر ضد دودمان قاجار آماده ساخت. سرخوردگی و نارضائی  1921

غال ایران  فزایندۀ داخلی و خارجی در قبال حکومت خودکامۀ رضاشاه متفقین را به اش 
 دعوت کرد و این خود موجی برای دمیدن سپیدۀ کوتاه دموکراسی در کشور بود. 

های مردم در برخورداری از استقالل اقتصادی اعتنائی محمدرضا شاه به خواسته بی      
مصدق بود.    1951  –  1953در برابر انگلستان و دموکراسی سیاسی انگیزۀ اصلی چالش  

به شمار رفت. و   1963های سال زمینه برای ناآرامیپیش  1953سرنگونی مصدق در 
 چیز دیگری نبود.  1978  –  1979جز طالیۀ رویدادهای    ن ای  1963شده و  طغیان سرکوب 

با نگاهی به پشت سر و با عنایت به مسیر نامطمئن انقالب در آخرین روزهای خود،       
فرض و خیال جلوه   نظرات مربوط به از پیش مشخص بودن حوادث تا حدودی مبتنی بر 

نماید. به همان  نمی 1963به هیچ وجه وابسته به قیام  1978 -  1979کند. رویدادهای می
شود. با حرکات و اقدامات مصدق دیده نمی   1963های داخلی قیاس ارتباطی میان ناآرامی

ای تدابیر دوراندیشانه در مراحل مختلف بعد از جنگ و اندکی یاری بخت،  با اشارۀ پاره 
کم دوام بیشتری داشته باشد. برای  توانست نجات پیدا کند یا دستسلطنت دودمان پهلوی می 

داشت  ای از مواد مترقی و مثبت برنامۀ کار مصدق را محفوظ نگه میمثال اگر شاه پاره
های مثبت و مترقی که ممکن  افکند. از جمله قدمهرگز یک جو انقالبی بر کشور سایه نمی 

های دموکراتیک و باز کردن فضای سیاسی به همان  رعایت ارزش بود برداشته شود
شاهدش بودیم. به همین منوال اگر شاه اعتماد بیشتری   1978  –  1979ای بود که در  اندازه

تری برای مقاصد نظامی راضی داد، اگر به بودجه متعادلبه دولت اصالحگرا نشان می 
و احوال مناسبی برای به اجرا گذاشتن  شد، اگر با پیدایش نهادهای سیاسی و اوضاع می

کرد و اگر از متزلزل ساختن اساس کار  انقالب شاه و مردم که خود مبتکرش بود کمک می 
ورزید، سپر محفظتی در برابر وزیری که خود به کار گماشته بود خودداری مینخست 

حکومت   رژیم به وجود آمده بود. در هر یک از آن دو مقطع اگر شاه به تعدیل تدریجی
شاه در  کرد، راهی که اکتفا می احترام و تحسین یک سلطنت مقرون به شد و به فرد راضی می
احتمال زیاد هم تاج  کرد، بهپادشاه مشروطه اذعان عنوان راه یکدرستی آن بهبستر مرگ به 

 و تخت خود، هم سلطنت دودمان پهلوی و هم نظام پادشاهی را در ایران حفظ کرده بود. 
، اگر به جای ایجاد  1975پس از اعتراف به شکست نظام دو حزبی خود در سال      

حزب رستاخیز، که به اذعان خود اقدامی نابخردانه بود، به استقرار یک سیستم چند حزبی  
قول انجامش را داد، مدد  1978و برگزاری انتخاباتی واقعأ آزاد، همان چیزی که در 

لوی و نظام پادشاهی را در کشور نجات دهد. همچنین  توانست سلسلۀ پهرسانده بود، می 
اگر شاه داوطلبانه   1978و اواسط سال  1977اظهار شده است که در فاصلۀ بین سال 

کرد، کاری که بارها به احتمال برخی از اختیارات خود را به پسر و ولیعهد خود منتقل می
پادشاهی در ایران ممکن بود    این که روزی انجام خواهد شد اشاره کرده بود، باز مشروطۀ
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رسید که غیر از یک معجزه، هیچ  ، به نظر نمی1978بر قرار بماند. اما بعد از نوامبر 
عامل دیگری بتواند شاه یا سلسلۀ پهلوی و حتی شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله را در 

 های مختلف حفظ کند. برابر چالش گروه
 

 (1363ابوالفتح، شرکت ایران یاد، تهران،  )وثوق زمانی، از کتاب آشوراده و هرات 

 دو کمینگاه استعمار: 
هرات در کنار هریر رود واقع شده و هشتاد هزار تن جمعیت دارد ... این شهرستان       

پیوندد. جمعیت شهرستان  های هندوکش و از جنوب به سفید کوه میاز سمت خاور به کوه 
 باشد.هزار نفر می  150
تراتژیک میان خلیج فارس و دریای خزر و رود جیحون و رود سند  هرات، مرکز اس     
باشد و از این رو اهمیت فراوان دارد. اگر جنگی میان روس و انگلیس، برای تسلط بر  می

گمان هرات نخستین آماج  آسیا در گیرد، به اشغال نظامی ایران توسط بریتانیا انجامد، بی 
 های بزرگ نظامی خواهد گشت. درگیری

شود و محل تالقی  میان شهرهای ایران و افغانستان و آسیای میانه رفت و آمد بسیار می       
های رفت و آمد ضرورتأ هرات است. راهی که دریای خزر را به رود سند و همۀ راه

کنند. هرات در سر پیوندد، همه با هم در هرات تالقی میخلیج فارس را به رود جیحون می 
راز به بلخ قرار دارد. راه یزد به خراسان و هرات به علت وجود  راه تهران به کابل و شی

بخش است. تنها راهی که از باختر به خاور دور  قصبات متعدد، طریق امن و اطمینان 
 کند. راهی است که هرات را قطع می رود و از بیابان نمیگذرد می

ی آنان را وضع  ور شوند مسیر عملیاتاگر روسان به آسیای مرکزی و جنوبی حمله      
ها مناسب است از طریق دریای  جغرافیائی مشخص کرده است. تنها مسیری که برای روس

های هشترخان و باکو و راه استرآباد در جنوب شرقی دریای خزر به عنوان  خزر و پایگاه 
باشد. فاصلۀ آن تا هرات، فقط پانصد مایل است و  بانی، به هرات میموضوع اصلی دیده 

 باشد.حائز همۀ مختصات الزم برای یک لشکرکشی عظیم می این مسیر، 
 استعمار تزاری و آشوراده:

محمدشاه )سلطان غازی( آهنگ فتح هرات و باز ستاندن آن جا را از بریتانیا کرد.       
ها  ها برای سرگرم کردن و مشغول داشتن دولت ایران در برخی از نقاط کشور فتنه انگلیسی

صحرا( پدید آمد. هائی بود که در صحرای ترکمن )ترکمن برانگیختند. مهمترین آنها آشوب 
ها درگرفت. دولت برای دفع ور دفع آن شد اما جنگ جنوب با انگلیسیاردشیر میرزا مأم

ها از تزار روس کمک خواست. تزار نیز در آغاز نیروی اندکی روانۀ  های ترکمن آشوب
 آشوراده کرد.

وقتی دولت پیروزی اردشیر میرزا را به تزار اطالع داد و درخواست کرد که نیروی       
اند وی به بهانۀ این که نیروی دریائی انگلیس جزیرۀ خارک  اعزامی را از آشوراده فراخو

در خلیج فارس و برخی نقاط دیگر را اشغال کرده از تخلیۀ آشوراده سر باز زد. از آن پس  
ها  نیز هرگاه دولت ایران آن درخواست را تجدید کرد دولت تزاری تجاوز و شورش ترکمن 

مرش از خلیج گرگان و آشوراده دست  آویز ساخت و استعمار روسیه تا پایان عرا دست
 برنداشت.

 های انگلیسی با ایران، برای منصرف ساختن ایران از هرات:جنگ 
 السلطنه به فرمان ناصرالدین شاه با سپاه کافی، روانۀ هرات گشت و شهر را پسحسام      
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خطبه،  م، سکه و  1856ق،  1273االول از جنگ کوتاهی گشود و در نخستین روز ربیع 
هایش برای  به نام ناصرالدین شاه کرد. اما )چارلز مری( سفیر بریتانیا، چون همۀ تالش 

ثمر ماند، پس پرچم بریتانیا را به علت قطع  انصراف دولت ایران از باز ستاندن هرات بی 
های انگلیس، در دیگر شهرهای روابط فرود آورد و خود به بغداد روانه گشت. کنسول

کردند. سرکنسول بندر بوشهر، به عالوه هنگام عزیمت ضمن یادداشتی   ایران نیز چنین
ها پوش انگلیسی در بندر لنگر انداخت. شمارۀ کشتی اعالن جنگ داد. سپس سه کشتی زره 

علی خان دریابیگی حاکم جنوب، با افواج کم به سی فروند رسید. میرزا حسین در دو هفته کم
ان به مقاومت برخاستند. از تهران نیز پانزده هزار محلی و مردم دالور تنگستان و دشتست

سوار و پیاده با توپخانه روانۀ بندر بوشهر گشت. چهل روز جنگ دوام یافت. سرانجام 
( بوشهر را تصرف کردند.  1856)دسامبر  1273الثانی نیروهای انگلیسی، در دهم ربیع 

ن شد و پس از تصرف در همان هنگام قسمت دیگری از نیروهای بریتانیا وارد کازرو
خرمشهر تا اهواز پیش رفت. دولت ایران که توان جنگ با بریتانیای کبیر را نداشت، پس  

الدوله، سفیر ایران در خان امین از مقاومت دلیرانه سرانجام از در صلح در آمد و فرخ
  1273رجب  7پاریس، با میانجیگری لوئی ناپلئون )ناپلئون سوم( عهدنامۀ پاریس را در 

 ا بریتانیا امضاء کرد. ب
به موجب این عهدنامه، دولت ایران به اجبار، استعمار کامل بریتانیا را بر افغانستان       

 به رسمیت شناخت و از شهرهای خاوری خراسان مانند هرات، چشم پوشید. 
 سرانجام آشوراده:

و   رفت( با پیروزی متفقین رو به پایان می1914 – 18نخستین جنگ جهانی )     
آورد. اتریش و عثمانی، دو امپراطوری های عظیمی را در جهان به همراه میدگرگونی

آمد. های آن دو، کشورهای بسیاری پدید می پاشید و بر ویرانه معظم و کهنسال از هم می
از میان رفت و دولتی نو در آنجا پدیدار گشت. آلمان   1917روسیۀ تزاری با انقالب 
 قیصری نیز واژگون شد. 

مهمتر آن که با آغاز سدۀ بیستم، اصل استعمار در جهان رو به تحول نهاد. استعمار       
نظامی و استمالک ارضی کم کم متروک شد و استعمار نو یا امپریالیسم اقتصادی جای آن  

کند ولی گفتند: آفتاب در امپراطوری بریتانیا غروب نمی گرفت. روزگاری بود که میرا می
ها پدید  ها و کارتل صورت تراست  تاج و تختی بههای بیضر، امپراطوریسدۀ حااز اوایل

کند. سالطین نفت، فوالد، زغال سنگ،  آمد که هم اکنون نیز آفتاب در قلمرو آنها غروب نمی 
های اطوریراز لحاظ توان مالی و اقتصادی از امپقلع، مس، قهوه و جز آنها ظهور کردند که 

 ها هستند. داری همانیقت گردانندگان اصلی سیاست جهان سرمایه در حق  گرفتند. پیشین سبقت 
بهمن   6)  1918ژانویۀ   14های سرانجام پس از سقوط تزاریسم نخست طبق یادداشت     

خ( و سپس به موجب عهدنامۀ   1298تیر  17)  1910ژوئن  26خورشیدی( و  1295
  1921ژانویۀ  26ق مطاب 1299حوت  8مودت بین ایران و روسیه منعقدۀ مسکو مورخ 

 چنین مقرر گشت: 
فصل سوم: ضمنأ به واسطۀ عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمرۀ       

غاصبانۀ دولت تزاری از انتفاع از جزایر آشوراده و جزایر دیگری که در سواحل والیت 
راضی آن که  نظر کرده و همچنین قریۀ فیروزه را با اباشد، صرفاسترآباد ایران واقع می 

طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است، به ایران مسترد    1893می    28مطابق قرارداد  
 دارد.می
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کاله از جمله قولتق و سرتک به تصرف جزیرۀ میان های آشوراده و نیماز آن پس جزیره      
ی  و حاکمیت ایران باز آمد. فعالیت کمپانی شیالت ایران و شوروی و سپس شرکت سهام

ها مانند جاهای دیگر ادامه دارد و حدود نیمی شیالت ایران از آغاز تا کنون در این جزیره
 آید.دست می  های گرگان بهکند، از کرانهاز خاویاری که شیالت ایران استحصال می

 
 (1365)تألیف نصرهللا بختورتاش، انتشارات مهر، کلن )آلمان(،  از کتاب تاریخ پرچم ایران 

 روطه و پرچم: انقالب مش
هجری )قمری( و تنظیم   1324انقالب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت در سال      

هجری قمری، همانطور که همه چیز را  1325شعبان  29قانون اساسی و متمم آن مورخ 
دگرگون کرد و برای انسان ارزش قائل شد و حق ملت ایران را شناخت و به او اجازه داد 

شخص و معین خود را اعمال نماید، به همان نحو دگرگونی و نظمی  که حدود و تکالیف م
 در بیرق پدید آورد. 

به موجب اصل پنجم متمم قانون اساسی: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ       
و عالمت شیر و خورشید است. بدین طریق بیرق به طور رسمی در قانون اساسی وارد و 

 ها و نقش آن نیز روشن و معلوم گردید.آمد و ترتیب رنگ جزء مظاهر حاکمیت به حساب  
شد ولی روش قرار گر چه گاهی این سه رنگ از آغاز دورۀ قاجاریه به کار برده می      

های آن صورت معلوم و مشخصی نداشته است. درست در آن  ها و اندازهگرفتن این رنگ 
داشت و معاهدات سیاسی منعقد  هنگام که ملت ایران با اروپائیان رفت و آمد بسیار می 

گرفت، به فکر شکل  نمود و قوانین اساسی خود را از روی قوانین بلژیک و فرانسه میمی
های آن  و رنگ پرچم خود نیز افتاده است. این درست نیست که بگوئیم پرچم ما و رنگ 

  تقلیدی از روی پرچم کشورهای بیگانه است و رنگ آبی که در کشورهای عیسوی نشانۀ 
کلیسای کاتولیک است در میهن ما به رنگ سبز نشانۀ کیش شیعه در آمده است زیرا رنگ  

های قرمز و سفید و سبز سبز از گذشته بسیار دور و نیز صدر اسالم مورد داشته و رنگ 
 رفته است. های ایران به کار می در پرچم

ها، و سفید در بیرق پیش از مشروطه بیشتر رنگ سبز    گفته و نظر دیگران آن است که      
شده و از زمان انقالب مشروطیت برای پاسداری و یادآوری از ها دیده می ها، رأیتعلم

خون فداکاران و جانبازان راه آزادی و آنهائی که برای آزادی ملت و پیشرفت وطن  
های دوگانه افزوده سرباختند رنگ سرخ را که یک رنگ انقالبی است برگزیده و به رنگ 

اند که سبز در باال، سفید در وسط و قرمز در  آن را به مالحظاتی چنین قرار داده و ترتیب 
 پائین باشد. 

رنگ سبز نشانۀ سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانۀ صفای ضمیر و دل ملت      
آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانۀ صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است  

های بشر و پرهیز از جنگ و  که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره
آرامش در جهان است. همچنان که دل پاک و  جوئی بوده، طرفدار برقراری صلح و ستیزه 

خواهد زیرا رنگ سفید است که در روشنی دارد جهانی فاقد از غم و دور از جنگ می
 میان دو رنگ تند سبز و سرخ همبستگی و تعادل و توازن برقرار کرده است.

وز  رنگ قرمز نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقالل و ملیت ایران کهن تجا     
باشند  شود ایرانیان همواره آمادۀ جانبازی و دفاع از حقوق خویش و استقالل میهن خود می 

 کنند. شویند و از شرافت ملی و کهنسال خود دفاع میو هر آلودگی  و ننگ را با خون می 
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های دولتی شیر  از همین دوره میان بیرق ملی و بیرق دولتی جدائی گذاشته و بر بیرق      
 های ملی بدون شیر و خورشید بود. نقش کردند و بیرق و خورشید 

 

)جلد سوم، بابا صفری، چاپ دوم، ناشر دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  از کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ

 (1371اردبیل، بهار 

 ترور رئیس زندان اردبیل:
ر،  ترور یک کلمۀ خارجی است. ما برخالف بعضی از نویسندگان و گویندگان معاص     

ای آنها را مثل محابا کلمات خارجی را وارد زبان فارسی کرده، بدون هیچ اشاره که بی 
دهند از چنین کاری ابا داریم و کلمات خود این زبان، در جمالت و عبارات خویش جا می

دانیم. آلودن زبان مرسوم ایران را با کلمات بیگانه متناسب با حفظ حدود و حرمت آن نمی 
نمائیم. هرگاه هم که به عللی ناگزیر  ر نشویم از به کار بردن آنها خودداری میو لذا تا مجبو

 نویسیم. از این کار شویم کلمات خارجی را بین دو عالمت می
جای ترور در عنوان فوق، کلماتی نظیر قتل یا سوءقصد و غیره به  توانستیم به ما می      

را که ترور در اذهان عمومی دارد   ولی چون در عصر ما کلمات مذکور مفهومی  کار بریم
 رساند لذا ما هم از وضع موجود متأثر گشتیم و آن کلمه را به کار بردیم.کامأل نمی 

شود و  های سیاسی گفته می در جامعۀ متحول کنونی ایران، کلمۀ )ترور( عنوانأ به قتل      
ه عمدتأ ایجاد  باشد بلک ها نه فقط از بین بردن شخص به خصوصی می مراد از این کشتن 

گردد. و از این رو کلمات قتل، سوءقصد و نظایر  رعب و وحشت نیز در آن ملحوظ می
شود، در این مفهوم نارسا به  آنها، که غالبأ در مورد دعوا یا اختالفات دیگر استعمال می 

های لغت، آن کلمۀ خارجی با این دو کلمه معمول  ید. با این حال در بعضی از کتاب آنظر می
 باشد. گردد حال آن که مفهوم آنها یکی نمی زبان فارسی معنی می  در

روز اردبیل، تحصیالت اولیه را در اردبیل پور، رئیس زندان آنشادروان کاظم رحیم      
گذرانید و سرانجام وارد دانشکدۀ پلیس شد و یک سال قبل از پیدایش فرقۀ دموکرات  

 گشت. تعیین در اردبیلخدمتش خدمت شهربانی در آمد و محلدومی به ستوانبا درجۀ آذربایجان 
آورد رو بود و گاهی سخنان شوخی بر زبان می جوانی پرشور و خوش قلب و خنده او      

گفت. بعضی از آنهائی که با او آشنائی  و یا به عبارت معمول زبان ما )جوک( یا لطیفه می 
 گفتند. داشتند او را آدم نترس می

دانشکدۀ شهربانی در آن ایام تازه تشکیل شده بود و از تأسیس آن چند سالی بیشتر       
های ایران غالبأ افراد قدیمی بودند و تحصیالت عالیه  گذشت از این رو افسران شهربانینمی

ترین نداشتند. به تن کردن لباس پر طمطرق افسری شهربانی و فراغت از تحصیل در عالی
یس ایران، و انتصاب به مقام ریاست زندان در زادگاهش، ظاهر آراسته واحد آموزشی پل

رسید پور از این حیث راضی به نظر می و باوقاری در او پدید آورده بود و سرکار رحیم 
 یافت. و خود را در بین اقران و امثال همشهریش مفتخر و خشنود می 

های سیاسی بعد از سوم شهریور  نظمیاو حین تحصیل در تهران، که دوران آزادی و بی     
در ایران بود، با دستجات مختلف سیاسی آشنائی داشت و چه بسا که در روزهای  1320

نمود و  تعطیل دانشکده با افرادی از صاحبان افکار گوناگون سیاسی افت و خیز می 
رسد نظر میآورد، با این حال چنین به دست می طریق از مظنۀ سیاسی روز اطالعاتی به بدین 

داد و با علم به موضوع پیدایش فرقه و چگونگی به قدرت  که در سیاست ناپختگی نشان می
کرد و طبق اظهار  رسیدن آن، نه در گفتار و نه در عمل، طریق صواب را مالحظه نمی 
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یکی از دوستانش، با پخش روزنامۀ رعد و نظایر آن، دشمنی بازیگران سیاست روز را، 
 نمود. ه خود میآن هم در اول کار، متوج 

های مرتفع آغاز یافته به  مانند که از کوهستان ها و انقالبات اجتماعی به سیل میقیام      
شود روند. هر چه که بر سر راه چنین جریانی باشد از جا کنده می سراشیب تندی پیش می 

خویش  رود. ولی هر چه این آب از بلندی ناپایدار و هر مانعی که به وجود آید از بین می 
رسد چه بسا که با ره  شود و چون به دشت میآید از قدرت و شدتش کاسته میپائین می

گرداند و به دنبال قهر و غضب و خشونت و خرابی آوردهای خود بستر خویش را پر می 
شود تا در آن جائی برای ای میاولیه، آواره و سرگردان، هر قسمت از آنجا در پی چاله 

 و گذشت زمان آن را به کلی خشکانده از بین ببرد.  کندماندن خود پیدا 
پور در آغاز سیل فرقه در باالی قله با آن برخورد کرد و به جای آن که عاقالنه  رحیم      

وضع را دریافته خود را به کناری بکشد ناشیانه در مقابل آن ایستاد و آن چنان مظلومانه  
 و بی محابا از بین رفت. 

طباطبائی و   شد و ناشر افکار سید ضیاءالدینتهران منتشر می روزنامۀ رعد در      
ایم، سرشاخۀ طرفداران مسلکان او بود. سید مذکور، چنان که در جای دیگر هم گفته هم

احزاب و کردن اقداماتخنثیآمد و برایحساب می انگلستان در ایران به سیاست امپراطوری
زد ای دست میهای زیرکانه با دولت شوروی به فعالیت   نمای ایران و مخالفتجات چپ دسته 

و بدین جهت چپگرایان، و از جمله فرقۀ جوان دموکرات آذربایجان، با او و طرفدارانش 
 نمودند. پور قربانی می توانستند همۀ آنها را مثل رحیمسازگاری نداشتند و اگر می

ر از دفتر کار خود در آمد و از پوهای ظهر رحیمنزدیکی  1324روز شنبه پنجم آبان      
گاهی بالنسبه وسیع در وسط بازار طریق بازار روانۀ منزل گردید. در قیصریه، که میدان

افکند، به وسیلۀ یکی از  است و گنبد بلند و زیبای آن بیش از یک قرن و نیم بر آن سایه می 
د حمله قرار گرفت  شد، مورکسانی که از روسیه آمده بود، و چروون غالمحسین خوانده می

و با تیرهائی که مرد مهاجم با سالح کمری خود بر وی شلیک نمود نقش بر زمین گشت و  
 در دم جان سپرد. 

گذشتند سراسیمه پا به فرار گذاشتند و دکاندارها که  کسانی که در آن لحظه از آنجا می      
ازدحام به سمت  ها زدند و با از این آشفتگی متوحش گشته بودند دست به بستن دکان 

های خروجی بازار رو نهادند. انتشار خبر قتل در خارج از بازار سبب شد که جمع  قسمت 
بازار درآیند، بسا مشاهدۀ صحنه در صدد ورود به دیگری از مردم، برای کسب اطالع و ای

  و با تالقی با کسانی که قصد خروج داشتند، تراکم سنگینی در بازار به جود آوردند، تا آنجا 
 خود یافتند. هائی در پاهای دادند و برخی نیز آسیب ها کفش و کاله خود را از دست که بعضی 

هرچه بود باالخره طراحان این حادثه به مقصود خود رسیدند و با این قتل رعب و       
ای برای افسران نیروهای وحشتی در شهر به وجود آوردند. این واقعه به عنوان اخطاریه 

کزی تلقی گشت و آنها را در اقدامات بعدی مردد ساخت. در عین حال مردم  مسلح دولت مر
را دربارۀ ماهیت فرقه به تأمل واداشت و به قول یکی از سالخورگان، مخالفان آن را 

برداری تبلیغاتی  ای از کارهای دموکراسی جدید به جامعه عرضه کرده مورد بهره نمونه 
 قرار دادند.

ها بر روی زمین ماند و خون او کف قیصریه را رنگین ساخت.  ت پور ساعجنازۀ رحیم      
سرانجام مقامات مسئول برای تهیۀ گزارش و بازدید صحنه بدان جا آمدند و اجازۀ دفن  
صادر کردند. تابوت وی در میان انبوه فراوان مردم به قبرستان پشت باغ کالنتر حمل شد  
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آوریم رباعی زیر این مجموعه را گرد میو جنازه در آنجا دفن گردید. در تاریخی که ما 
 بر سنگ قبر او حک شده است: 

 به ماه هشتم، برون شد از سرای غرور     هزار و سیصد و بیست و چهار و پنجم روز
 غریق رحمت حق تا به وقت یوم نشـور                    پور، که بادا هماره شادروانرحیم

 
 سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ ششم، تهران انتشارات عبدهللا)مصلح بن  از کتاب گلستان سعدی

 امیرکبیر(
 حکایت: 

طلیفۀ دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از       
مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب، به حکم آن که مالذی منیع از قله کوهی  

د ساخته، مبدران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان  گرفته بودند و ملجا و مأوای خو
کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت   مشاورات همی

 ممتنع گردد. 
 به نیروی شخصی برآید زجای درختی که اکنون گرفتست پای 

 لیــبه گردونش از بیخ برنگســ وگر همچنان روزگار هلی 
 لــچو پر شد نشاید گرفتن به پی گرفتن به بیلسر چشمه شاید 

داشتند تا  سخن بر این مقرر شد که یکی از تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می      
وقت که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقعه دیده جنگ آزمده 

ه دزدان باز آمدند سفر کرده و غارت  را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاهی ک 
آورده، سالح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که برایشان تاختن  

 آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب درگذشت. 
 یونس اندر دهان ماهی شد  قرص خورشید در سیاهی شد 

مردان دالور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به       
درگاه ملک حاضر آوردند همه را به کشتن اشارت فرمود. اتفاقأ در آن میان جوانی بود  
میوه عنفوان، شبابش نو رسیده و سبزه گلستان عذارش نو دمیده. یکی از وزرا پای تخت  

ی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی  ملک را بوسه داد و رو
برنخورده و از ریعان جوانی تمتعی نیافته توقع به کرم و اخالق خداوندیت که ببخشیدن او  

 بر بنده منت نهد. ملک روی این سخن در هم کشید و موافق رأی بلندش نیامد و گفت: 
 یت نااهل را چون گردکان بر گنبد است ترب      پرتو نیکان نگردد هر که بنیادش بد است 

نسل فساد اینان منقطع کردن اوالتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش نشاندن و       
 اخگر گذاشتن وافی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. 

 هرگز از شاخ بید بر نخوری  ابر اگر آب زندگی بارد
 وریـــشکر نخ کز نی بور با با فرومایه روزگار مبر 

وزیر این سخن بشنید و طوعأ و کُرهأ بپسندید و بر حسن رأی ملک افرین خواند و      
گفت: آن چه خداوند دام ُملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت بدان ترتیب یافتی  
طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان  

یرد و خوی خردمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد او متمکن  تربیت پذ
 نشده و در خبر است که کل مولود یولد غلی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه 

 خاندان نبوتش گم شـــــــــــد با بدان یار گشت همسر لوط
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 پی نیکان گرفت و مردم شد  سگ اصحاب کهف روزی چند 
ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون  ن بگفت و طایفه ای     

 او درگذشت و گفت بخشیدم، اگر چه مصلحت ندیدم
 دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد  دانی که چه گفت زال بر رستم گرد 

 چون بیشتر آمد شتر و بار ببــــرد  دیدم که بسی آب سر چشمۀ خرد
ا به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن  لجمله پسر رفی     

خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند و در نظر همگان پسندیده آمد. باری 
گفت که تربیت عاقالن در او اثر کرده ای میوزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه

 را تبسم آمد و گفت:  است و جهل قدیم از جبلت او به در برده، ملک
 گرچه با آدمی بزرگ شود  عاقبت گرگ زاده گرگ شود  

سالی دو بر این طایفه برآمد. طایفۀ اوباش محلت بدو پیوستند تا به وقت فرصت وزیر و  
هر دو پسرش را بکشت و نعمت بی قیاس برداشت و در مغازۀ دزدان به جای پدر نشست  

 و گفت:    و عاصی شد. ملک دست تحیر به دندان گرفت
 حکیم کـــــــسناکس به تربیت نشود ای شمشیر نیک از آهن بد، چون کند کسی

 در باغ الله روید و در شوره بوم، خس باران که در لطائف طبعش خالف نیست 
 در او تخم و عمل زائد مگردن  زمین شوره سنبل بر نیارد

 که بد کردن به جای نیکمردان نکوئی با بدان کردن چنان است 
 

 شرح حال مختصری از گردآورنده 
 

خورشیدی در شهر اردبیل به دنیا آمد. تحصیالت    1299شادروان بابا صفری در سال       
ابتدائی و دورۀ اول دبیرستان را در زادگاه خود و دورۀ دوم متوسطه را در تبریز گذرانید.  
تحصیالت عالی ایشان در رشتۀ قضائی در دانشکدۀ حقوق و در رشتۀ فلسفه و روانشناسی  

دانشسرای عالی تهران صورت گرفت و دورۀ فوق لیسانس علوم اداری و علوم تربیتی در  
 را در شعبۀ دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در دانشگاه تهران طی کرد.

های مدیریت عالی و  شادروان صفری عالوه بر تحصیالت فوق با شرکت در دوره      
های رسمی نامه سابق آمریکا در ایران نیز موفق به اخذ شهادت  4های اداری اصل روش

گشت. مدتی نیز از طرف دولت مأمور مطالعات تربیتی و اداری در ایتالیا بود و به کسب  
 مدال علمی نائل شد. 

خورشیدی با دبیری دبیرستان   1318خدمات دولتی آقای صفری در شهریور      
پوراندخت اردبیل آغاز شد. سپس با معاونت ادارۀ فرهنگ زادگاهش و ریاست دبیرستان  
در تهران و ریاست ادارات داخلی وزارت فرهنگ ادامه یافت و هفده سال آخر خدمات  

 ایشان با سمت معاونت و مشاورت عالی در سازمان حج و اوقاف سپری گشت. 
در دوران حکومت ملی مرحوم آقای دکتر مصدق ایشان به شهرداری اردبیل انتخاب       

مرداد  28ی نمود. با پیش آمدن کودتای ریزشد و شهرداری فعال و خدمتگزاری را پایه 
های آمریکا و انگلیس و برای سرنگونی حکومت آقای دکتر  ، که به دست دولت1332

مصدق صورت گرفت امکان بیش از نه ماه خدمت در این مقام برای ایشان میسر نگردید.  
 لبه تقاضای خویش به افتخار بازنشستگی نای 1357شادروان صفری در اردیبهشت ماه 

 آمد.
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  ژوئیۀ    14)   1382سرانجام در سحرگاه روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه  بابا صفری       
، پایتخت  به علت عارضۀ قلبی کلیوی در بیمارستانی در شهر استکهلم( میالدی 2003

زادگاهش  و به ایران  هبنا به وصیتنام  ان شای پیکر. دار فانی را وداع گفت ،کشور سوئد
دید هیئت برگزاری ، منتقل گشت و به صالح ورزیدبه به آن مهر می شائکه بی، اردبیل

 به خاک سپرده شد. مراسم تدفین، در مزار شمارۀ یک قطعۀ مفاخر این شهر 
 روحش شاد و یادش گرامی باد 

 
تألیفات ایشان، عالوه بر مقاالت زیادی که در جراید و مجالت انتشار یافته عبارت است  

 از:
های یخ و جغرافیا و علوم اجتماعی برای تدریس در کالسشانزده جلد کتاب تار .1

 های تهران ها به همراه سه تن دیگر از دبیران دبیرستان دبیرستان 

های شمسی، قمری  ها و سال یک قرن تقویم تطبیقی مشتمل بر تطبیق روزها، ماه  .2

 خورشیدی  1355تا   1255و میالدی از 

گذرگاه تاریخ" که در محافل علمی به  سه جلد تاریخ اردبیل با عنوان " اردبیل در   .3

 عنوان کتاب مرجع برای اردبیل شناخته شده است. 

یک جلد کتاب جغرافیای ممالک اسالمی، که به انگلیسی ترجمه و در سطح   .4

 المللی منتشر گشته است. بین 

ای بهنام "رشدی و دشتی" در نقد کتاب "بیست و سه سال" آقای  کتاب چاپ نشده  .5

 علی دشتی

م " اردبیل در گذرگاه تاریخ" که هنوز موجبات چاپ آن فراموش نشده  جلد چهار .6

 است.

ای است از قرآن مجید )الزم به یادآوری کتابی با ظاهر آیات قرآن مجید، که ترجمه  .7

زبانان ساکن  است که چاپ اول این کتاب در اروپا صورت گرفته و در بین فارسی

در شهر اردبیل  1377در سال پنج قارۀ عالم منتشر گشته است و چاپ دوم آن 

در شهر تهران    1389و    1386های  صورت گرفت. چاپ سوم و چهارم در سال

 انجام شد. 

 کتاب در یک کتاب  102کتاب حاضر تحت عنوان   .8

 کتاب در یک کتاب  101ای به نام  کتاب چاپ نشده  .9

 ای تحت عنوان "اینک مؤلف در گذرگاه عمر خویش" کتاب چاپ نشده  .10


