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اثر هنری :تلخ یا شیرین
هگل می گوید :اثر هنری فقط دستاورد کار انسان ،مبتنی بر بینش انسان و پروردۀ دست او است.
در اینجا ما به سه عنصر روبه روئیم :
کاربینشو دست.هƒمه چƒیز بƒه راسƒتی از چƒشم و گƒوش آغƒاز مƒی شƒود .دیƒده هƒا و شƒنیده هƒا و ایƒن دیƒده هƒا و شƒنیده هƒا مƒیآیƒد
در م ƒƒغز ه ƒƒنرم ƒƒند و ب ƒƒینش او را م ƒƒی س ƒƒازد .و ب ƒƒا ای ƒƒن ب ƒƒینش ه ƒƒنرم ƒƒند ،ب ƒƒه ج ƒƒهان ن ƒƒزدی ƒƒک م ƒƒی ش ƒƒود .و در آخ ƒƒر ن ƒƒوب ƒƒت
دسƒƒت هƒƒا فƒƒرا مƒƒیرسƒƒد تƒƒا حƒƒاصƒƒل ایƒƒن نƒƒزدیƒƒکی را خƒƒلق کƒƒند .در قƒƒالƒƒب یƒƒک شƒƒعر ،یƒƒک داسƒƒتان ،یƒƒک نƒƒقاشƒƒی یƒƒا یƒƒک
مجسمه.
یک هنرمند جهان را انسانی می بیند .برای او جهان با انسان معنا می یابد ،با انسان و برای انسان.
ماه در حضور انسان زیبا و افسونگر می شود ،آب و نسیم و گل هم به همین شکل .
جهان بی حضور انسان معنا نمی تواند داشته باشد .هم چنان که پیش از انسان نداشته است.
پƒƒس بƒƒا ایƒƒن نƒƒگاه بƒƒه جƒƒهان نƒƒزدیƒƒک مƒƒی شƒƒود .امƒƒا در بƒƒرخƒƒورد بƒƒا جƒƒهان دچƒƒار یƒƒک دوگƒƒانƒƒگی مƒƒی شƒƒود آن چƒƒه کƒƒه
هسƒƒت و آن چƒƒه کƒƒه بƒƒایƒƒد بƒƒاشƒƒد .پƒƒس ضƒƒمن نƒƒشان دادن امƒƒروز از فƒƒردا سƒƒخن مƒƒی گƒƒویƒƒد نƒƒگاه کƒƒنیم بƒƒه حƒƒافƒƒظ و یƒƒک
بیت از شعر او
»چون دور جهان یکسره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل«
آنƒچه هسƒت ظƒلم اسƒت و آنƒچه کƒه بƒایƒد بƒاشƒد عƒدل اسƒت .و هƒنرمƒند دارد مƒا را بƒا امƒروز آشƒنا مƒی کƒند ؛ جƒهان
ظاملانه و ما را به فردا می برد )جهان دادگستر(
بƒیان یƒک سƒویƒه آن چƒه کƒه هسƒت و فƒرامƒوش کƒردن آنƒچه کƒه بƒایƒد بƒاشƒد .یƒا بƒرعƒکس آنƒچه کƒه بƒایƒد بƒاشƒد و غƒافƒل
شدن از آنچه که هست درک غیردیالکتیکی از واقعیت و حقیقت است.
رؤیƒای هƒنرمƒند یƒعنی فƒردای انƒسانƒی یƒا الاقƒل فƒردایƒی کƒه هƒنرمƒند مƒی پƒندارد کƒه بƒایƒد چƒنین بƒاشƒد .پƒرداخƒت بƒه
امروز و آنچه که هست و از یاد بردن آنچه که باید باشد که فردای ما است؛ کار هنری را تلخ و سیاه می کند.
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براهنی ومانیفست شعرپست -نیمایی
چند نکته
-۱خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم را براهنی در سال  ۱۳۷۴در نشر مرکز به چاپ
رسانده است .بخش اول کتاب شعر های براهنی است در فاصله سال های۶۸-۷۳و بعد مانیفست اوست.
-۲براهنی در  ۶۲صفحه نیما و شاملو را نقد می کند و در  ۱۰صفحه به توضیح نظراتش خودش می نشیند
درست آن بود که بار اصلی کار روی نظرات خودش قرار می رفت تا نقد دیگران .
در آمد
برای رسیدن به مانیفست براهنی باید نخست روی نکات مهمی که او بعنوان درآمد بمیان می کشد کمی مکث
کنیم:
-۱جدی گرفنت شعر یعنی جدی گرفنت ابزار و تمهیدات
-۲کسی که شعر را بیان مطلب بداند نخواهد دانست شاعر چه می گوید
-۳شاعری از اجرای شعر سرچشمه می گیرد و اجرای شعر تمهیدات بیان شاعر را مطرح می کند ونه بیان
مطلب
-۴شعر سلطان بنامنازع اجرای زبانی در خدمت هیچ چیز جز خودش نیست.
-۵نیما می گوید :اصل معناست .شعر را باید از موسیقی جدا کرد
-۶نیما می گوید اگر فرم نباشد هیچ چیز نیست.
 -۷مشکل نیما در این است که فکر می کند معنا چیزی جدا از فرم است
 -۸حل بحران شعر امروز از کانال حل بحران شعر نیما و شاملو می گذرد
-۹شاعر باید یک حوزه خالقه راازجا بکندودر حوزه های دیگراز طریق بهم زدن قوانین جمله خطی،زمان
خطی،مکان خطی آن رادرحال جابجاشدن ،زمان به زمان شدن ،فضا به فضا شدن به صورت پرتابی
بروزدهد.نیما از این بخش مدرنیسم بی اطالع بود.
-۱۰وظیفه شاعر بیان خود زبان بوده است  .دلیل لذت بردن ما از شعر حافظ این است .که بین ما واو چیز
مشترکی وجود دارد.حافظ به موضوع مشترک هویت و ابزار اصلی هستی شناسی ما یعنی زبان شکل لذت
بخش آن را داده است
-۱۱نیما بدنبال شعر وصفی و روایی بود
-۱۲مدرنیسم مخالف باز سازی کرونولوژی تاریخی است .حتی مخالف باز سازی تاریخی است .برای مدرن
جدی فرا روی از کرونولوژی وبردن یک زمان دردرون زمان های دیگر یک اصل اساسی است.
-۱۳شاملو شعرش را دراختیار فریاد اجتماعی قرار داد.در بسیاری از اشعارش مضمون را بوسیله شعر
منتقل می کند
-۱۴هدف شعر ایجاد تاثیر زیبا شناختی است .
-۱۵انتقال معنی متعلق است به منت  .به همین دلیل »آی آدم های نیما «و»پیغام« شاملو نثر است .
 -۱۶وظیفه شاعر آن است که راز ترکیب زیبا شناختی کلمات را ملکه ذهن کند
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 -۱۷شاملو دنبال شعر ارگانیک بود .
وقتی قرار است از بین مترادف ها یکا یک کلمات،آن کلمه انتخاب شود که صامت ها و مصوت هایش
هماهنگی و هم خوانی و تعادل یا تضاد و ناهمخوانی داشته باشد و مراداز این هاایجاد »مجموعه آوایی« و
یا تناسب آوایی کلمات باشد ما با فرم ار گانیک سرو کار داریم .
-۱۸پنج شعر انتخاب شده از نیما،شاملو،فروغ،سپهری،رویایی درخدمت معنا هستند
-۱۹هشت نمونه شعربراهنی اساس آن بر تجاوز از قواعد دستوری و نحوی است برای ایجاد بیان مستقل
شاعرانه
- ۲۰در شعر های شاملو ما با زیبایی نوشته روبروئیم در حالی که ما با خود عمل نوشنت کار داریم
 -۲۱در شعر های شاملو زبان در خدمت آگاهی اجتماعی است .عمل نوشنت در خدمت چیزی است خارج از
خود نوشنت .در حالی که باید همه چیز در خدمت نوشنت دربیاید تا عمل نوشنت اتفاق بیفتد
-۲۲در زبان فارسی جا های پنهانی وجود دارد که دستور و نحو جرات رفنت به آن جا را ندارد .تنها شعری که
به نوشته ،به صورت عمل نوشنت نگاه کند شجاع می شود و با نور شجاعت ،تاریکی را بیرون می کشد.
زیبایی واقعی نوشته در بیرون کشیدن این جا های مخفی است .
نیما و شاملو
براهنی بر این باور است که شعر نو دچار بحران است  .واین بحران ریشه در شعر نیما و شاملو دارد .علت
هم آن است که شعر این دو یا وصفی است یا روایی .ودر اکثر موارد زبان در خدمت معناست .در حالی که
شاعر باید در خدمت شعرش باشد .وهدف شعر اثر زیبا شناختی کلمات است .
وظیفه شاعر
براهنی بر این باور است که وظیفه شاعر بیان خود زبان است و علت این که ما از شعر حافظ لذت می
بریم ،مشترک بودن زبانی است که حافظ به آن شکل لذت بخشی داده است .
دو گزاره غلط
وظیفه شاعر و علت لذت بردن ما از شعر های حافظ دو گزاره ای است که جای چون و چرای بسیار دارد .
ما پیش از حافظ و بعد از حافظ صد ها شاعر داریم که از شعر های آن ها باندازه شعر های حافظ لذت
نمی بریم .
رودکی ،کسائی مروزی،فرخی ،منوچهری هم هستند اما حافظ نیستند  .ما با تمامی این ها زبان مشتر ک
داریم .اما حافظ نمی شوند .چرا؟چون ما با حافظ درد مشترک داریم .حافظ از جهل و خرافات و تعصب می
نالد و آرزوی آزادی و تساهل می کند .که ما داریم .ما خودرا در آینه شعر حافظ می یابیم.بدان خاطر که
شعر حافظ در خدمت معناست .معنایی که درد مشترک ما از قرن هشتم ببعد است  .و گرنه چرا ما از شعر
شعرای دوره صفویه و قاجار لذت نمی بریم مگر به زبان ترکی یا روسی شعر سروده اند .
اما کمی خم بشویم روی وظیفه شاعر.
بیان زبان یعنی چه؟
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ما حرف می زنیم که حرف بزنیم یا حرف می زنیم تا با دیگران ارتباط بگیریم  .زبان مگر جز این است که
وسیله ارتباط ما با هستی است .
ما با دیگران چگونه ارتباط می گیریم و شادی ها و غم ها ،امید ها و یأس ها ،دانسته وها و نادانسته های
خودرا با دیگران قسمت می کنیم.؟
مگر شاعر می خواهد جادو کند .یا شاعر موجودی فرا زمینی است .آدمی است مثل دیگران که گرسنه و تشنه
می شود .می ترسد ،غمگین و شاد می شود .وواکنشی انسانی مقابل تمامی حادثه ها دارد.اما این واکنش و
باز خورد این حوادث در ذهن و روح او شکل ویژه ای دارد که ما به آن شعر می گوئیم .اما جدااز آن که او با
کلمات چه می کند.وصفی است یا روایی ،ارگانیک است یا غیر ارگانیک ،مدرن است یا پست مدرن  ،اما دارد
از چیزی سخن می گوید که یا با آن موافق است یا مخالف .ممکن است ما را دعوت کند که به زیبایی یک گل
نگاه کنیم مثل سپهری یا به باران ؛حمید مصدق یا به نی زن؛نیمایا اعتراض دارد؛شاملو یا ناامید است؛
اخوان .
و در همه این حاالت دارد رابطه خودش را با خودش یا با محیط اش توضیح می دهد.
این درست است که شعر باید شعریتش را حفظ کند .آنچه که وصف می شود یا روایت می شود شعر
باشد .نثر نباشد ،نقاشی و خط و سینما نباشد اما این بدان معنا نیست که شاعر در خدمت کلمات است و
حق ندارد امید ،یاس ،غم و شادی خودرا نشان دهد.
شعر برای که و برای چه
شاعر کیست و شعر چیست ؟
شعر یک محصول فرهنگی است چیزی مثل دیگر فرآورده های تولیدی که ساخته و پرداخته بشر است و به
منظوری.
درست است که کفش نیست تا آن را پوشید یا جوراب و لباس ویا چتر و کاله .اما در کاال بودن آن نمی توان
شک کرد .چیزی است ساخته ذهن بشر و اگر تا امروز ما به این تولید ادامه داده ایم بخاطر تقاضا و مصرف
آن بوده است و گرنه شاعر که مغز خر نخورده است بنشیند با رنج بسیار شعر بگوید اما بالمصرف باشد .
پس کاالیی است که بازار مصرف دارد  .تعدادمصرف کننده اش مهم نیست دراین تولید فرهنگی .مهم قابل
مصرف بودن آن است .
نگاه کنیم و داستان را از سوی مصرف کننده این کاالی فرهنگی ببینیم .
یک خواننده برای خواندن یک شعر باید هزینه کند هم مالی و هم زمانی .نخستین سئوال این است که چرا
باید وقت گذاشت و پول داد برای خواندن یک شعر .مطلوبیت این کار در مطلوبیت کاالیی است که خریده می
شود .خواننده می خواهد در یک شعر خودرا بیابد .یا می خواهد بداند شاعر چگونه جهان را می بیند و در
این دیدن خودرا سهیم کند.
تمامی وظیفه شاعر در خدمت زبان در آمدن نیست .که زبان بدون انسان چه معنایی دارد .زبان حاصل یک
رابطه اجتماعی بوده وخواهد بود .کلمه برای شاعر چه شی £بالوسطه باشد چه با واسطه برای بیان چیزی
است و این می شود معنا.
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شاعر بیمار اسکیزو فرن نیست که مشتی کلمات را پشت سر هم ردیف کند که چه بشود.مگر جز این است که
شاعر یا دارد با خودش حرف می زند؛حدیث نفس یا بادیگران؛زمین ،آسمان،طبیعت،اجتماع،حکومت یا
معشوق و یا وطن .
مسئله در شعر بر خالف تصور براهنی زمان خطی یا مکان خطی نیست.زمان در زمان یا مکان در مکان یا
زمان ها و مکان های مدوریا بی زمانی و بی مکانی مطلق.بهرو شاعر در این البیرنت پیچاپیچ زمان ها و
مکان ها انسان است و دارد چیزی می گوید با خودش یا با دیگران و کلمه معنا دارد و پشت آن چه به
صراحت و چه استعاره چیزی یا چیز هایی خوابیده است.
مانیفست براهنی
مطلب را یک بار دیگر مرور کنیم :
-۱جا های پنهانی که هیچ کس تا کنون بدانجا نرفته است
-۲تنها شاعری که به نوشته فکر می کندجرئت و شهامت رفنت بدان جا را دارد
-۳زیبایی واقعی در آن منطقه پر خطر است
-۴و حاال این اتفاق افتاده است .واقعه ای که در حافظه،دستور،شعر ،فرهنگ ،هنر و عرفان ایرانی بیاد
ندارد.و حاصل این واقعه بزرگ یک شعر است و اضافه شدن ضمیر مفعولی اول شخص به چند فعل
است»از هوش می «براهنی.
حال این شعر را بدون آن که بگوئیم از آن کیست برای یک آدم شعر شناس با حداقل شعور متعارف بخوانیم و
بپرسیم آنچه که شنیده است چیست؟
نگاه کنیم دو سطر پایانی که علی القاعده اوج شعر باید باشد
»افتادنی که مرا می افتدهنگامه منی که می افتدمعشوق جان به بهار آغشته منی ،منی ،منی که مرا می افتد
ومی روم از هوش می

منی

اگر تو مرا

تو شانه بزن زانو!

منی

از هوش می

و«

حاال این را مقایسه کنیم با شعری که براهنی از شاملو بعنوان دلیل آورده است:
هنگام آن است که دندان های ترا
در بوسه ای طوالنی
چون شیری گرم
بنوشم
آیا در این بوسه طوالنی خواننده شریک شاعر نیست ؟حاال برگردیم به شعر براهنی و ببینیم چه احساسی
داریم و برویم به سراغ ترکیب کلمات ،معنای شعرو از خود بپرسیم این شعر چه بود؛عاشقانه بود یا روایی ،یا
ارگانیک ،یا وصفی.
ببینیم براهنی چه می گوید:
»نَحرم کنند اگر همه می بینند که تو نگاه گلوگاه پنهان منی«
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شاعری که آن ضمیر اول شخص مفعولی را به آخر فعل می چسباند به دیدن معنای دیگر می دهددیگر در
اینجا معشوق از ترکیب چند ابژه زیبای خارجی تشکیل نشده ،گلو گاهی که معشوق را می خواندو آن »میم
«که به آخر فعل به آن صورت می چسبد به درون گلوگاه هم ،دیدن را نسبت می دهد.گلوگاه آن نگاه را
نداشته باشد،نمی تواندبخواند» .تو«آن »نگاه گلوگاه پنهانی «شاعر است .نَفَ ِ
س عشق در شعر شاملو،آن
شعر بسیار خوب »شیر و دندان «بیرونی است  .این جا نَفَس درونی است  .اگر نَحر کنند آن نگاه پنهانی را
می بینند .عشق قلمرو دیگری پیدا کرده است «.
مشکل براهنی در این است که می خواهدهم نظریه پرداز شعر پُست نیمایی باشد و هم شاعری پُست
نیمایی .
اگر براهنی به ترسیم خط آینده شعر پُست نیمایی می پرداخت و اجرای آن را به عهده دیگران می گذاشت تا
حدود زیادی نظریات او قابل تعمق بود .درست مثل این است که دانشمندی بیاید برای حل بحران انرژی
بگوید:می توان از ماشین هایی با سوخت آب استفاده کرد .این نظر جدا از عملی بودنش قابل تعمق است و
کسی نمی تواند این دانشمند را بخاطر عملی نبودن نظریاتش مذمت کند.
براهنی می گوید :باید به جاهای پنهان زبان فارسی رفت  .باید زمان ها را بهم زد یا مکان در مکان شد .یا
دستور ونحو را بهم ریخت.باید ضمیر اول شخص مفعولی را به آخر فعل اضافه کرد و در یک کالم راه برون
رفت از بن بست شعر نیمایی و شاملویی یعنی این و شعر آینده شعر وصفی،ارگانیک و روایی نیست .تا این
جا ما می توانیم با براهنی همراه باشیم نه هم رای.اما وقتی نمونه شعر آینده را می آورد دیگر نه همراهیم ونه
هم رای .
»نَحرم کنند اگر همه می بینند که تو نگاه گلوگاه پنهان منی«
نه دیدن متفاوتی به ما می دهد،نه عشق متفاوتی و نه نَفَسی.نقد شاملو این شعر نیست .
ادامه دهیم
»مسئله این است که چگونه شعر از طریق جابجا سازی بوجود می آید .برای این کار الزم است وظایف آحاد
دستوری جمله ،جابجا شوندسطر سوم از آن هشت سطر مثال این جا بجا سازی قرار گرفته است :
»اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز «
تنها در یک شعر می تواند یک اسم شبیه یک صفت از یک فضای ذهنی دیگری بشود »اسب«فضا می
سازد »،شبیه«هم یک فضای دیگر ،وقتی که این سه کلمه کنار هم گذاشته می شود فضا های اطراف آن ها
از خود آن ها اهمیت بیشتری پیدا می کند .بافت کلمات از خود کلمات اهمیت بیشتری دارد».سبز«»،سین«،
و »ز«های دیگر را تداعی می کنند .جمله فاقد فعل رسمی است و به همین دلیل»سکوت«»،سرریز«»،ساز«
تک تک یا باهم بی آن که فعل باشندنقش فعل را بازی می کنندولی چون فعل نیستندجمله بی فعل می
ماند .چیزی که بی فعل بماندفاقد زمان فعلی هم می ماند در نتیجه سطر تعلیق صوتی و زبانی و غیر
دستوری و غیر نحوی شعر پیدا می کند  .شعر درفضای اطراف کلمات،در بی وزنی و در جهانی فاقدقدرت
جاذبه زمینی در فضایی بی پایان سیر می کند .زیبایی درونی از آن بی معنایی آن بوجود آمده است .لذت
هنری هر گونه حالت »هرمنوتیکی«و معنی بخشی را از آن گرفته است .مخاطب این شعر لذت است«.
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براهنی می گوید:
این شعر فاقد فعل رسمی استفاقدزمان فعلی استفاقد معناستکه همه این ها درست است .و ناگهان نتیجه می گیردکه زیبایی درونی از آن بی معنایی بوجود می آید و لذت
هنری هرگونه معنا بخشی را از آن می گیرد و مخاطب این شعر لذت است.
این حرف ها یعنی چه؟چگونه از بی معنایی زیبایی بیرون می آید.؟چند کلمه بی ارتباط در کنار هم چگونه
لذت بخش است ؟وقتی ارتباطی در میان نیست تاثیر و تاثر چگونه شدنی است .؟
خواننده باید ابتدا با شعر ارتباط بگیرد  .اگر براهنی می گفت:
اسب سبز
که از آن ستاره آمدی
به آن سرسرا
سکوت سرازیر ساز
این می شد مبنایی تا خواننده به اسب سبزی فکر کندکه از ستاره ای دور آمده است و قرار است به سر
سرای سکوت سرازیر کند .و در این فضا و فضا های اطراف آن فکر کند.برای برگرداندن زبان به خود آن
گونه که براهنی می اندیشد باید راه دیگری جست و گرنه با ردیف کردن کلماتی معلق در ابهام و گسست،
زبان هزار سال دیگر بخودش بر نمی گردد .
حل بحران شعر نیمایی و شاملویی با حذف فعل و فاعل نیست و اگر مخاطب فقط لذت باشد که یکی از
اهداف شعر می تواند لذت باشد از اسبی شبیه سبز لذتی گریبان کسی را نمی گیردمگر آن که قرار باشد
لذت را هم بگونه ای دیگر معنا کرد .و یا همراه ده سطر شعر  ۵۰صفحه شرح ماجرا مکتوب کرد که اسب
یعنی چه ،شبیه سبز یعنی چه.چرا فاعل نیست .چرا بی زمانی و بی مکانی است .
ادامه دهیم:
»کلمات را جنس به جنس بکنید،از آن ها سلب جنسیت بظاهر ذاتی آن جنسیت بکنیدو آن ها را بسوی
جنسیت دیگر برانید .و برای آن ها دستوری از جنس دیگر بنویسیدکه جدا از جنسیت دستور زبان ویا
»پارودی«و مسخره آن جنسیت دستوری است  .آن وقت زبان از توصیف ،از تقلیددست بر می دارد از
دکارتیسم دست می کشد ،دستور را بعنوان فراروایت پشت سر می گذاردو هر شعر دستور جدیدی برای شعر
گفنت و نوشنت آن شعر می شود «.
آنالیز کنیم این بخش را:
کلمات را جنس به جنس کنیداز کلمات سلب جنسیت کنید-برای کلمات دستور دیگری بنویسید
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آن وقت چه اتفاقی می افتد؟زبان از توصیف و تقلید دست می کشد .دکارتیسم را پشت سر می گذاردو هر
شعر دستور جدیدی برای شعر گفنت می شود .پس ما بازای هر شعر یک دستور داریم .و تکلیف خواننده
برای فهم و درک آن شعر با کرام الکاتبین است.و حاصل تمامی این جنس به جنس کردن و سلب جنسیت
کردن و دستور جدید نوشنت بشود چه ؟چیزی شبیه »اسبی شبیه سبز«.
براهنی اگراز زاویه دیگری مسئله را طرح می کرد راه حل بهتری می یافت.
پرسش این است چرا یک خواننده یک شعررا می خواندوبدنبال چیست .؟
بگذریم از این مسئله که شعر نو شعر عوام نیست شعر الیت هاست .بهمین خاطر یک کتاب شعر از مرز دو
هزار تیراژ نمی گذرد .فرض کنیم آن طور که براهنی می گوید خواننده دیگر بدنبال معنا نیست از شعر های
وصفی و روایی هم خسته شده است .بدنبال لذت است .اما گام نخست رسیدن به لذت چیست ؟.درک متقابل
از شعر است .چگونه؟
اگر قرار باشدکه مدام کلمات سلب جنسیت شونداز جنسی به جنس دیگر نقل مکان کنندو مدام تابع دستوری
جدید باشند این رابطه چگونه برقرار می شود برای نمونه جز  ۸نمونه براهنی ما هم  ۳نمونه بیاوریم ؛
-۱از شعر پس از دیدار
شب برف ها را با برگ ها

با آفتاب

با هم خوردیم

یادت هست ؟

-۲از شعر مهربانی
ریز بنفشه های آقای زندگانی سرسبز احترام بر انگیز را یک یک برشمردم
-۳از شعر بهار
ریشم را تراشیدم
سبیلم به رنگ کوه قدیمی است
واشک ششهایم از چشم هایم بیرون می ریزد
ادامه دهیم
»آن چشم ها،فضای سینه من -بودا-را-دید؟یادت هست ؟
براهنی در توضیح این شعر می گوید؛بین آن چشم ها و یادت هست فاصله ای داریم که رسیدن چشم ها به
یادت هست را عقب می اندازدهمین عقب اندازی خیلی چیز های دیگررا عقب می اندازد.
از سویی دیگر چشم ها فضای سینه من بودا را دیدمی شود که خواننده از آن حافظه ای نداردپس در یاد
مخاطب نمی ماند.یک جمله استفهامی بعنوان معنای ظاهری »چشم ها«ولی در واقع جابجا کننده چشم ها
درون یک جمله استفهامی دیگر قرار گیرد.سئوال در سئوال سطر شعر را به درون زبان می راند«.
یک سطر شعر یک صفحه توضیح برای فهم خواننده که فرجام نهایی آن چه خواهد بود و ناگهان همین یک
سطر کلید بسیاری از راز های شعر پست مدرن می شود :
 -۱شعر بزرگترین اتفاقی است که برای زبان می افتد .یعنی زبان بعنوان زبان برای زبان مطرح می شود
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-۲ذهن زبان از ارجاع به بیرون و تکرار و تقلید بیرون از ابژه قرار دادن چیز های دیگر دست می کشد .و
صرفا ً به بیان مکانیسم هایی می پردازد که حافظه زبان انگاراز آن ها پاک شده است .
-۳در اینجا زبان چند شکلی می شود و چند زبانی می شود یک شعر را یک شاعرنمی گویدبلکه شاعر ها می
گویند
-۴زبان می شود منبع و ریشه لذت «
براهنی در توضیح شعر بعدی اش»بریک گلیم خدارا خواهم برد«
به احکامی دیگر می رسد:
حافظه زبان اعتیادی باید مختل شودجنونی که به زبان دست می دهد عین سالمت استاز کاالیی شدن زبان ،از شيئی شدن زبان،از کشیده شدن زبان بسوی فحشای زیبایی ظاهری آن بایدممانعت کرد
شعر هرگز بدنبال آفریدن معنا نیست.توهمات معنا شناختی در ذات شعر است«
آدمی متحیر می شود که براهنی چگونه از یک سطر شعر این آراء را استنتاج می کند.گزاره ای شدیدا ً
نا شاعرانه وبی معنا .
»بریک گلیم خدا را خواب ندیده است خدا خوابش برده است«.و خواننده نمی فهمد چرا .؟چون با شیی شدن
زبان و زیبایی ظاهری زبان که یک نوع فاحشگی است باید مبارزه کرد.
اگر شعر دنبال معنا نیست.پس دنبال چیست.؟
این که شعر بزرگترین اتفاقی است که برای زبان می افتد یعنی چه؟زبان بعنوان زبان بچه کار انسان می آید
.آیا ما بسوی بازی با کلمات کشیده نمی شویم و در هزار توی واژه هایی بی معنا گم نمی شویم .؟
زبان در زندگی انسان چه نقشی دارد.انسان چرا احساس کرد باید حرف بزند .و زبان حاصل چه بود؟آیا
ذهن زبان نیاز به ارجاع به بیرون و اُبژه ندارد.پس مفاهیم چگونه بوجود می آیند.مگر زبان چیزی جز مفاهیم
است و مفاهیم چیزی نیست جز انتزاع ذهن از مابازا خارجی یعنی اُبژه.
وبراستی کشف و شهود شاعر در زبان چیست ؟جز آنست که با مفاهیمی قابل فهم که ما بازاء خارجی دارد
یا الاقل خواننده با عرقریزان روح می فهمد که بالخره مابازاء خارجی آن چیست توضیح بدهد،وصف کند،بیان
کند،روایت کند وموقعیت انسان را بطور کلی و یا نشان بدهد موقعیت شاعر را در جایی که ایستاده است و
دارد هستی را در کلیت یادر جزئیتش می نگرد .واگر این وصف یا روایت یک پدیده ،یک حادثه یا یک زیبایی
نباشدچه خواهد بود .آیا مصرف کننده یا خواننده این شعر کسی جز انسان است
ادامه دهیم:
بینم َم
»ببین !آری ببین تو مرا ببین تا ته ببین !اگر تو مرا نبینی من هم نمی َ
با وسعت نگاه برگشته به درون،به درون برگشته،تا ته ببین،تو شانه بزن زانو!
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اگر تومرا

تو اگر مرا نخوابانی من هم نمی خوابانمم نمی بینمم

حاالبیا شانه بزن زانو«

این ابداع واژه و بهم ریخنت هندسه کلمات چه معنایی دارد؟چگونه به زیبایی زبان می افزاید؟چگونه به لذت
منتهی می شود .از معنا داربودنش می گذریم .آیا این شعر و شاعر نیاز به فهم و رابطه با خواننده خود
ندارد.
ببینیم خود براهنی چه ارزیابی از این شعر دارد:
»زبان را زیرو روکردن،تا ته دیدن،دراین صورت نگاه وسعت پیدا می کند و می شود نگاهی برگشته به
درون….
در شعری از این دست بعضی جمالت را یک شاعر می گویدبعضی جمالت را شاعری دیگر،شعری که چند
شاعرآن را می گوید.چرا که منطق های نحوی مختلف و متضاد درآن دیده می شود….حاالبیا تو شانه بزن
زانو…چنین جمله ای فقط در زبان وجود خارجی دارد …اما دراین شعر نیما که می گوید:
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر
بپای سرو کوهی دام
نیما طبیعت را مهمتر از زبان می داند….زبان در دو سطر آخر شعر سرپیچی از مطلق های دستوری،نحوی
و معنا شناختی و طبیعت گرایی وواقعیت گرایی و ارجاع پذیری ورویت پذیری و توصیف پذیری را به اوج می
رساند… .با پایان دادن شعر به حرف »و«با فتحه ،زبان را به آغاز خاستگاه صوتی و کتابتی آن می رساند
….این شعر بطور کلی از سنت کالسیک از سنت نیمایی و از سنت قبل از خود بریده و از طریغ خود آفرینی
به جلو پرتاب شده است «
ادامه هیم:
یکی به سینه فشرد عکس کهنه ای از صورت تورا تا ته باغ

گریست

و های های شبیه من
هزار سال
هله م
هله
هه ه
در شعر»هَه ه«در ترکیب سه زبان ،بویژه اصوات زبان شعر ساخته شده است.سه شاعر با تداخل در یکدیگر
برای گفنت شعر شرکت کرده اندهر شاعر بمنزله یک راوی است…سطر اول ترکیب جدید اوزان مختلف است
و نحو های مختلف…بعد چهار سطر کوتاه آورده می شود
در شعر نیما زبان وسیله وصف طبیعت و وسیله ارائه روایت است  .در شعر شاملو زبان وسیله بیان خود برای
طبیعت بیرونی و خود درونی بود…ولی سال ها ممارست بما یاد داده است که به زبان به صورت پدیده ای
نگاه کنیم که اوالوسیله نیست و ثانیاًدر هر نوبت که ما از آن برای شعر استفاده می کنیم آن به درون خود بر
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می گردد و چیز غیر قابل پیش بینی که تمامی قوانین را باید بهم بزندحتی قوانین سنتی خودرا دستور و نحو
سنتی خودرا تا زبانیت خودرا بعنوان تجاوز ناپذیر ترین اصل شاعری حفظ و بسوی آینده پرتاب کند .
چگونه می توان باور کرد که در شعر نیما و شاملو زبان وسیله است و در شعر
هزار سال
َه َله ْم
َه َله
هَ هْ
زبان به زبانیت خودبر گشته است و دیگر وسیله نیست.
این حکم با این مصداق خارجی ،آن نقشه و این ساختمان وآن نقد از نیما و شاملو قانع کنند نیست .
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ثقل زمین کجاست؟
سرودهای خفته ـخسرو گلسرخی
۱
در رود های جدایی
ایمان سبز ماست که جاری ست
او می رود در دل مرداب های شهر
در راه آفتاب
خم می کند بلندیی هر سرو سرفراز
بند نخست
رودهای جدایی ،رودهایی که هر سر و سرافراز را خم می کند.
ایمان سبز شاعر در آن جاری است.
این ایمان در شهر که اکنون مردابی است فرو می رود .اما راه ،راه روشنایی و آفتاب است.
در این بند چند مؤلفه وجود دارد:
 -۱شهر،
 -۲جامعه
 -۳ایمان
شهƒری کƒه بƒه یُƒمن کƒودتƒای امƒریƒکایƒی ـ انƒگلیسی ،ارتƒجاعƒی شƒاه بƒه مƒردابƒی مƒحض تƒبدیƒل شƒده اسƒت .و فƒاصƒله
ه ƒƒای ƒƒی ک ƒƒه ن ƒƒاش ƒƒی از شکس ƒƒت ،ی ƒƒأس و ارع ƒƒاب اس ƒƒت .و در ای ƒƒن م ƒƒیان ای ƒƒمان س ƒƒبزی اس ƒƒت ک ƒƒه در راه آف ƒƒتاب ج ƒƒاری
است .و می آید تا این فاصله را پر کند و مرداب شهر را به دریایی زالل تبدیل کند.
۲
از خون من بیا بپوش ردایی
من غرق می شوم
در برودت دعوت
ای سرزمین من
ای خوب جاودانه برهنه
قلبت کجای زمین ست
که باد های همهمه را
اینک صدا زنم
در حجره های ساکت تپیدن
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بند دوم
شƒاعƒر بƒه دنƒبال قƒلب سƒرزمƒین بƒرهƒنه اش مƒی گƒردد تƒا حجƒره هƒای سƒاکƒت آنƒرا بƒا بƒادهƒای هƒمهمه بƒه تƒپیدن وادارد .و
از سرزمین اش می خواهد تا در این سرمای بیپاسخی به دعوت او ،از خون او ردایی بپوشد.
در این بند نیز سه مؤلفه باقی است:
ـ قلب گمشدۀ سرزمین
ـ بیپاسخی به یک دعوت
ـ و خون شاعر
شاعر به دنبال قلب ساکت و گم شدۀ سرزمین اش می گردد تا با خون خودش آنرا به تپیدن دعوت کند.
خطاب شاعر در اینجا یک خطاب تبیینی است .به کسانی که برهنگی سرزمین خود را می بینند و لب فرو می
بندند.
۳
در من همیشه تو بیداری
ای که نشسته یی به تکاپوی خفنت من
در من
همیشه تو می خوانی هر ناسروده را
این چشم های گیاهان مانده
در تن خاک
کجای ریزش باران شرق را
خواهد دید؟
اینک
میان قطره های خون شهیدم
فوج پرندگان شهید
با خویش می برند
غمنامه شگفت اسارت را
تا برج خون ملتهب بابک خرم
آن برج بی دفاع

بند سوم
بƒا ایƒن هƒمه در جƒان شƒاعƒر سƒرزمƒین او بƒیدار اسƒت و هƒر نƒاسƒروده را مƒی خƒوانƒد چƒون چƒشمان گƒیاهƒانƒی کƒه در تƒن
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خاک مانده است.
و ناگاه از سرزمین خویش محل ریزش باران شرق را می پرسد و در چنین حال و هوایی شاعر از
پرندگانی سخن می گوید که از خون شهید برمی خیزند تا غمنامه اسارت این خاک را به برج بابک ببرند.
برجی که در فرجام نهایی بی دفاع ماند .و به اشغال تازیان درآمد.
مؤلفه های شاعر از این بند:
 -۱سرزمین،
 -۲خون شهید و
 -۳اسارت است
سƒرزمƒینی کƒه غƒمنامƒۀ اسƒارتاش را تƒنها خƒون شƒاعƒر و یƒا کƒبوتƒرانƒی کƒه از خƒون او بƒرمƒی خƒیزنƒد مƒی تƒوانƒند بƒه
برج بی دفاع بابک آن سردار همیشۀ تاریخ ببرند.
سؤالی که در این بند نهفته است در داستان بابک باید یافت.
س ƒƒرداری ای ƒƒران ƒƒی ک ƒƒه  ۲۰س ƒƒال ب ƒƒرای آزادی م ƒƒیهن خ ƒƒود از اس ƒƒارت ت ƒƒازی ƒƒان ج ƒƒنگید و در ف ƒƒرج ƒƒام ک ƒƒار در ب ƒƒارگ ƒƒاه
خ ƒƒلیفه ص ƒƒورت ب ƒƒه خ ƒƒون آغش ƒƒته ک ƒƒرد ت ƒƒا دش ƒƒمن ت ƒƒصور ن ƒƒکند زردی ص ƒƒورت او از ت ƒƒرس و زب ƒƒون ƒƒی او در ب ƒƒراب ƒƒر م ƒƒرگ
است.
۴
این سرزمین من است
که می گرید
این سرزمین من است
که عریان است
باران دگر نیامده چندی ست
آن گریه های ابر کجا رفته است
عریانی کشتزار را
با خون خویش بپوشان
قطعه چهارم
در ایƒƒن قƒƒطعه شƒƒاعƒƒر از گƒƒریسƒƒنت سƒƒرزمƒƒین خƒƒود بƒƒرای مƒƒا مƒƒی گƒƒویƒƒد .سƒƒرزمƒƒینی کƒƒه عƒƒریƒƒان اسƒƒت و ایƒƒن عƒƒریƒƒانƒƒی ،بƒƒه
خƒاطƒر خƒشکسالƒی و نƒیامƒدن بƒاران اسƒت پƒس شƒاعƒر وقƒتی عƒریƒانƒی سƒرزمƒین اش را مƒی بƒیند تƒصمیم مƒی گƒیرد تƒا
با خون خویش عریانی سرزمین اش را بپوشاند.
۵
این کاج های بلندست
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که در میانه جنگل
عاشقانه می خوانند
ترانه سیال سبز پیوسنت
برای مردم شهر
نه چشم های تو ای خوب تر زجنگل کاج
اینک برهنه تبرست
با سبزی درخت هیاهو
قطعه پنجم
در مƒƒیانƒƒۀ جƒƒنگل مƒƒردانƒƒی کƒƒه چƒƒون کƒƒاج هƒƒای بƒƒلند ،سƒƒرفƒƒرازانƒƒه عƒƒاشƒƒقانƒƒه مƒƒیخوانƒƒند .چƒƒه مƒƒیخوانƒƒند؟ سƒƒرود اتƒƒحاد و
یگانگی مردم با هم.
۶
ای سوگوار سبز بهار
این جامه سیاه معلق را
چگونه پیوندی ست
با سرزمین من؟
آن کس که سوگوار کرد خاک مرا
آیا شکست
در رفت وآمد حمل این همه تاراج؟
قطعه ششم
در ایƒن قƒطعه شƒاعƒر از کƒسی کƒه سƒوگƒوار بƒهار اسƒت مƒیپƒرسƒد کƒه جƒامƒه سƒیاه چƒگونƒه بƒا سƒرزمƒین او پƒیونƒد یƒافƒته
است.
و بالفاصله می پرسد آیا آنانی که میهن او را سوگوار کرده اند.آیا در تکرار تاراجشان شکست نخوردند.
۷
این سرزمین من چه بی دریغ بود
که سایه مطبوع خویش را
بر شانه های ذواالکتاف پهن کرد
وباغ ها میان عطش سوخت
و از شانه ها طناب گذر کرد
این سرزمین من چه بی دریغ بود
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قطعه هفتم
در ایƒن قƒطعه شƒاعƒر از بƒیدریƒغی مƒیهن اش یƒاد مƒی کƒند .مƒیهنی کƒه حƒتی سƒایƒه مƒطبوع خƒویƒش را بƒر شƒانƒه هƒای
شاپور که از شانه های اسیرانش طناب گذر می داد پهن می کند.
در روزگاری که باغ ها در بی آبی میسوختند و از شانه های مردم طناب گذر می دادند.
۸
ثقل زمین کجاست؟
من در کجای جهان ایستاده ام؟
باباری از فریاد های خفته و خونین
ای سرزمین من
من در کجای جهان ایستاده ام؟

قطعه هشتم
شاعر این هفت بند را پشت سر می گذارد تا به سؤال یگانه خود برسد :ثقل زمین کجاست.؟
چرا شاعر به دنبال مرکز زمین می گردد؟
برای آن که نسبت خود را با مرکز هستی تعیین کند.
به چه منظور؟
تا بداند که باید در این لحظه او به ضرورت هستی و تاریخ چگونه پاسخ دهد.
سؤالی که در همۀ زمان ها و همۀ مکان ها برای تمامی آدمیان مطرح است سؤالی همه مکانی و همه
زمانی.
بر دوش او باری از فریادهای خفته و خونین است .شاعر به دنبال مرکز جهان می گردد تا این بار را بر
زمین بگذارد؛درست بر ثقل زمین .وبه ناگاه از خود و از ما می پرسد که او در کجای جهان ایستاده است.
پرسشی همه زمانی وهمه مکانی .پرسشی که انسان مسئول مدام از خود می پرسدتا با تعیین جای خود
در هستی به آنچه که ضرورت های تاریخی از او طلب می کند پاسخ دهد.
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داستان یک شعر؛جهانگیر خان صور اسرافیل
چون کار مشروطه باال گرفت،ارتجاع قاجاری آخرین تیر ترکش خودرا رها کرد و دست به کودتا زد .
محمدعلی شاه با کمک قزاقان روسی مجلس را به توپ بست .و در آن روز بزرگ سوسیال دموکرات های
تهران جان بازی های بسیار کردند.اما فرجام کار شکست آزادیخواهان و پیروزی ضد انقالب بود .
عده ای کشته و عده بسیاری دستگیر و عده بسیار تری از مهلکه گریختند .
دستگیر شدگان را زنجیر کردند و به باغ شاه بردند .که محمد علی شاه آنجا نشسته بود و پایگاه کودتا آن جا
بود .
از میان دستگیر شدگان سه تن را نخست کشتند  .که محمد علی شاه از آنان دلخونی داشت  .و هر سه از
سوسیال دموکرا تهای تهران بودند:
-۱جهانگیر خان صور اسرافیل -ژورنالیست
-۲ملک املتکلمین:آژیتاتور
 -۳قاضی ارداقی:آژیتاتور
دهخدا روزنامه نگار که با نام مستعار »دخو«در روزنامه صور اسرافیل مقاله طنز می نوشت بخارجه گریخت.
در پاریس شبی جهانگیر خان را بخواب دید.جهانگیر خان  ۳۴ساله بود که کشته شد  .جهانگیر خان به او
گفت»:چرا نگفتی جوان اوفتاد«که منظورش جوانمرگ شدن خودش بود .و در همان خواب دهخدا این بیت را
سرود»یادآر ز زشمع مرده یاد آٰر«.دهخدا بیدار که شد این مسمط زیبا را نوشت:
»ای مرغ سحر،چو این شب تار
بگذاشت زسر ،سیاه کاری
وز نفخه روح بخش اسحار
رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زر تار
محبوبه نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار
واهریمن زشت خو حصاری
یاد آر زشمع مرده یاد آر
ای مونس یوسف اندراین بند
تعبیر عیان چو شد ترا خواب
دل پر زشعف لب از شکر خند
محسود عدو،به کام اصحاب
رفتی بر یار و خویش و پیوند
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آزادتر از نسیم و مهتاب
زان کو همه شام با تو یک چند
در آرزوی وصال احباب
اختر به سحر شمرده،یاد آر
چون باغ شود دو باره خرم
ای بلبل مستمند مسکین
وز سنبل و سوری و سپرغم
آفاق،نگار خانه چین
گل ،سرخ و به رخ عرق زشبنم
تو داده زکف قرار وتمکین
زان نو گل پیشرس که در غم
نا داده به نارشوق تسکین
از سردی دی فسره ،یادآر
ای همره تیه پور عمران
بگذشت چو این سنین معدود
وآن شاهد نغز بزم عرفان
بنمود چو وعد خویش مشهود
وز مذبح زر چو شد به کیوان
هر صبح شمیم عنبر و عود
زان کو به گناه قوم نادان
در حسرت روی ارض موعود
بر بادیه جان سپرده یاد آر
چون گشت زنو زمانه آباد
ای کودک دوره طالیی
وز طاعت بندگان خود شاد
بگرفت ز سرخدا ،خدایی
نه رسم ارم،نه اسم شداد
گل بست زبان ژاژخایی
زان کس که زنوک تیغ جالد
مأخوذ به جرم حق ستایی
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تسنیم وصال خورده یاد آر
صور اسرافیل که بود
میرزا جهانگیر خان شیرازی که به خاطر روزنامه اش به صور اسرافیل مشهور است د رسال  ۱۲۹۲ه .ق .در
شیراز بدنیا امد .کودک بود که پدرش آقا رجبعلی در گذشت .در سال  ۱۳۱۱به دارالفنون رفت که همزمان با
انقالب مشروطه بود .
جهانگیر خان با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی و همکاری دهخدا)میرزا علی اکبرخان قزوینی(روزنامه صور
اسرافیل را منتشر کرد .جز این عضو حوزه مخفی اجتماعیون -عامیون تهران بود
جهانگیر خان جزء  ۸نفری بود که قبل از کودتا محمد علی شاه خواسته بود که آن ها تبعید شوند .و این نشان
از نقش موثر او در بیداری مردمان داشت .
بعد از دستگیری در روز چهارشنبه  ۲تیر ماه  ۱۳۲۶در برابر محمد علی شاه کشته شد .
دهخدا که بود
علی اکبر دهخدا در سال  ۱۲۹۷ه .ق .در قزوین بدنیا آمد .پدرش خانبابا از مالکان میانه حال قزوین بود .و
درکودکی دهخدا در گذشت .در سال  ۱۲۷۸شمسی دهخدا به مدرسه علوم سیاسی رفت .و پس از اتمام
تحصیل در وزارت امورخارجه مشغول بکار شد .مدتی به خارجه رفت و در سال  ۱۲۸۴که همزمان با انقالب
مشروطه بود به ایران باز گشت .و مدتی بعد هم کار جهانگیر خان صور اسرافیل شد.در روزنامه با نام
مستعار »دخو« در ستون چرند و پرند طنز سیاسی می نوشت  .که محبویت توده ای داشت .بعد از کودتا در
سفارت انگلیس متحصن شد .و کمی بعد به اروپا رفت .دهخدا مدتی هم سر دبیری نشریات حزب کمونیست
ایران را بعهده داشت
در دوران ملی شدن نفت از پشتیبانان مصدق بود و بعد از کودتا بشدت توسط کودتا گرا ن مضروب
شد .دراسفند  ۱۳۳۴در تهران در گذشت .
ُعماری=کجاوه
تیه=بیابان بی آب و علف
تسنیم=پُر لبالب
یوسف=یوسف پیامبر که در زندان بود
مونس یوسف=زندانی هم بند یوسف ،که یوسف با تعبیر خوابش آزادی او را نوید داد
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شرحی بر»حدیث بر دار کردن حسنک وزیر«۱
در آمد
عناصر اصلی این داستان تاریخی:
سلطان ماضی؛محمود غزنویحسنک وزیر:وزیر محمود غزنویامیر مسعود؛پسر بزرگ محمودامیر محمد ؛پسر کوچک محمود غزنویفرخزاد بن مسعود؛پسر مسعود غزنویبوسهل زوزنی:رئیس دیوان جنگ امیر مسعودخواجه احمد حسن:وزیر مسعودو پیش تر وزیر سلطان محمودبونصر مشکان؛صاحب دیوان رسالتبیهقی ؛ابوالفضل محمد بیهقی؛دستیار خواجه بو نصر مشکانعبدوس؛ معتمد امیر مسعودعلی رایض؛زندان بان حسنک و از چاکران بو سهل-احمد جامه دار ؛پیک امیر مسعود

برای فهم بیشتر داستان بردار کردن حسنک الزم است پیشاپیش به چند نکته ما واقف باشیم:
-۱در این زمان خالفت اسالمی دو شقه شده بود؛خلفای فاطمی در مصر و خلفای عباسی در بغدادو هر کدام
برای گسترش نفوذ خود تالش می کردند  .مکتب بغداد مسلمانان اسماعیلی را قرمطی می دانست که چیزی
همردیف کافر بود و ریخنت خون قرمطیان مباح بود .
 -۲نفوذ خالفت اسالمی بر غزنویان در حال سست شدن هر چه بیشتر بود با این همه محمود که خلیفه را به
چیزی نمی گرفت باز برای داشنت مشروعیت مذهبی خودرا محتاج حمایت خلیفه بغداد می دانست اما با این
همه بدش نمی آمد برای همیشه از زیر این نفوذ خالص شود .
-۳سلطان محمود دو پسر داشت .امیر مسعود و امیر محمد  .سلطان و به تبع آن حسنک وزیر تمایلی به
جانشینی امیر مسعود نداشتند  .و ریشه عداوت مسعود با حسنک به این دوران باز می گشت که مسعود
تالش می کرد نظر سلطان و حسنک را از امیر محمد بگرداند  .در همین کشاکش است که حسنک می
گوید :اگر تو شاه شدی مرا بر دار کش.
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 -۴بوسهل زوزنی در زمان مسعود متصدی دیوان عرض بود )وزارت جنگ( .بوسهل پس از مرگ محمود از
زندان گریخت و خودرا به دامغان نزد مسعود رساند که از ری عازم غزنین بود و چون در گذشته ارادتی به
مسعود داشت از نزدیکان و همه کاره او شد
بوسهل اما در زمان پادشاهی محمود ،شاعری بود که بر درگاه حسنک می ایستاد تا شعرش را عرضه کند و
سکه ای بگیرد در همین دوران است که توسط پرده دار حسنک از در گاه حسنک رانده می شود و کینه
حسنک را بدل می گیرد .
ِ
-۵احمدحسن:احمد بن حسن میمندی وزیر سلطان محمود بود .مردی سختگیر بود و از اصول سرپیچی نمی
کرد بزرگان دولت محمود از او رنجیدند و در سال  ۴۱۵از کار برکنار و در قلعه کالنجر ؛کشمیر زندانی شد
در زمان مسعود از زندان رها شد و در سال  ۴۲۲وزارت یافت .
خواجه احمد چون مغضوب و زندانی شد حسنک به وزارت رسید  .در زمان مسعود چون به وزارت باز گشت
این بار حسنک زندانی واو در پست وزارت بود.اما در دستگیری و بر دار کشیدن حسنک او نقشی نداشت .
خواجه احمد حسن از این فرو مایگی ها بری بود .
-۶محمود غزنوی ملقب به یمین الدوله ،فرزند ارشد سبکتکین بود  .در سال  ۳۸۷ه .ق .برادر خود اسماعیل را
شکست داد و خود بر تخت نشست.در سال۳۸۹عبدامللک نوح سامانی را شکست دادو بر خراسان مستولی
شد  .در سال  ۳۹۳خلف بن احمد صفاری را شکست داد و سیستان را ضمیمه قلمرو خویش کرد  .در سال
 ۳۹۶مولتان سند را تصرف کرد و در سال  ۴۰۱خوارزم را به تصرف در آوردو در سال  ۴۲۰ری و اصفهان را
از مجدالدوله دیلمی گرفت و در بهار  ۴۲۱در غزنین به مرض سل در گذشت .
-۷با فوت محمود ،امیر مسعود در همدان بود پس بزرگان دربار محمود امیر محمد را به شاهی برگزیدند که
در گوزگانان بود شهری در خراسان قدیم و چون امیر مسعود با سپاه گرانش به بلخ رسید امیر علی حاجب
امیر محمد را در قلعه کهتیز تکین آباد زندانی کرد و پادشاهی را به مسعود سپرد .
-۸مسعود پس از زندانی کردن برادر تا سال ۴۳۱سلطنت کرد ودر این سال از طغرل سلجوقی شکست خورد
وبه طرف هندوستان رفت و محمد برادر خودرا باخود برد و در سال ۴۳۲در بین راه غالمان شورش کردند و او
را کشتند و محمد برادرش را به سلطنت نشاندند امیر محمد نیز در همین سال کشته شد .
 -۹خلعت:جامه و زیور و سالح بود که سالطین به امرا می داند و کمتر از سه پارچه نبود؛دستار جامه و کمر
بند .
-۱۰حسنک:ابوعلی حسن بن میکال مشهور به حسنک.در سال  ۴۱۶پس از عزل احمد بن حسن میمندی
سلطان محمود به وزارت رسید  .در زمان امیری مسعود دستگیر و در سال  ۴۲۵به دار زده شد .
-۱۱خلیفه؛منظور القادر باهلل بیست و پنجمین خلیفه عباسی است
آغاز داستان
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امروز که شرحی می نویسم در ذکر بر دارکردن حسنک وزیر از ذی الحجه سنه خمسین و اربعمائه
روزگاری بسیارگذشته است و نشانی از روزگار فراخ سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد بن ناصرالدین
اهلل ،اطال اهلل بقاوه در میان نیست .و از بازیگران آن نمایش عظیم هم کسی در میانه نیست .
خواجه بو سهل زوزنی که بر این ستم جهد بسیار کرد در خاکست به روزگاران بسیار و نشانی از او در میان
اوراق تاریخ نیست  ،جز نامی و خاطره ای.
در صحیفه روزگار در هر زمانی مردمان بد نهاد در کارند و بر ثقل شرارت چیزی می افزایند ،چون بوسهل
زوزنی و او در پاسخ آنچه کرده است گرفتار است و تا جهان به این سیاق باقی است او وامیر مسعود و
موجوداتی از این دست بر کرده های خود باید پاسخگو باشند  ،یا حسنک و حسنک ها ازآن ها در گذرند که
از محاالت تاریخ است و یا تاریخ به کرامت بر آن ها ببخشاید و این شدنی نیست اال که کار روزگار به
سامان شود و حسنک و حسنک ها ارج خود بینند ودر پیشگاه تاریخ بر جای درست خود نشینند .
هر چند بر صاحب آن قلم و این قلم ازبوسهل ها بدی های بسیار رسیده است اما اسب تاریخ رانباید بدان
سو راند که خوانندگان این وجیزه گویند »شرم باید این پیر را که قلم به تعصب و کینه رانده است« .
بوسهل امیری محتشم بود  .از فضل و ادب هم بهره ای داشت .اما شرارت و فرو مایگی در نهاد او ریشه
داشت .چون دیگر مردمانی از این دست که در هر روزگاری بر حاشیه تاریخ در بدی و شرارت مرکب می
رانند ،و کار جهان را در مذاق مردمان نیک نهاد تلخ می کنند.
از ویژگی های او آن بود که مترصد بود تا پادشاهی بر چاکری خشم گیرد و او فرصت می یافت تا شرارت
جبّلی خودرا نشان دهد  .به میانه میدان می جست و اسب بدی را سخت و بی محابا می راند و آن چاکر را
آن می کرد که سزاوار آن نبود و بعد در هر کجا که می نشست به گزافه می گفت  »:آنچه بر آن ملعون رفت
از جانب من بود  .که من گرفتم و بستم و زدم و کشتم «.و پُر واضح بود که عاقالن در این گزافه به ریشخند
بنگرند .
بو سهل در کار بو نصر دبیر نیز حیلت ها کرد اما تیرش در هر بار به نشانه ننشست که قضای ایزد عزوجل
با بد نهادی او همراه نبود و خواجه بو نصر نیز خود مردی دور اندیش بود و در زمان پادشاه ماضی رضی
اهلل عنه جانب مسعود را همی داشت ،چون به فراست دریافته بود که بعد از محمود سلطان بزرگ ،اورنگ
پادشاهی در حصه او خواهد بود .
اما حسنک جانب احتیاط را نگاه نداشت و چون دلش با امیر محمد پسر دیگر محمود بودو اورا شایسته تر
برای نشسنت بر تخت پادشاه بزرگ می دانست پیغام های امیر مسعودرا به چیزی نمی گرفت و به عبدوس
معتمد امیر مسعود روزی گفت »:امیرت را بگوی اگر به پادشاهی رسیدی حسنک را بر دار کن  .من آنچه
می کنم به فرمان خداوند خود می کنم« .
از بخت بد ،امیر مسعود بر امیر محمد برادر خود ظفر یافت و پادشاهی از آن او شد .و فرومایگان که در هر
عهد و عصری در کنار الشه قدرت چون کفتار ها فراوانند در کار حسنک سعایت کردند و به َملک گفتند »:او
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خواست اگر شما به پادشاهی رسیدید او را بر دار کنید .پس امروز وقت کیفر دادن بد اندیشان است « .و
امیر مسعود رضایت داد.
کار چون همیشه بدست بد نهادان نهاده شد و به دستور بوسهل حسنک را از بُست به هرات آوردند  .که محل
قدرت بوسهل بود .
بوسهل حسنک را به علی رایض سپرد که یکی از چاکران او بود و در بد نهادی شهره آفاق بود .و علی رایض
بر حسنک آن کرد که دیگر فرو مایگان با امیران محتشم کنند بدان روزگار که گرفتار آیند .هر چند علی رایض
در نهان با نزدیکان می گفت من آنچه با حسنک کردم ده یک از آن بود که بو سهل گفته بود .
و مردمان به بو سهل زبان دراز کردند که» الکاظمین الغیظ و العا فین عن الناس و اهلل یحب املحسنین «.اما
بو سهل و علی رایض از جنس و جنم دیگر بودند و حشمت و شوکت دیگران را تاب نمی آوردند که بوسهل در
برابر حسنک قطره آبی برابر رودی بود .
حسنک در بلخ به زنجیر بود و بوسهل در بلخ بود در خدمت امیر مسعود تا فرمان گیرد و کار حسنک را تمام
کند .
اما امیر مسعود برای کشنت حسنک دنبال بهانه ای می گشت که در چشم خالیق راست آید .
بو سهل به نزد امیر مسعود رفت و گفت» :یافتم« و امیر پرسید ؛»بهانه چه باشد « .بو سهل گفت »:این
مرد قرمطی است  .چرا که در زمان پادشاه ماضی لوا و خلعت از قرامطه مصر گرفت و خلیفه در همان
روزگار به پادشاه بزرگ شرح حال نوشت و از او خواست حسنک را بجرم قرمطی بودن از خود براند و بردار
کند« .
اما امیر مسعود خود می دانست که چنین نیست و کینه خلیفه از حسنک آن بود که حسنک در بازگشت از
سفر حج به بغداد نرفت و خلیفه را به هیچ گرفت و این داستان برای امیر ماضی روشن بود که برای خلیفه
نوشت ؛ما خود انگشت در هر سوراخی می کنیم تا قرمطی بجوئیم .که اشارتش به قرمطی نبودن حسنک بود .
قرامطه پیروان فرقه ای از اسماعیلیه بودندکه توسط حمدان االشعث معروف به قرمط در سال  ۲۸۰ه.ق .پدید
آمدند .قرمطیان محمد ابن اسماعیل را امام هفتم و صاحب الزمان می دانستند.
و بو سهل امیر مسعود را گفت »:مردمان عوام در کار امیر چون و چرا نکنند و چشم بر دهان و زبان امیر
دارند  .و همیشه از روزگار پیشین همین بوده است وحقیت ماجرا آن باشد که امیر گوید« و امیر مسعودگفت
»:آن کنم که تو گویی «.
اما امیر مسعود به این اتهام دل محکم نداشت و دنبال شاهدی می گشت که در میان مردمان ارجی نیکو
داشته باشد  .پس عبدوس معتمد را به نزد خواجه احمد حسن فرستاد که وزیر او بودو در زمان پدرش رنجش
هایی از حسنک داشت و به او گفت »:آنچه حسنک در زمان پادشاهی ماضی به زیان من و به نفع امیر
محمد راند تو می دانی و ازآنجا که خدای عز وجل تخت و ُملک را به آسانی به من داد من از گناه حسنک
گذشته ام اما دراعتقاد این مرد تو چه می گویی که همه می گویند قرمطی است« .
خواجه ازعبدوس معتمد علت دشمنی بوسهل با حسنک را پرسید و عبدوس از سرای راندن بو سهل گفت
توسط پرده دار حسنک در روزگار گذشته و کینه ای که بو سهل از خفت آن روزگار در دل دارد  .و خواجه از
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تعجب گفت ؛سبحان اهلل.و مرادش آزردگی و کدورتی بود که در تمامی این سال ها در دل بوسهل جا خوش
کرده بود .
و اما خواجه حسن به عبدوس معتمد گفت :به امیر مسعود بگو »من از زمانی که در زندان کالنجر بودم با خود
سوگند خوردم که اگر از این قلعه جان به سالمت بردم در خون هیچ کس سخنی نگویم .اما در باب آن چه که
در آن روزگار د رمورد حسنک در افواه بود بر من حقیقتی معلوم نشد  .اما نصحیت از سلطان باز نگیرم که
اگر جز این باشد به سلطان خیانت کرده باشم .و آن نریخنت خون حسنک است که خون ریخنت کاری سهل و
ساده نیست« .
عبدوس پیغام خواجه احمد وزیر را به امیر مسعود رساند و امیر مسعود گفت »:به خواجه بگو در مورد حرف
هایش اندیشه می کنم«  .اما این رویه کار بود و امیر مسعود بدنبال بهانه و بینه ای مردم پسندی می گشت
تا کار حسنک را یکسره کند اما نه آن گونه که معلوم شود به کینه و عداوت کرده های حسنک در زمان پادشاه
ماضی است .
پس امیر مسعود با بو نصر مشکان که صاحب دیوان رسالت بود مجلسی کرد تا شاید او گواه قرمطی بودن
حسنک شود .و بو نصر مشکان از سفر حج گفت و در آمدن حسنک به مدینه و وادی ال ُقری که بر سر راه شام
بود و شام تحت سیطره خلفای فاطمی بود وفاطمیان به احترام برای حسنک خلعت مصری فرستادند که او
وزیر محتشمی بود و برای فاطمیان نگاه داشت احترام او نگاه داشت احترام سلطان محمود بود  .تا به
موصل رسید از موصل بخاطر این که باید از بادیه می گذشت تا ببغداد برسد و به دیدار خلیفه برود تغییر
مسیر داد  .که بادیه می توانست جان انبوهی را به خطر بیندازد  .پس به بغداد نرفت وخبر به خلیفه رسید.
خلیفه پنداشت امر محمود بوده است پس کینه حسنک بدل گرفت و نامه به انبوه برای محمود فرستاد که
حسنک قرمطی است و باید ادب شود  .سلطان ماضی از خرفی خلیفه بر آشفت و به خلیفه آن نوشت که باید
می نوشت ؛که من به خاطر قدر شما انگشت در هر سوراخی می کنم تا قرمطی بجویم و مرادش قرمطی
نبودن حسنک بود .که او را چون برادر خود دوست می داشت .و در آخر خلعت مصری به بغداد فرستاده شد
تا بسوزانند و دل خلیفه آرام گیرد .خلیفه خلعت مصری را سوزانداما دلش در مورد حسنک قرار نگرفت تا
سلطان بزرگ به سرای باقی رفت .
و تیر امیر مسعود برای تراشیدن شاهد موجه ای دیگر به سنگ خورد .
پس محتشمان را بخواند تا در حضور جمع حسنک تمامی دار و ندار خودرا بنام امیر مسعود کند به قباله و
در ازایش وجهی ناچیز ستاند که صورت معامله شرعی باشد .
پس دیگر روز حسنک را بیاوردند در میان سربازان بسیار بی بند و زنجیر  .حسنک لباسی به قاعده پوشیده
بود جبه ای سیاه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نیشابوری بر سر و مو هایی مرتب در زیر دستار و موزه
ای میکائیلی به پا .
والی حرس و علی رایض او را به طارم بردند که پیشاپیش بزرگان در آن جا جمع شده بودند .
خواجه بزرگ احمد وزیر به احترام برخاست  .پس همه تبعیت کردند اال بوسهل که نیمه برخاست و خواجه
احمد به او گفت »:در همه کارها ناتمامی«  .و بوسهل به ناچار تمام قد برخاست .
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بعد خواجه احمد از حسنک حالش را جویا شد و پرسید با روزگار چه می کنی ؟.
حسنک خویشنت داری کرد و گفت »:جای شکر است « .و خواجه حسن گفت»:دل شکسته نباید بود که برای
مردان چنین احوالی پیش می آید .اما همیشه امید رحمت هم هست« .
بوسهل طاقتش طاق شد و به خواجه حسن گفت»:آیا سزاوار است که با این سگ قرمطی که بزودی به فرمان
خلیفه بر دار خواهد شد خواجه این گونه سخن گوید «.؟
خواجه حسن به خشم در بوسهل نگریست و حسنک گفت»:سگ ندانم که کیست  .اما اگر مراد منم همه می
دانند که خاندان ما از حشمت و نعمت در جهان هیچ کم نداشته اند و تا امروز کارهای بزرگ را رقم زده ام .
اما عاقبت آدمی مرگ است  .و اگر امروز مرگ من فرارسیده باشد کس نتواند ممانعت کند و دار و جز آن هم
مهم نیست .اما راجع به این خواجه که روزگاری برای من شعر می گفت و بر در سرای من می ایستاد تا
شعرش را عرضه کند و خود به روزگاری بجرم قرمطی بودن در زندان بود .و امروز مرا سگ قرمطی می نامد
حرفی نیست و این تمامی از عجایب روزگار است «.
وبو سهل خواست زبان به زشتی برد که خواجه حسن او را باز داشت و به او گفت» :این مرد پنج و شش ماه
است که در دست شماست  .از این جا که فارغ شد با او هرچه خواهی بکن  .اما در این مجلس ترا حق
گستاخی نیست «.
پس محرران قباله ها را تک تک بنام خواندند و نبشتند و حسنک با گرفنت وجهی ناچیز آن ها را بنام امیر
مسعود کرد .و رویه کار آن بود که این معامله به طوع و رغبت است اما عاقالن جهان نیک می دانستند که
معاملتی در کار نیست  .معامله ،معامله داغ و درفش و چوبه دار با اسیری در بند است .
چون از گرفنت قباله فارغ شدند حسنک به خواجه حسن گفت »:به روز گار سلطان محمود در باب شما حرف
های بیهوده می زدم.که همه خطا بود اما چاره ای در فرمانبرداری نبود  .وزارت را هم بعد از شما به زور بمن
دادند اما خود بدان رغبتی نداشتم.اما من بر علیه شما کاری نکردم و خویشان شما را در روزگار گرفتاری
شما نواختم .با این همه بر هر عقوبتی از جانب سلطان مقرر شود آماده و راضیم .و دست از جان شسته
ام .اما نگران خانواده خود هستم .باشد که خواجه به خاطر همه چیز مرا حالل کند « .و بگریست  .و خواجه
حسن نیز آب در چشم شد  .گفت »:از من بحلی و نومید نباید بود که بهبود و گشایش ممکن باشد  .و من با
خدای خود عهد می کنم که خانواده ترا مواظبت نمایم «.
پس حسنک برخاست .و همه برفتند .
وقتی گزارش این نشست به امیر مسعود رسید امیر مسعود بو سهل را سرزنش کرد که چرا احترام وزیر و
مجلس مارا نداشتی  .و بوسهل گفت»:وقتی ستمی که در روزگار محمود با شما کرد و به یاد من آمد صفرا
بجنبید و دیگر چنین نکنم«  .و بوسهل نیک می دانست که این رویه کار است و امیر مسعود از رفتار او
بسیار خشنود تر است تا آن چه خواجه حسن با حسنک کرد .
آن شب بو سهل به سرای خواجه حسن رفت تا مبادا خواجه نامه ای به امیر مسعود بنویسد و شفاعت کند .
خواجه حسن بر آشفت و گفت »:با آنچه شما و دیگران در حق حسنک کردید نامه نوشنت و درخواست شفاعت
حاصلی ندارد و این کار شما بسیار زشت است «.
27

امیر مسعود وبو سهل برای بر دار کردن حسنک شاهد موجهی نیافتند پس بناچار به این فکر رسیدند که به
دروغ دو پیک فراهم کنند که از جانب خلیفه آمده اند و فرمان سنگسار حسنک را به جرم قرمطی بودن با خود
آورده اند .
چون همه چیز فراهم شد امیر مسعود برای آن که نشان دهد در این جنایت سهمی ندارد به شکاری سه روزه
رفت  ،با ندیمان و خاصگان و مطربان  .که او مسرور بود به کشنت حسنک و انتقام خودرا از گذشته گرفته بود
پس در کنار مصالی بلخ چوبه داری زدند و بوسهل خود بر کناره ای ایستاده بود و سوارانی در پی حسنک
فرستاد.
حسنک را بیاوردند و از بازار عاشقان گذر دادند .که بازاری بلند آوازه بود در بلخ .و از آنجا به مرکز شهر
آوردند  .در آنجا میکائیل شوهر خواهر ایاز غالم محبوب سلطان ماضی سوار براسب منتظر بود تا حسنک
پیدا شود و او را دشنام گوید وبگوید »:خائن و مزدور«.
و حسنک در وی ننگریست .که ارزش نگاه کردن و پاسخ دادن را هم نداشت .که در هر روزگاری از این دست
موجودات بسیارند که در پی زمین خوردن محتشمی سنگی بر او زنند و با ظلم همراهی کنند تا روزگاری بکار
شان آید .
حسنک را به پای چوبه دار آوردند و آن دوپیک دروغین هم بر دو سوی او ایستاده بودند که نشان دهند این
کار به فرمان خلیفه است و امیر مسعود دستی در این کار ندارد .و قاریان قرآن می خواندند .
حسنک جامه از تن بیرون کردآن گونه که جالدان می خواستند  .تنی چون سیم سفید و رویی چو صد نگار
زیبا وهمه خلق به درد گریستند .
پس ُ
خودی آوردند؛کالهی آهنین و بعمد تنگ تاصورت او آزرده شود .بانگ آمد سر او آسیب نبیند برای آن
که به بغداد می رود برای خلیفه  .پس به ناچار ُ
خود را عوض کردند و در تمام این مدت حسنک به نجوا با خود
چیزی می گفت.
مدتی بعد احمد جامه دار از سوی امیر مسعود آمد و گفت»:سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته
بودی که چون ما شاه شویم ترا بر دار کنیم  .اما ما بر تو رحمت آوردیم اما فرمان خلیفه چیز دیگریست «.
حسنک چیزی نگفت  .و احساس شیرینی سراغش آمد و دانست تا این لحظه هنوز امیر مسعود خودرا پیروز
این میدان ناجوانمردانه نبرد نمی بیند و احساس می کند خدعه او در دل مردم کارگر نیفتاده و می خواهد در
آخرین لحظات این نبرد نابرابر خودرا از زشتی این جنایت مبری کند  .و گناه را به گردن خلیفه ؛القادر باهلل
بیندازد .پس خود به زشتی این کار واقف است .
ُ
خود آوردند فراخ و از او خواستند تا پای چوبه دار بدود که مردم به اعتراض گفتند »:شرم دارید که مردی را
برای کشنت به تعجیل می برید« و چیزی نمانده بود که آشوبی بزرگ بر پا شود و سواران سوی مردم تاختند
و شورش را خوابانیدند.
و جالد رسن ها را استوار ببست و آواز داد که او را سنگسار کنید  .هیچ کس دست به سنگ نبرد و باز
احساس شیرینی سراغ حسنک آمد  .نه پیک های دروغین خلیفه ونه گروه قرآن خوانان و نه داغ و درفش
گزمگان و نه تبری جویی های مدام امیر مسعود نتوانسته بود مردم را فریب دهد که او قرمطی است .
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وهمه مردم زار زار گریستند و حسنک صدای همدلی مردم را به گوش جان شنید و با خود گفت »:نیاموختی
امیر مسعود« .
پس مردمان فرو مایه را سیم دادند که سنگ زنند  .اما حسنک پیشاپیش با طناب سفت و محکم جالد بر گردن
مرده بود .
بو سهل سر حسنک از تن جدا کرد بدان عنوان که به بغداد فرستد برای خلیفه اما در خانه داشت و هنگام بزم
در مستی تمام ،سر را می آورد و نگاه می کرد و شراب می خورد .و با خود و دیگران می گفت »:سر
دشمنان چنین باید« .
حسنک هفت سال بر داربماند تا اجازه دادند او را از دار فرود آورند و دفن کنند  .اما کس ندانست که سر
کجاست و تن کجاست  .که همیشه همین گونه بوده است .
حسنک را مادری بود سخت شیر دل  .بعد از دو ماه از واقعه خبر دارشد  .جزعی نکرد بدان شکل که مادران
هنگام مصیبت کنند و گفت»:بزرگا مردا که این پسرم بود  .که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و
پادشاهی چون مسعود آن جهان «.و ماتم پسر سخت نیکو داشت .
الف و ثالث مئه و سبع و تسعون

-۱گزیده تاریخ بیهقی:به شرح و توضیح نرگس روان پور
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نامه احمد خرم آبادی
این نامه منسوب است به احمد خرم آبادی که اززندان اوین برای مادرش عزت غروی نوشته است .
عزت غروی بعد از دوندگی های بسیار نامه ای به شاه می نویسد و از شاه برای احمد تقاضای عفو می
کند  .شاه به ساواک می نویسد در صورت ندامت ،آزاد شود .ساواک احمد را می خواهد و به او شرایط عفو
را می گوید و احمد بعد از مالقات با ساواک این نامه را برای مادرش می نویسد :
»مادر خوب سالم
دست پر درد ترا می بوسم
برادرانم خوبند؟
راستی مادر جان
رفیقان عزیزی که زمن می پرسند
لطف کن عرض سالمم برسان
پدرم
آه مادردیشب
خواب دیدم پدرم بیمار است
روی مهتابی مشرف به حیاط
خفته در بستری و تب دار است
روی آن مهتابی
که به هنگام غروبان بهار
فرش می گستردی و پدر روی پتو
تکیه به پشتی می داد
وتو برروی سماور
که به یک گوشه آن می جوشید
چای دم می کردی و منو برادر کوچک تر
می دویدیم پی بازی گرگم به هوا
گرد آن باغچه پر گل و زیبا و قشنگ
آه … مادر
خواب دیدم
که غروبی است غم انگیز و بهاری دلتنگ
و درآن مهتابی
نیست جز بستر تب کرده داغ پدرم
و تو در گوشه تاریک اتاقی غمناک
زانوان را به بغل کرده و می نالیدی:
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پسرم وای خدا
گشت چه خاکی بسرم
مادر
به تو سوگند،که از بهر تسالی تو نیست
نه فقط خانه ما غمبار است
ونه تنها پدرم بیمار است
که بروجرد و لرستان
وچه گیالن و سپاهان
وچه شیراز و چه کرمان
و چه اهواز و خراسان
وچه تبریز و چه تهران
و بهر خطه در این مدخل زندان بزرگی که بود کشور ایران
روز غمبار تر از تنگ غروب است
غروب از شب تاریک
دل آزار تر و کوه و در و دشت
همه تیره و تارند
وچه بسیارند پدر ها
زکرد و ُلر و گیلک
ز ترک وعرب و فارس زبانی
که ز بیدادو ستمکاری ضحاک زمانه
که به خون خواری و خون ریزی به ضحاک زده نارو
و بسته ست زچنگیز مغول دست
ودر صحنه سفاکی و در قتل و جنایت
پاک رکورد همه تاریخ شکسته است
و در عرصه بدنامی وبی شرمی ونامردی و نامردمی از شرح گذشته است
وای مادر پیروز
زیادند پدر ها
که بداغ پسرانی که به زحمت یک عمر
بپرود جوانان
ولی زآتش رگبار مسلسل تن شان گشته مشبک
ز دق مرده ویا راهی دنیای جنون گشته و
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یا چون پدرم در شرف مرگ
به بستر شده بیمار و نزارند

باری ای مادر محبوب
پس ز عرض سالم
مطلبی با تو مرا در کار است
مادراز تو گله ام بسیار است
مطلب این است که دیروز
نگهبان در سلول مرا باز نمود
وز پایم به عطوفت ُغل و زنجیر گشود
ومرابرد به زندان
به اتاقی که در آن دژخیم بود
هان نگویی مادر
که مرا ذره ای از این سگ زنجیری زندان بیم است
باری آن مردک دژخیم که از پنجره می دید مرا
ز جا جست ودوید
تا به بیرون اتاقی که در آن بود به استقبالم
و در این طول زمان
داد چندین سالم
وبه تملق پس هر بارپیاپی می گفت:
بنده از دیدنتان خوشحالم
الغرض برد مرا توی اتاق
روی مبلی بنشاند
وه نبودی که ببینی مادر
که چسان مردک دژخیم
چو سگ ها می کرد
چاپلوسی و دم می جنباند
آنقدر البه و در مانده گی و عجز نمود
آنقدر لب به سخن بست و زنو باز گشود
جان من را به لبانم برساند
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اخر االمر چنین گفت:
بسی خوشبختم
وبه خوشبختی خود می بالم
که شمارا زعنایات ملوکانه دهم آگاهی
نامه مادرتان از شرف عرض گذشت
آریامهر عنایت کردند
وشما را به ساواک آوردند
بعد از این پست مهمی بشما بسپارند
شاید از حال به مافوق منت بگمارند
لطفا ً این نامه به توشیح مزین سازید
وخود آماده نمائيد که
در انجمن آتی ارباب جراید
به تعریف و به توصیف رموزی
که از آن گشته پدیدار
زماهیت این ملت بیدار
سخن رانده
و هر بار به این جمله تکیه نموده
وجان سخن این جاست
که در سایه این رهبر هشیار و توانست
که درسطح کشاورزی و در صنعت و بهداشت و فرهنگ
و هر چیز که در زندگی خوب توان داشت
چنان گام عجوالنه ای این ملت نوخاسته بر داشته
که تا آنچه عیان است
ایران به شمار دول راقیه پیوست
واین ملت آزاد به سر منزل مقصود رسیده است
و نیز از عمل و کرده خود
در اثرگول و فریب دول مرتجعی
که از تب این پیروزی و این نهضت ملی بهراسند
که اظهار ندامت به پشیمانی خود ساخته
شرمندگی ابراز نمائيد
و بدانید
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که از امروز در دولت واقبال و سعادت
همه جا بررخ سرکار گشوده است
مگر نه که فقط ثروت وپول است
که خوشبختی هر فرد بدان باشد و بوده است
برادر
به منو حضرتعالی چه
که اگر مردم این کشورپهناور و زرخیز
ستم دیده  ،وبی چاره و بدبخت و فقیرند و محتاج به نان اند
ولو فرض که از گرسنگی پاک بمیرند
و یا آن که فالن مردک بیمار چه سازد
و فالن عمر ویا زیدنیارد
که به تحصیل کماالت بپردازد
بس ار نکبت و بدبختی ادبار دگر هست
برادر
تو که دررشته تحصیل مهندس شده ای
و در این پست بزرگی گه از امروز بگیری
دگرت هیچ کم وکسر نداری
کنون این قلم
این نامه
به خوشبختی خود صحه گذارید
تا اینجا نکته مبهمی وجود ندارد .مهندسی دستگیر شده است  .به اعدام محکوم شده است .مادرش به شاه
نامه نوشته است و برای فرزندش طلب بخشش کرده است .به ساواک فراخوانده شده است تا در جلو
خبرنگاران از پیشرفت کشور تحت رهبری شاه سخن بگوید و این که او از طرف دشمنان این کشور فریب
خورده است .و از فردا در ساواک مشغول بکار شود .
نامه به سادگی شروع می شود  .بهمان سبک و سیاقی که همه ما برای مادران مان نامه می نویسیم ،با سالم
و احوال پرسی و پرسش از حال خواهران و برادران و دوستان .
که ناگهان با تعریف یک خواب برای مادرش خواننده را وارد فضایی دیگر می کند زندان بزرگی که نام دیگرش
ایران است .ایرانی که پدرانی بسیار از داغ مرگ پسرانشان دق کرده اند و یا در بستر بیماری دارند با مرگ
دست و پنجه نرم می کنند.و فضا ،فضای تیره و تاری است چرا؟چون آن که حکومت می کند،ضحاک است .
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اما هنوز خواننده نمی داند کاتب کیست .و این نامه از کجا نوشته شده است .تا به نگهبان و سلول و دژخیم
می رسیم .و خواننده از زندان بزرگ وارد زندانی کوچکتر اما واقعی می شود .زندانی که زندانیانش با ُغل و
زنجیر نگهداری می شوند .و در باال دست این زندان مردی است که نام ندارد بلکه شغلش نام اونیز هست .او
با نام دژخیم معرفی می شود .
در اینجا ما با عمرو زید روبرو نیستیم با یک آدم نوعی سر و کار داریم ،که جدا از نام و نشانش و جدا از
شکل و شمایلش چون موجوداتی از همین سنخ در هرکجای جهان او را به نام دژخیم می شناسیم.
دژخیم کیست
دژخیم کیست ؟یا بهتر بگویم دژخیم چیست .؟
دژخیم موجودی است مثل من و شما .نام و نشانی دارد ،و خانواده ای.درس هم خوانده است .کم یا زیادش
فرقی نمی کند  .تحصیالتش در کارش تفاوتی ایجاد نمی کند .
در خانواده اش ممکن است شوهر یا پدر خوبی هم باشد  .در محل هم ممکن است همسایه بی آزاری باشد.
صبح مثل همه آدم ها ماشینش را روشن می کندو به سر کار می رود .در کوچه به همسایه اش ممکن است
سالم هم بکند .و اگر همسا یه اش از شغلش بپرسد می گوید:کارمند دفتری ام ،در اداره ای دولتی.به زن و
بچه اش نیز همین را می گوید  .و اگر پول قلنبه ای به خانه می آورد و زنش از او چیز هایی می پرسد ،آن را
می گذارد به حساب اضافه کاری ها و حسن خلقش.
ممکن است موسیقی هم دوست داشته باشد ،ایرانی یا خارجی اش فرقی نمی کند  .گه گاه به سینما هم می
رود با عیال و بچه هایش.و اگر فیلمش هندی باشد بخاطر مصائب شاهرخ خان ممکن است همراه عیال نرمه
اشکی هم بریزد .
مذهبی نیست .ضد مذهبی هم نیست .بعضا ً با همکارانش ُدمی هم به خمره می زند  .اما به خانه که می آید
دهانش را می شوید و توبه می کند  .اگر حالش سرجایش باشد روزهای عاشوراهم سینه می زند و اشکی
می ریزد تا بار گناهانش سبک شود  .بعضا ً روزه هم می گیرد .
اما پایش که به محل کارش می رسد او کس دیگری است .او می تواند زندگی بدهد .زندگی بگیرد .آزاد
کند .زندانی کند .می تواند آدم ها را به زانو در بیاورد .می تواند آدم ها را خوشحال کند .اوقادر مطلق
است  .و او رفته رفته به این باور می رسد که خداست .و چه خیال باطلی .مگر خدا در باور مردم چه چیزی
جز این هاست .
با این همه او یک سگ زنجیری است .همان چیزی که احمد او را می داند  .او حافظ یک نظام است  .و آن
نظام به او مجوز داده است که حیات و ممات آدم ها تحت اختیار او باشد .
با این حال دژخیم احمق نیست  .او از احمد می خواهد در جمع ارباب جراید حاضر شود و به وضعیت عالی
رژیم در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اقرار کند و اعالم کند که او را دول مرتجع فریب داده
اند  .دولی که از پیشرفت کشور نگرانند.اما خود می داند که رشد و تعالی در کارنیست .
یک نوع فلسفه زندگی
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آگاهی به معنای تعهد اجتماعی نیست  .باید دید این آگاهی چگونه معنامی شود  .احمد و بازجو در درک یک
پدیده با هم اختالفی ندارند .بازجو هم معتقد است که فقر وجود دارد  .درست است که از احمد می خواهد
درجمع خبرنگاران بگوید ،فقر و گرسنگی وجود ندارد .اما این خواسنت دلیل جهل و بی خبری او نیست .این
خواسنت بر می گردد به نگاهش به زندگی .
مگر نه که فقط ثروت و پول استکه خوشبختی هر فرد بدان باشد و بوده است
خب این یک نوع فلسفه زندگی است  .مهم نیست که فقر و تنگدستی وجود دارد .مهم این است که ما جز گروه
گرسنگان و تنگدستان نباشیم .از اینجا راه او با احمد جدا می شود .هر دو یک پدیده واحد را یک جور می
بینند  .این فرق می کند با کسی که احمق است ،سیاه را سفید می بیند .بازجو به نوع خود عنصری آگاه
است اما این آگاهی در خدمت منافع فردی اوست :
به من و حضرتعالی چهکه اگر مردم این کشورپهناور و زرخیز
ستمدیده و بیچاره و بدبخت وفقیرند و محتاج به نان اند
انتخاب؛میان بهشت و دوزخ
زندگی آدمی بخودی خود فاقد هر گونه معنایی است .می خوریم .می خوابیم  .و ازدیاد نسل می کنیم.این ها
چیزی نیست که انسان را انسان می کند  .ما در این کنش و واکنش های غریزی هنوز در مرز انسان وحیوان
هستیم  .حیوان هم همین کاری را می کند که ما می کنیم  .انتخاب مرزی است که دنیای انسانی را از
دنیای حیوانی و غریزی جدا می کند  .انتخاب یک امر انسانی است .
این ما هستیم که با انتخاب هرروزه خود به زندگی معنا می دهیم .و بین بهشت و دوزخ ،فرشته و شیطان
یکی را بر می گزینیم.
از اینجا ببعد است که یکی احمد خرم آبادی می شود و در سحرگاهی تیر باران می شود و یکی هم می شود
بازجو .
مرز اینجاست ؛دقت کنید:
تو گفتی که مهندس شده امپول هرآنچه که می بایدم ،
از شاه بگیرم
از خلق خودم فاصله ای دور تر از ماه بگیرم
ای ننگ براین دانش و فرهنگ
برای چه که یکبار نمیرم
از این جاست که ما با دونوع فلسفه زیسنت روبروئیم و از دو آدم در موقعیت یکسان به دو آدم در دو
موقعیت ،مقابل و متضاد هم می رسیم .
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یکی می گوید »:بمن چه «.و کاله خودش را می گیرد تا باد نبرد .و برای او مهم این است که درجنگ گرگ ها
و بره ها .او بره نباشد و جزء اعوان وانصار گرگ باشد مهم نیست .
و دیگری می گوید:نه .اصل و اساس این رابطه گرگ وبره غلط است و باید به رابطه جدیدی از آدم ها برسیم
و خب معلوم است که برای رسیدن به چنین جامعه ای باید ستون های جامعه کهن را کشید و برای کشیدن آن
شما در گیر خواهید شد با نگهبانان این بنای کهن و آنانی که از سفره های خالی مردم ،سفر های خودرا
رنگین می کنند.
کنون مادر محبوبتجسم بکن آن صحنه و
آن فلسفه مردک دژخیم به یاد آر
و یک لحظه تفکربه حیاتی که به فرزند تو شاهانه ببخشند
و درارج و ازایش
همه شالوده انسانی از آن باز ستانند
و فرزند عزیز تو ددی باشد و
از خون زن و بچه ی این مردم بیچاره شکم سیر کند
شادتری؟
یا گویند و نویسند که:
احمد پسرت کان شرف بود
و اندر ره آزادی این ملت دربند
شجاعانه بپاخاست
و با ایده انسانی و
ایمان و شرف ُمرد
نه آزرده مشو مادر محبوب
یقین است که در زعم تو هم مرگ
به از آن زندگی ست
که با ننگ قرین است
پس ای مادر بمن گوش خبر دار
چون زآن مردک دژخیم
شروطی که گذرنامه ننگین حیات است شنیدم
به خشم آمده فریاد کشیدم:
که دیگر خفه باش احمق بدبخت
تو آنقدر خرفتی که ندانی
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که سراپای من و خلق
زنفرت شده آکنده
ازاین شاه و از این تاج و از این تخت
تو گوساله زتفاله مدفوع همین خلق کنی تغذیه وباز کنی فخر؟
که من سیرم اگر خلق گرسنه است
به من چه
تو بیچاره هنوزی که هنوز است ندانی
که مراد از تز انسانی و شالوده آن چیست
این فلسفه دد منشی در خور و شایسته ی آن نیست
تو بی شرم
وآنان که در این فلسفه همفکر تو هستند
به ظاهر همه انسان
ولی از عالم انسانی و اندیشه بدورید
شما را همگی چشم و زبان هست
ولی الل و کورید
شما روبهکان گرد سگی جمع شده استید
و صبح و شبی
همچو خدایش بپرستید
اوهم بگمانش که بودشیر
و این کشور ویرانه بود جنگل و خود نیز
خداوند وحوش است
پس ای بی شرف پست
گمانت اگر این است
که ما همچو شمائیم
که بر ملت خود پشت نمائيم
بدان فکر تباهی است
که از مغز علیل تو آن شاه تراویده و
در ایده ما نیست
و درمکتب ما شاه خدا نیست
تو گفتی که مهندس شده ام
پشت به مردم بکنم
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پست بگیرم
ومن این زندگی ددمنشی را بپذیرم
برای چه که یکبار نمیرم
ای ننگ بر این دانش و فرهنگ
تو گفتی
که من این ملت محروم فراموش کنم
پول هر آنقدرکه می بایدم از شاه بگیرم
از خلق خودم فاصله ای دور تر از ماه بگیرم
برای چه که یکبار نمیرم

نه
این دانه و این دام تو بردار
وبر رهگذر روبهکی خام
که ترسیده تر از خویش بیابیش فرود آر
و بدانم که چسان زندگی مرد محناست
و ای مردک دژخیم
تو وشاه بدانید
من آنم که نه یکبار
ولو آنکه دو صدبار
به هر مرگ فجیعی که بخواهید بمیرم
ولی این زندگی دد منشی را نپذیرم

چون که فرزند ستم دیده خلقم
وچو شاگرد به آموخته مکتب استاد میهن
روزبه گرد و سترگم
وفراموش نشودهیچگه این خطبه آن مرد بزرگم
که به ارباب شما گفت:
»نمیرم و نمیرند
کسانی که ره خلق بگیرند«
پس از مرگ چه باک است
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این که سرا پای وجودم
همه لبریز از این ایده انسانی و پاک است
ولی زندگی ای مردک دژخیم
محنا ست و زیباست
در آن وقت که این خلق
از این آب و از این خاک
به اندازه هم بهره بگیرند
نه این طور که گوئي
که من سیرم و بگذارکه این خلق
به بیچاره گی و گرسنه گی پاک بمیرند
ای مادر محبوب
تقاضای تو از شاه جنایت گر سفاک
به آن روبه ترسوی دمی داد
که چونان
ره نامردی و رذلی و حیوان صفتی پیش کشاند
و مرا نیز بخواند
که به آن جمع به پیوندم وچونان
ره دد خو منشان پیش بگیرم
توفقط از نظر عاطفه مادری ات نامه نوشتی
مگر فکر نکردی
که دراین مرحله از گردش تاریخ
آنکس که به فرمان ملوکانه
زرگبار مسلسل برهد
زنده به گور است
بدان احمدت این ننگ ابد را نپذیرد
ومادر به تو سوگند
که مردانه بمیرم
ومادر
اگر این جسم نحیفم چو غربال شود
زاتش رگبار مسلسل
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هیچ مخور غم
چون جوانان بروند این ملک
همه احمدو فرزند تو هستند
و روزی از این مردک نامرد
از این هرزه ولگر
ازین خائن جاسوس
ازین شاه جنایتگر سفاک
بگیرند بهای همه خون های جوانان وطن را .
مشعل داران خاموش
یک سوی دیگر این جنگ تاریخی مادراحمد است .مشعل داران خاموشی که در طول دهه ها و سده ها چراغ
مقاومت را روشن نگاه داشته اند .و کاتبان بی انصاف تاریخ هیچ سکه پیروزی را بنام آن ها نزده اند .
مادران در طول سده های گذشته عقبه دار کاروان شکست ها بوده اند  .اینان بودند که در صف بلند
انتظار،در پشت دیوار زندان ها تحقیر شدند و موی سفید کردنداما کوتاه نیامدندو بهر کجا رفتند و صدای
بلند اعتراض بودند .
اینان چراغ مقاومت را روشن نگاه داشتند ودر تاریک ترین روز ها در کنار فرزندانشان ایستادند وهمه چیز را
بجان خریدند.و در زمان پیروزی به کناری رفتند و هیچ نگفتند و چیزی طلب نکردند .و کاتب بی انصاف تاریخ
وقتی سیاهه پیروزی را می نوشت از قهرمانی قهرمان و از تشکیالت آهنین گفت اما از این مشعل داران
خاموش هیچ نگفت .اینان رسوالن عشق و تنهایی های فرزندانشان بودند .
چرایی زندان
تمامی بحث های مردان سیاست حول این موضوع می چرخد که زندان باید چگونه جایی باشد  .و با زندانی
باید چگونه برخورد شود .بهمین خاطر مجامعی مثل عفوبین امللل و سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر
سازمان ها برای نظارت بر چنین امری بوجود آمده اند .همه بودن زندان را بعنوان اصول موضوعه این بحث
پذیرفته اند  ،مثل بودن مدرسه یا بیمارستان .چرا؟
برای این که تا وقتی جامعه طبقاتی هست ،اعتراض هست  ،پس زندان هم باید باشد .همه اصل را بربودن
جامعه طبقاتی گرفته اند .
رسالت آدمی
جامعه طبقاتی به دو بخش تقسیم می شود ؛گرگ ها و بره ها.یا باید گرگ بود و در کمپ گرگ ها بازی
کرد .مهم هم نیست که در دریدن بره ها مستقیم دخالت داشته باشی یا نداشته باشی  .ویاباید بره بود و
قربانی شد .
اما در چنین جامعه ای که به ظاهر دو قطبی است قطب سومی هم هست .و آن بخش شعور مند جامعه است
.که از خود این جامعه برخاسته است .اما حاضر نیست در هیچ سوی این تخاصم باشد .نه می خواهد گرگ
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باشد و بره ها را بدرد و نه می خواهد بره باشد تا گرگ ها بیایند و سینه او را بدرند.بلکه در پی آنست که
جامعه را انسانی کند جامعه ای بی گرگ وبی بره .جامعه ای که عدالت وبرابری حرف اول و آخر آن باشد .
نخستین مرزبندی
احمد نخستین مرزبندی را باتحصیل کردگانی می کند که از دسترنج فرو دستان جامعه باال می آیندو چون به
مراتب باالی علمی می رسند .مردم خودرا فراموش می کنند،علم خودرا می فروشند و در خدمت طبقات فرا
دست در می آیند.
در جامعه سرمایه داری بر خالف جوامع طبقاتی سپری شده ،برده داری و فئودالیسم،گذار طبقاتی ممکن
است .دیوار طبقاتی سخت و غیر قابل عبور نیست .می شود با هوشی متوسط خودرا به طبقات باال رساند .
جامعه بورژایی به بوروکرات ها و تکنوکرات هایی نیاز دارد تا سازمان پیچیده تولید بورژایی را اداره کنند .
بورژازی برخالف فئودالیسم و برده داری اصل و نسب ندارد  .روابط خونی در آن معنایی ندارد .پول حرف
اول وآخر را می زند ،نه اصل و نسب.پس برای سود بیشتر هرکس را از هر طبقه ای به کار می گیرد .پس
فرزندان فرودستان جامعه فرصت این را دارندکه خودرا بعنوان یک بورکرات یا تکنوکرات به جامعه بورژایی
عرضه کنند و در بازار عرضه وتقاضا مغزها ی خودرا بفروشند.
جامعه شاهانه ؛جامعه طبقاتی
درجوامع توتالیتر مردم دو دسته اند؛ یا ستمگرند یا ستم پذیر  .این جامعه ،جامعه ایست نا متعادل و غیر
انسانی.و در چنین جامعه ای عفو شاهانه »گذر نامه ننگین «حیات آدمی است که در ازای آن تمامی کرامت
های آدمی گرفته می شود .
در چنین جامعه ای است که مرگ به سادگی پذیرفته می شود و زندگی با تمای زیبایی هایش رنگ می
بازد .چرا که زندگی بر جنازه دیگران یک زندگی حیوانی است پس بهتر است آدمی در راه هدفی واال بمیرد و
تن به این زندگی ندهد.
حماقت رژیم های توتالیتر از همین جا شروع می شود،سوق دادن جامعه بسوی مرگ یا آزادی ،بین گزینش
زندگی انسانی یا حیوانی.
زندگی زیباست
گذشنت از زندگی بخاطر کرامت های انسانی مرگ دوستی نیست .اشتباه منتقدین مشی چریکی غافل شدن
از این نکته ظریف است که آنانی که ازجان خود می گذرند واقف اند که زندگی زیباست وعاشق تمامی
مظاهر زیبایی اند آنان دچار سادیسم یا مازوخیسم نیستند ،خود آزار و دیگر آزار نیستند.این دیکتاتوری
است که چهره زیبای زندگی را زشت می کند زشتی در ُبن مایه جامعه طبقاتی است .
زندگی زیباست  .اما چه زمانی؟زمانی که همه امکان بهره گیری از مواهب هستی را داشته باشند .اما وقتی
جامعه به سامان نیست .وقتی ستم طبقاتی بیداد می کند وقتی جامعه به دو بخش اقلیت صاحب همه چیز و
اکثریت فاقد هیچ چیز تقسیم می شود .تکلیف روشنفکر انقالبی آن جامعه چیست .؟
تالش برای برهم زدن این معادله نابرابر .چگونه؟
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چگونگی این راه را باید از درون امکانات مادی و فرهنگی جامعه بیرون آورد.
یک دیالوگ تاریخی
جدا از آن که این نامه را احمد خرم آبادی نوشته باشد یا ننوشته باشد  .نکته ای که بعضی از» ظریفان
روزگار« بر آن انگشت می گذارند.و فارغ از آن که این دیالوگ بین این دو فرد صورت گرفته باشد یا نه .
اهمیت این نامه طرح یک دیالوگ تاریخی است  .آنانی که بحث اصالت نامه را پیش می کشند می خواهند
این دیالوگ تاریخی را زیر سئوال ببرند  .و گرنه این دیالوگ در طول دهه ها و سده ها و هزاره ها بین
مبشران بهروزی انسان ها و مسببان سیه روزی انسان ها جریان داشته است .
مهم نیست کاتب کیست و مخاطب کیست .مهم خط بی وقفه مبشرانی است که از دل دهه ها و سده ها پا بر
جاده شمشیر می گذارند و از کرامت های انسان دفاع می کنند .
احمد خرم آبادی که بود
در سال  ۱۳۴۸به عضویت گروه جنگل درآمد .گروه جنگل بازماندگان گروه جزنی بودند که بعد از ضربه
سال ۱۳۴۶و دستگیری جزنی از ضربه در امان مانده بودندو توسط غفور حسن پور و حمید اشرف باز سازی
شده بودند .
گروه شامل  ۳تیم بود :
تیم علمیتیم شهرتیم کوهاحمد فارغ التحصیل مهند سی شیمی از پلی تکنیک بودو بخاطر تحصیالتش به عضویت تیم علمی در آمد .و
در بهمن سال ۱۳۴۹دستگیر شد  .بعد از شروع د رگیری های سیاهکل و دستگیری های گروه جنگل در
اسفند سال ۱۳۴۹همگی به اعدام محکوم شدند .
احمد نوه دختری حاج محمود غروی از علمای درجه اول بروجرد بود .برای جلوگیری از اعدام او آیت اهلل
شریعتمداری از طریق سناتور احمد بهادری نامه ای به شاه نوشت و خواستار یک درجه تخفیف برای احمد
شد  .در حالی که احمد در هیچ عملیات مسلحانه ای شرکت نکرده بود .
احمد در  ۱۴تیر  ۵۰تیرباران شد .بعد ها برادرا نش مجتبی ومحمود و مادرش صدیقه غروی و خاله
اش ،فریده به چریک ها پیوستند.
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حاشیه ای بر نامه احمد خرم آبادی به مادرش ۱-
احمد خرم آبادی در سال  ۱۳۴۹در رابطه با گروه جنگل دستگیر شد و متعاقب این دستگیری ها حماسه
سیاهکل اتفاق افتاد  .دستگیر شدگان در گیری های سیاهکل و دستگیر شدگان گروه شهر وابسته به گروه
جنگل همه در اسفند  ۱۳۴۹تیر باران شدند اال احمد .
احمد حدودا ً  ۵ماه بعد تیرباران شد و و علت داشت .
احمد نوه دختری آیت اهلل غروی از علمای معروف بروجرد بود  .طبق اسناد ساواک ۲آیت اهلل شریعتمداری
نامه ای به شاه نوشت و از کانال سناتوراحمد بهادری از شاه درخواست یک درجه تخفیف برای احمد کرد
. ۳و تاخیر ساواک در اعدام احمد به دلیل رایزنی هایی بود که می شد .
تا اینجا خدشه ای به سیر حوادث نیست .شکی هم نمی توان داشت مادر احمد ،عزت غروی موتور اصلی
این رایزنی هاست وشکی هم نمی توان داشت که او نیز مکاتباتی برای نجات جان فرزندش مثل تمامی
مادران در آن سال ها و سال های بعد داشته است  .نوشنت نامه به شاه و فرح طبق اسناد ساواک در آن
حدی که منتشر شده است ، .کاهی از کوهی؛امر معمولی بوده است  ۴.و در مملکتی که هست و نیست آن در
دست دیکتاتور است اولین کاری که می شود درخواست عفو و بخشش از کدخدای آبادی است  .نه از
گماشته ها و سالخان ساواک و دادرسی ارتش که قدرتی در تصمیمی گیری ها نداشتند.
یک پرسش
چرا ساواک تاخیری  ۵ماهه در اعدام احمد داشت  .در این  ۵ماه چه فعل و انفعاالتی اتفاق افتاد که کار به
سامان نرسید و احمد اعدام شد .
آیا ساواک تالش نکرد برای خوشحال کردن باالترین مرجع طرف دار نظام؛آیت اهلل شریعتمداری احمد را
اعدام نکند و برای این اعدام نکردن دلیلی بیابد و آن دلیل در آن روزگار چیزی جز آوردن احمد پای میز
ندامت نبود  .و آن نمایشاتی که در آن روز گار و روزگار بعد معمول بود  .مصاحبه و اظهار ندامت و فریب
خوردگی .
پس در فرم این داستان که شکی نمی توان داشت  .بدون شک ساواک تالش کرده است احمد را راضی کند
اظهار ندامت کند تا او را اعدام نکند .می ماند اثبات این پروسه برای احمدتا برسیم به اصل نامه.
کار پژوهشگر تاریخ
کار پژوهشگر تاریخ جز بررسی اسناد و مدارک ،فهم و خواندن بخش های نانوشته تاریخ است  .خواندن
سطر هایی که تاریخ نویس به دالیلی روشن آن را ننوشته است بدالیلی که بر ما رو شن است:
یا قلم به مزد بوده است و تاریخ را برای قدرت وقت نوشته است .یا از بیان تمامی حقیقت بیم جان داشته استیا دسترسی به تمامی منابع نداشته استو پژوهشگر امروز و فردای تاریخ با نگاه به تمامی حوادث که امروز پسینی هستند به این اجتهاد می رسد که
ما بین سطر های نوشته شده تاریخ چه سطر هایی نوشته نشده است .
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یک مثال
سنگ نوشته ای است از داریوش در مورد ترور بردیا.این سنگ نوشته که یک اعالمیه سیاسی-تبلیغی است بما
خبر می دهد که گئومای مغ با همدستی برادرش؛ رئیس گارد کاخ شاهی بردیا برادر کمبوجیه را کشته است
و خود را شاه اعالم کرده است .پس کشنت او کار درستی بوده است  .و در این راه اهورمزدا هم با داریوش
بوده است .
این سطر های نوشته شده تاریخ است .برای توجیح یک کودتا .
اما کار پژوهشگر تاریخ تکرار این اسناد جعلی نیست  .واکاوی این حقیقت است که کودتا چگونه از مصر
کلید می خورد  .کمبوجیه کشته می شود و سران  ۷خانواده به سروقت برادر کوچک می آیند تا تحت نام گئوما
او را ترور کنند و قاتل بردیا را نیز از باالی برج به زیر افکنند تا تمامی رد پا ها محو شود و آنوقت کاتب نابلد
تاریخ بنشیند و با نوشنت یک اعالمیه جعلی به چند زبان ؛میخی و سریانی و آرامی به ما بگوید آن که کشته
شد بردیا نبود .
رد اصالت این نامه
نامه نخست بعد از اعدام احمد از رادیوی میهن پرستان که در عراق مستقر بود خوانده شد  .بعد بدست
فعالین کنفدراسیون رسید و توسط آن ها منتشر شد و در سال های ۵۶ببعد نوار این شعر در حد گسترده ای
در ایران پخش شد و به شدت اثر گذار بود .
بعد ها محمود نادری که به اسناد ساواک دسترسی دارد مدعی شد این نامه منسوب به احمد است و نوشته
او نیست.چرا؟بازجویی های احمد نشان نمی دهد که احمد مواضعی چنین رادیکال نداشته باشد .
اثبات اصالت نامه
اسناد بازجویی می تواند مورد استفاده پژوهشگر تاریخ قرار بگیرد  .خیلی از وقایع و رابطه ها بعلت سرعت
حوادث مکتوب نیست .و تنها سند مکتوب همان است که زیر تیغ و داغ و درفش ساواک نوشته شده است .کار
یک پژوهشگر آن است که به این بازجویی ها فقط بعنوان یک بازجویی نگاه بکند و داده های آن را با مطابقت
با داده هایی دیگر بپذیرد یا رد کند.
مسلم است که زیر تیغ آدمکشان کمیته مشترک احمد یا هر کس دیگر تالش می کند وزن سیاسی و
ايدئولوژیک خو درا پائین بیاورد .تا شکنجه کمتری شود .اما بحث نامه و ندامت بحث دیگری است .کوتاه
آمدن زیر بازجویی هیچ ارتباطی با مواضع فرد در دادگاه ندارد .موارد بسیار در اثبات این امر وجود دارد۵.
از یادنبریم که این نامه و این مواضع هنگامی گرفته می شود که رفقای جنگل همه اعدام شده اند .و دیگر
بحث داغ و درفش نیست بحث به شرافت و افتخار مردن است یا به ننگ و ذلت زندگی کردن .و باز هم از یاد
نبریم که احمد جزء گارد های نخستین است  .که تمامی ایمان و شور بودند .و این مواضع از اینان چیز
عجیب و غریبی نبود .نگاه کنیم به نمونه دیگر خسرو گلسرخی .و آن دادگاه تاریخی که گفت»:حاضر نیست
برای جانش چانه بزند  «.حاال اگر به بازجویی هایش مراجعه کنیم و آن را مالک بگیریم ممکن است گفته
باشد من سیاسی نیستم من یک شاعرم .
حق منتقد
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با این همه حق یک خواننده جدی است که بپرسد دالیل اصالت این نامه چیست ؟
برای اثبات اصالت این نامه چند راه وجود دارد :
کاتب نامهمادر احمداسناد ساواککاتب نامه که احمد باشد حضور مادی ندارد که خود اعالم کند حقیقت چیست .می ماند شاعری که شعر از
آن اوست  .تا این تاریخ کسی مدعی نشده است این شعر از آن اوست .و چه افتخاری باالتر از این برای یک
شاعر که توانسته است زبان گویای شهیدی خاموش باشد .
اما بعید هم نیست در آن روزگار جریان نامه مادر احمد به شاه و پاسخ احمد به ساواک از طریق مادر احمد
به رفقای احمد منتقل شده باشد و شاعری این دیالوگ تاریخی بین احمد و ساواک و مادرش را به تصویر
کشیده باشد .و خود نیز در در گیری های آن روزگار به خیل شهیدان پیوسته است .
مادر احمد نیز که حضور مادی ندارد تا بما بگوید آیا او به شاه نامه نوشته است یا نه .و اگر نوشته است
پاسخ شاه و احمد چه بوده است .
اسناد ساواک هم که د ر دسترس ما نیست تا ببینیم ساواک در مورد این نامه چه گفته است اما در یک چیز
نمی توان شک کرد آگر سندی متقن دال بر رد این نامه در اسناد ساواک بود مدعی رد این نامه بما ارائه می
داد  .او تنها می تواند استنباط خودرا بگوید آن هم نه بی طرفانه .
راه های دیگر
اما پژوهشگر تاریخ به جستجوی خود پایان نمی دهد.و راه های دیگر را امتحان می کند :
مراجعه به جمهور روایات ثقه.تمامی روایاتی که وجود دارد جز یک مورد آن هم بعنوان یک برداشت شخصیبه اصالت نامه گواهی می دهند.
بررسی نامه در کانتکست تاریخی خودش و فهم این مسئله که آیا امگان این نامه در آن روزگار بوده استیانه .این بررسی به نفع اصالت این نامه است .
سود بردن از فرضیه آزمون پذیری پوپر بعنوان یک شیوه بررسی تاریخ .و دنبال کردن اسناد برای پیدا کردنیک سند قابل اتکا که این نامه از آن احمد خرم آبادی نیست .
چرایی بازخوانی این نامه۶
یک خواننده جدی باید از خود بپرسدضرورت طرح مجدد این نامه چیست  .در روزگاری که نه از تاک نشان
است و نه از تاک نشان .
در آن بازخوانی اشاره شده است به یک دیالوگ تاریخی .کنکاش در این دیالوگ است که بازخوانی این نامه
را ضروری می کند .
جدا از ان که کاتب کیست و مخاطب مشخص کیست  .اثبات این دیالوگ تاریخی با استناد به روایات ثقه امر
مشکلی نیست .
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-۱نامه احمد خرم آبادی به مادرش ـسایت سیاهکل
-۲محمود نادری-چریک های فدایی خلق-جلد اول
-۳پلنگان دیلمان و طبرستان ؛گروه جنگل-مجله هفته-محمود طوقی ۴-ژوئن ۲۰۱۸
 -۴نامه مادر جلیل انفرادی به فرح -چریک های فدایی خلق به روایت اسناد ساواک
 -۵داستان مناف-نشریه گزارشگران-محمود طوقی:ژوئن ۲۰۱۸
 -۶بازخوانی نامه احمد خرم آبادی -نشریه آزادی بیان-محمود طوقی ۱۰:ژوئن ۲۰۱۸
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شعر کودتا:
شعر با یک گزاره خبری شروع می شود؛
»بیابان را سراسر مه گرفته است«
و خواننده مطلع می شود سراسر بیابان در مه فرو رفته است .
و از خƒƒود مƒƒی پƒƒرسƒƒد ایƒƒن بƒƒیابƒƒان کƒƒجاسƒƒت کƒƒه در مƒƒه فƒƒرو رفƒƒته اسƒƒت  ،وچƒƒرا؟و ایƒƒن مƒƒه از کƒƒجا آمƒƒده اسƒƒت  .؟
بƒیابƒان در مƒقابƒل شهƒر اسƒت و اگƒر شهƒر مظهƒر تƒمدن و پیشƒرفƒت اسƒت ،بƒیابƒان سƒمبل ویƒرانƒی و خƒشکسالƒی اسƒت
و مه آمده است همین خشکسالی و برهوت را گرفته است تا چشم از دیدن فرو ماند.
اما مشکل تنها در بیابان نیست:
»چراغ قریه پنهان است«
قƒریƒه محƒل زنƒدگƒی اسƒت  .آن جƒا هƒم هƒم چƒشم چƒشم را نƒمی بƒیند.تƒاریƒکی ومƒه از بƒیابƒان شƒروع شƒده اسƒت و
آمده است تاقریه و آن جا را هم درتاریکی خود فرو برده است .
اما ؛
»موجی گرم در خون بیابان است«
مƒگر نƒه ایƒن اسƒت کƒه مƒه آمƒده اسƒت و سƒراسƒر بƒیابƒان را پƒوشƒانƒده اسƒت و چƒراغ قƒریƒه را هƒم پƒنهان کƒرده اسƒت
تƒا خƒون در رگ بƒیابƒان منجƒمد شƒود و بƒیابƒان بƒمیرد .امƒا مƒوج گƒرم کƒه نƒشانƒۀ زنƒدگƒی اسƒت  .پƒس بƒیابƒان هƒنوز زنƒده
است ؛
»بیابان خسته
لب بسته
نفس بشکسته
در هذیان گرم مه عرق می ریزدش آهسته از هر بند«
امƒا بƒیابƒان تƒب دار اسƒت  .در هƒذیƒان تƒب مƒرگƒبار خسƒته شƒده اسƒت .و نƒمیتƒوانƒد سƒخنی بƒگویƒد .چƒرا کƒه نƒفسش
در سینه شکسته شده است .و از بند بند بدنش عرق می ریزد.
امƒا ایƒن روایƒت تƒنها از آن راوی نیسƒت .عƒابƒر ،کƒه مƒردم کƒوچƒه و بƒازار هƒم بƒاشƒد هƒمین حƒرف را مƒی زنƒد.اوهƒم
با خود از مه حرف می زند .مه ای که از نا پیدای جهان آمده است و بیابان و قریه را در خود گرفته است .
بیابان را سراسر مه گرفته است )میگوید به خود عابر(
»سگان قریه خاموشند«
سƒگ هƒاچƒرا خƒامƒوشƒند؟ آیƒا چƒیزی را دیƒده انƒد  .یƒا از آمƒدن چƒیزی وحشƒت کƒرده انƒد .یƒا گƒوش خƒوابƒانƒده انƒد تƒا
ببینند چه کسی دارد می آید .؟و از حادثه ای که قرار است اتفاق بیفتدهراسان شده اند.
در حالی که سگان قریه خاموشند و مه همه جا را فرا گرفته است؛یک اتفاقی می افتد:
»در شوالی مه پنهان به خانه می رسم «
در ایƒن بƒند اسƒت کƒه پƒرده بƒه کƒنار مƒی رود و مƒا چهƒره راوی را مƒی بƒینیم  .کƒسی کƒه بƒما از آمƒدن مƒه خƒبر مƒی
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دهƒد  .هƒم اوسƒت کƒه مƒی گƒویƒد مƒه بƒه قƒریƒه هƒم آمƒده اسƒت و چƒراغ قƒریƒه را پƒنهان کƒرده اسƒت  .هƒموسƒت کƒه مƒی گƒویƒد
؛بیابان بیمار است و از شدت تب هذیان می گوید و از بند بند تنش عرق می ریزد .
اما مگر بیابان تب می کند .؟ بیابان تب می کند اگر انسانی چون ما باشد .پس باید بیماری وحشتناکی
بجانش افتاده باشد که در جهنم سوزان تب می سوزد .هذیان می گوید واز بند بند تنش عرق می ریزد؛آن
بیماری چیست؟
»گلکو نمی داند«
گلکو کیست ؟باید همسر او باشد  .که می داند که رفته است و منتظر آمدن او هم نیست.
»مرا ناگاه در درگاه می بیند«
و ناگهان او را در آستانۀ در می بیند .واکنش او در این دیدار ناگهانی و غیر منتظره چیست؟
»به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند «
در حالی که برلبش لبخند شوق می نشیند وچشمانش پر اشک می شود  ،می گوید؛چه می گوید؟
»بیابان را سراسر مه گرفته است«
پƒس او هƒم مƒی دانƒد بƒیابƒان را سƒراسƒر مƒه گƒرفƒته اسƒت .از شƒروع آمƒدن مƒه در جƒریƒان حƒادثƒه بƒوده اسƒت بƒهمین
خاطر است که فکر هایی به سراغش آمده است .آن فکر ها چه بوده است :
»با خود فکر می کردم
که مه گر هم چنان تا صبح می پائید
مردان جسور از خفیه گاه خود
به دیدار عزیزان باز می گشتند«
ایƒƒن مƒƒردان جƒƒسور چƒƒه کƒƒسانƒƒی هسƒƒتند؟چƒƒرا بƒƒه خƒƒفیه گƒƒاه رفƒƒته انƒƒد.؟و چƒƒرا بƒƒایƒƒد در تƒƒاریƒƒکی و مƒƒه بƒƒرای دیƒƒدن
عزیزانشان به خانه بیایند .؟از که خودرا پنهان می کنند.؟و چرا؟
و در آخر ما بار دیگر با گزاره ای بلند از بیابان ؛ مه؛ قریه وچراغ و خون گرم بیابان روبروئیم
بیابانی که در تبی تند می سوزد .هذیان می گوید و از شدت تب ،عرق از بند بند تنش بیرون می ریزد.
شƒƒامƒƒلو ایƒƒن شƒƒعر را در سƒƒال ،۱۳۳۲سƒƒالƒƒی کƒƒه امƒƒید مƒƒردم ایƒƒران بƒƒرای بƒƒرپƒƒایƒƒی یƒƒک حƒƒکومƒƒت مƒƒلی و دمƒƒوکƒƒرات
توسط یک کودتا بر بادر رفت ،سروده است .
فضای مه آلود و تبدار شعر شکی باقی نمی گذارد که بعد از کودتا سروده شده است .
یک نکته :شعر نو و کالسیک
اطالق شعر نو در مقابل شعر کهنه ،اطالق درستی نیست .شعر نو و کهنه ندارد .شعر اگر شعر باشد در همۀ
زمان ها شعر است .درست تر آن است که از شعر مدرن در مقابل شعر کالسیک سخن بگوئيم .که مدرن و
مدرنیته برمی گردد به انقالب صنعتی و انقالب های بورژوایی ،و ما دراین دوران است که وارد عصر جدیدی
می شویم و در این عصر است که ما با انسان معاصر و مشکالت او روبه رو هستیم .و شعر معاصر ،در
واقع بیان امیدها و یأس های انسان معاصر است.
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گفته می شود نیما شاعر درجه دومی بود .و مالک این قیاس حافظ و سعدی است .و باز گفته می شود
شعر معاصر یک شعر توده ای نیست .آن طور که حافظ و سعدی هستند و مردم کوچه و بازار آن قدر که
حافظ و سعدی را می شناسند و شعر از این دو در حافظه دارند.به نسبت یک در هزار ازشعر معاصر و
شاعر معاصر نام و خاطره در حافظه ندارند
این نگاه که بخش هایی از واقعیت را در خود دارد؛ نه شعر کالسیک را در بستر تاریخی خود می بیندو نه
شعر معاصر را .پس از فاکت هایی معلق شروع می کند و به نتیجه ای غلط می رسد.
نخسƒت آنƒکه شƒعر مƒعاصƒر یƒا شƒعر نƒو بƒرابƒر نƒهاد شƒعر کƒالسƒیک نیسƒت .نƒیما نƒفی حƒافƒظ نیسƒت .مƒا بƒایƒد شƒعر
نو را شاخه ای بر بدنه درخت استوار شعر فارسی ببینیم .و چرایی اش را توضیح دهیم.
آیا شعر معاصر سنگ به سنگ اش قابل قبول است.؟ نه.
آیا  ۲۴۰۰۰شاعر معاصر به راستی شاعرند نه .همین طور که این قانون در مورد شعر کالسیک ما صادق
است.
شƒƒعر کƒƒالسƒƒیک در ۱۵قƒƒرن گƒƒذشƒƒته اش بƒƒه دالیƒƒل خƒƒاص تƒƒاریƒƒخی تƒƒنها شƒƒعبه ای از هƒƒنر بƒƒوده اسƒƒت کƒƒه امƒƒکان
رش ƒƒد در آن ب ƒƒوده اس ƒƒت .پ ƒƒس ش ƒƒعر در ای ƒƒن دوران ت ƒƒنها ش ƒƒعر ن ƒƒبوده اس ƒƒت ،س ƒƒیاس ƒƒت وف ƒƒلسفه ،ت ƒƒاری ƒƒخ و ح ƒƒکمت ه ƒƒم
بوده است.
جای دیگری نبوده است که اندیشه ایرانی بتواند در آن جوالن بدهد.
شƒƒعر کƒƒالسƒƒیک ایƒƒن گƒƒونƒƒه در حƒƒافƒƒظه نƒƒاخƒƒودآگƒƒاه قƒƒومƒƒی مƒƒا ریƒƒشه دوانƒƒده اسƒƒت .مƒƒا هƒƒرجƒƒا کƒƒه کƒƒم آورده ایƒƒم جƒƒای
خƒالƒی آنƒرا بƒا بƒیتی از شƒعر یƒک شƒاعƒر پƒر کƒرده ایƒم .ایƒن گƒونƒه شƒعرکƒالسƒیک مƒلکه ذهƒن مƒردم مƒادر کƒوچƒه و بƒازار
شده است .
درک ای ƒƒن پ ƒƒدی ƒƒده راز س ƒƒر ب ƒƒه ُمه ƒƒری نیس ƒƒت .ام ƒƒا در ط ƒƒول ای ƒƒن۱۵ق ƒƒرن م ƒƒا چ ƒƒه ت ƒƒعداد ف ƒƒردوس ƒƒی داری ƒƒم .ح ƒƒاف ƒƒظ و
سعدی و مولوی ایضا ٌ .از قرن هشتم به بعدهم که دیگرسیر نزولی در اندیشه و بیان شعر کالسیک است .
بƒƒ ƒزرگƒƒ ƒی نƒƒ ƒیما در شƒƒ ƒعر نƒƒ ƒیما نیسƒƒ ƒت کƒƒ ƒه مƒƒ ƒمکن اسƒƒ ƒت صƒƒ ƒالبƒƒ ƒت شƒƒ ƒعر حƒƒ ƒافƒƒ ƒظ و سƒƒ ƒعدی را نƒƒ ƒداشƒƒ ƒته بƒƒ ƒاشƒƒ ƒد کƒƒ ƒه
نƒدارد .بƒزرگƒی نƒیما در درک نƒیما اسƒت .مƒثل ادیƒسون کƒه بƒزرگƒی او در درک او اسƒت .وگƒرنƒه بشƒر امƒروز هƒزاران
فرسنگ از ادیسون فاصله گرفته است.
نƒیما بƒه ایƒن درک رسƒید کƒه شƒعر کƒالسƒیک بƒاز گƒوکƒننده دردهƒا ،رنƒج هƒا ،شƒادیهƒا و در یƒک کƒالم مƒؤلƒفه نƒهایƒی
انƒƒسان مƒƒعاصƒƒرنیسƒƒت .ایƒƒن بƒƒه مƒƒعنای بسƒƒنت دکƒƒان شƒƒعر کƒƒالسƒƒیک نیسƒƒت شƒƒعر کƒƒالسƒƒیک از ایƒƒن بƒƒه بƒƒعد بƒƒه حƒƒیات
خودش ادامه داده است و خواهد داد .اما حاصل این حیات چه بوده است.
مƒا در ایƒن سƒوی نƒیما را داریƒم بƒعنوان مƒبدع و مƒبتکر شƒعر نƒو ،تƒولƒلی و نƒادرپƒور و مƒشیری )از نƒوقƒدمƒایƒی هƒا(
اخƒƒوان و فƒƒروغ و سƒƒپهری و کسƒƒرایƒƒی و شƒƒامƒƒلو و رحƒƒمانƒƒی و رویƒƒایƒƒی و شƒƒمس لƒƒنگرودی ودیƒƒگران را داریƒƒم.کƒƒه هƒƒر
کدام برای خود قله هایی در ادبیات معاصرند اما در آن سر چه داریم .هیچ.
بایکی دو مشعل فروزان؛ شهریارو سیمین بهبهانی و سایه .همین.
یƒک مƒثال روشƒن بƒزنƒیم .کƒودتƒای ۲۸مƒرداد را داریƒم .و آن شکسƒنت و بسƒنت و بƒگیر و بƒبندهƒا و مƒخفی شƒدن هƒا و
شب های بی ستاره قزل قلعه و زندان لشگر زرهی.
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بƒرای روایƒت و بƒیان ایƒن شکسƒت مƒا شƒعر »مƒه« شƒامƒلو را داریƒم .هƒم پƒایƒه ایƒن شƒعر در بƒین شƒعرهƒای شƒاعƒران
کالسیک چند شعر داریم که توانسته باشد فضای کودتا را ترسیم کند.
مدام که نمی شود از چشم شهال و عارض مثل گل معشوق خیالی حرف زد .مدام که نمی شود از می و
شاهد سخن گفت .انسان معاصر جز می وساقی هزار دردبی درمان دیگر هم دارد.
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تنقیح منت؛ عارفنامهایƒƒرج مƒƒیرزا عƒƒارف نƒƒامƒƒه را در ۵۱۰بƒƒیت سƒƒروده اسƒƒت .بƒƒهانƒƒهاش مƒƒزاح بƒƒا عƒƒارف قƒƒزویƒƒنی خƒƒوانƒƒنده مƒƒعروف دوران
مشروطه به بعد است.
عارف صدای خوش داشت و آوازها و ترانههای میهنی او در دوران خود معروف عام و خاص بود.
اما ببینیم ایرج میرزا که بود.
ایƒرج مƒیرزا فƒرزنƒد غƒالمƒحسین مƒیرزا بƒود کƒه صƒدرالƒشعرای دربƒار قƒاجƒار بƒود و خƒود پسƒر مƒلک ایƒرج بƒود کƒه هƒم
شƒƒاعƒƒر بƒƒود و هƒƒم رئƒƒیس اطƒƒباء دارالƒƒخالفƒƒه و او نƒƒیز پسƒƒر فƒƒتحعلی شƒƒاه دومƒƒین شƒƒاه دودمƒƒان قƒƒاجƒƒار بƒƒود .وارث آقƒƒا
محƒƒمدخƒƒان قƒƒاجƒƒار مƒƒؤسƒƒس سƒƒلسله قƒƒاجƒƒاریƒƒه .جƒƒد بƒƒزرگ ایƒƒرج فƒƒتحعلی شƒƒاه ،شƒƒاعƒƒر بƒƒود .و بƒƒا تخƒƒلص خƒƒاقƒƒان غƒƒزل
میسرود که یک نسخه از دیوان او به چاپ سنگی در کتابخانه ملی موجود است.
ایƒƒرج مƒƒیرزا بƒƒعد از فƒƒوت پƒƒدر تƒƒحت حƒƒمایƒƒت امƒƒیرنƒƒظام قƒƒرار گƒƒرفƒƒت کƒƒه محƒƒمد حƒƒسن عƒƒلی خƒƒان گƒƒروسƒƒی بƒƒود .هƒƒم
درس پسƒر او شƒد .و بƒعد بƒه مƒدرسƒه دارالƒفنون تƒبریƒز رفƒت و زبƒان فƒرانƒسه را در آن جƒا یƒاد گƒرفƒت .و مƒدتƒی مƒعاونƒت
م ƒƒ ƒدرس ƒƒ ƒه و ب ƒƒ ƒعد م ƒƒ ƒنشی ام ƒƒ ƒین ال ƒƒ ƒدول ƒƒ ƒه و ق ƒƒ ƒوام الس ƒƒ ƒطنه و دی ƒƒ ƒگران ب ƒƒ ƒود .و ب ƒƒ ƒعد ب ƒƒ ƒه اداره م ƒƒ ƒال ƒƒ ƒیه رف ƒƒ ƒت ودر س ƒƒ ƒال
۱۳۰۴درگذشت تا یادم نرفته است بگویم در سال ۱۲۵۲شمسی در تبریز به دنیا آمد.
ایƒرج مƒیرزا شƒاعƒر بƒود امƒا بƒا شƒاعƒری مƒیانƒه ای نƒداشƒت .هƒنگامƒی کƒه امƒیرنƒظام بƒه او لƒقب فخƒرالƒشعرا را داد از
او خ ƒƒواس ƒƒت ب ƒƒه او ل ƒƒقبی ادی ƒƒبان ƒƒه ده ƒƒد .در ادب ƒƒیات ف ƒƒتح ال ƒƒفتوح ƒƒی ن ƒƒدارد .ش ƒƒعر او ت ƒƒحت ت ƒƒأث ƒƒیر م ƒƒنشأت ام ƒƒیرن ƒƒظام
گ ƒƒروس ƒƒی س ƒƒاده و س ƒƒلیس و روان اس ƒƒت .ای ƒƒن اول ƒƒین ن ƒƒکته در ش ƒƒعر ای ƒƒرج اس ƒƒت .ن ƒƒکته دوم آن ƒƒکه ط ƒƒنز در ش ƒƒعر ای ƒƒرج
میرزا جایگاهی رفیع دارد .و نکته سوم تحت تأثیر انقالب مشروطه شعر او اجتماعی است.
مشکل ایرج
امƒا مƒشکل ایƒرج مƒیرزا ایƒن نیسƒت کƒه درک عƒلمی از تƒحوالت اجƒتماعƒی نƒدارد .یƒا آن کƒه فƒکر مƒی کƒند کƒار دنƒیا بƒا
مƒƒسواک زدن و درس خƒƒوانƒƒدن و ادب داشƒƒنت بƒƒه سƒƒامƒƒان مƒƒی رسƒƒد .مƒƒشکل ایƒƒرج آن اسƒƒت کƒƒه او بƒƒین طƒƒنز و هƒƒجو
فرق نمی گذاشت.
ایƒƒرج از رسƒƒالƒƒت شƒƒعر بƒƒی خƒƒبر بƒƒود .بƒƒا آن کƒƒه در روزگƒƒار مشƒƒروطƒƒه کƒƒه عƒƒصر روشƒƒنگری و شƒƒعر در مƒƒیان مƒƒردم
اسƒت بƒین شƒعر مƒحفلی و شƒعر اجƒتماعƒی فƒرق نƒمیگƒذاشƒت .بƒا کƒمال تƒأسƒف نƒه خسƒرو مƒیرزا پسƒرش کƒه نخسƒتین
نƒاشƒر آثƒار او اسƒت و نƒه دکƒتر محƒمدجƒعفر مƒحجوب نƒاشƒر بƒعدی دیƒوان او مƒوفƒق بƒه ایƒن نƒکته نƒمیشƒونƒد کƒه ایƒرج بƒه
عنوان شاعری محفلی از ایرج بهعنوان شاعری اجتماعی باید تفکیک شود.
محدوده شعر طنز
خƒƒوانƒƒنده مƒƒجبور نیسƒƒت از وضƒƒعیت اسƒƒافƒƒل اعƒƒضاء شƒƒاعƒƒر و یƒƒا دوسƒƒتان و یƒƒا دشƒƒمنان شƒƒاعƒƒر اطƒƒالعƒƒی داشƒƒته
بƒƒاشƒƒد .حƒƒوالƒƒه کƒƒردن پƒƒایƒƒین تƒƒنه شƒƒاعƒƒر بƒƒه ایƒƒن و آن و یƒƒا تƒƒعارف آن هƒƒیچ ربƒƒطی بƒƒه خƒƒوانƒƒنده نƒƒدارد .مƒƒمکن اسƒƒت ایƒƒن
نƒوع شƒعر در مƒحافƒلی خƒاص بƒاعƒث مسƒرت خƒاطƒر حƒضرات بƒشود .مƒهم نیسƒت حƒتی چƒیز بƒدی هƒم نیسƒت ایƒن حƒق
هر آدمی است که به شکلی که می خواهد مسرور شود .این یک سلیقه شخصی و تا حدودی فرهنگی است.
52

ام ƒƒا ت ƒƒفکیک ن ƒƒکردن ای ƒƒن دو ح ƒƒوزه ،ح ƒƒوزه خ ƒƒصوص ƒƒی و ح ƒƒوزه اج ƒƒتماع ƒƒی ،ق ƒƒاط ƒƒی ش ƒƒدن دوغ و دوش ƒƒاب اس ƒƒت.
محدود کردن دایره و برد یک شعر و شاعر است.
گƒیرم دیƒوان ایƒرج مƒیرزا بƒه جƒای مƒثالً  ۵۰۰۰بƒیت شƒعر ۳۰۰۰بƒیت بƒاشƒد .از بƒزرگƒی ایƒرج چƒیزی کƒم نƒمی شƒود
هیچ؛قدر و منزلت او اضافه میشود .چرا که دایره خوانندگان او گسترش می یابد.
قله ها
یƒک شƒاعƒر مƒمکن اسƒت در شƒعرش قƒله ای داشƒته بƒاشƒد .کƒافƒی اسƒت مƒثل یƒک وزنƒه بƒردار کƒه مƒمکن اسƒت در تƒمام
دوران عƒƒمرش یƒƒک بƒƒار رکƒƒوردشƒƒکنی بƒƒکند ،فƒƒرض کƒƒنیم فƒƒرض مƒƒحال کƒƒه مƒƒحال نیسƒƒت .حƒƒافƒƒظ در تƒƒمام عƒƒمرش یƒƒک
غ ƒƒزل گ ƒƒفته ب ƒƒود »،اال ی ƒƒا ای ƒƒهاال ƒƒساق ƒƒی«وب ƒƒعد رف ƒƒته ب ƒƒود دن ƒƒبال زن ƒƒدگ ƒƒی اش و ی ƒƒا آن ƒƒکه رودک ƒƒی از دی ƒƒوان چ ƒƒند ه ƒƒزار
بیتیاش چند بیت باقی مانده بود» .مرا بسود و بریخت هرچه دندان بود« .
همین کافی بود که بدانیم ما با چه شاعران بزرگی روبه روئیم.
شƒعر یƒک شƒاعƒر بƒار خƒربƒزه و خƒیار نیسƒت کƒه بƒا تƒرازو سƒنجش شƒود .فƒرم ،مƒعنی ،تƒخیل شƒاعƒرانƒه و بƒار عƒاطƒفی
یƒƒک شƒƒعر ،شƒƒعر را شƒƒعر مƒƒیکƒƒند .و یƒƒک شƒƒاعƒƒر را مƒƒلی و حƒƒتی جƒƒهانƒƒی مƒƒی کƒƒند .ایƒƒرج نƒƒیازی دارد در دههƒƒا بƒƒیت
فالنش را حواله عارف کند تا ایرج شود.
چƒه خƒوب بƒود خسƒرو مƒیرزا بƒه درک ایƒن نƒکته واقƒف مƒی شƒد و تƒمامƒی شƒعرهƒای مƒحفلی ایƒرج را مƒی ریƒخت در
سطل زباله .و اکنون ما با ایرج میرزا ،شاعری تجددخواه و ملی روبه رو بودیم.
موضوع چیست
عƒƒارف دوسƒƒت تهƒƒران ایƒƒرج بƒƒه خƒƒراسƒƒان مƒƒی آیƒƒد امƒƒا یƒƒادی از رفƒƒیق سƒƒابƒƒق خƒƒود کƒƒه مƒƒنتظر او اسƒƒت نƒƒمی کƒƒند و
ایرج با کدورت خاطر از نیامدن او شکایت میکند و علت را یک علت جنسی می داند.
حوزه خصوصی و اجتماعی
ایƒƒنکƒƒه جƒƒوان هƒƒمراه عƒƒارف بƒƒرادرزاده اوسƒƒت یƒƒا دوسƒƒت پسƒƒر اوسƒƒت ،نƒƒه بƒƒه ایƒƒرج مƒƒربƒƒوط اسƒƒت نƒƒه بƒƒه خƒƒوانƒƒنده نƒƒه بƒƒه
ما .چرا؟ به خاطر آنکه حیطه خصوصی افراد محترم است .و ربطی به شاعر با یک منتقد اجتماعی ندارد.
تƒƒا زمƒƒانƒƒی کƒƒه عƒƒارف در حƒƒیطه زنƒƒدگƒƒی خƒƒصوصƒƒی اسƒƒت کƒƒسی حƒƒق چƒƒون و چƒƒرا بƒƒا او نƒƒدارد .زن دارد یƒƒا رفƒƒیق
ش ƒƒخصی دارد .ه ƒƒمجنسب ƒƒاز اس ƒƒت ی ƒƒا غ ƒƒیر ه ƒƒمجنسب ƒƒاز اس ƒƒت .و ه ƒƒر ن ƒƒوع ب ƒƒازی دی ƒƒگر ک ƒƒه م ƒƒیتوان ب ƒƒه ت ƒƒصور آورد.
ربƒطی بƒه جƒامƒعه نƒدارد مƒگر آنکƒه ایƒن عƒمل تƒبدیƒل بƒه یƒک فƒونƒکسیون اجƒتماعƒی شƒود .ایƒنجا اسƒت جƒامƒعه حƒق دارد
یƒƒقه او را بƒƒگیرد .مƒƒا بƒƒا عƒƒارف بƒƒه عƒƒنوان یƒƒک پƒƒدر یƒƒا یƒƒک همسƒƒر و یƒƒا یƒƒک بƒƒرادر و دایƒƒی کƒƒاری نƒƒدایƒƒم .عƒƒارف زمƒƒانƒƒی
بƒرای مƒا مƒطرح اسƒت کƒه او بƒر روی سƒن نƒمایƒش مƒی آیƒد و بƒرای جƒامƒعه آواز مƒی خƒوانƒد .از ایƒنجƒا بƒه بƒعد صƒدای
او ،کƒالس صƒدایƒش ،شƒعرهƒا و تƒرانƒه هƒای او و مƒضمون آن مƒطرح مƒی شƒود .و جƒامƒعه حƒق دارد در هƒر زمƒینه ای
کƒƒه کƒƒار او عƒƒملکردی اجƒƒتماعƒƒی دارد بƒƒرخƒƒورد کƒƒند در سƒƒتایƒƒش یƒƒا در ذم او .کƒƒسی نƒƒمی تƒƒوانƒƒد ایƒƒن حƒƒق را از کƒƒسی
بگیرد .فقط میتوان قضاوت کرد که آیا این نقد علمی است یا نه .منصفانه است یا نه.
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حجاب زن
ایƒƒرج بƒƒه زیƒƒبایƒƒی اسƒƒب سƒƒخن را در نƒƒقد حƒƒجاب و در پƒƒرده کƒƒردن زن اسƒƒت مƒƒیرانƒƒد .بƒƒه راسƒƒتی کƒƒه محƒƒدود کƒƒردن
بحث حجاب و زن به مسئله جنسی توهین به مقام انسانی زن است.
ایƒن کƒه هƒمجنسبƒازی خƒاص کƒشورهƒای اسƒالمƒی اسƒت بƒحثی اسƒت درسƒت .چƒرا وقƒتی رابƒطه زن و مƒرد محƒدود
م ƒƒی ش ƒƒود .ای ƒƒن راب ƒƒطه م ƒƒی ت ƒƒوان از س ƒƒیر ط ƒƒبیعی اش منح ƒƒرف ش ƒƒود و ب ƒƒه ب ƒƒچه ب ƒƒازی )پ ƒƒد وف ƒƒیلی( و ه ƒƒمجنس ب ƒƒازی
)هموسکسوالیته( منجر شود.
امƒا بƒحث عƒمیق تƒر ازمƒسئله سƒکس قƒضیه اسƒت .در جƒامƒعه ای کƒه بƒه زن بƒه عƒنوان مƒوجƒود دوم مƒی نƒگرنƒد و زن
را از زاویƒƒه سƒƒکس آن مƒƒی نƒƒگرنƒƒد ،درواقƒƒع حƒƒذف انƒƒسانƒƒی یƒƒک بƒƒخش از جƒƒامƒƒعه اسƒƒت در تƒƒمامƒƒی ابƒƒعاد آن اسƒƒت.
حƒذف کƒرامƒت هƒای انƒسانƒی اسƒت .مƒسئله را بƒایƒد از ایƒن زاویƒه دیƒد نƒه از زاویƒه سƒکسی قƒضیه کƒه از ایƒن زاویƒه هƒم
مطرح است.
ن ƒƒقد ح ƒƒجاب ک ƒƒه ب ƒƒرم ƒƒی گ ƒƒردد ب ƒƒه ن ƒƒقد س ƒƒنت و از آنج ƒƒا م ƒƒا درگ ƒƒیر م ƒƒی ش ƒƒوی ƒƒم ب ƒƒا ع ƒƒلمای دی ƒƒن ،ی ƒƒک ب ƒƒحثی اس ƒƒت
اصƒƒولƒƒی و ریƒƒشه ای ،نƒƒه بƒƒاتƒƒوم و گƒƒزمƒƒه رضƒƒاشƒƒاه و نƒƒه طƒƒنز زیƒƒرکƒƒانƒƒه ایƒƒرج مƒƒی تƒƒوانƒƒد بƒƒنیان حƒƒجاب را بƒƒرکƒƒند .یƒƒک
مƒƒقولƒƒه فƒƒرهƒƒنگی نƒƒیاز بƒƒه شƒƒناخƒƒت ریƒƒشه هƒƒا و از بƒƒین بƒƒردن پƒƒایƒƒه هƒƒای مƒƒادی ـ فƒƒرهƒƒنگی آن دارد .ایƒƒرج بƒƒر ایƒƒن بƒƒاور
اسƒت کƒه حƒجاب در زمƒان پƒیامƒبر اسƒالم نƒبوده اسƒت کƒه درسƒت اسƒت .حƒتی گƒفته مƒی شƒود عƒمر بƒسیار مƒصر بƒود
بƒه حƒجاب زنƒان .چƒرا کƒه بƒعضی اعƒراب در پشƒت سƒر زنƒان پƒیامƒبر حƒرف هƒایƒی مƒی زدنƒد .پƒیامƒبر خƒود بƒه تƒندی عƒمر
در این مسئله نبود.
امƒا حƒجاب را بƒایƒد در یƒک جƒامƒعه عƒقب افƒتاده مƒردسƒاالر گƒام بƒه گƒام بƒا مƒدرنƒیزاسƒیون جƒامƒعه بƒه سƒامƒان رسƒانƒد.
رضƒاشƒاه مƒی پƒنداشƒت بƒا تƒوپ و تشƒر و بƒرداشƒنت حƒجاب از روی زنƒان مƒی شƒود یƒک مƒسئله اجƒتماعƒی را حƒل کƒرد
ک ƒƒه ح ƒƒل نش ƒƒد و ح ƒƒل نش ƒƒدن ƒƒی ه ƒƒم ب ƒƒود .م ƒƒشکل رض ƒƒاش ƒƒاه و ت ƒƒئوری ƒƒسن ه ƒƒای رض ƒƒاش ƒƒاه ƒƒی آن ب ƒƒود ک ƒƒه از م ƒƒدرن ƒƒیته،
م ƒƒدرن ƒƒیزاس ƒƒیون را م ƒƒی ف ƒƒهمیدن ƒƒد .م ƒƒدرن ƒƒیزاس ƒƒیون ن ƒƒوع ƒƒی م ƒƒدرن ƒƒیته ب ƒƒود ام ƒƒا در ش ƒƒکل و ف ƒƒرم .ب ƒƒه آن ش ƒƒبه م ƒƒدرن ƒƒیته م ƒƒی
گƒƒویƒƒند .هƒƒرچƒƒه بƒƒود ظƒƒاهƒƒر بƒƒود نƒƒه در بƒƒاطƒƒن کƒƒه کƒƒاله لƒƒگنی گƒƒذاشƒƒنت بƒƒه سƒƒر زنƒƒان ،زن آزاد نƒƒمی شƒƒود کƒƒه نشƒƒد .رشƒƒد
فرهنگی نیاز به رشد سیاسی داشت و رشد سیاسی در دیکتاتوری ممکن نبود که دیدیم.
ابیاتی که باید حذف شوند:
بیت۱۰:بیت۲۴-۳۳بیت۳۵-۴۴بیت۴۷-۵۶بیت۵۸-۶۱بیت۶۵-۷۰بیت۷۱-۷۵بیت۱۲۱54

بیت۱۳۹-۱۴۰بیت۱۴۸بیت۱۴۹-۱۷۵بیت۲۳۹بیت ۲۴۷بیت۳۲۹بیت۳۳۳جمعبندی عارفنامه
اگ ƒƒر۸۱ب ƒƒیت از۵۰۳ب ƒƒیت ع ƒƒارف ƒƒنام ƒƒه را ک ƒƒم ک ƒƒنیم ک ƒƒه م ƒƒیشود  ۴۲۲ب ƒƒیت ،م ƒƒا ب ƒƒا ش ƒƒاع ƒƒری ط ƒƒنزپ ƒƒرداز روب ƒƒه روئ ƒƒیم ک ƒƒه
ن ƒƒگاه ƒƒی ان ƒƒتقادی ـ اج ƒƒتماع ƒƒی ب ƒƒه ج ƒƒام ƒƒعه خ ƒƒود دارد .و ب ƒƒه ب ƒƒهان ƒƒه ب ƒƒی وف ƒƒای ƒƒی دوس ƒƒتی ق ƒƒدی ƒƒمی ب ƒƒه ن ƒƒام ع ƒƒارف ق ƒƒزوی ƒƒنی
فƒƒرصƒƒت مƒƒی یƒƒابƒƒد .تƒƒا خƒƒوانƒƒدن او را نƒƒقد کƒƒند ،و بƒƒه مƒƒضرات حƒƒجاب و در بƒƒند کƒƒردن زنƒƒان و فƒƒساد دولƒƒت و مجƒƒلس
بپردازد.
شƒعر ایƒرج بƒه عƒلت روانƒی و سƒادگƒی اش کƒه از مƒشخصه هƒای شƒعر دوران مشƒروطƒه اسƒت یƒک شƒعر تƒوده ای
اسƒƒت ،فƒƒی املƒƒثل مƒƒثل شƒƒعر شƒƒامƒƒلو نیسƒƒت کƒƒه شƒƒعر الƒƒیت اسƒƒت .پƒƒس اگƒƒر ایƒƒرج تƒƒوده ای تƒƒر از شƒƒامƒƒلو بƒƒاشƒƒد چƒƒیز
ع ƒƒجیبی نیس ƒƒت .ش ƒƒام ƒƒلو از ه ƒƒمان اب ƒƒتدا ب ƒƒرای خ ƒƒواص ش ƒƒعر م ƒƒی گ ƒƒوی ƒƒد .ام ƒƒا ای ƒƒرج ب ƒƒه اه ƒƒمیت ش ƒƒعری خ ƒƒود واق ƒƒف
نیسƒت .بƒرای او شƒعر یƒک تƒفنن اسƒت .در حƒالƒی کƒه بƒرای شƒامƒلو شƒعر یƒعنی زنƒدگƒی .نƒگاه شƒامƒلو بƒه شƒعر نƒگاهƒی
پƒƒیامƒƒبرانƒƒه اسƒƒت .بƒƒرای شƒƒعر و شƒƒاعƒƒر رسƒƒالƒƒتی قƒƒائƒƒل اسƒƒت .امƒƒا ایƒƒرج نƒƒه .ایƒƒرج آنجƒƒا کƒƒه بƒƒه رسƒƒالƒƒت شƒƒعری خƒƒود
نƒزدیƒک مƒیشƒود حƒرف هƒای زیƒادی بƒرای گƒفنت دارد .امƒا بƒه نƒاگƒاه گƒویƒا چƒیزی در ذهƒن او بƒه او نƒهیب مƒیزنƒد کƒه زیƒاد
جدی نباش و مهار قلم از دست او رها می شود.
سکس و مردم ،سکس و شاعر
سƒکس چƒیزی اسƒت مƒثل راه رفƒنت ،و حƒرف زدن و غƒذا خƒوردن .جƒزئƒی از وجƒود الیƒزال زنƒدگƒی آدمƒی اسƒت .چƒیز
ب ƒƒدی ه ƒƒم نیس ƒƒت .ج ƒƒدا از آن ک ƒƒه ادام ƒƒه نس ƒƒل آدم ƒƒی وابس ƒƒته ب ƒƒه ای ƒƒن م ƒƒسئله اس ƒƒت م ƒƒی ت ƒƒوان ƒƒد رواب ƒƒط آدم ه ƒƒا را ن ƒƒیز
جدیتر و حتی زیباترکند.
در اف ƒƒواه م ƒƒسائ ƒƒل س ƒƒکسی چ ƒƒیز غ ƒƒری ƒƒب و ع ƒƒجیبی نیس ƒƒت .ب ƒƒه ج ƒƒد و ب ƒƒه ه ƒƒزل م ƒƒدام ای ƒƒن م ƒƒسئله دس ƒƒت ب ƒƒه دس ƒƒت
مƒƒیشƒƒود .نƒƒگاه کƒƒنیم بƒƒه جƒƒوک هƒƒایƒƒی کƒƒه روزانƒƒه سƒƒاخƒƒته مƒƒیشƒƒود .بƒƒیش از نƒƒیمی از آن بƒƒه نƒƒوعƒƒی بƒƒا مƒƒسئله سƒƒکس
ارتباط دارد.
مƒƒردم کƒƒوچƒƒه و بƒƒازار از ایƒƒن بƒƒه طƒƒور روزمƒƒره در مƒƒحاوراتƒƒشان چƒƒه بƒƒه جƒƒد و چƒƒه بƒƒه هƒƒزل و چƒƒه در مƒƒشاجƒƒراتƒƒشان
مƒدام اسƒافƒل اعƒضاء حƒوالƒه هƒم مƒی شƒود .چƒیز عƒجیب و غƒریƒبی هƒم نیسƒت مƒسئله ،مƒسئله فƒرهƒنگی اسƒت .در فƒیلم
هƒای امƒریƒکایƒی هƒم مƒدام  ،fuck youفƒاک یƒو مƒی کƒنند .امƒا بƒرای شƒاعƒر مƒسئله سƒکس و بƒرخƒوردهƒای کƒالمƒی بƒا
آن یƒک مƒسئله جƒدی اسƒت .شƒامƒلو هƒم از زن و سƒکس حƒرف مƒیزنƒد .از هƒم آغƒوشƒی و زیƒبایƒی بƒدن زن .امƒا مƒا چƒیز
بƒƒدی در آن نƒƒمی بƒƒینیم .چƒƒیزی از کƒƒرامƒƒت زن و آدمƒƒی در ایƒƒن رابƒƒطه کƒƒم نƒƒمی کƒƒند .بƒƒه زیƒƒباتƒƒریƒƒن وجƒƒهی مƒƒا از ایƒƒن
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رابƒطه آگƒاه مƒی شƒویƒم .فƒروغ هƒم هƒمینطور ،هƒیچ اشƒکالƒی هƒم نƒدارد کƒه در شƒعر از هƒمخوابƒگی و ویƒژگƒی هƒای آن
صƒحبت شƒود .امƒا بƒا حƒفظ حƒرمƒتهƒا و کƒرامƒت هƒا .حƒوالƒه کƒردن فƒالن بƒهمان کƒه نƒه شƒد شƒعر .ایƒن مƒربƒوط اسƒت بƒه
گƒƒود زنƒƒبورک خƒƒانƒƒه ،ایƒƒرج مƒƒتأسƒƒفانƒƒه واقƒƒف نیسƒƒت بƒƒه ایƒƒن امƒƒر و نƒƒاشƒƒران دیƒƒوان او از خسƒƒرو مƒƒیرزا گƒƒرفƒƒته تƒƒا دکƒƒتر
مƒحجوب بƒه هƒمین سƒیاق .ایƒکاش هƒمانگƒونƒه کƒه در روز اول قƒرار بƒر ایƒن بƒود کƒه شƒعرهƒا تƒوسƒط مƒلک الƒشعرای بƒهار
خƒوانƒده و تƒصحیح شƒود ،بƒازخƒوانƒی مƒی شƒد و شƒعرهƒای سƒطحی ایƒرج جƒدا مƒی شƒد از شƒعرهƒای اجƒتماعƒی او تƒا
امروز نگاه ما به ایرج نگاهی متفاوت باشد.

عارف نامه
شنیدم من که عارف جانم آمد
رفیق سابق تهرانم آمد
شدم خوشوقت و جانی تازه کردم
نشاط و وجد بی اندازه کردم
به نوکر ها سپردم تا بدانند
که گر عارف رسد از در نرانند
نگوینداین جناب مولوی کیست
فالنی با چنین شخص آشنا نیست
نهادم در اطاقش تخت خوابی
چراغیِ حوله یی،صابون،آبی
عرق هایی که با دقت کشیدم
به دست خود درون گنجه چیدم
مهیا کردمش قرطاس و خامه
برای رفنت حمام جامه
فراوان جوجه و تیهو خریدم
دوتایی احتیاطا ً سربریدم
نشستم منتظر کز در درآید
زدیدارش مرا شادمان نماید
**********************************************
نمی جویی نشان دوستانت
نمی خواهی که کس جوید نشانت
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و گر گاهی به شهرآیی زمنزل
نبینم جای پایت نیز در ِگل
بری با خود نشان جای پا را
کنی تقلید مرغان هوا را
برو عارف که واقع حرف مفتی
مگر بختی که روی از من نهفتی
مگر از منزل خود قهر کردی
که منزل در کنار شهر کردی
مگر درباغ یک منظور داری
نشان نرگس مخمور داری
مگر نسرین تنی داری در آغوش
که کردی صحبت مارا فراموش
مگر با سروقدان آرمیدی
که پیوند از تهیدستان بریدی
چرا در پرده می گویم سخن را
چرا برزنده می پوشم کفن را
بگویم پاک و صاف و پوست کنده
که علت چیست می ترسی زبنده
ترا من می شناسم بهتر از خویش
ترا من آوریدستم به این ریش
******************************
خبر دارم از اعماق خیالت
به من یک ذره مخفی نیست حالت
برو عارف که اینجا خبط کردی
مر این اندشیه را بی ربط کردی
بود مهمان همیشه دلخوش اینجا
نباشد مسجد مهمان کش اینجا
من و با دوستان نا دوستداری؟
تو مخلص را از این دونان شماری؟
*****************************
بدینجا چون رسید اشعار مخلص
پریشان شد همه افکار مخلص
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شنید این نکته را دارای هوشی
بر آورد از درون دل خروشی
که تا این قوم در بند حجابند
گرفتار همین شی عجابند
حجاب دختران ماه غبغب
پسرهارا کند همخوابه شب
***************************
خدایا تا کی این مردان بخوابند
زنان تا کی گرفتار حجابند
چرا در پرده باشد طلعت یار
خدایا زین معما پرده بر دار
مگر زن در میان ما بشر نیست؟
مگر زن در تمیز خیر و شر نیست
توپنداری که چادر زآهن و روست؟
اگر زن شیوه زن شد مانع اوست؟
چو زن خواهد که گیرد با توپیوند
نه چادر مانعش گردد نه روبند
زنان را عصمت و عفت ضروریست
نه چادر الزم و نه چاقچورست
زن رو بسته را ادراک وهش نیست
تیاتر و رستوران ناموس کش نیست
اگر زن را بود آهنگ حیزی
بود یکسان تیاتر و پای دیزی
بنشمد در ته انبار پشگل
چه آن کاندر رواق برج ایفل
چه خوش این بیت را فرمود جامی
مهین استاد کل بعد از نظامی
»پری روی تاب مستوری ندارد
در اربندی سر از روزن در آرد«
*******************************
بیا گویم برایت داستانی
که تا تاثیر چادر رابدانی
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در ایامی که صاف و ساده بودم
دم کریاس در استاده بودم
زنی بگذشت از آنجا با خش وفش
مرا عرق النساآمد به جنبش
زیر پیچه دیدم غبغبش را
کمی ازچانه قدری از لبش را
چنان از گوشه ابر سیه فام
کند یک قطعه از مه عرض اندام
شدم نزد وی و کردم سالمی
که دارم با تو از جایی پیامی
پری رو زین سخن قدری دودل زیست
که پیغام آور و پیغام ده کیست
بدو گفتم که اندر شارع عام
مناسب نیست شرح و بسط پیغام
تو دانی هر مقالی را مقامیست
برای هر پیامی احترامیست
قدم بگذار در داالن خانه
به رقص آر از شعف بنیان خانه
پری وش رفت تا گوید چه و چون
منش بستم زبان با مکر و افسون
سماجت کردم و اصرار کردم
بفرمائید را تکرار کردم
به دستاویز آن پیغام واهی
به داالن بردمش خواهی نخواهی
چو در داالن هم آمد شد فزون بود
اتاق جنب داالن بردمش زود
نشست آنجا به ناز و چم وخم
گرفته روی خودرا سفت و محکم
شگفت افسانه ای آغاز کردم
در صحبت به رویش باز کردم
گهی از زن سخن کردم گه از مرد
گهی کان زن به مرد خود چها کرد
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سخن را گه زخسرو دادم آئین
گهی از بی وفایی های شیرین
گه از آملان به او خواندم گه از روم
ولی مطلب از اول بود معلوم
مرا در دل هوای جسنت کام
پری رو در خیال شرح پیغام
به نرمی گفتمش ای یار دمساز
بیا این پیچه در از رخ بر انداز
چرا باید تو از من روی بپوشی
مگر من گربه می باشم تو موشی
من و تو هردو انسانیم آخر
به خلقت هر دو یکسانیم آخر
بگو بشنو ببین برخیز بنشین
تو هم مثل منی ای جان شیرین
ترا کان روی زیبا آفریدند
برای دیدن من آفریدند
به باغ جان ریحانند نسوان
به جای ورد و نسریننند نسوان
چه کم گردد زروی عارض گل
که بر وی بنگرد بیچاره بلبل
کجا شیرینی از شکر شود دور
پرد گر دور او صد بار زنبور
چه بیش و کم شود از پرتو شمع
که بریک شخص تابد یا به یک جمع
اگر پروانه ای بر گل نشیند
گل از پروانه آسیبی نبیند
پری روی زین سخن بی حد بر آشفت
زجا بر جست و با تندی به من گفت:
که من صورت به نامحرم کنم باز ؟
برو این حرف ها را دور انداز
چه لوطی ها در این شهرند واه واه
خدایا دورکن اهلل اهلل
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به من می گویدواکن چادر از سر
چه پرروییست این اهلل اکبر
از این بازیت همین بود آرزویت
که روی من ببینی تف به رویت
الهی من نبینم غیر شوهر
اگر رو واکنم بر غیر شوهر
برو گم شو عجب بی چشم و رویی
چه رو داری که با من همچو گویی
برادر شوهر من آرزو داشت
که رویم را ببیند شوم نگذاشت
من از زن های تهرانی نباشم
از آنهایی که میدانی نباشم
برو این دام بر مرغ دگر نه
نصیحت را به مادر خواهرت ده
چو عنقا را بلند است آشیانه
قناعت کن به تخم مرغ خانه
کنی گر قطعه قطعه بندم از بند
نیفتد روی من بیرون ز روبند
چرا در چشمت یک ذره حیا نیست
به سختی مثل رویت سنگ پا نیست
چه می گویی مگر دیوانه هستی
گمان دارم عرق خوردی و مستی
عجب گیر خری افتادم امروز
به چنگ الپری افتادم امروز
عجب بر گشته اوضاع زمانه
نمانده از مسلمانی نشانه
نمیدانی نظر بازی گناه است
زما تاقبر چهار انگشت راهست
تو می گویی قیامت هم شلوغ است
تمام حرف مال ها دروغ است
تمام مجتهد ها حرف مفتند
همه بی غیرت و گردن کلفتند
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برو یک روز بنشین پای منبر
مسایل بشنو از مالی منبر
شب اول که ما تحتت در آید
به بالینت نکیر و منکر آید
چو این دیدم لب از گفتاربستم
نشاندم باز و پهلویش نشستم
گشودم لب به عرض بی گناهی
نمودم از خطا ها عذر خواهی
دو ظرف آجیل آوردم ز تاالر
خوراندم یک دو بادامش به اصرار
دوباره آهنش را نرم کردم
سرش را رفته رفته گرم کردم
دگر اسم حجاب اصالًنبردم
ولی آهسته بازویش فشردم
یقینم بود کز رفتار این بار
بغرد همچو شیر ماده در غار
سر و کارم دگر با لنگه کفشست
تنم از لنگه کفش اینک بنفشست
ولی دیدم به عکس آن ماه رخسار
تحاشی می کند اما نه بسیار
تغییر می کند اما به گرمی
تشدد می کند لیکن به نرمی
ازآن جوش و تغیر ها که دیدم
به »عاقل باش«و »آدم شو« رسیدم
شد آن دشنام های سخت سنگین
مبدل بر جوان آرام بنشین
گشادم دست بر آن یار زیبا
چو مال بر پلو مومن به حلوا
ولی چون عصمت در چهره اش بود
از اول تا به آخر چهره نگشود
دو دستی پیچه بر رخ داشت محکم
که چیزی ناید از مستوریش کم
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چو خوردم سیر از آن کلوچه
حرامت باد گفت و زد به کوچه
حجاب زن که نادان شد چنین است
زن مستوره محجوبه اینست
بلی شرم وحیا در چشم باشد
چوبستی چشم باقی پشم باشد
اگر زن را بیاموزند ناموس
زند بی پرده بر بام فلک کوس
به مستوی اگر پی برده باشد
همانا بهتر که خود بی پرده باشد
برون آیند و با مردان بجوشند
به تهذیب خصائل خود بکوشند
چو زن تعلیم دید و دانش آموخت
رواق جان به نور بینش افروخت
به هیچ افسون زعصمت بر نگردد
به دریا گر بیفتد تر نگردد
چو خود بر عاملی پرتو فشاند
ولی خود از تعرض دور ماند
زن رفته کلز دیده فاکُلولته
اگر آید به پیش تو ِدکو لته
چو در وی عفت و آزرم بینی
تو هم در وی به چشم شرم بینی
تمنای غلط از وی محال است
خیال بد درو کردن خیال است
برو ای مرد فکر زندگی کن
نیی خر ترک این خر بندگی کن
برون کن از سرنحست خرافات
بجنب از جاکه فی التاخیر آفات
گرفتم من که این دنیا بهشت است
بهشتی حور درلفافه زشت است
اگر زن نیست عشق اندر میان نیست
جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست
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به قربانت مگر سیری؟پیازی؟
که تو بقچه و چادر نمازی؟
سر و ته بسته چون در کوچه آیی
تو خانم جان نه،بادمجان مایی
بدان خوبی در این چادر کریهی
به هر چیز بجز انسان شبیهی
کجافرمود پیغمبر به قرآن
که باید زن شود غول بیابان
کدام است آن حدیث و آن خبر کو
که باید زن کند خودرا چو لولو
تو باید زینت از مردان بپوشی
نه بر مردان کنی زینت فروشی
چنین کز پای تا سر در حریری
زنی آتش بجان آتش نگیری
به پا پوتین و در سر چادر فاق
نمایی طاقت بی طاقتان طاق
بیندازی گل و گلزار بیرون
زکیف و دستکش دل ها کنی خون
شود محشر که خانم رو گرفته
تعالی اهلل از آن رو کو گرفته
پیمبر آنچه فرمودست آن کن
به زینت فاش ونه صورت نهان کن
حجاب دست و صورت خود یقینست
که ضد نص قرآن مبین است
****************************
مگر در دهات و بین ایالت
همه رو باز باشند آن جمیالت
چرا بی عصمتی در کارشان نیست؟
رواج عشوه در بازارشان نیست؟
زنان در شهر ها چادر نشینند
ولی چادر نشینان غیر اینند
در اقطار دگر زن یار مردست
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در این محنت سرا سربار مرداست
به هرجا زن بود هم پیشه با مرد
در این جا مرد باید جان کند فرد
تو ای با ُمشک و گُل همسنگ و همرنگ
نمی گیرد در این چادر دلت تنگ؟
نه آخر غنچه در سیر تکامل
شود از پرده بیرون تا شود گل
تو هم دستی بزن این پرده بردار
کمال خود به عالم کن نمودار
تو هم این پرده از رخ دور می کن
در و دیوار را پر نور می کن
فدای آن سر و آن سینه باز
که هم عصمت در او جمع است هم ناز
**************************
خدایا تا به کی ساکت نشینم
من این ها جمله از چشم توبینم
همه ذرات عالم منتر توست
تمام حقه زیر سر توست
چرا پا توی کفش ما میگذاری؟
چرا دست از سر ما برنداری؟
به دست تست وضع و تنگدستی
توعزت بخشی و ذلت فرستی
تو این آخوند و مال آفریدی
تو توی چرت ما مردم پریدی
خداوندا مگر بیکاربودی
که خلق مار در بستان نمودی؟
چرا هرجا که دامی زشت دیدی
برای ما مسلمانان گزیدی
میان مسیو و آقا چه فرق است
که او در ساحل این در دجله غرق است
به شرع احمدی پیرایه بس نیست؟
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زمان رفنت این خار و خس نیست؟
بیا از گردن ما زنگ واکن
زیر بار خر مال رهاکن
****************************
خدایا کی شود این خلق خسته
از این عقد و نکاح چشم بسته
بود نزد خرد احلی و احسن
ِزنا کردن از این سان زن گرفنت
بگیری زن نبینی روی اورا
بری نا آزموده خوی او را
چو عصمت باشد از دیدار مانع
دگر بسته به اقبال است طالع
به حرف عمه و تعریف خاله
کنی یک عمر گوز خود نواله
بدان صورت که با تعریف بقال
خریداری کنی خربزه کال
ویا در خانه آری هندوانه
ندانسته که شیرین است یا نه
شب اندازی به تاریکی یکی تیر
دو روز دیگر از عمرت شوی سیر
سپس جویید کام خود زهر کوی
تو از یک سوی و خانم از دگر سوی
نخواهی جست چون آهو از این بند
که مغز خر خوراکت بوده یک چند
برو گر می شود خودرا کن اخته
که تا تخمت نماند الی تخته
در ایران تا بود مال و مفتی
به روز بدتر از این هم بیفتی
فقط یک وقت یک آزاده بینی
یک چون آیت اهلل زاده بینی
دگر باره مهار از دست در رفت
66

مرا دیگ سخن جوشید و سر رفت
سخن از عارف و اطوار او بود
شکایت در سر رفتار او بود
اگر روزی ببینم روی ماهش
دو دستی می زنم توی کالهش
شنیدم تا شدی عارف کالهی
گرفته حسنت از مه تا به ماهی
زسر تا مولوی را بر گرفتی
بساط خوشگلی از سر گرفتی
به هر جا می روی خلقند حیران
که این عارف بود یا ماه تابان
زن و مرد از برایت غش نمایند
برایت نعل در آتش نمایند
چو می شد با کالهی ماه گردی
چرا این کار را زودتر نکردی؟
گرت یک نکته گویم دوستانه
به خرجت می رود آن نکته یا نه
تو دیگر بعد از این آدم نگردی
ز آرایش فزون و کم نگردی
نخواهی شد پس از چهل سال زیبا
تو خواهی مولوی بر سربنه یا
نیفزاید کله برمردیت هیچ
تغیر هم مکن بر مولوی پیچ
***************************
بیا عارف بگو چون است حالت
چه بود از مشهدی گشنت خیالت
ترا براین سفرکی کرد تشویق
تو مشهد؟تو و این حسن توفیق؟
تو ومحرم شدن در خرگه انس؟
تو و محرم شدن در کعبه قدس؟
تو و این آسمان آسمان جاه؟
مگر شیطان به جنت می برد راه؟
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مرنج از من که امشب مست بودم
چه باید کرد مخلص می پرستم
ز فرط مستی از دستم فتد کلک
چکد می گر بیفشارم به هم پلک
کنار سفره از مستی چنانم
که دستم گم کند راه دهانم
گهی بر در خورم گاهی به دیوار
به هم پیچیددو پایم الم الف وار
چو آن نو کوزه های آب دیده
عرق اندر مساماتم دویده
گرم در تن نبودی جامه کش
شدی غرق عرق بالین و بالش
اگر کبریت خواهم بر فروزم
همی ترسم که چون الکل بسوزم
چو هم کاه از من و هم کاهدانم
دلیل این همه خوردن ندانم
حواسم هم چنان بر باده صرفست
که گویی قاضیم وین مال وقفست
من ایرج نیستم دیگر شرابم
مرا جامد مپندارید آبم
اال ای عارف نیکو شمایل
که باشد دل به دیدار تو مایل
چو از دیدار رویت دور ماندم
ترا بی مایه و بی نور خواندم
ولی در بهترین جا خانه داری
که صاحب خانه ای جانانه داری
گوارا باد مهمانی به جانت
که باشد بهتر از جان میزبانت
رشید القد صحیح الفعل والعقول
فتاده آن طرف حتی زال حول
مودب با حیا عاقل فروتن
مهذب پاک دل پاکیزه دیدن
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خلیق و مهربانو راست گفتار
توانا با توانایی کم آزار
ندارد با جوانی هیچ شهوت
به خلوت پاک دامن تر ز جلوت
چو دیده مرکزی ها را همه دزد
خیانت کرده و بر داشته مزد
زمرکز رشته طاعت گسسته
کمر شخصاًبه اصالحات بسته
یکی ژاندارمی بر پا نموده
که دنیا را پراز غوغا نموده
به هر جا یک جوانی با صالحست
در این ژاندارمری تحت السالح است
همه با قوت و با استقامت
صحیح البنیه و خوب و سالمت
چو یک گویند و پا کوبند بر خاک
بیفتد لرزه بر اندام افالک
در آن ژاندارمری کردست تاسیس
منظم مکتبی از بهر تدریس
گروهی بچه ژاندارم ند در وی
که اللهم ا َ ِ
حفظ ُهم ِم َن الغُی
همه شکر دهن شیرین شمایل
همانطوری که می خواهد ترا دل
به رزم دشمن دولت چوشیرند
به خون عاشقان خوردن دلیرند
عبوسانند اندر خانه زین
عروسانند گاه عز و تمکین
همه بر هر فنون حرب حایز
همه گوینده هَل من مبارز
همه دارای فن دارای علمند
تو گویی از قشون ویلهلمند
به گاه جست و خیز و ژیمناستیک
تو گویی هست اعضا شان زالستیک
69

کشند ار صف زطهران تا به تجریش
نبینی شان به صف یک مو پس و پیش
چنان با نظم و با ترتیب و عالی
که اندر ریسمان ،عقد آللی
همانا عارف این اطفال دیده ست
که در ژاندارمری منزل گزیدست
بیا عارف که ساقت سم در آرد
میان لنبرینت دم درآرد
شنیدم سوءخلقت َدبه کرده
همان یک ذره را یک حبه کرده
ترقی کرده ای در بد ادایی
شدستی پاک مالیخولیایی
زمنزل در نیایی هم چوجوکی
کنی با مهربانان بد سلوکی
زگل نازک ترت گویند و رنجی
مجنب از جای خود عارف که گنجی
یکی گوید که این عارف خیالیست
یکی گوید که مغزش پاک خالیست
یکی بی قید و حالت شناسد
یکی گوید که خیر این اشتباهست
یکی اصالً ترا دیوانه گوید
یکی هم مثل من دیوانه جوید
*******************************
سر راه حکیمی فحل و دانا
شنیدم داشت یک دیوانه ماوا
بد آن دیوانه را با عاقالن جنگ
سر و کارش همیشه بود با سنگ
ولی چشمش که بر دانا فتادی
بر او از مهر لبخندی گشادی
از این رفتار او دانا بر آشفت
در این اندیشه شد وبا خویشنت گفت
یقیناًاز جنون در من نشانست
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که این دیوانه با من مهربانست
همانا بایدم کردن مداوا
که تا زایل شود جنسیت از ما
یقیناًبنده هم گمراه گشتم
که عارف جوی و عارف خواه گشتم
بود ناچار میل جنس بر جنس
مولیتر میل می ورزد به هنسن
مگو عارف پرستیدن چه شیوست
که در جنگل سبیکه جز میوه ست
********************************
بیا عارف که دنیا حرف مفتست
گهی نازک گهی پخ گه کلفتست
جهان چون خوی تو نقش بر آبست
زمانی خوش ا ُ ُغرگه بد لعابست
گهی ساید سر انسان به مریخ
گهی د رمقعد انسان کند میخ
گهی عزت دهد گه خوار دارد
از این بازیچه ها بسیار دارد
یکی را افکند امروز در بند
کند روزدگر او را خداوند
اگر کارش وفاقی یا نفاقیست
تمام کار عالم اتفاقیست
نه مهر هیچکس در سینه دارد
نه با کس کینه دیرینه دارد
نه مهرش را نه کینش را قرار است
نه آنش را نه اینش را مدارست
به دنیا نیست چیزی شرط چیزی
زمن بشنو اگر اهل تمیزی
به یونان این مثل مشهور باشد
که رب النوع روزی کور باشد
دهد بر دهخدا نعمت همان جور
که صد چندان دهد بر قاسم کور
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به نادان آن چنان روزی رساند
که صد دانا در آن حیران بماند
در این دنیا به از آن جا نیابی
که باشد یک کتاب و یک کتابی
کتاب ارهست کمتر خور غم دوست
که از هر دوستی غمخوار تر اوست
نه غمازی نه نمامی شناسد
نه کس از او نه او از کس هراسد
*****************************
چو یاران دیر جوش و زود رو نیست
رفیق پول و در بند پلو نیست
نشیند با تو تا هروقت خواهی
ندارد از تو خواهش های واهی
بگوید از برایت داستان ها
حکایت ها کند از باستان ها
نه از خوی بدش دلگیر گردی
نه چون عارف از وی سیر گردی
*********************************
تو عارف واقعا ً گوساله بودی
که از من این سفر دوری نمودی
گرفتی گوشه ژاندارمری را
به موسی برگزیدی سامری را
بیا امروز قدر هم بدانیم
که جاویدان در این عالم نمانیم
بیا تا زنده ام خودرا مکن لوس
که فردا می خوری بهر من افسوس
پس از مرگم سرشک غم بباری
به قبرم الله و سنبل بکاری
***********************************
بگو عارف من از احباب طهران
که می بینم همه شب خواب تهران
بگو آن کاظم بد آشتیانی
اواخر با تو الفت داشت یا نی
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کمال السلطنه حالش چطور است
دخو با اعتصام اندر چه شور است
به عالم خوش دل از این چار یارم
فدای خاک پای هر چهارم
ادیب السلطنه بعد از مرارات
موفق شد به جبران خسارات
چه می فرمود آقای کمالی
دموکرات انقالبی اعتدالی
برد جوف دکان پیشی پسی را؟
به چنگ آرد تقی خان کسی را
سرش مویی در آوردست یا نه
بود یا نه در آن تنگ آشیانه
بدیم اصفهانی زیر و هم روی
ندیدم اصفهانی من بدین خوی
اگر یک همچو او در اصفهان بود
یقینا ً اصفهان نصف جهان بود
کمالی نیک خوی و مهربان است
کمالی در تن احباب جانست
کمالی صاحب فضل و کمال است
کمالی مقتدای اهل حالست
کمالی صاحب اخالق باشد
کمالی در فتوت طاق باشد
کمال را صفات اولیایی ست
کمالی در کمال بی ریایی ست
کمالی در سخن سنجی وحیدست
ولو خود دستجردی هم ندیدیست
کمالی در فن حکمت سرایی
بود همچون ملک در بی وفایی
کمالی را کماالت است بی حد
نداند لیک چای خوب از بد
تمیز چای خوب وبد ندارد
واال هیچ نقصی ندارد
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اگر رفتی توپیش از من به طهران
زقول من سالمش کن فراوان
بگو محروم ماندم از جنابت
نخواهم دید دیگر جز به خوابت
من و رفنت از اینجا باز تا ری
میسر کی شود هیهات و هی هی
گر از سرچشمه تا سرتخت باشد
سفر با ضعف پیری سخت باشد
چو دورست از من آثار سالمت
فتد دیدار الشک بر قیامت
**********************************
ندانم د رکجا این قصه دیدم
و یا ازقصه پردازی شنیدم
که دو روبه یکی ماده یکی نر
به بودند عمری یار و همسر
ملک با خیل تازان شد به نخجیر
کشیدند آن دو روبه را به زنجیر
چو پیدا گشت آغاز جدایی
عیان شد روز ختم آشنایی
یکی مویه کنان با جفت خود گفت
که دیگر د رکجا خواهیم شد جفت
جوابش داد آن یک از سر سوز
همانا د ردکان پوستین دوز
زمن عرض ارادت کن ملک را
به هر سلک شریفی منسلک را
ملک آن طعنه بر مهر و وفا زن
به آیین محبت پشت پازن
ملک دارای آن مغز سیاسی
که می خندد به قانون اساسی
ملک دارای آن حد فضایل
که تعدادش به من هم گشته مشگل
بگو شه زاده هاشم میرزا را
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نمی پرسی چرا احوال مارا
وکالت گر دهد تغییر حالت
عجب چیز بدی باشد وکالت
چو بینی اقتدار امللک ما را
بزن یک بوسه بر رویش خدا را
الهی زنده باد آن مرد خیر
همایون پیر ما آقای نیر
بود شه زاده مر آت سلطان
مصفا از کدورت های دوران
امیدم آن که چون در بعض اوقات
کند با نصرت الدوله مالقات
رساند بر وی از من بندگی ها
کند اظهار بر شرمندگی ها
در ایران گر یک شه زاده باشد
همین شه زاده آزاده باشد
جوانی کامرانی نیک نامی
خدا دادش تمامی با تمامی
جز او ایران به کس نازش ندارد
جز این یک تیر در ترکش ندارد
پدرگر جزء آباء لئام است
پسر سرخیل ابناء کرام است
شود فیروز کار ملک آن روز
که باشد رشته اش در دست فیروز
نکرده هیچ یک دم خدمت او
تنعم می کنم از نعمت او
مرا او بر خراسان کرد مامور
از او من شاکرم تا نفخه صور
مرا باید که دارم نعمتش پاس
پیمبر گفت من لم یشکر الناس
به گیتی بیش مانی بیش بینی
زمانی نوش وگاهی نیش بینی
بمان و بین جمادی و رجب را
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که بینی العجب ثم العجب را
در این گیتی عجب دیدن عجب نیست
عجب بین جمادی و رجب نیست
از این مرد و زن شمس و قمر نام
نزاید جز عجب هر صبح هر شام
من از عارف در این ایام آخر
بدیدم آنچه نتوان کرد باور
بیا عارف که روی کار برگشت
مرا با تو روابط تیره تر گشت
شنیدم در تیاتر باغ ملی
برون انداختی حمق جبلی
نمود اندر تماشاخانه عام
ز اندام خریت عرض اندام
به جای بد کشانیدی سخن را
بسی بی ربط خواندی آن دهن را
نمی گویم چه گفتی شرمم آید
زبی آزرمیت آزرمم آید
چنین گفتند کز آن چیز عادی
همی خوردی ولی قدری زیادی
الهی می زد آواز ترا سن
که دیگر کس نمی دیدت سر سن
ترا گفتند تا تصنیف سازی
نه از شیشه اماله قیف سازی
کنی با شعر بد عرض کیاست
غزل سازی آن هم درسیاست
تو آهویی مکن جانا گرازی
تو شاعر نیستی تصنیف سازی
عجب اشعار زشتی ساز کردی
عجب مشت خودت را باز کردی
برادر جان خراسان است اینجا
سخن گفنت نه آسان است اینجا
خراسان مردم با هوش دارد
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خراسانی دو لب ده گوش دارد
همه طالب او دارای طبعند
سبعند
نه تنها پی رو ُق َرا َ
نشسته جنب هر جمعی ادیبی
ز انواع فضائل با نصیبی
خراسان جا چو نیشابور دارد
که صد پیشی به پیشاوور دارد
نمایند اهل معنی ریشخندت
چو می خوانند اشعارچرتت
کسانی می زنند از بهر تو دست
که مثل تو نادانند یا مست
شود شعر تو خوش با زور تحریر
چو با زور بزک روی زن پیر
به داد تو رسید ای دل ای دل
وگرنه کار شعرت بود مشکل
چو عارف نامه آمد تا بدان حد
یکی از دوستان از در درآمد
بگفتا گرچه عارف بد زبان است
ولیکن بر شما ها میهمان است
به مهمان شفقت و انعام باید
ولو عارف بود ،اکرام باید
نباید بیش از این خون در دلش کرد
گهی خوردست می باید ولش کرد
بیا عارف دوباره دوست گردیم
دو مغز اندر دل یک پوست گردیم
ترا من جان عارف دوست دارم
زمهرست این که گه پشتت بخارم
ترا من جان عارف بنده باشم
دعا گوی توام تا زنده باشم
بیا تا گویمت رندانه پندی
که تا لذت بری از عمر چندی
تو این کرم سیاست چیست داری
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چرا پا بر دم افعی گذاری
مکن اصالًسخن از نظم و یاسا
زشر معدلت خواهی بیا سا
سیاست پیشه مردم ،حیله سازند
نه مانند من وتو پاک بازند
تماماًحقه باز و شارال تانند
به هر جا هر چه پاش افتاد آنند
به هر تغیی ِر شکلی مستعدند
گهی مشروطه گاهی مستبدند
تو هم قزوینی مالی رومی
به هر صورت درآ ،مانند مومی
تو هم کمتر نئی از آن ُرنودا
کَ َهرکمتر نباشد از کبودا
همانا گرگ باران دیده باشی
پاردم ساییده باشی
تو خیلی ُ
ولیکن باز گاهی چرخ بی پیر
دهد اشخاص زیرک را دم ِ گیر
فروان مرغ زیرک دیده ایام
که افتادند بهر دانه در دام
سیاست پیشه گان در هر لباسند
به خوبی همدگر ار می شناسند
همه دانند زین فن سودشان چیست
به باطن مقصد و مقصودشان چیست
من وتو زود در شرش بمانیم
که هم بی دست وهم بی دوستانیم
چو ما از جنس این مردم سواییم
نشان کین و آماج بالئیم
نمی دانی که ایران است اینجا
حراج عقل و ایمان است اینجا
نمی دانی که ایرانی چه چیزست
نمی دانی چقدر این جنس حیز است
بزرگان وطن را از حماقه
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نباشد بر وطن یک جو عالقه
یکی از انگلستان پند گیرد
یکی با روس ها پیوند گیرد
به مغز جمله این فکر خسیس است
که ایران مال روس و انگلیس است
بزرگان در میان ما چنین اند
از آنها کمتران کمتر از اینند
بزرگانند دزد اختیاری
ولی این دسته دزد اضطراری
به غیر از نوکری راهی ندارند
و اال در بساط آهی ندارند
تهی دستان گرفتار معاشند
برای شام شب اندر تالشند
از آن گویند گاهی لفظ قانون
که حرف آخر قانون بود نون
اگر داخل شوند اندر سیاست
برای شغل و کار است و ریاست
تجارت نیست ،صنعت نیست ،ره نیست
امید جز به سردار سپه نیست
رعایا جملگی بیچاره گانند
که از فقر و فنا آواره گانند
ز ظلم مالک بی دین هالکند
به زیر پای صاحب ملک خاکند
تمام از جنس گاو وگوسفندند
نه آزادی نه قانون می پسندند
چه دانند این گروه ابله دون
که ُحریت چه باشد ،چیست قانون
چو ملت این سه باشند ای نکو مرد
چرا باید بکوبی آهن سرد؟
به این وصف از چنین ملت چه جویی؟
به این یک مشت پر علت چه گویی؟
برای همچو ملت همچو مردم
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نباید کرد عقل خویش را گم
نباید بر د اسم از رسم و آیین
به گوش خر نباید خواند یاسین
تو خود گفتی که هر کس بود بیدار
در ایران می رود اخر سر دار
چرا پی می خری بر خود خطر را
گذاری زیر پای خویش سر را
کنی با خود اعالی را اعادی
نبینی در جهان جز نامرادی
بیا عارف بکن گاری که گویم
تو با من دوستی،خیر تو جویم
اگر خواهی که کارت کار باشد
همیشه دیگ بختت بار باشد
دو ذرعی مولوی را گنده تر کند
خودت را روضه خوانی معتبر کن
چو ذوقت خوب و آوازت ستودست
سوادت هم اگر کم بود،بودست
عموم روضه خوان ها بی سوادند
ترا این موهبت تنها ندادند
مسائل کن بر از زادملعادا
فراهم کن برای خویش زادا
بدان از بر بحار و جوهری را
نژاد جن و فامیل پری را
احادیث مزخرف جعل می کن
خران گریه خر ار نعل می کن
بزن باالی منبر زیر آواز
بیفکن شور در مجلس ز شهناز
چو اشعار نکو بسیار دانی
بگیرد مجلست هر جا که خوانی
سر منبر وزیران یا دعا کن
به صدق ار نیست ممکن،با ریا کن
بگو از همت این هیئت ماست
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که در این فصل پیدا می شود ماست
زسعی و فکر آن دانا وزیر است
که سالم تر غذا نان و پنیر است
از آن با کله در کار اداره
فرنگی ها نمایند استعاره
زبس داناست آن یک در وزارت
برند اسم شریفش با طهارت
فالن یک دیپلم اصالح دارد
زسر تا پای او اصالح دارد
در این فن اولین شخص جهانست
نه آرشاک آنچنان نه خاصه خانست
زاصالحش چه هی خواهی از این بیش
که نبود در وزارتخانه یک ریش
به جای پیر های مهمل زار
جوانان مجرب را دهد کار
به تخمش گر همه پیران بمیرند
اگر مردند هم مردند ،پیرند
سم وز سختی پوز
زاستحکام ُ
کند صد عضو را ناقص به یک روز
شب و روز آن یکی قانون نویسد
ببیند هر چه گه کردی بلیسد
کثافت کاری پیشینیان را
نگویم تا نیاالیم دهان را
ار آن روزی که این عالی مقامست
تمام آن کثافت ها تمام است
وکیالن را بگو روح االمینند
زعرش افتاده پا بند زمینند
مقدس زاده اند از مادر خویش
گناهست از کنی مرغانشان کیش
به جز شهریه مقصودی ندارند
به هیچ اسم دگر سودی ندارند
فقط از بهر ماهی چند غاز است
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که این بیچاره ها را چشم باز است
غم ملت زبس خوردند مردند
ورم کردند از بس غصه خوردند
زمشروطیت و قانون مزن دم
مکن هرگز ز وضع مملکت ذم
بزرگان چون بینند این عجب را
که عارف بسته از تعییب لب را
کنند آجیل و ماجیل ترا کوک
نه مستأسل شوی دیگر نه مفلوک
نه دیگر حبس می بینی نه تبعید
نه دیگر بایدت هر سو فرارید
بخور با بچه خوشگل ها عرق را
بشوی از حرف بی معنی ورق را
اگر داری بتی شیرین و شنگول
که وافورت دهدبا دست مقبول
بکش تریاک و بر زلفش بده دود
تماشا کن به صنع حی مودود
بزن با دوستان در بوستان سور
ببر سور از نکو رویان پاسور
به عشق ِ
خد خوب و قد موزون
بخوان گاهی نوا،گاهی همایون
چوتصنیفت بلند آوازه گردد
روان اهل معنی تازه گردد
خدا روزی کند عیشی چنین را
عموم مومنات و مومنین را
جالیر نامه قائم مقامست
که سر مشق من اندراین مقامست
اگر قائم مقام این نامه دیدی
جالیر نامه خودرا دریدی
جالیر را جالیر بنده کردم
جالیر نامه را من زنده کردم
به شوخی گفته ام گر یاوه ای چند
82

مبادا دوستان از من برنجند
بیارم از عرب بیتی دو مشهور
که اهل دانشم دارند معذور
اذا شاهدت فی نظمی فَتورا ً
ووهنا ً فی بیانی للمعانی
فالت نسب لنقصی ان رقصی
علی تنشیط ابناء الزمان
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نام و ننگ؛
داستان رستم و اسفندیار
در آمد
در گرگ ومیش صبح بلبل به زبان پهلوی از مرگ اسفندیار می گوید واز نبود او ناله سرمی دهد.
رستم پهلوان بزرگ در تیره ترین شب زندگی خود فریاد می کشد و از مرگ اسفندیار بی قراری می کند.
اسفندیار شاهزاده ایرانی وترویج دهنده دین بهی در میدان کارزار در خون خود غلطیده است .
آغاز داستان
اسفندیار از نزد پدر آشفته و پریشان به نزد مادرش می رود  .کتایون مادر اوست دختر قیصر روم،چون او را
پریشان می بیند از او می خواهد راز این پریشانی را به او بگوید .
اسفندیار از بد عهدی پدر می گوید .واین که اورا مدام بسویی می فرستد از خون خواهی لهراسپ از
ارجاسب گرفته تا رهانیدن خواهرانش از بند و پاک کردن جهان از بدان و چون باز می آید عهدش را از یاد
می برد.
جدال بر سر قدرت
بین پدر و پسر بر سر قدرت کشاکش است  .اسفندیار به مادر می گوید :فردا به نزد پدر می روم و سخنان
گذشته اورابیادش می آورم اگر به قول خود وفا کرد او را گرامی می دارم و اگر عهد شکنی کرد حق خودرا
بزور می ستانم .
پدر در پی وفا بعهد که واگذاری تاج و تخت است نیست و پسر که شاهزاده ای جوان و جویای نام است برای
رسیدن به قدرت هیچ مرز اخالقی برای خودش قائل نیست.
مادر چه می گوید:
کتایون که خود در میان حلقه قدرت بزرگ شده است می داند که حفظ قدرت و کسب قدرت چه خون های
بسیاری را بر زمین ریخته است .پس او را از کودتا بر علیه پدر بر حذر می دارد و به او می گوید :بدنبال چه
هستی کشور بزیر فرمان توست پدر تنها تاجی بر سر دارد و تو نیز در قدرت او سهیمی و با مرگ او همه از
آن تو می شود اما اسفندیارنمی پذیرد می خواهد تمامی از آن او باشد به شراکت و سهم در قدرت تمایل
ندارد  .او شاهزاده ای است جاه طلب.
تقابل پدر و پسر
اسفندیار شب را به صبح گره می زند و به نزد پدر می رود تا حق خودرا باز ستاند .در دربار همه ارکان
قدرت جمع اند؛موبدان و دستوران و سران سپاه و انجمن و گشتاسب که بر تخت زرین نشسته است .
اسفندیار نخست پدر را ستایش می کند و می رسد به کار هایی که کرده است نخست از ارجاسب می گوید
که با سپاهی گران آمده بود تا دین بهی را از بین ببرد و او سوگند خورد اورا دونیم بکند و کرد و بعد به هفت
خان می رسد و تمامی رنج هایی را که او برای رسیدن به تاج شاهی کشیده است و از شاه می پرسد که
دیگر بهانه چیست .؟
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تالش برای کسب قدرت
اسفندیار تمامی جنگ ها را کرده است و در این جنگ ها جنگاوری بی بدیل بوده است اما برای تاج و
تخت.این نخستین تفاوت بزرگ او با رستم است  .رستم نیز پهلوانی بی بدیل است  .جنگ ها کرده است و
سر جنگاوران بسیاری را به خاک رسانده است اما نه برای خود ،نه برای قدرت  .نه برای تاج و تخت.برای آب
و خاکی که او را به کمک خواسته است واو هر بار آمده است و بدخواهان را شکست داده است و به خانه
خود باز گشته است بدون هیچ چشم داشتی و منتظر مانده است تا بار دیگر او را بکمک بخواهند .
تفاوتی بزرگ
رستم پهلوانی ملی است و اسفندیار جنگاوری بی بدیل است اما بین پهلوان و جنگاور تفاوت های بسیاری
است .
گشتاسپ پادشاهی مکار
گشتاسب که اسفندیار را بهتر از خوداو می شناسدو می داند که در ذهن او چه می گذرد تمامی گفته های
او را تایید می کند که جای هیچ چون وچرایی برای اسفندیار باقی نماند ومی گوید تنها یک مانع هست که
اگر این مانع هم بر داشته شودبیدرنگ تاج و تخت را به او واگذار می کند .
آن مانع چیست؟
رستم ،پهلوان نامداری که در زابل نشسته است و فرمان پادشاه را نمی خواند .پس باید به زابل رفت  .رستم
را به بند کشید و به پایتخت آورد و آن وقت تاج و تخت از آن توست .
گشتاسپ پیشاپیش توسط اختر شناسان آگاه شده بود که پایان کار اسفندیار در زابلستان است .
و از سویی دیگر رستم را به نیکی می شناخت که پهلوانی کهن سال است و به هیچ قیمتی تن به بند نمی
دهد.
خامی اسفندیار
اسفندیار می داند در این کار رازی است اما نمی داند آن راز چیست ،فقط می داند این کار با رسم کهن
نمی خواند.به پدر می گوید :تو شایسته آنی که با پادشاه چین نبرد کنی .نبرد با یک پهلوان پیر که کاووس به
او لقب شیر گیر داده است چه معنایی دارد .رستم کسی است که از زمان پادشاهی منوچهر تا پادشاهی
کیقباد مردم ایران از او خرسند بوده اند ،او خداوند رخش است به او شیر گیر و جهانگیر و تاج بخش می
گویند  .او پهلوانی جوان و جویای نام نیست .پیرمردی است که سالش به دوران کیخسرو می رسد .
یک مغلطه
گشتاسب می گوید به همین دالیلی که گفتی نباید از گناه رستم چشم پوشید .پس اگر طالب پادشاهی هستی
به سیستان برو و رستم را دست بسته بیاور .
یک لحظه اسفندیار به آن چه در ذهن گشتاسب می گذرد واقف می شود و می گوید:بسنت دست رستم بهانه
ای بیش نیست می خواهی مرا ازتاج و تخت دور کنی.
اما خامی و عشق به قدرت بر عقل دور اندیش او پیروز می شود و می گوید:باشد  .من در نزد تو بنده ای
گوش به فرمانم .
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اگر اسفندیار تنها به قدرت نمی اندیشید چشم جهان بین او کور نمی شد و می توانست بفهمد ؛همچنان که
لحظاتی فهمیده بود ،گشتاسب در پی چه چیزی است اما قدرت طلبی و غرور او را از درک راز ماجرا باز
داشت .
احساس خطر کردن مادر
کتایون از طریق بهمن پسر اسفندیار از آهنگ سیستان کردن پسر مطلع می شود و سعی می کند به او
بفهماند که رستم کیست  .اما غرور و جوانی کاررا سهل می گیرد و می گوید :درایران بهتر از رستم کسی
نیست اما نمی توانم فرمان شاه را نادیده بگیرم  .و از تاج و تخت در گذرم  .کافی است رستم دست به بند
دهد .من اجازه نمی دهم هیچ گزندی به او برسد .
نام و ننگ
اما کتایون می داند کار به این سادگی نیست  .در اینجا مسئله نام وننگ است  .و رستم کسی نیست که بعد
از سال های بسیار نام خود را آلوده بند کند .
پس از پیری و داد مردی که داد

چگونه دهد نام خودرا بباد؟

کتایون مسئله نام وننگ را می داند اما اسفندیار نمی فهمد .چرا؟چون جنگاور است و برای یک جنگاور نام
وننگ ارزش مادی دارد  .رستم بند بر دست می نهد واو به شاهی می رسد و تالفی می کند وهمه چیز به
خوبی به پایان می رسد .
اسفندیار از آئین پهلوانی بی خبر است و نمی داند یک پهلوان تمامی عمر خودرا می گذارد تا نام نیکی
بدست بیاورد .
نخستین هشدار
فرمان حرکت سپاه به سوی زابلستان داده شد اما شتری که در پیشاپیش سپاه حرکت می کند می خوابد و
هرچه ساربان او را با چوب می زند بر نمی خیزد  .اسفندیار بر نخواسنت شتر را به فال بد می گیرد و فرمان
می دهد تا شتر را بکشند تا اختر بد بسوی شتر باز گردد و با خود می گوید :بد و نیک در نزد یزدان است و
او چون جنگاوری است پیروز پس بخت همیشه با اوست  .اسفندیار نخستین هشدار را نمی بیند
رفنت بهمن نزد رستم
سپاه یکسره می تازد تا به هیرمند می رسد که مرز زابلستان است  .آن سوی هیرمند خانه و کاشانه رستم
است  .پس همانجا اطراق می کنند و بهمن پسر اسفندیار مامور می شود به نزد رستم برود و پیغام پدر را به
او برساند .پیغام این جنگاور شکست ناپذیر چه بود ؟
پیغام مقدمه و موخره ای داشت  .مقدمه آن بود که هر چه داری از آن ماست .اما تو گشتاسب را فرمان
نبرده ای و او آزرده خاطر است پس شرط خرد آنست که دست به بند دهی و با من به نزد گشتاسب بیایی و
در آنجا من میانه را می گیرم و از گشتاسب می خواهم تا ترا ببخشد .
نخستین اشتباه
اشتباه اسفندیار و تمامی زورمندان در آنست که تمامی جهان را از آن خود و پدران خودمی دانند واز یاد
می برند که تمامی آن چه او و پدران او دارند در نتیجه پایمردی دیگران از جمله رستم است .
86

سوء قصد بجان رستم
بهمن با حشمت و جاه از رود می گذرد با زال پدر رستم بر خورد می کند او را مرد دهقان نژاد خطاب می
کند و از نشان و جای رستم می پرسد  .از همین بر خورد روشن می شود که پدر و پسر این خاندان محتشم
را نمی شناسند .به همین خاطر که با سادگی تمام به زابلستان آمده اند تا جهان پهلوان را به بند کشند و به
نزد گشتاسب ببرند .
بهمن به سوی نخجیرگاه می رود و از باالی کوه رستم را می بیند که چون کوهی نشسته است و گوری را به
درخت زده و با جام پر از می دارد بابرادرش زواره سخن می گوید .
پس نخستین امری که به نظرش می رسد این است که پدرش از پس چنین پهلوانی بر نیاید پس اولی تر آن
است که بگونه ای از سر راه پدر بر داشته شود  .سنگ بزرگی را از کوه می کند و بسوی رستم رها می کند
زواره با دیدن آن سنگ بزرگ که بسوی او و رستم می آید نگران می شود اما رستم که مشغول غذا خوردن
است سنگ عظیم را به چیزی نمی گیرد و با تیپایی سنگ را از خود دور می کند .
خاندانی بی اخالق
بی اخالقی در سرشت قدرت نهان است  .گشتاسب برای کشنت پسر توطئه می کند و بی اعتنا به رسم کهن
دستور به بند کشیدن رستم را می دهد .
اسفندیار در پی کودتا بر علیه پدر بر می آید و بهمن بعنوان قاصد سعی می کندبه شیوه ای ناجوانمردانه
رستم را ترور کند .
بهمن چه گفت
بهمن از راه می رسد و می گوید جنگاوران بسیار آمده اند تا بر دست و پای تو بند نهد و ترا چون دشمنی
خیره سر به نزد گشتاسب برند .
پهلوانی که تمامی عمرش را در خدمت این مرز و بوم بوده است درآستانه پیری به گناهی نا کرده باید تنبیه
شود .
رستم در جواب بهمن چه باید می گفت .؟
رستم اما پهلوانی سرد و گرم چشیده است و اگر در روزگار جوانی بود کار را به جنگ و قتال می کشاند .پس
بهمن و اسفندیار را به انصاف فرا می خواندو آن ها را از آزمندی بر حذر می کند چرا که تمامی کار های
آنان بی حاصل خواهدبود  .پس بهتر است از بند نهادن بر دست و پای او بگذرند که
ندیده است کس بند بر پای من

نه بگرفت شیر ژیان جای من

و آن ها را دعوت می کند که به خانه او بیایند  .مدتی استراحت کنند  .رنج سفر را از تن بیرون کنند و او
همان طور که در خدمت کیقباد بوده است در خدمت او خواهد بود و چون وقت رفنت فرابرسد همراه او به نزد
گشتاسب می آید و از گناه نا کرده عذر خواهد خواست و از او خواهد پرسید که گناه او چیست ؟
تدارک پذیرایی از اسفندیار
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تهمنت پسر و برادر را فرا می خواند و به فرامرز و زواره می گویدبه نزد دستان بروید و آمدن اسفندیار را خبر
دهید ،در ایوان تخت زرین بگذارید و جام های خسروانی را آماده کنید تا او به نزد اسفندیار برود و آن ها را
به خانه خود دعوت کند .
دیدار رستم و اسفندیار
رستم به سوی هیرمند می رود .و در کنار رود می ایستد تا پیغام او را بهمن به پدرش برساند  .به اسفندیار
خبر می رسد که رستم بی سالح نبرد برای دیدن او آمده است  .اسفندیار برمی آشوبد و بهمن را نزد همگان
تحقیر می کندد که:به زنان نباید اسرار را گفت هم چنان که کودکان را نباید پی کار های بزرگ فرستاد.
اشتباه بهمن در چه بود و چرا اسفندیار او را کودک خطاب می کند و در نزد همگان او را تحقیر می کند .؟
اسفندیار چون تمامی پادشاهان و شاهزادگان اهل گفت و گو نیست  .اهل فرمان است  .فرمان می دهد و
دیگران فقط مجازند تا اطاعت کنند  .خودرا نیازمند پاسخ و نصیحت نمی داند  .او بهمن را به نزد رستم
فرستاد تا فرمان را ابالغ کند و رستم بر دست و پای خود بند بنهد و به نزد او بیاید  .اما هنگامی که رستم به
او می گوید :
بباشیم بر داد و یزدان پرست

نگیریم دست بدی را بدست

واورا به انصاف فرا می خواند  .او را که مبلغ دین بهی است به یزدان پرستی دعوت می کند و از او می
خواهد به بدی نزدیک نشود ،بهمن جای هر گونه عتاب و خطابی را دارد.
دیدار نخستین
اسفندیار با صد سوار خو را به هیرمند می رساند .و به استقبال رستم می رود  .رستم از اسب پیاده می
شود  .از رود می گذرد به اسفندیار درود می فرستد ومی گوید :اگر سیاوش را می دیدم به این اندازه
شادمان نمی شدم که ترا دیدم  .تو بدیل سیاوشی .خوشا بحال پدری که چون تو فرزندی دارد و بدا بحال
دشمنانت  .وبخت در همه حال مدد کار تو باشد .
اسفندیار چون این سخنان را از سوی رستم می شنود از اسب پیاده می شود رستم را در آغوش می گیرد .
و می گوید:سپاس یزدان را که ترا شاد و سرزنده نگه داشته است و سزاوار است که ترا چون پهلوانی یگانه
ستایش کنم .
رستم از اسفندیار دعوت می کند که به زابل بیاید تا او رسم مهمان نوازی را بجا بیاورد .
اما اسفندیارمی گوید :جای درنگ کردن برای اجرای فرمان شاه ندارد .بهتر آنست که خود دست در بند نهی
و بهمراه من به نزد گشتاسب آیی و سوگند می خورم که به شب نرسیده بند از دست تو گشوده می کنم  .آن
وقت من شاه ایران می شوم و تو هر چه که بخواهی من آن را به تو خواهم داد.
نام وننگ
رستم می گوید این برای رستم ننگ است که سر افسران این مرز و بوم به سرزمین او بیاید و میهمان او
نباشد ومن هر چه بخواهی دریغ ندارم اال بند که بهتر است مرده باشم تا زنده دست بر بند نهم :
مگر بند کز بند عاری بود
نه بیند مرا زنده با بند کس

شکستی بود زشت کاری بود
که روشن روانم بر اینست و بس
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مرا سر نهان گر شود زیر سنگ

از آن به که نامم برآید به ننگ

این حرف اول و آخر رستم است .و از اسفندیار می خواهد برای رسیدن به تاج وتخت گرفتار دیوان نشود  .و
دیو در نزد رستم افکار شیطانی است .
پاسخ اسفندیار
اسفندیار می گوید:پشوتن؛برادرش می داند که شاه چه فرمانی داده است .و اگر من بخانه تو بیایم نان و
نمک ترا بخورم وتو از فرمان شاه سر پیچی کنی و چاره ای جز جنگ نباشد آن وقت تو باید در نژاد من شک
کنی که حرمت نان و نمک را نگاه نداشته ام و اگر از فرمان شاه سرپیچی کنم در سرای واپسین جایگاه من
دوزخ خواهد بود .
اسفندیار از این سخن دو مراد دارد:
نخست برابر کردن امر شاه و یزدان ،و دیگر آن که سر پیچی از فرمان شاه عقوبت دوزخ دارد ؛
چو فرمان یزدان ،چو فرمان شاه
و سر پیچی از فرمان شاه را گناهی کبیره می داند .واز سویی دیگر در مغز رستم فرو می کند که سرپیچی
از فرمان شاه جز عذاب دنیایی که سپاه و لشگر او باشد و عذاب اخروی حاصلی ندارد .
اما درنزد رستم شاه با یزدان یکی نیست و فرمان شاه فرمان خدا نیست .
اسفندیار اورا به میهمانی دعوت می کند و رستم می پذیرد
گفت گوی اسفندیار با پشوتن
پشوتن برادر اسفندیار است و جزء این مشیر و مشار او نیز هست .
پشوتن رستم را بخوبی می شناسد  .و می داند که او دست در بند نمی نهد.و از اسفندیار می خواهد راه را
بر دیو به بندد و با رستم از در ستیز بر نیاید .
اسفندیار می گوید :حاضر نیست بخاطر رستم دو دنیایش را از دست بدهد.
براستی دو دنیای اسفندیار چیست؟
دنیای نخست او دنیای شاهی است  .او اگر رستم را با بند به نزد پدر نبرد به تاج و تخت نخواهد رسید .برای
جنگاوری چون او تاج و تخت یعنی تمامی دنیا  .دنیای دیگر سرای باز پسین است  .و چون فرمان شاه با
فرمان یزدان یکی است پس بخاطر زمین نهادن فرمان شاه آن دنیایش را هم از دست خواهد داد.
دیدار دوم
رستم به انتظار می نشیند تا اسفندیار او را برای ضیافت بخواند .نمی خواند .ووقت غذا خوردن می گذرد .
رستم به برادرش می گوید :خوان را آماده کن در انتظار دعوت اسفندیار نباید بود این آئین اوست .و از او
نباید امید نیکی داشت .
ومی خواهد تا رخش را زین کنند تا جواب بی مهری اسفندیار را بدهد.
رستم به کرانه هیرمند می رود وبه اسفندیار می گوید:این رسم شماست که میهمان را دعوت کنید و بعد
پشیمان شوید .آیا این کار بخاطر آن نیست که تو خودرا بزرگ می داری و مرا کوچک و حقیر می بینی.
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تو از خواهش من به آشتی و دوستی به اشتباه افتاده ای و فکر می کنی از آسمان برتری  .و فراموش کردی
که من کشنده دیو سپید و تباه کننده جادوانم ،نگهبان شاهان ایران و پشت و پناه پهلوانانم .
من بخاطر جایگاه تو نه بخاطر شخص تو بدنبال آشتی با تو هستم و نمی خواهم شهریاری بدست من تباه
شود .
من سالیان درازی است که پهلوان جهان بوده ام و جهان را از دشمنان پاک کرده ام و یزدان را سپاس می
گویم که آن قدر عمر کرده ام تا شاهی را ببینم که در پی گسترش دین پاکی هاست .
اسفندیار که تندی رستم را می بیند سعی می کنداز خشم او بکاهد و می گوید:قصد کوچک شمردن در میان
نبود  .چون روز سختی را گذرانده بودی نمی خواستم مزاحمتی برای تو فراهم آید  .پس بیا بنشین و آرام گیر
و از تلخی ها چیزی مگوی .
شروع تقابل
به چادر پادشاهی می روند و اسفندیار از او می خواهد در سمت چپ او بنشیند  .رستم سر باز می زند و
می گوید:من جایی می نشینم که برازنده من است و خود می خواهم  .اگر تو برای من قدر و منزلتی قائل
نیستی من خود برای خود قدر و منزلتی قائلم .
از همین جا تقابل آغاز می شود  .اسفندیار متوجه می شود که رستم به فرمان او نیست و رستم هم می داند
که اسفندیار خیال رفاقت با او ندارد پس از این نقطه ببعد هر حرکتی معنای دیگری می یابد.
توهین به نژاد رستم ؛زمینه ای برای جدال
برای آغاز جنگ باید محمل ها و زمینه هایی فراهم شود بی مقدمه نمی توان رستم را به طغیان و بد دینی
متهم کرد و به جنگ کشاند پس باید مقدمات را آماده کرد .
اسفندیار می گوید:از موبدان و بزرگان شنیدم که دستان از دیو زائیده شدو نژاد و گوهری بد داشت  .به
شکلی که بدنیا آمدنش را از سام پدرش پنهان کردند و مردم پنداشتند آغاز رستخیز است  .روی ومویی
سپید  ،تنی تیره .و چون سام اور ا دید دستور داد تا او را به کناره دریا بیندازندتا خوراک مرغان و ماهیان
شود  .اما سیمرغ او را پیدا کرد و بخانه برد.و چون غذا بحد کافی داشت او را نخورد  .دلش بحال او سوخت
.به او غذا دادغذایی که او شکار کرده بود .
پس از مدتی بزرگ شد  .برهنه راهی سیستان شد و سام چون فرزندی نداشت او را قبول کرد .
نیاکان من او را باال کشید و به او همه چیز دادند.
پس ا زمدتی صاحب فرزندی شد که رستم نام گرفت .و از قبل رستم او به پادشاهی رسید و چون پادشاه شد
راه بدی را در پیش گرفت .
پاسخ رستم چه بود
رستم می داند که اسفندیار دروغ می گوید پس از او می خواهد که بسوی بدی نرود  .وروحش را به بدی
نیاالید  .و از او می خواهد به حقیقت حرف بزند .و می گوید :تو خوب می دانی که دستان سام
کیست ،پهلوانی بزرگ با دانش و نامی نیک .
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سام نیز پسر نریمان است و نریمان پهلوانی بخشنده و بزرگ بود .ونریمان خود فرزند هوشنگ بود که بعد از
سه نسل به خسرو پادشاه می رسیدند.واز یاد نباید برد که سام کشنده دیو و اژدهاست
مادرم دختر مهراب پادشاه هندوستان است .
و بعد به خود می رسد و می گوید :در سراسر جهان در هنر پهلوانی کسی با من برابری نمی کند .و کالم
آخر را می گوید تا اسفندیار بفهمد شاه در ذهن رستم چه مقامی را دارد و شاه خدا نیست و اگر از راه
راست منحرف شود می شود او را کشت
زمین را بسی سر بسر گشته ام

بسی شاه بیدادگر کُشته ام

اینجاست مرز ی که شاه را می توان کشت .این مرز ،مرز بیدادگری است .
بعد از سفر خود به مازندران می گوید و این که یکه و تنها ارژنگ دیو ،سنجه ،پوالدغندی ،بید و دیو سپید را
می کشد .
وبعدبه مرگ سهراب می رسدواین که بخاطر شاه جگر فرزندش را پاره می کند .فرزندی که در شجاعت و
مردی بدیلی نداشت .
واکنون بعد از  ۶۰۰سال که پهلوان جهان بوده است ظاهر و نهانش یکی است  .رستم به این جا که می رسد
اسفندیار را نصیحت می کند که تو جوانی از راز های ناپیدای جهان خبر نداری ،پس تند مرو .
پاتک اسفندیار
رستم از کرده های خود می گوید و اسفندیار در صدد مقابله بر می آید تا نشان دهد او جنگ ها کرده است
و فتح ها کرده است .
پس از نژاد خود می گوید :پدرم گشتاسب است و گشتاسب فرزند لهراسپ و لهراسپ فرزند اورند شاه او
فرزند کی پشین و او فرزند کی قباد.مادرم هم کتایون دختر قیصر.
نخست بت پرستان را ازبین بردم و بعد نوبت به ارجاسب رسید و بعد فاتح هفت خان بودم و بعد به روئینه دژ
رفتم و در توران وچین دمار از روزگار بد خواهان درآوردم .
در کرده های رستم و اسفندیار یک تفاوت جوهری هست بهمین خاطر رستم به او می گوید:
که کردار ماند زما یادگار
آن چه کرداری است که از ما یادگار می ماند؛
رستم هر چه کرده است از کشنت دیوان در مازندران تا مرگ جانسوز سهراب پسرش کرداری پهلوانی بوده
است .خود در آن سود وزیانی نداشته است .هر زمان به میدان رفته است برای احقاق حقی بوده است ،برای
مرز و بومی بوده است که از او طلب یاری کرده است .
اما اسفندیار هر چه کرده است بخاطر مابازایی بوده است .مابازایی که بخاطر آن حاضر است پدرش را هم
بکشد و خود به صراحت می گوید به خاطر تاج و تخت بوده است .یا بخاطر روز داوری درآن سوی مرگ بوده
است  .اسفندیار متوجه این فرق جوهری نیست .
شاهان و پهلوانان
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رستم در ادامه صحبتش با اسفندیار به یک رابطه اساسی اشاره می کندو به اسفندیار نشان می دهد که بر
خالف نظر او شاهان هر چه دارنداز قبل عمل پهلوانی و پهلوانان است .
رستم به اسفندیار می گوید :منصف باش و به حرف های این پیرمرد گوش فرا ده؛
اگر من به مازندران نمی رفتم چه کسی یارای رفتنش به مازندران بود تا با کشنت دیو سپید کاووس را از
اسارت برهاند.
چه کسی به هاماوران رفت و کاوس رااز بند رهانید .
در زمانی که افراسیاب به ایران تاخته بود چه کسی گیو و گودرز و طوس رااز بند رهانید .
اگر کاوس از بند رها نشده بود سیاوش چگونه بدنیا می آمد  .اگر کیخسرو نبود لهراسپ چگونه پادشاه می
شد .پس چگونه به تاج لهراسپ می نازی و به آئین لهراسپ فخر می کنی
که گوید برو دست رستم به بند

نه بندد مرا دست چرخ بلند

نبسنت تمامی درها
اسفندیار نیک می داند که رستم پهلوانی یگانه وبی بدیل است .و تهمت نافرمانی حیله پدر است برای دور
کردن او از تاج و تخت .بهمین خاطر در پی نابودی رستم نیست .با او عتاب می کند اما این عتاب عمق
ندارد  .در ته قلبش می داند این گونه رفتار سزاوار پهلوانی پیر چون اونیست .پس به او می گوید :فردا من ترا
از کوهه زین بر می دارم به بند می کشم و به نزد شاه می روم و چون تاج بر سر نهم بند از دست تو باز می
کنم و ترا به عزت تمام عزیز می دارم .
اسفندیار در ته روحش با رستم دشمنی ندارد برای او هدف مهم است و هدف وسیله را توجیه می کند او
ماکیاولی است که چند هزار سال زودتر از ماکیاول بدنیا آمده است .
رستم نیز با اسفندیار علیرغم عتاب ها و خطاب هایش به کین نیست .رستم به آئین پهلوانی باوردارد .شاه را
محترم می شمارد اسفندیار را بهمین خاطر محترم می داند .اورا بیگانه نمی داند .جوانی می داند که در پی
تاج وتخت اسیر دیو شده است و از راه مردمی جدا شده است .
او نیز در پی آن است که او را بی گزندی از کوهه زین بر دارد با خود به زابل ببرد و اورا با حشمت و جاه
تمام به ایران ببرد و تاج را از سر گشتاسب بر دارد و بر سر شاه جوان بگذارد و در خدمت او چون پادشاه
پیشین باشد .
گیر کاردر کجاست
پیشنهاد رستم اسفندیار را به سلطنت می رساند اما اسفندیار نمی پذیرد .اسفندیار می پندارد که اگر رستم
را به بند کند پدرش به عهدش وفا می کند اما غافل از آنست که گشتاسب به هیچ قیمتی دل از تاج و تخت
نمی کند بازهم بهانه ای دیگر می تراشد .
اما برای اسفندیار فدا کردن رستم آسانتر است تا این که رودر روی پدر قرار بگیرد وهر چند فرجام نهایی
همان بود که بود حتی اگر رستم می پذیرفت که بند بر دست نهد .
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رستم اگر موفق می شد کید پدر را برای اسفندیار باز کند کار شاید به روال دیگری می افتاداما آئین پهلوانی
اجازه نمی دهد که رستم بد پادشاه خود را بگوید و یا شاید می پندارد که اسفندیار نمی پذیرد که پدر در پی
مرگ اوست و او را به عمد به سفری بی باز گشت فرستاده است .
اندیشیدن رستم به فرجام کار
برای نخستین بار در این عمر طوالنی جهان در پیش چشم رستم تیره و تار می شود .دست به بند نهادن یا
کشنت شاهزاده ای بزرگ و هردو کاری بدفرجام .
اگردست به بند نهد بدنامی است و دیگر نامی از او در جهان نخواهد بود .
همه نام من باز گردد به ننگ
واگردست او به خون اسفندیار آلوده شود همه جهان او را نفرین کنند که او شاهزاده ای جوان را کشته
است .ونام او در زمره بی دینان قرار خواهدکرد که اسفندیار قهرمان دین زردشت نیز هم هست .و اگر کشته
شود از زابل و زال نامی دیگر نخواهد بود .
حرف آخر
باالخره رستم تصمیم می گیرد نا گفتنی ها را بگوید  .هر چند می داند اسفندیار نمی پذیرد  .پس به او می
گوید :پند دیوان را می پذیری اما راه دانش را انتخاب نمی کنی .جوانی ،و فریب شهریاری بد کار را می
خوری ونمی دانی شاه در پی مرگ توست .
گشتاسب در این جهان تاج و تخت را بیشتر از همه کس وهمه چیز دوست دارد پس ترا گردا گرد جهان می
گرداند و سراسر جهان را می کاود تا هماوردی برای تو پیدا کند تا از او به تو گزند رسد و تاج وتخت برای
اوبماند.
خب با این تفاصیل چرا جان خودرا به خطر می اندازی و در چند و چون کار تفکرنمی کنی که سرانجام این
کار برای من بد نامی است .
اما اسفندیار دلش با این حقایق نیست گوش و هوش او بر حرف های رستم بسته است اسفندیار رستم را
نردبانی می بیند که اورا به قدرت نزدیک می کند و نمی تواند بپذیرد که پدر در پی دادن تاج وتخت نیست .
پس نصیحت ها و هشدار های ی رستم را جو سازی تلقی می کند و به رستم می گوید :تو آن گونه وانمود
می کنی که دیگران بپندارندمن جنگ طلب و پرخاشجوهستم و تو انسانی آزاده و صلح جوی .
من به فرمان شاهم نه تاج وتخت .خوب و زشت ،بهشت و دوزخ ام فرمان پادشاه است .
اسفندیار می داند که کار او اخالقی نیست و می پندارد رستم در حال ساخنت فضایی است تا تاریخ اورا
محکوم کند .پس برای تبرئه خود می گوید در پی تاج وتخت نیست و فرمان شاه وراء هر خوب و بدی است.
هشدار پشوتن به اسفندیار
آن چه اسفندیار از آن هراس دارد اتفاق می افتد.پشوتن برادر و مشیر و مشاورش به سخن می آید و می
گوید:نمی توانم از حقیقت دور شوم ،آزردن آزاد مردی چون رستم و با کبر و خشم و غرور صحبت کردن بااو
به انصاف نیست .
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شکست اخالقی اسفندیار از خانه اش شروع می شود  .اینجاست که سپر می اندازد و چون تمامی
پادشاهان به دین متوسل می شود و سعی می کند پشوتن را مجاب دینی کند و به پشوتن می گوید:تو می
گویی من از فرمان شاه که فرمان یزدان است چشم پوشی کنم و گرفتار عذاب دوزخ بشوم .
اما این باور قلبی او نیست چرا که ابتدا تصمیم داشت پدر را به ُعنف از تخت دور کند ومادرش اجازه نداد .
در آن جا فرمان شاه و یزدان یکی نبود اما در اینجا یک مرتبه مذهبی می شود چرا که پایه استدالل اخالقی
او فرو ریخته است .
تدارک نبرد
رستم به خانه باز می گردد و به زواره می گوید وسایل حرب را آماده کن .
وسایل حرب کدامند؟
تیغ هندی ،نیزه،مغفر،کمان،برگستوان،ببر بیان،کمند ،گرز،گبر
اما با این همه رستم می داند که این نبرد سالحی جز اینان طلب می کند اماچه سالحی ؟نمی داند.
زال تردید و سردر گمی رستم را می بیند و از او می پرسد چه شده است ؟ .واو را پیشاپیش از جنگ بر حذر
می دارد .که اگر کشته شود زابلستان با خاک یک سان می شود و اگر اسفندیار را بکشد نام او در جهان
آلوده خون اسفندیار می شود .
ور ایدون که او را رسد زین گزند

نماند ترا نیز نام بلند

چه باید کرد
گریخنت و پنهان شدن و جان خودرا با زر و خلعت خریدن و پیش پادشاه شدن و مراسم اطاعت بجای آوردن .
اما چاره کار جز این است و رستم از پس سالیان بسیار و نبرد های بسیار این را نیک می داند  .و به پدر
می گوید :گریخنت و دادن گنج و خواسته چاره کار نیست  .تمام این راه هارا اندیشه کرده ام وهمه بن بست
بوده اند  .اما دل آشفته ندار .فردا من او را از کوهه زین بر می دارم به خانه می آورم او را زر و گنج بسیار
می دهم و بعد به نزدیک گشتاسب می روم تاج رااز سر او بر می گیرم وبر سر اسفندیار می گذارم.
زال نیز بعد از گذشت سال های بسیار نیک می داند این حرف شدنی نیست و به رستم می گوید :دیوانگان
نیز این حرف را باور ندارند .برداشنت مردی از کوهه زین ،کسی که پادشاه چین نام او را برنگین می نویسد
کار ساده ای نیست .
شروع جنگ
نه نرمش های رستم و شمارش خدمات او به شاهان گذشته و نه چاره جویی های زال نتوانست گره نا گشوده
را از کار رستم باز گشاید .
در جنگ قدرت بین گشتاسب و پسر قرعه بد شگون به نام رستم افتاده بود که می بایست بهای این جنون
قدرت را بدهد او که در تمامی این سال ها از قدرت سهمی را نخواسته بود و اکنون در روزگار پیری که دیگر
نه سودای نام داشت ونه ادعای جاه باید هزینه این جنون را او می پرداخت.
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رستم به میدان نبرد می رود اسفندیار هم می آید اما هنوز دل رستم به این جنگ یگانه نیست .پس از
اسفندیار می خواهد که اگر غرض از این جنگ خون ریخنت است سواران زابلی بیایند با سواران ایرانی
جدال کنند تا خون ها ریخته شود .
اسفندیار برمی آشوبد و رستم را نابکار می خواند که در کار فریب اوست و از او می خواهد تا دست از
فریب بشوید و به جنگد تا از آن دو اسب یکی بی سوار به اردوگاه خود باز گردد.
پس پیمان می کنند که نبرد بین آن دو خالصه شود و هیچکس از دو طرف وارد این نبرد نشود .
نیزه ها انداخته می شود و سنان های بسیار می شکند  .پس دست به شمشیر می برندو بعد نوبت به کوپال
می رسد و گُرز ها بی ثمرمی شوند و دوال کمر گرفنت .تا یکی دیگری را از کوهه زین بر گیرد  .همه بی ثمر.
پس کمان ها و تیر های خدنگ بیرون می آید .
در این جا رستم متوجه رازی بزرگ می شود .تیر های او به بدن اسفندیار کارگر نمی افتد چرا که اسفندیار
روئینه تن است .
تغییر تاکتیک
رستم زمانی متوجه نابرابر بودن نبرد می شودکه می بیند تیر های بسیاری بر تن او و رخش نشسته است و
خون های بسیاری از هر دو رفته است .این جاست که تجربه سالیان نبرد به کمک او می آید و می فهمد که
ادامه رزم بدین سو نابرابر و یک سویه آب در هاون کوبیدن است پس رخش را رها می کند و خود را به بلندی
می رساند .
اسفندیار خودرا به نزدیک رستم می رساند و می گوید:هان چه شد از میدان رزم چو روباه گریختی و به
بلندی شدی .اما باز راهی برای پایان رزم هست .کمان را بینداز ،ببر بیان را بیرون کن دست را به بند ده که
از من گزندی بتو نمی رسد .
رستم می گوید :روز به آخر رسید .و شبانگاه وقت نبرد نیست  .پس اولی تر آن است که جنگ را در نیمه رها
کنیم  .اسفندیار می پذیرد .
چاره جویی زال
بازگشت رخش بدون سوار و آمدن زواره به میدان رزم برای کمک به برادر گره نا گشوده این جدال را باز نمی
کند  .رستم می گوید :از رخش پرستاری کنید تا اگر من شب را به صبح رسانیدم فردا خودرا از زابلستان دور
کنم.
اما زال در پس پشت سالیان بسیار و دیدن شاهان بسیار می داند که گریز رستم پایان کار نیست .
قبل از رزم زال موافق گریخنت رستم بود اما حاال نیست چرا؟
آن زمان تن زدن رستم از جنگ با اسفندیار جای چون و چرای بسیار داشت  .کسی نمی توانست رستم و
زال را مذمت کند که چرا در برابر اسفندیار نایستاده اند .
رسم پهلوانی آن نبود که پهلوانی خون شاهزاده ای جوان را بریزد پس جای آن داشت که رستم از این نبرد
تن زند .اما وقتی نبرد شروع شد و مشخص شد که در این نبرد اسفندیار به نیروی روئینه تنی بر رستم سر
است دیگر فرار چاره کار نبود این گریز گریز شکست و بد نامی بود .
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پس زال به رستم می گوید در این جهان برای همه چیز چاره ای هست جز مرگ  .پس باید چاره ای کرد .
سیمرغ دانای همه راز ها
سیمرغ دانای جهان است  .آگاه به پیدا و ناپیدای جهان.همو بود که زال را از زمین بر گرفت و در آغوش
خویش بزرگ کرد.آن که در فراسوی زمین پرواز می کندو نظاره گر است بر تمامی هست و نیست
آدمیان.پس بعنوان یک نیروی ماوراء الطبیعی می تواند چاره جوی این گره نا گشودنی باشد .
مجمر آتش فراهم می کنندو زال پر سیمرغ بر آتش می نهد همان گونه که در روز جدایی اش از سیمرغ قرار
نهاده شده بود .و در روزگار تنگ زال سیمرغ را با نهادن پر بر آتش به کمک خواسته بود .
سیمرغ با دیدن پر برآتش از اوج آسمان به زمین می آید  .و از زال دلیل احضارش را می پرسد .و زال از
آمدن اسفندیار بد نژاد می گوید و این که قصد برانداخنت خاندان او را دارد.
سیمرغ رستم و رخش را فرا می خواند ۸ .تیر خدنگ از بدن رستم و  ۶تیر از بدن رخش بیرون می آورد و با
منقار خود زخم هر دو را التیام می بخشد.
سیمرغ متعجب است که چرا رستم رزم را با اسفندیار روئینه تن بر گزیده است  .چون تیری بر بدن او کارگر
نیست  .رستم می گوید :بحث جان نیست مسئله ننگ است او جز بند بر دستان من چیز دیگری نمی خواهد
بدو گفت رستم که گر او زبند

نگفتی نگشتی دل من نژند

مرا کشنت آسانتر آید ز ننگ

اگر باز مانم بسختی زجنگ

سیمرغ فرجام کار را می گوید
سیمرغ از رستم می خواهد تا با او پیمان کند تا او را در این نبرد یاری کند .رستم شرط سیمرغ را می پذیرد
شرط سیمرغ چه بود؟
پای فشردن رستم برآشتی و پیش نگرفنت جنگ.
اگر اسفندیار پذیرفت که جنگ خاتمه می یابد و اگر نپذیرفت نشانه آن است که زمانه او بسر رسیده است .
وگر بر جنگ اصرا داشت من به تو خواهم گفت چگونه نبرد را به پایان برسانی.
رستم به راهنمایی سیمرغ بر رخش می نشیند و به جانب دریا می راند .سیمرغ فرود می آید وراهی را در
خشکی به اونشان می دهدو رستم می راند تا به درخت گزی می رسد .رستم به راهنمایی سیمرغ چوبی
راست ازدرخت گز جدا می کندآن را برآتش می نهد و پیکانی بر آن سوار می کند و آنرا در آب رز می گذارد
و در انتهایش پری قرار می دهد.
روز دوم:نبرد پایانی
سپیده دمان رستم رخش را زین می کند و به میدان نبرد می رود .به اسفندیار خبر می دهند رستم با سلیح و
سالح آماده نبرد در میدان است .
اسفندیار با دیدن رستم و رخش بر می آشوبد و می گوید:تو سگزی فراموش کردی که دیروز بر تو چه رفت و
حال به قدرت جادوی زال بار دیگر به میدان رزم آمده ای  .امروز چنان ترا با تیر سوراخ کنم که زال در عالج
تو عاجز شود.
رستم با سیمرغ پیمانی بسته است .پس به اسفندیار می گوید
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من امروز نز بهر جنگ آمدم

پی پوزش و نام و ننگ آمدم

و دو باره پیشنهاد های قبلی را تکرار می کند؛آمدن اسفندیار به ایوان او،گشودن گنج ها و خلعت دادن به
سپاه و رفنت بهمراه او به نزد گشتاسب و سپردن خود دست گشتاسب و پذیرفنت هر چه که گشتاسب فرمان
دهد.
اما گوش اسفندیار بدهکار این حر ف هانیست.و تنها راه را بند نهادن بردست و پا می داند.رستم بار دیگر
بخت خودرا امتحان می کند
مکن نام من زشت و جان تو خوار

که جز بد نیاد از این کارزار

وبه گردن می گیرد تا هزاران گوهر و کنیز بدهد تا فرصت بخرد و با پای خود به نزد شاه برود تا چاره و راهی
دیگر جز بند بیابد که بند نام او را تا ابد با ننگ آغشته می کند
که از بندتو جاودان نام بد

بماند مرا وز تو بد کی سزد؟

اما اسفندیار می گوید :چو فرمان یزدان چو فرمان شاه.یا بند یا رزم .و راه دیگری را نمی پذیرد.
پس پیمان رستم با سیمرغ به پایان می رسد و رستم می فهمد که پایان کار اسفندیار فرا رسیده است.و تیر
گز آب دیده به رز را در کمان می گذارد و به سوی چشم اسفندیار رها می کند
بزد راست بر چشم اسفندیار

سیه شد جهان پیش آن نامدار

اسفندیار بر کوهه زین تا می شود وجهان پیش چشم او تیره وتار می شود .
و رستم به او می گوید
من از شست تو هشت تیر خدنگ

بخوردم ننالیدم از نام وننگ

بیک تیر برگشتی از کارزار

بخفتی بر آن باره نامدار

آزمونی سخت
نبرد های رستم پیش از جنگ با اسفندیار نبرد هایی یک سویه بودند  .دشمن در یک سوی ،دوست در یک
سو.
پهلوان در چند راهی انتخاب نبود  .آئین پهلوانی راهنمای اوبود  .دشمن به خاک او تجاوز کرده بود و این
مشروعیت اخالقی و قانونی راه را به او نشان می داد .رستم در تمامی این نبرد ها یکدل و یک فکر بود .
اما در نبرد با اسفندیار راه از چاه پیدا نبود..پهلوان مختار نبود  .نمی توانست به اختیار راهی را بر گزیند.
بلکه راه به او تحمیل می شد .
در یک سو بند بود که بد نامی بود  .سوی دگر جنگ بودکه پایان آن معلوم نبود  .مرگ یا کشنت شاهزاده
جوان.
کشته شدن حاصلش ویرانی بود  .کشنت حاصلش بد نامی بود  .کاری بر خالف عرف و اخالق حاکم .
نگاه کنیم به جدل های لفظی اسفندیار با پشوتن و رستم  .که سرپیچی از فرمان شاه را گناهی کبیره می
داند،که عقوبت دوزخ در این جهان و آن جهان دارد .
یک اصل خدشه ناپذیر
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اما برای رستم در تمام طول این نبرد ازآن جایی که سعی می کند اسفندیار را مجاب اخالقی کند تا جایی
که به زال و سیمرغ پناه می برد وکمک می خواهد از همه چیز حاضر است بگذرد اال بد نامی .برای پهلوان
نام وننگ یعنی تمامی هستی .حتی در آن جایی که سیمرغ می گوید به خاک افتادن در جلو اسفندیار که
شاهزاده است و فّره ایزدی دارد عار نیست نمی پذیرد .
راه ها و جهان بینی ها
اسفندیار جنگاوری است بی بدیل و همه چیز برای او مابازاء مادی دارد .پس دوراه پیش پای رستم می
گذارد:
-۱نهادن بند بردست و رسیدن او به تاج وتخت و پایانی خوش برای هردو .او به قدرت می رسد و رستم به هر
آنچه که آرزو کند می رسد.
 -۲جنگ و توسل به زور
اما در آئین پهلوانی از سه گزینه:
مالجاننامپهلوان مجاز است از مال بگذرد  .جانش را فدا کند اما مجاز نیست از نامش بگذرد.
بهمین خاطر است که رستم نه بعنوان جنگاوری بزرگ که در آن صورت بزودی با اسفندیار بر سر بهایی که
باید بدهد و او بگیرد به توافق می رسید ،بلکه بعنوان پهلوانی بزرگ می پذیرد که گنج های زال و سام را به
تمامی بدهدتا نامش را پاکیزه نگه دارد و چون این راه به نتیجه نمی رسد تیغ هندی بدست می گیرد و جانش
را به تاو می گذارد .
این تفاوت در ایدئولوژی هاست که این دو غول قدرت و پهلوانی تا به آخر نمی توانند حرف یکدیگر را بفهمند و
به توافق برسند
یک جنگاور یک پهلوان را نمی فهمد و یک پهلوان یک جنگاور را .
جهان جنگاور جهان بی اخالقی است یا بهتر بگویم جهانی با اخالقیات سوداگرانه و اپورتونیستی است اما
جهان پهلوانی جهانی است با کد های اخالقی خدشه نا پذیر .
برداشتی دیگر از این نبرد
عده ای دیگر داستان رستم و اسفندیار را بگونه ای دیگر تحلیل می کنند و بر این باورند که فئودالیسم در
پروسه رشد خود بسوی یکپارچگی پیش می رفت و این پروسه بناچار منجر به حذف مالکان کوچک یا دهقانان
می شد .
گشتاسب در راس هرم بزرگ زمین داری نشسته بود و در حال یکپارچه کردن قدرت و حذف شاهان محلی بود
.این پروسه منجر می شد به جنگ قدرت درون هیئت حاکمه .
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گشتاسب برای دور کردن اسفندیار اورا به سمتی هول داد که در واقع سمت و سوی مبارزه بزرگ مالکی بر
علیه مالکان کوچکتر بود و با یک تیر دو نشان را می زد  .هم یک مدعی تاج و تخت از کنار او دور می شد و
هم یک پادشاه محلی در معرض نابودی قرار می گرفت .از هر سو به نفع گشتاسب بود.
در پایان ماجرا نیز همین پروسه به نهایت خود می رسد رستم با توطئه ای کشته می شود و .بهمن پسر
اسفندیار زابل را با خاک یکسان می کند و این نبرد حاصل برخورد بزرگ مالکان با کوچک مالکان
است .بزرگ مالکانی که به آئین جنگاوری باور دارند .و کوچک مالکانی که پهلوانان و اشراف محلی اند .وبه
آئین پهلوانی باور دارندو تا آخر تا مرز نابودی بر این باور می مانند.
نبردی وراء زمان ها و مکان ها
هردو تحلیل از این نبرد می توانند قابل تعمق و تفکر باشند با این همه این نبرد ،نبردی است ماورا زمان ها و
مکان ها ،بهمین خاطر است که از دوران فئودالیسم می گذرد و به عصر بورژازی می رسد و باز هم می بینیم
این نبرد زنده و حاضر است ،بواسطه آن که جدال بر سر قدرت و فدا کردن کرامت های انسانی برای رسیدن
به قدرتی تام و تمام هم چنان مسئله اساسی انسان معاصر است  .در دیگر سوی این میدان دفاع انسان و
پای فشردن بر کرامت ها و ارزش های اخالقی و انسانی هم هست .
این نبرد یک نبرد تاریخی است .مهم نیست که در دوسوی این میدان گشتاسب و اسفندیار است یا رستم و
زال .تا وقتی که قدرت با دست یابی به همه چیز عجین است کرامت های آدمی در پیش پای آن ذبح خواهد
شد .مبارزه برای حفظ کرامت های انسانی هم خواهدبود .
اگر روزی آدمی به جامعه طراز نوین برسد و انسان طراز نوین بار و بر بگیرد و اساس جامعه و تولید حفظ و
احترام به کرامت های آدمی باشد آن روز ما از خواندن این نبرد تاریخی فارغ می شویم .
برای مطالعه بیشتر:
-۱شاهنامه فردوسی:به انتخاب محمد علی فروغی
-۲رستم و اسفندیار :شاهرخ مسکوب
-۳حماسه داد:فرج اهلل میزانی،جوانشیر

99

تفتیش عقیده و جرم سیاسی در زمان شاهرخ
صاین الدین علی تُرکه از علمای اصفهان بود .جد او سید محمد ترک بوداز اهالی خجندو به همین خاطر به
تُرکه معروف بود .
ابتدا نزد برادر بزرگ خودکه از فقهای بزرگ بود تحصیل می کرد بعد به امر برادرش بمدت  ۱۵سال جهت
تحصیل علوم به شام و حجاز و مصر رفت .و در محضر شیخ سراج الدین تلمذ کرد .
صاین الدین علی در علوم معقول و منقول ،تصوف ،علوم قدیمه وغریبه چون علم نقطه و علم حروف و علم اعداد
و جفر استاد بود .
بعد ازفتح اصفهان توسط امیر تیمور به سمر قند کوچانده شد.
پس از بازگشت از عراق به اصفهان رفت  .و در سال ۸۰۸به دعوت میرزا پیر محمد والی فارس به شیراز رفت
و بعد از مرگ او وحکومت میرزا اسکندر برادرش در خدمت او بود.
در سال  ۸۱۷اسکندر بر شاهرخ طغیان کرد و شاهرخ اصفهان و فارس گرفت و صاین الدین علی که از
نزدیکان اسکندر بود در مظان اتهام قرار گرفت .
او سفر به خراسان کرد و در سفر دوم ،شاهرخ او را برای قضاوت به یزد فرستاد.
اما مدتی بعد ،همچنان که خود در نفثه املصدور می گوید ؛نوشته ای از دوران جوانی اش در مورد تصوف
بهانه شد و او را به هرات که پایتخت بود فرا خواندند.
دیوان یارغو
در این رساله بسیار زیبا و موثر صاین الدین علی در دفاع خود نوشته که مشرب او صوفیگری نیست  .ضمن
آن که تصوف شاخه ای از علوم اسالمی است ،.بلکه برای اطالع دیگران در جوانی رساله ای در باب تصوف
نوشته است .
او از دیوان یارغو اسم می برد که دستگاه شکنجه و عذاب متهمان بوده است .
ترور شاهرخ
در سال  ۸۳۰در شهر هرات احمد لر،یکی از مریدان فضل اهلل استر آبادی موسس فرقه حروفیه ،شاهرخ
تیموری را کارد زد که کاری نیفتاد  .احمد کشته شد .و بگیر و ببند آغاز شد .
شاه قاسم انوار از بزرگان صوفیه که درمظان اتهام بودبه ماوراء النهر رفت .اما صاین الدین علی دستگیر و
به سختی شکنجه شد و اموال او مصادره گشت .
صاین الدین علی خود در مورد این واقعه چنین می نویسد :
»ناگاه یک روز آوای موحشی بگوش رسید  .مشعر بدان که
ذات مبارک خسروانی را از نوایب حدثان تشویشی رسیده…
ناگه شخصی از قلعه رسید که ایلچی آمده است و به حضور شما
احتیاج دارند جهت مشورت….
روان شدن همان بود
ودیگر نه خانه رادیدن و نه فرزندان و عیال را دیدن..
مگر بدترین اوضاع و احوال
وزگلنب ما نماند برگی
بارید بباغ ما تگرگی
هرکس روزی سالمی بدین فقیر کرده بود روی سالمت ندید
همه را به تعذیت گرفتند و خانه را ُمهرکرده
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بنده را در قلعه بجایی محبوس داشتند
و هیچ آفریده ای را نمی گذاشتندکه پیش فقیر آید….
بعد از آن که چند روز تعذیت کردند
باجمعی روانه گردانیدند…»
نفثه املصدور ثانی
خطاب به میرزا بایسنقر

نفثه املصدوربه دو معناست:
حقیقی:خلطی که بیمار از سینه بیرون کند و بعد نفسی به آرامش بکشدمجازی:بازگو کردن غم و اندوهی درونی که گوینده بعد از بیان آن به آرامش برسد .ما دو نفثه املصدورداریم :
-۱نفثه املصدور :تالیف شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی است که در قرن هفتم می زیسته است .
-۲نفثه املصدور اول و ثانی به قلم ابو محمد صائن الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی است که در قرن نهم
هجری می زیست.
حروفیه فرقه ای مذهبی بودند که افکار آنان بر علم حروف نهاده شده بود و موسس آن فضل اهلل استر آبادیبود .که در روزگار تیمور گور کانی می زیست .
حروفیه بر این باور بودند که اسماء خداوند که بوجود آورنده جهان اند مرکب از حروف است پس حروف در
حقیقت تشکیل دهنده همه عوالم و ارواح عالم اند .
فضل اهلل استر آبادی با بیان معانی شگفت انگیز برای آیه های قرآن ،مذهب جدیدی بوجود آورد.و بنیاد
تفسیر های خودرابر اصالت حروف نهاد  .امیر تیمور فرمان به قتل او داد .او به پسر تیمور میرانشاه پناه برد
ولی میرانشاه او را کشت ،بین سال های ۸۰۴-۶
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نامه های نیما به الدبُن؛برادرش
الدبُن اسفندیاری
الدبن برادر کوچک نیما بود ودر سال  ۱۲۸۰در یوش بدنیا آمد .بهمراه برادرش نیما برای ادامه تحصیل از
یوش به تهران رفت ،به مدرسه عالی سن لویی که معلمینش فرانسوی هابودند.
بدرستی معلوم نیست چه زمانی نام خودرا به الدبُن تغییر داد،بمعنای بوته گل ،اما می دانیم که نیما در سال
 ۱۳۰۰نام خودرا از علی به نیما تغییر داد.
از نخستین اعضاء حزب عدالت بود  .وبا شروع نهضت جنگل به همراه حزب عدالت که حاال حزب کمونیست
شده بود به نهضت پیوست .روزنامه ایران سرخ ارگان کمیساریای دولت انقالبی جمهوری گیالن از جمله کار
های اوست .نیما نیز مدتی با این روزنامه همکاری می کرد .
با شکست انقالب گیالن به شوروی رفت .و مدتی بعد به ایران باز گشت و کتاب »علل عمومی بحران
اقتصادی دنیا«را نوشت .تا سال  ۱۳۱۰در رابطه با حزب کمونیست ایران فعالیت می کرد و بیشتر زمان ها
مخفی بود  .مدتی نیز بعد از رفنت عبدالحسین حسابی رابط دکتر ارانی با حزب کمونیست بود  .بعداز
تصویب قانون سیاه ۱۳۱۰و ممنوع شدن هر گونه تبلیغ و فعالیت کمونیستی الدبن برای همیشه از ایران رفت.
بعد از مرگ لنین و به قدرت رسیدن استالین برای یکی کردن حکومت استالین بکمک بریا دست به تصفیه
مخالفینش از هر سنخ زد  .واین تصفیه گریبان رهبران تبعیدی حزب کمونیست ایران را گرفت  .و بجز یکی
همه مشمول تصفیه شدند .الدبن در در بین سال های  ۱۳۱۶-۲۰به شهادت رسید .
یک نکته:
بدرستی معلوم نیست چرا نیما جز نامه هایش از الدبن چیز دیگری به ما نمی گوید .پس آنچه ما داریم نامه
های او به الدبن است.
نامه نخست :سال ۱۳۰۱
»مƒƒکتوب دو دوسƒƒت یƒƒا دو بƒƒرادر سƒƒرگƒƒذشƒƒت آن هƒƒا اسƒƒت کƒƒه بƒƒایƒƒد مƒƒثل یƒƒک سƒƒرگƒƒذشƒƒت از وضƒƒع زنƒƒدگƒƒان ،حƒƒاالت
باطنی ،چگونگی و گذران و اتفاقات تازه ای که برای شخص رخ میدهد حکایت کند.
ای ƒƒن چ ƒƒطور م ƒƒی ش ƒƒود ع ƒƒزی ƒƒزم .ش ƒƒای ƒƒد از ک ƒƒمی ف ƒƒرص ƒƒت و خس ƒƒتگی خ ƒƒیال اس ƒƒت ی ƒƒا ح ƒƒوص ƒƒله ن ƒƒداری ک ƒƒه ای ƒƒن ط ƒƒور
مکتوب خود را در چند خط کوتاه تمام می کنی«.
الدبƒن نƒامƒه هƒایƒش را بƒه اخƒتصار مƒی نƒویسƒد مƒتأسƒفانƒه آن چƒند خƒط را هƒم مƒا در اخƒتیار نƒداریƒم .شƒایƒد نƒیما از
تƒƒرس آن کƒƒه ایƒƒن نƒƒامƒƒه هƒƒا بƒƒه دسƒƒت مƒƒأمƒƒوران رضƒƒاشƒƒاه بƒƒیفتد آن هƒƒا را از بƒƒین بƒƒرده اسƒƒت .امƒƒا نƒƒیما بƒƒه درسƒƒتی بƒƒه
الدبƒƒن مƒƒی گƒƒویƒƒد کƒƒه هƒƒر مƒƒکتوبƒƒی مƒƒی تƒƒوانƒƒد آیƒƒنه افƒƒکار و زنƒƒدگƒƒی مƒƒا بƒƒاشƒƒد .و بƒƒعد از سƒƒختی هƒƒایƒƒی کƒƒه الدبƒƒن بƒƒرای
جƒمعیت )حƒزب کƒمونیسƒت ایƒران( مƒی کشƒد ،از» تحƒمل انƒسان هƒای کƒج سƒلیقه«مƒی گƒویƒد کƒه نƒشان مƒی دهƒد نƒیما
از اختالفات درون حزب اطالع داشته است.
ب ƒƒا ش ƒƒروع ان ƒƒقالب ج ƒƒنگل ،ف ƒƒرق ƒƒه ع ƒƒدال ƒƒت ک ƒƒه م ƒƒتشکل ب ƒƒود از ک ƒƒارگ ƒƒران ای ƒƒران ƒƒی م ƒƒقیم ب ƒƒاک ƒƒو و ق ƒƒفقاز و ک ƒƒارگ ƒƒران و
زحمتکشان داخل کشور ،حزب کمونیست ایران را در سال ۱۲۹۹بوجود آمد.
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رهبری فکری این دوران در دست سلطانزاده بود ،ایدئولوگ برجسته حزب.
حزب ضمن وحدت با میرزا کوچک خان برای ادامه انقالب به دو اصل معتقدبود:
 -۱اصالحات ارضی
-۲سرنگونی سلطنت
طƒرح اصƒالحƒات ارضƒی و تƒبلیغات کƒمونیسƒتی بƒاعƒث رنƒجش مƒیرزا کƒه فƒردی روحƒانƒی بƒود شƒد و کƒار بƒه اخƒتالف
و جƒدایƒی کƒشید .مƒیرزا بƒه جƒنگل رفƒت و حƒکومƒت بƒه دسƒت جƒناح چƒپ جƒنگل کƒه احƒسان الƒه خƒان و خƒالƒو قƒربƒان بƒود
افتاد و آن ها با کمک حزب کمونیست دولت جدید را تشکیل دادند.
مƒیرزا فƒرسƒتادگƒانƒی بƒه نƒزد لƒنین فƒرسƒتاد و ازاو خƒواسƒت در حƒل اخƒتالف کƒمک کƒند .جƒناح دیƒگر حƒزب بƒه رهƒبری
حƒƒیدرخƒƒان عƒƒمو اوغƒƒلی بƒƒا خƒƒط وحƒƒدت بƒƒا مƒƒیرزا بƒƒه مƒƒیدان آمƒƒد و بƒƒا کƒƒنار گƒƒذاشƒƒنت خƒƒط اصƒƒالحƒƒات ارضƒƒی ،و جƒƒناح
سلطانزاده تالش کرد انقالب را از جدایی نجات دهد.
ام ƒƒا ای ƒƒن ب ƒƒار ج ƒƒناح م ƒƒیرزا دس ƒƒت ب ƒƒه ک ƒƒودت ƒƒا زد .ح ƒƒیدرخ ƒƒان دس ƒƒتگیر و ب ƒƒعد ب ƒƒه ش ƒƒهادت رس ƒƒید .و ان ƒƒقالب ب ƒƒه ع ƒƒلت
اخƒƒتالفƒƒات داخƒƒلی ،کƒƒمک انƒƒگلیس هƒƒا بƒƒه رضƒƒاخƒƒان و خƒƒالƒƒی کƒƒردن پشƒƒت انƒƒقالب تƒƒوسƒƒط روس هƒƒا شکسƒƒت خƒƒورد و
فعالین حزب به ناچار به شوروی پناهنده شدند .این اختالفات در آن جا نیز وجود داشت.
و بعد نیما در دو موردبه الدبن هشدار می دهد؛ آدم ها و روس ها:
»تƒƒاریƒƒخ گƒƒذشƒƒته را بƒƒاز کƒƒن یƒƒخبندان سƒƒیبری ،تƒƒاریƒƒکی زنƒƒدان هƒƒا ،را کƒƒه نƒƒصیب مƒƒردمƒƒان مƒƒهم آن سƒƒرزمƒƒین شƒƒده
اس ƒƒت ب ƒƒخوان ،ه ƒƒنوز »س ƒƒات ƒƒکف« ن ƒƒال ƒƒه م ƒƒی زن ƒƒد و »اس ƒƒتوی ƒƒسکی« گ ƒƒری ƒƒه م ƒƒی ک ƒƒند «.ک ƒƒه ای ƒƒن دو ب ƒƒای ƒƒد دو ت ƒƒن از
قهرمانان رومان های روسی باشند.
»ب ƒƒه م ƒƒردم اع ƒƒتماد ن ƒƒکن و درب ƒƒاره آن ه ƒƒا ب ƒƒدگ ƒƒمان ب ƒƒاش .ای ƒƒن وس ƒƒیله ای اس ƒƒت ک ƒƒه ت ƒƒرا از ش ƒƒر آنه ƒƒا م ƒƒحفوظ م ƒƒی
دارد ... .احƒتیاط کƒن ،بƒه خƒویƒش و آشƒنا اطƒمینان نƒکن کƒه غƒالƒبا ً هƒمین نƒوع اطƒمینان هƒای سƒاده شƒخص را دچƒار
مخاطره و ضرر کلی می گرداند«.
ایƒƒن هشƒƒدارهƒƒای نƒƒیما در مƒƒورد سƒƒرزمƒƒین روسƒƒیه و آدم هƒƒا مƒƒربƒƒوط بƒƒه سƒƒال ۱۳۰۱اسƒƒت و تƒƒا تƒƒصفیه هƒƒای دوران
اس ƒƒتال ƒƒین ح ƒƒدودا ً ده س ƒƒال ف ƒƒاص ƒƒله هس ƒƒت .ب ƒƒدرس ƒƒتی م ƒƒعلوم نیس ƒƒت ن ƒƒیما چ ƒƒه ع ƒƒالئ ƒƒمی دی ƒƒده ب ƒƒود ک ƒƒه دس ƒƒت ب ƒƒه چ ƒƒنین
پƒیشگویƒی بƒزرگ زد .الدبƒن را از آدم هƒای کƒج سƒلیقه بƒرحƒذر مƒیدارد .و بƒه او زنƒدان هƒای تƒاریƒک و اردوگƒاه هƒای
سرد سیبری را نشان می دهد و میگوید »:به کسی اعتماد نکن«.
لنین که مرد و استالین به قدرت رسید .رفته رفته تصفیه های حزبی شروع شد.
بƒƒا خƒƒبرکِƒƒشی ،جƒƒاسƒƒوسƒƒی و بƒƒعد شƒƒکنجه و ایƒƒن تسƒƒری یƒƒافƒƒت بƒƒه کƒƒمونیسƒƒت هƒƒایƒƒی کƒƒه خƒƒط اسƒƒتالƒƒین را بƒƒرنƒƒمی
ت ƒƒاف ƒƒتند .دس ƒƒتگاه پ ƒƒرون ƒƒده س ƒƒازی اس ƒƒتال ƒƒین ک ƒƒه در رأس ƒƒش ب ƒƒری ƒƒا ب ƒƒود .ب ƒƒا پ ƒƒرون ƒƒدهس ƒƒازی ه ƒƒمه م ƒƒخال ƒƒفین را ج ƒƒاس ƒƒوس
امپریالیست به حساب می آورد و آن ها را اعدام و یا در اردوگاههای مرگبار سیبری ،اسیرکُشی می کرد.
نامه دوست سال۱۳۰۱
ایƒن نƒامƒه پƒاسƒخ بƒه نƒامƒه الدبƒن اسƒت .مƒا در آیƒنه نƒیما داریƒم الدبƒن را مƒی بƒینیم .نƒیما از »احƒساس گƒرم« الدبƒن یƒاد
می کند و کتابی را که نوشته است »دین و اجتماع« اما در کشور شوراها امکانی برای چاپ آن ندارد.
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نƒیما در ایƒن نƒامƒه بƒه مƒا خƒبر مƒی دهƒد کƒه الدبƒن بƒه او تƒوصƒیه مƒی کƒند بƒه عƒضویƒت حƒزب کƒمونیسƒت درآیƒد .حƒزبƒی
که نیما و الدبن هر دو از آن به خاطر مسائل امنیتی از آن به عنوان »جمعیت« یاد می کنند؛ نگاه کنیم:
»چندین بار است از روی محبتی که به برادرت داری می نویسی به تمامی تسلیم جمعیت شو«
» ...چƒه کƒنم عƒزیƒزم مƒن رفƒیق لƒنین نیسƒتم .کƒارل مƒارکƒس نیسƒتم کƒه چƒنین روح مƒن در یƒک مƒرحƒله کƒوچƒک مƒنتهی
شود«
روشنفکر و حزب
نƒیما نƒمی پƒذیƒرد کƒه عƒضو حƒزب شƒود .اردشƒیر آوانƒسیان در خƒاطƒراتƒش مƒی نƒویسƒد ؛کƒه» بƒه ایƒران کƒه آمƒدیƒم رفƒتیم
دیƒدار نƒیما بƒرادر الدبƒن «.کƒه بƒدون شƒک بƒه تƒوصƒیه الدبƒن بƒوده اسƒت مƒی خƒواسƒتند نƒیما را عƒضوگƒیری کƒنند .امƒا
وقƒƒتی نƒƒیما بƒƒه آنƒƒها مƒƒی گƒƒویƒƒد او لƒƒنین ایƒƒران اسƒƒت آنهƒƒا مسخƒƒره شƒƒان مƒƒی آیƒƒد و فƒƒکر مƒƒی کƒƒنند نƒƒیما دیƒƒوانƒƒه شƒƒده
است.
نیما در مورد عضویت در حزب چند بیان جالب دارد.
»مگر کسی به دست خودش ،خودش را به مهلکه میاندازد .در صورتی که مهلکه را میبیند«.
»بعضی ها خیال می کنند نیما از بی اعتنایی پشت به فجایع جمعیت ،تنهایی را دوست دارد«.
نƒیما در نƒامƒه ای بƒه دکƒتر ارانƒی بƒه خƒاطƒر کƒتاب »پƒسیکولƒوژی روح« او بƒه او مƒی گƒویƒد کƒار او مƒثل یƒک سƒربƒاز
سƒƒاده نیسƒƒت .کƒƒار او مƒƒثل کƒƒسی اسƒƒت کƒƒه دارد یƒƒک نسƒƒلی را مƒƒی سƒƒازد .و بƒƒه او یƒƒادآوری مƒƒی کƒƒند از بƒƒزرگƒƒی او
ه ƒƒمین ب ƒƒس ک ƒƒه در ای ƒƒران دو ن ƒƒفر وج ƒƒود ن ƒƒدارن ƒƒد ک ƒƒه ک ƒƒتاب او را ب ƒƒفهمند .و از او م ƒƒی خ ƒƒواه ƒƒد در ت ƒƒرب ƒƒیت ی ƒƒک نس ƒƒل
بکوشد .کاری که او دارد در ادبیات می کند.
در هƒمان زمƒان و زمƒان هƒای بƒعد و حƒتی امƒروز ایƒن درک غƒلط وجƒود دارد کƒه روشƒنفکران انƒدیƒشه سƒاز بƒایƒد بƒه
عƒƒضویƒƒت حƒƒزب درآیƒƒند .وقƒƒتی شƒƒامƒƒلو ُمƒƒرد عƒƒده ای از اعƒƒضاء حƒƒزب کƒƒمونیسƒƒت کƒƒارگƒƒری اعƒƒتراض کƒƒردنƒƒد کƒƒه چƒƒرا بƒƒه
مناسبت مرگ شاملو ،حزب اطالعیه ای نداده است.
در آن روزگƒƒار مƒƒنصور حƒƒکمت زنƒƒده بƒƒود کƒƒه نƒƒظریƒƒه پƒƒرداز بƒƒزرگ حƒƒزب بƒƒود .و حƒƒزب هƒƒم مƒƒدعƒƒی بƒƒود کƒƒه او لƒƒنین
ایران است .حکمت در پاسخ به معترضین نوشت .شاملو عضو حزب کمونیست نبود .پس کمونیست نیست.
حکمت و قبل از او حزب توده و قبل تر حزب کمونیست ایران ،هنرمند را در چارچوب حزب میفهمیدند.
امƒا نƒیما بƒه درسƒتی بƒه الدبƒن مƒی گƒویƒد »:مƒگر آدم وقƒتی مهƒلکه را مƒی بƒیند بƒه دسƒت خƒود خƒودش را در مهƒلکه
می اندازد«.
اگƒƒر ایƒƒران فƒƒرانƒƒسه بƒƒود .شƒƒایƒƒد ایƒƒن تƒƒوصƒƒیه درسƒƒت بƒƒود .امƒƒا در کƒƒشوری کƒƒه آدمƒƒی بƒƒه بƒƒزرگƒƒی ارانƒƒی را در یƒƒک
سƒƒلول تƒƒیفوسƒƒی مƒƒی انƒƒدازنƒƒد تƒƒا بƒƒرهƒƒنه و گƒƒرسƒƒنه و بƒƒیمار بƒƒمیرد .ایƒƒن دیƒƒوانƒƒگی محƒƒظ اسƒƒت کƒƒه آدمƒƒی در قƒƒد و قƒƒواره
ارانƒی کƒه بƒه قƒول نƒیما در کƒل کƒشور دو نƒفر پƒیدا نƒمی شƒونƒد کƒه کƒتاب او را بƒفهمند بƒرود عƒضو حƒزبƒی شƒود کƒه در
ابتدای حرکت دستگیرو متالشی میشود.
ن ƒƒقش اران ƒƒی در ک ƒƒل ف ƒƒعال ƒƒیت ح ƒƒزب ƒƒی اش مح ƒƒدود ش ƒƒد ب ƒƒه ن ƒƒوش ƒƒنت چ ƒƒند اع ƒƒالم ƒƒیه و ب ƒƒروش ƒƒور ح ƒƒزب ƒƒی و ب ƒƒعد ه ƒƒم ک ƒƒه
سرش را زیر آب کردند.
ک ƒƒارن ƒƒام ƒƒه ای ƒƒن ن ƒƒوع ف ƒƒعال ƒƒیت ه ƒƒا در دوران ب ƒƒعد چ ƒƒیزی ب ƒƒود در ه ƒƒمین ح ƒƒدود .ن ƒƒیما ب ƒƒه درس ƒƒتی م ƒƒی گ ƒƒوی ƒƒد او ک ƒƒاری
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خƒواهƒد کƒرد کƒه نƒصیبش بƒه کƒل کƒشور و حƒزب خƒواهƒد رسƒید .او وقƒتی بƒه اردشƒیر آوانƒسیان گƒفت .لƒنین ایƒران اسƒت
داشت در شعر ایران انقالب می کرد.
کƒƒار هƒƒنرمƒƒند ،کƒƒاری لجسƒƒتیک اسƒƒت .نƒƒیما درسƒƒت مƒƒی گƒƒویƒƒد .نƒƒصیب کƒƒار او از آن حƒƒزب خƒƒواهƒƒد شƒƒد .هƒƒنرمƒƒند
پشƒت جƒبهه حƒزب را مƒی سƒازد .سƒربƒازگƒیری و جƒنگیدن مƒرحƒله بƒعدی اسƒت و ورود مسƒتقیم هƒنرمƒند بƒه ایƒن مƒرحƒله
غلط است.
نامه پنجم ۲۵ ،مهر۱۳۰۳
در ایƒƒن نƒƒامƒƒه از حسƒƒرت الدبƒƒن بƒƒرای چƒƒند قƒƒطر اشƒƒک آگƒƒاه مƒƒیشƒƒویƒƒم و بƒƒاز هƒƒم پƒƒیش از ایƒƒن نƒƒیما کƒƒه از گƒƒریƒƒه هƒƒای
بسیار او خبر می دهد.
و بƒا زهƒم مƒطلع مƒی شƒویƒم کƒه الدبƒن شƒعر هƒم مƒی گƒویƒد .و شƒعرهƒایƒش را بƒرای نƒیما مƒی فƒرسƒتد امƒا مƒتأسƒفانƒه
نیما رونوشتی از این شعرها را به یادگار نمی گذارد .و تنها از قلم متین او حرف می زند.
در ایƒن نƒامƒه یƒک پƒرسƒش مƒهم هسƒت الدبƒن از نƒیما مƒی پƒرسƒد »:زنƒدگƒانƒی چیسƒت« و شƒایƒد هƒم از خƒودش مƒی
پƒرسƒد .و نƒیما مƒی گƒویƒد :آوارگƒی تƒو و مƒفارقƒت مƒن .نƒیما ایƒن گƒونƒه آنƒرا مƒعنا مƒی کƒند .امƒا الدبƒن چƒگونƒه مƒعنا مƒی
کƒƒرده اسƒƒت .بƒƒر مƒƒا آشƒƒکار نیسƒƒت .ایƒƒن پƒƒرسƒƒش ،پƒƒرسƒƒشی هƒƒمه زمƒƒانƒƒی و هƒƒمه مƒƒکانƒƒی اسƒƒت .آدمƒƒی مƒƒدام از خƒƒود
مƒیپƒرسƒد مƒعنای زنƒدگƒانƒی چیسƒت .و بƒراسƒاس پƒاسƒخ بƒه ایƒن پƒرسƒش اسƒت کƒه جƒای خƒود را بƒه درسƒتی تƒبیین مƒی
کند .و سعی می کند به مسائل خود از این موضع پاسخ دهد.
خسƒرو گلسƒرخƒی هƒم در دادگƒاه از خƒود مƒی پƒرسƒد» :ثƒقل زمƒین کƒجاسƒت« و بƒعد مƒی پƒرسƒد» :مƒن در کƒجای
جهان ایستاده ام« .می پرسد تا پاسخ خود را بیابد .و بعد به ضرورت های هستی پاسخ دهد.
الدبƒƒن مƒƒی خƒƒواهƒƒد بƒƒدانƒƒد نƒƒیما زنƒƒدگƒƒانƒƒی را چƒƒگونƒƒه مƒƒعنا مƒƒی کƒƒند .آیƒƒا خƒƒود نƒƒیز بƒƒه دنƒƒبال ایƒƒن مƒƒعنا بƒƒوده اسƒƒت .و
اگ ƒƒر ب ƒƒوده اس ƒƒت پ ƒƒاس ƒƒخش چ ƒƒه ب ƒƒوده اس ƒƒت .آن ه ƒƒم در آن روزگ ƒƒار بح ƒƒران ƒƒی و ت ƒƒناق ƒƒضات ش ƒƒگرف ƒƒی ک ƒƒه از دل ان ƒƒقالب
اکتبر در حال بیرون زدن بود.
خƒƒیانƒƒت روس هƒƒا بƒƒه انƒƒقالب گƒƒیالن در حƒƒالƒƒی کƒƒه لƒƒنین زنƒƒده بƒƒود .و کƒƒمونیسƒƒتهƒƒای ایƒƒرانƒƒی ،انƒƒتظاری رؤیƒƒایƒƒی از
انقالب و رهبران آن داشتند.
نامه دهم ۲۸ ،مرداد ۱۳۰۸
الدبƒƒن عƒƒکس خƒƒانƒƒه خƒƒود را در کƒƒریƒƒمه بƒƒرای نƒƒیما مƒƒیفرسƒƒتد .و از او مƒƒی خƒƒواهƒƒد او را از زنƒƒدگƒƒانƒƒی ادبƒƒی اش مƒƒطلع
کند.
در پ ƒƒای ƒƒان ن ƒƒام ƒƒه م ƒƒطلع م ƒƒی ش ƒƒوی ƒƒم ک ƒƒه الدب ƒƒن ک ƒƒاره ƒƒای ƒƒی ک ƒƒه ن ƒƒمی دان ƒƒیم در چ ƒƒه زم ƒƒینه ای س ƒƒت ک ƒƒه اح ƒƒتماالً ب ƒƒای ƒƒد
سƒیاسƒی بƒاشƒد در روسƒیه بƒه دسƒت چƒاپ داده اسƒت .و نƒیما مƒیخواهƒد کƒه بƒرای او بƒفرسƒتد .مƒتأسƒفانƒه نƒیما نƒامƒی از
ایƒƒن کƒƒتاب هƒƒا نƒƒمی بƒƒرد .و در آثƒƒار بƒƒه جƒƒا مƒƒانƒƒده از حƒƒزب کƒƒمونیسƒƒت تƒƒنها یƒƒکی از نƒƒام هƒƒای کƒƒتاب هƒƒای الدبƒƒن آمƒƒده
است.
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نامه یازدهم ۷ ،ابان ۱۳۰۸
ن ƒƒیما ب ƒƒه رش ƒƒت م ƒƒی رود ب ƒƒه مح ƒƒله آنج ƒƒرا ت ƒƒا س ƒƒاخ ƒƒتمان ƒƒی را ک ƒƒه الدب ƒƒن در ب ƒƒال ƒƒکن آن م ƒƒی نشس ƒƒته اس ƒƒت و م ƒƒقاالت و
روزنامه را می نوشته است مشاهده کند.
روزن ƒƒام ƒƒه و روزن ƒƒام ƒƒه ه ƒƒای ƒƒی ک ƒƒه م ƒƒرب ƒƒوط ب ƒƒود ب ƒƒه ح ƒƒزب ک ƒƒمونیس ƒƒت و در دوران ج ƒƒمهوری گ ƒƒیالن منتش ƒƒر م ƒƒی ش ƒƒد.
شوربختانه آن روزنامه ها موجود نیست.
نامه دوازدهم ۲۹ ،فروردین ۱۳۰۹
الدبƒƒن در کƒƒریƒƒمه و مƒƒسکو اسƒƒت .در دو محƒƒلی کƒƒه نƒƒیما نƒƒامƒƒه اش را بƒƒه آن آدرس هƒƒا فƒƒرسƒƒتاده اسƒƒت و امƒƒا نƒƒرسƒƒیده
است .سالهای  ۱۹۳۰اوج قدرت استالین و بریاست و روزگار تصفیه های استالینی است.
نامه سیزدهم ۲۰،مهر ۱۳۰۹
»بƒعد از دو سƒال ،دو مƒالقƒات خƒیلی کƒوتƒاه« دسƒت مƒی دهƒد .ایƒن مƒالقƒات کƒجا و کƒی دسƒت داده اسƒت .نƒمیا بƒه مƒا
چƒƒیزی نƒƒمی گƒƒویƒƒد .آیƒƒا الدبƒƒن بƒƒه ایƒƒران آمƒƒده اسƒƒت .یƒƒا نƒƒیما بƒƒه داغسƒƒتان رفƒƒته اسƒƒت .در ایƒƒن روزگƒƒار الدبƒƒن مƒƒمنوع
الورود به ایران است .و سرکوب اعضای کمونیست توسط پلیس رضاشاهی به شدت ادامه دارد.
س ƒƒرک ƒƒوب ح ƒƒزب گس ƒƒترش م ƒƒی ی ƒƒاب ƒƒد و ب ƒƒه ف ƒƒعال ƒƒین ک ƒƒارگ ƒƒری م ƒƒی رس ƒƒد .پ ƒƒیشه وری در ای ƒƒن روزگ ƒƒار ل ƒƒیدر ح ƒƒزب در
داخƒل کƒشور اسƒت .کƒه بƒه هƒمراه بƒقیه دسƒتگیر و زنƒدانƒی مƒی شƒود و هƒمگی در زنƒدان مƒی مƒانƒند تƒا دیƒکتاتƒور بƒرده
شود .همان هایی که آوردند ،همان ها هم بردند.
نامه ۱۵ ،۱۴بهمن ۱۳۰۹
ب ƒƒه ن ƒƒظر م ƒƒی رس ƒƒد ای ƒƒن ن ƒƒام ƒƒه ب ƒƒرای الدب ƒƒن ن ƒƒباش ƒƒد .چ ƒƒرا ک ƒƒه ب ƒƒه ن ƒƒظر م ƒƒیرس ƒƒد الدب ƒƒن در ته ƒƒران اس ƒƒت و از او راج ƒƒع ب ƒƒه
ارژنگی دوست نقاش اش و دیگر ادبای تهران می پرسد.
آیƒا الدبƒن بƒدون تƒرس از پƒلیس سƒیاسƒی رضƒاشƒاه بƒه تهƒران آمƒده اسƒت .بƒه نƒظر نƒمی رسƒد .شƒراگƒیم پسƒر نƒیما
احتماالً در عنوان نامه اشتباه کرده است.
نامه پانزدهم۱۳،فروردین ۱۳۱۰
ن ƒƒام ƒƒه الدب ƒƒن م ƒƒی رس ƒƒد و ن ƒƒیما در پ ƒƒاس ƒƒخ از او م ƒƒی خ ƒƒواه ƒƒد ک ƒƒه ک ƒƒتاب »ع ƒƒلل اج ƒƒتماع ƒƒی ادب ƒƒیات م ƒƒعاص ƒƒر غ ƒƒرب« و
رباعیاتش را که در بادکوبه نوشته است برای او بفرستد.
نامه شانزدهم ۳۰ ،اردیبهشت۱۳۱۰
گویا الدبن به خاطر بی پولی نیما برای او ۲۵تومان کمک می فرستد و باقی قضایا.
خالصه کنم
دیƒƒگر نƒƒامƒƒه ای بƒƒه الدبƒƒن نƒƒداریƒƒم .احƒƒتماالً در هƒƒمین سƒƒال هƒƒا اسƒƒت کƒƒه الدبƒƒن گƒƒرفƒƒتار تƒƒصفیه هƒƒای اسƒƒتالƒƒینی مƒƒی
شود .متأسفانه با سکوت نیما هم روبروئیم .ترس از حکومت و مذمت دوستان شاید علت سکوت نیما باشد.
کشƒتار رهƒبران کƒمونیسƒت ایƒران ،کشƒتاری تƒراژیƒک بƒود .ایƒنان از دسƒت دشƒمن بƒه دوسƒت پƒناه بƒرده بƒودنƒد .امƒا
ستاد زحمتکشان جهان ،قصابخانهای بیش نبود.
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کƒƒارخƒƒانƒƒه جƒƒنایƒƒت و دروغ اسƒƒتالƒƒین آنƒƒان را کشƒƒت آن هƒƒم در بƒƒدنƒƒامƒƒی ،جƒƒاسƒƒوسƒƒی بƒƒرای امƒƒپریƒƒالƒƒیسم ،خƒƒرابƒƒکاری
در ستاد کار جهان.
در زیƒƒر بƒƒار آن تƒƒبلیغات دروغƒƒین ،کƒƒمونیسƒƒت هƒƒای ایƒƒرانƒƒی جƒƒرئƒƒت نƒƒکردنƒƒد از مƒƒظلومƒƒیت رفƒƒقای خƒƒود دفƒƒاع کƒƒنند.
تƒƒنها یƒƒوسƒƒف افƒƒتخاری بƒƒود کƒƒه ایƒƒن قƒƒضیه را بƒƒر نƒƒتافƒƒت و در زنƒƒدان رضƒƒاشƒƒاهƒƒی اعƒƒالم کƒƒرد تƒƒمامƒƒی اتƒƒهامƒƒات دروغ
اسƒت .چƒوب آنرا هƒم خƒورد .انƒگ تƒروتسکیسƒت خƒورد تƒوسƒط جƒناح چƒپ زنƒدان و بƒایƒکوت شƒد .امƒا مƒردانƒه ایسƒتاد و
کوتاه نیامد.
بƒƒایƒƒد زمƒƒان بƒƒسیاری مƒƒی گƒƒذشƒƒت تƒƒا از ایƒƒن شهƒƒدا اعƒƒاده حƒƒیثیت شƒƒود .اسƒƒتالƒƒین کƒƒه مƒƒرد در کƒƒنگره بیسƒƒت تشƒƒت
رس ƒƒوای ƒƒی ت ƒƒبلیغات دروغ ƒƒین از ب ƒƒام ج ƒƒهان اف ƒƒتاد .و از ع ƒƒام ƒƒلین ام ƒƒپری ƒƒال ƒƒیسم دی ƒƒروز ب ƒƒه ع ƒƒنوان ق ƒƒرب ƒƒان ƒƒیان اس ƒƒتبداد
اسƒتالƒینی یƒاد شƒد .امƒا شƒوربƒختانƒه کƒمونیسƒت هƒای ایƒرانƒی کƒه خƒود را حƒزب تƒوده مƒی نƒامƒیدنƒد در بƒرائƒت ایƒن شهƒدا
بƒاز سƒکوت کƒردنƒد و کشƒتار آنƒان را تƒحت عƒنوان چƒپروی تƒوجƒیه کƒردنƒد .تƒا بƒار دیƒگر تشƒت رسƒوایƒی »سƒوسƒیالƒیسم
واقƒعا ً مƒوجƒود« از بƒام جƒهان افƒتاد .و دیƒگر نƒه از تƒاک نƒشان مƒانƒد و نƒه از تƒاک نƒشان و مƒا مƒانƒدیƒم و رهƒبران مƒظلوم
کشتار شده .نه قبری و نه نوشته ای.ودری که مدام بر همان پاشنه می چرخد.
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برای زندگی
برانژه شاعر فرانسوی می گوید:
»عالی جناب
من تنها برای شعر سرودن زندگی می کنم
اگر زندگی ام را بگیری
آن وقت ...
برای زندگی کردن شعر خواهم سرود«
مƒƒعروف اسƒƒت کƒƒه مƒƒی گƒƒویƒƒند آن جƒƒا کƒƒه سƒƒیاسƒƒت بƒƒه پƒƒایƒƒان بƒƒرسƒƒد .جƒƒنگ شƒƒروع مƒƒی شƒƒود و مƒƒن اضƒƒافƒƒه مƒƒی کƒƒنم
آنجا که سیاست به پایان برسد هنر آغاز می شود.
پ ƒƒس ام ƒƒا ب ƒƒبینیم س ƒƒیاس ƒƒت چیس ƒƒت .و چ ƒƒرا ب ƒƒه پ ƒƒای ƒƒان م ƒƒی رس ƒƒد .س ƒƒیاس ƒƒت ه ƒƒنر اداره ام ƒƒور ان ƒƒسان ƒƒی اس ƒƒت .در
آغازانسان بود ،اما سیاست نبود ،نیازی هم به داشنت آن نبود.
انƒƒسان تƒƒنها و پƒƒراکƒƒنده در جƒƒنگل هƒƒا و دشƒƒت هƒƒا مƒƒی زیسƒƒت و در مƒƒقابƒƒل سƒƒرمƒƒا و گƒƒرمƒƒا ،درنƒƒدگƒƒان و خƒƒزنƒƒدگƒƒان،
گƒرسƒنگی و بƒیماری تƒنها و بƒی کƒس بƒود .مƒوجƒودی بƒه خƒود نƒهاده شƒد .بƒه خƒود نƒهاده شƒده ای کƒه مƒی پƒنداشƒت او را
به گناهی از جایی رانده اند و به پادافره آن گناه به خود نهاده شده است.
پƒس رفƒته رفƒته درصƒدد بƒرآمƒد تƒا بƒرای غƒلبه بƒر تƒرس هƒا و ضƒعف هƒا و تƒنهایƒی هƒای خƒود دسƒت هƒای دیƒگری را
بƒه کƒمک بƒطلبد .و نخسƒتین جƒوامƒع انƒسانƒی بƒه وجƒود آمƒد؛ خƒانƒواده و طƒایƒفه و کƒالن و قƒبیله و بƒعدهƒا دولƒت،سƒازمƒان
و سازمان هایی برای اداره امور.
پƒƒس سƒƒیاسƒƒت پƒƒا بƒƒه زنƒƒدگƒƒی انƒƒسان گƒƒذاشƒƒت و آنجƒƒا کƒƒه قƒƒدرت حƒƒل مƒƒشکالت و مƒƒعضالت انƒƒسانƒƒی را نƒƒداشƒƒت و
فرو می ماند .جنگ آغاز می شد.
امƒƒا جƒƒنگ در هƒƒیچ زمƒƒانƒƒی نƒƒتوانسƒƒت انƒƒسان بƒƒه خƒƒود وانƒƒهاده را بƒƒه دیƒƒار آرامƒƒشی بƒƒرسƒƒانƒƒد کƒƒه هƒƒیچ بƒƒر زخƒƒم هƒƒا و
دردهای او زخم ها و دردهای دیگری افزود.
پƒس انƒسان دردمƒند کƒه از سƒیاسƒت نƒاامƒید شƒده بƒود انƒدیƒشید راه فƒالح بƒایƒد چƒیز دیƒگری بƒاشƒد .پƒس هƒنر آغƒاز
گشت.
سالح نبرد
پیکاسو در سال ۱۹۴۵نوشت » ،هنر برای تزئین خانه بورژواها نیست ،بلکه سالحی است برای نبرد« .
اما این چگونه نبردی است؟
از انƒƒقالب اکƒƒتبر بƒƒه بƒƒعد درک غƒƒلطی از رسƒƒالƒƒت هƒƒنر شƒƒکل گƒƒرفƒƒت چƒƒیزی کƒƒه بƒƒه رئƒƒالƒƒیسم سƒƒوسƒƒیالیسƒƒتی مƒƒعروف
شد.
اب ƒƒتدا م ƒƒطرح ش ƒƒد ک ƒƒه ه ƒƒنر در خ ƒƒدم ƒƒت م ƒƒردم ،ب ƒƒعد ش ƒƒد ه ƒƒنر در خ ƒƒدم ƒƒت زح ƒƒمتکشان و زح ƒƒمتکشان ت ƒƒبدی ƒƒل ش ƒƒد ب ƒƒه
حƒزب زحƒمتکشان و در آخƒر هƒنر شƒد جƒزئƒی از ابƒواب جƒمعی دولƒت کƒه در رأس کƒار بƒود و خƒود را نƒمایƒنده راسƒتین
مردم و زحمتکشان می دانست که نبود.
پƒƒس هƒƒنر نƒƒزول کƒƒرد بƒƒه تƒƒولƒƒیدی سƒƒفارشƒƒی و اجƒƒباری و فƒƒرمƒƒایƒƒشی و در تƒƒمامƒƒی شƒƒاخƒƒه هƒƒای آن یƒƒک هƒƒنرمƒƒند در
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کالیبر جهانی بوجود نیامد.
پƒƒس نƒƒقیض ایƒƒن فƒƒکر شƒƒکل گƒƒرفƒƒت .پƒƒس اگƒƒر رسƒƒالƒƒت هƒƒنری چƒƒیز غƒƒلطی اسƒƒت .پƒƒس هƒƒنر بƒƒی رسƒƒالƒƒت بƒƒایƒƒد الƒƒگو و
سرانجام همۀ تالش ها باشد ،هنر برای هنر...
که در واقع واکنشی به رئالیسم سوسیالیستی بود.
امƒا اگƒر هƒنر سƒالح انƒسان بƒرای پƒایƒداری او در مƒقابƒل رنƒج و تƒنهایƒی هƒایƒش نƒباشƒد .اگƒر او را بƒه فƒردایƒی بهƒتر
ره ƒƒنمون ن ƒƒکند اگ ƒƒر او را ب ƒƒه رس ƒƒتگاری گ ƒƒام ƒƒی ن ƒƒزدی ƒƒک ن ƒƒکند اگ ƒƒر در ت ƒƒاری ƒƒکتری ƒƒن لح ƒƒظات زن ƒƒدگ ƒƒی ،چ ƒƒراغ ƒƒی ف ƒƒرا راه
اونباشد چه می تواند باشد.
و به راستی هنر بی رسالت یعنی چه.
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داریوش شایگان از منظری دیگر
داریوش شایگان که بود
در تهران بدنیا امد ،درسال.۱۳۱۳پدرش بازرگان بود و شیعه مذهب و مادرش سنی بود از اهالی گرجستان.
در مدرسه سن لویی درس خواند که توسط کشیشان فرانسوی اداره می شود .در سن  ۲۷سالگی باحلقه
اصحاب تاویل) طباطبایی و آشتیانی و الهی قمشه ای که سه عضو برجسته و تئوریک حوزه بودند(حشر
ونشر یافت.و از آن ها چیز هایی آموخت.
به فرانسه رفت و درسال ۱۳۴۷در رشته هند شناسی دکترا گرفت .و در دانشگاه تهران مشغول بکار
شد .مدتی بعد مدیر عامل بنیاد فرح پهلوی شد.
طنز تاریخ
طنز تاریخ را نگر ! در حالی که شاه به زور داغ و درفش ساواک کشور را به سوی مدرنیزاسیون و دروازه
بزرگ تمدن می برد فرح همسرش ،روشنفکران حوزوی را فرا می خواند تا فکری بحال سنت کنند  .قرار گرفنت
آدمی مثل شایگان در راس بنیاد فرح و احسان نراقی در راس سازمان تحقیقات اجتماعی بی دلیل نیست !
باید شاه صبر کند تا صبح دولتش بدمد !
پست های دیگر
در همین دوران ریاست مرکز مطالعه فرهنگ ها
همکاری با مرکز مطالعات تمدن ها وریاست مرکز مطالعات اسماعیلیه
را به عهده دارد .مراکزی در جهت تئوریزه کردن حفظ سنت در برابر موج مدرنیسمی که بورژازی با خود آورده
بود .
پاسداری ازهویت شرقی
در زمانی که استبداد ،چار اسبه به سوی مستقر کردن بورژازی کمپرادور می تازد و مشکل اصلی جامعه
استبداداست .کج فهمی ها اغاز می شود :بحران معنویت!
چند سئوال
 -۱چرا مسئله دفاع از هویت مطرح می شود ؟
-۲چرانقد مدرنیته غربی از زاویه فقدان معنویت مطرح می شود؟
 -۳این سئوال مربوط به کدام طبقه است و چرا؟
 -۴آیا اگر بحرانی در غرب بود که بود !
آیا این بحران بحران معنویت بود؟
 -۵این بحران چه ربطی بما داشت ؟
آسیا در برابر غرب
شایگان دربازگشت به ایران با حلقه فردید آشنا شد و فردید اورا با هایدگر آشنا کرد که نقاد مدرنیته بود.پس
شایگان دشمنی با مدرنیته اش را وام دار فردید است.
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اما قبل از آن که بگویم فردید که بود  ،باید گفت نقد مدرنیته چه ربطی بما داشت  .اگر فلسفه غرب در سیر
طبیعی اش به هایدگر و نیچه می رسد برای این است که سه انقالب:
 صنعتی سیاسی فر هنگیرا پشت سر گذاشته است  .وحاال دارد با تبعات حرص و طمع بی پایان بورژازی بر خورد می کند .
رفرم تحمیلی
رفرم به بورژا-مالک های حاکم تحمیل شد .سرمایه جهانی که در آن روزگار توسط آمریکا هدایت می شد
برای اصالح سیاسی و اقتصادی ایران دکتر امینی را برگزید  .و امینی نماینده طبقه بورژازی بود ،اما
نماینده تام و تمام جناح حاکم نبود که سلطه مطلقه خود را می خواست .
چرا استبداد
مستبد فرد نیست ! یک طبقه است  .اگر عمل مستبدانه به شاه ختم می شد امری قابل تحمل بود  .اما استبدا
این گونه نیست  .وگره می خورد با منافع اقتصادی گروه زیادی که به دنبال غارت اموال ملت اند .
استبداد در ساز و کار اقتصادی است که ،خودرا باز سازی می کند .اگر جنایت می کند علت دارد  .و این
علت روانی نیست اقتصادی است.
تبعات رفرم
رفرم تبعات خودش را داشت:
اقتصادی فرهنگیدر بعد اقتصادی بافت طبقاتی ،دست خوش تحول می شد و در بعد فرهنگی ،فرهنگ مومیایی شده ،بهم می
ریخت  .واین ایجاد پانیک می کرد در تمای الیه هایی که متضرر می شدند .از فرح بگیر تاروحانیت قم و
تهران ومشهد و حلقه های واسط چون حلقه فردید در دانشگاه تهران تا حلقه اصحاب تاویل ،طباطبایی در
قم .
نت یک سان این همنوایی را ،در این ارکستر بزرگ باید در این رابطه دید.وآسیا دربرابر غرب  ،آهنگ پایانی
این درهم ریختگی اجتماعی است .
فردید که بود
نامش سید احمد مهینی یزدی بود و در سال  ۱۲۸۹در یزد بدنیا امد  .در سال ۱۳۰۵به تهران آمد و مدتی
درس طلبگی خواندو با فلسفه اسالمی آشنا شد.به دانشسرا رفت و لیسانس گرفت و معلم شد .مدتی بعد به
فرانسه و آملان رفت و فلسفه خوانداما موفق به کسب مدرک نشد و باز گشت .در اروپا با اندیشه هایدگرآشنا
شد .
با اعمال نفوذ احسان نراقی در دانشگاه تهران ،معلم فلسفه شد .چرا که مدرک دکترا نداشت و بعد ها با
کمک سید حسن نصر مطالعاتش در اروپا را را معادل دکترا گرفتند .
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او شیفته هایدگر بود پس به تبلیغ نظریات او پرداخت .
حلقه فردید
در دهه  ۵۰در منزل امیر حسن جهانبگلو با محوریت فردید  ،جلساتی بر گزار می شد و داریوش شایگان ،
حمید عنایت و رضا داوری و داریوش آشوری و ابوالحسن جلیلی ،از جمله اعضا این حلقه بودند .این حلقه
شدیدا ً ضد مارکسیست و ضد حزب توده بود
فردید در روزگار حزب رستاخیز  ،تالش کرد نماینده یزدبشود که توفیق نیافت  .فردید با فرا ماسونی ،نزدیک
هایی داشت و شاه را نماد فره ایزدی و فردی صاحب کاریزما می دانست.
بعد از بهمن  ۵۷کاندیدای مجلس خبرگان و شورا شد که ناموفق بود .او از مداحان انقالب اسالمی بود.
دیدگاه های فردید
-۱فردید ،ترم غربزدگی را ابداع خود می داندوآن را به معنای  ،مرگ تفکر حضوری و اقبال به علم حصولی
معنا می کند یعنی غفلت از وجود  .و غلبه تفکر متافیزیکی بر هرگونه تفکر شهودی ،قلبی و معنوی و
حضوری.
-۲فردید تحت تاثیر هایدگرتکنولوژی را شیطان معاصر می داند .او معتقد بود خروجی متافیزیک مدرن علم و
صنعت است که درآن هیچ خیری نیست  .ونشانه قهر الهی است .او براین باوربودکه بشر صدای ماشین را
بجای ندای حق گرفته است .
تفکری مغشوش
فردید بمعنای اخص کلمه فیلسوف نبود .نه به خاطرآن که صاحب کتاب نبود تا مریدانش او را فیلسوف
شفاهی ،قلمداد کنند و بلکه بدان خاطر که فکری بدیع و فلسفی نداشت  .ریزه خوار هایدگر بود و فلسفه و
تکنولوژی غرب را نفهمید  .تفکری واژگونه از تاریخ اندیشه داشت ! پس به بیراهه رفت و مریدان خودش را
چون شایگان و جالل ال احمد را به گمراهی انداخت.
حرف حساب شایگان چیست
در آسیا برابر غرب ،دغذغه شایگان ،دفاع از هویت ناب است  .اما چگونه؟
وجود و شعور
اگر این هستی اجتماعی است که شعور اجتماعی را تعیین می کند .در یک اقتصاد وابسته فرهنگ مستقل
چه محلی از اعراب دارد  .اگر غرب قرار است تکنولوژی و اقتصادش را صادر کند ،به تبع خود این تکنیک
فرهنگ خودش را هم می آورد.
سرمایه ملی در عصر امپریالیسم
سرمایه ملی را باید در بدایت رشد جهانی سرمایه داری جستجو کرد .وقتی سرمایه داری از مرحله صدور
کاال فرامی روید به صدور سرمایه یک ماهیت جدیدی پیدا می کند که به آن سرمایه امپریالیستی می گویند.
در کشورهای تحت سلطه استقرار سرمایه به تبع این وضع جدید سرمایه در ابعاد جهانی به ناچار وابسته
است .
سرمایه ملی در اندیشه
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در اقتصاد ،سرمایه ملی در عرصه های کالن رانده می شود و به حاشیه می رود و در ذیل سرمایه بزرگ به
حیات خود ادامه می دهد  .اما در اندیشه و در سیاست هم چنان پرچم خود را برافراشته نگاه می دارد  .این
ها آخرین موهیکان ها در عصر سرمایه امپریالیستی هستند.
پرچم سرمایه ملی
اما بورژازی ملی ،کم خون تر از آن است که در عرصه اقتصاد و فرهنگ با سرمایه امپریالیستی جدال کند.
پس پرچم را وا می گذارد به دست خرده بورژازی رادیکال که در اقتصاد و فرهنگ مورد هجوم وتاخت وتاز
است وخود بسنده می کند به مویه و داستان هایی نوستالژیک از هویتی که به باد رفته است و یا درحال
نابودی است .این جاست که رسالت آدم هایی مثل شایگان اغاز می شود .
واگر جز این باشد ،نمی توان رئيس بنیاد فرح پهلوی بود و شعار رادیکال داد و سر از اوین و کمیته مشترک
در نیاورد .
افسون زدگی جدید
سیر تحوالت در ایران وجهان تکان های سختی به حاملین دفاع از سنت و رد مدرنیته داد .جال آل احمد زنده
نبود تا شاهد دگرگونی او در اندیشه وعمل باشیم  .هرچند سیمین دانشور همسرش در جایی می گوید :
جالل اگر زنده بود چریک می شد  .که البته مزاح می فرمودند ! دکتر شریعتی هم ایضا ً به همین سیاق ! اما
در باز ماندگانشان دگرگونی اظهر املن الشمس است  .و داستان خودش را دارد.از پدر و پسر شریعتی گرفته
تا دیگران.
شایگان در افسون زدگی جدید ازآسیا در برابر غربش در می گذرد و با فرهنگ مدرن از درآشتی در می
آید.هر چند هنوز دغدغه معنویت دارد اما دیگر هایدگری نیست.و به اندیشه های واتیمو نزدیک شده است که
سقوط متافیزیک الجرم بازگشت به معنویت را درپی دارد.
راه حل شایگان
شایگان دیگر بر این باور نیست که غرب در ضاللت مطلق است .جهان امروز را جهان فرا صنعتی و مجازی
می داندکه دیگر هیچ هویتی به تنهایی قادر نیست به مشکالت کنونی بشر پاسخ دهد.
پس الزم است که همه فرهنگ ها در کنار یکدیگر قراربگیرند .وهرکس به فراخور اندیشه اش جنبه های مختلف
وجود را توضیح دهد.
راه حل نهایی او ،رو آوردن به مکاتب معنوی وادیان است .
شایگان ،اما نمی گوید در حالی که زیاده خواهی طبقات فرادست زمین را به گند وکثافت کشیده
است .مکاتب معنوی و ادیان چگونه منزه مانده اند.
غرب زدگی
شایگان بر این باوراست که غرب زدگی در دوعرصه به ما ضربه می زند:
تمدن-خاطره قومی
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اما روشن نمی کند که بنیاد تمدن وخاطره قومی به چه معناست .تمدن هایی که در اعماق تاریخ زیر هجوم
بربرها دفن شده اند و در دوران قهقرا از خاطره قومی جز کمی شعر و اندیشه های مومیایی شده چیزی
نمانده است ما باید نگران چه باشیم ! .
تفکر واژگونه
از همان آغاز ،چه فردید وچه شایگان و به تبع این دو جالل و شریعتی و سیدحسین نصر درکی واژگونه از
جهانی شدن سرمایه پیدا کردند .نوستالژی اینان دوران شکوفایی فئودالیسم است و اما سیر جبری
فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی دیر یا زود فئودالیسم را از عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ جارو می
کردوکرد و در زباله دانی تاریخ می انداخت و انداخت! آن هم به یک دلیل روشن  ،فئودالیسم دیگر قادر نبود
به ضرورت تاریخی رشد نیروهای مولده پاسخ بدهد .
دفاع از فئودالیسم  ،چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست و چه در عرصه فرهنگ ،عملی ارتجاعی
وپیشاپیش شکست خورده بود  .و اگر قرار بود مقابل فساد و تباهی بورژازی که دیگر جهانی و همه جا گیر
شدنش اجتناب ناپذیر بود سنگر ببندیم .دفاع از سنت و معنویت در زیر پرچم سنت ممکن نبود و نیست .
معلوم است که باید در مقابل زیاده خواهی سرمایه امپریالیستی و سرمایه داری پیرامونی که همه چیز را در
نازل ترین شکلش کاال می کند و هرنوع معنویتی را از قیمت می اندازد ،ایستاد ،امانه از زاویه گذشته .
وقتی جالل می گوید تراکتور آمد و عصمت روستا را از بین برد دارد دفاع نوستالژیک می کند از گاو آهن ،
معلوم است که این آدم به قول باقر مومنی سیصد سال از تمدن عقب است  .آمدن تراکتور انقالبی بود در
زندگی روستایی  .اما اگر روستایی آواره شهر شد وحلبی آباد نشین شد علت داشت  ،بورژازی کمپرادور و
فساد ساختاری ،ساخت اقتصادی و فرهنگی روستا را ازبین برد.
زندگی در دیار فرنگ از یاد شایگان برده است که فقر نه خاطره قومی دارد ونه تمدن  .فقر نکبت دارد و
محافظه کاری تاریخی و فرهنگی خرافی.
فقر فلسفه یا فلسفه فقر
مشکل ما بر خالف تصور شایگان فقر فلسفه نیست  .الاقل مشکل اصلی و نخستین ما نیست  .مسئله اصلی
فلسفه فقر است .
البته فقر فلسفه در وهله نخست  ،یک مشکل فلسفی هم می تواند باشد و این گره اگر قرار باشد به دست
فلسفه حل شود  .فلسفه ای است که در پی توضیح و تبیین چیستی جهان نیست که در پی تغییر جهان
است .
یک بدفهمی تاریخی
شایگان در آسیا در برابر غرب بر این باور است که مفاهیم غربی در انسان شرقی باعث یک موتاسیون
فرهنگی می شود .این جهش فرهنگی موجودی عجیب الخلقه بوجود می آورد که هیچ نسبتی با انسان ایرانی
اسالمی ندارد .به قول جالل موجودی هر هری مذهب .
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نخستین بد فهمی
بد فهمی تاریخی ما از شکست مان در نبرد چالدران آغاز شد  .جنگی که بعضی ازمورخین به آن جنگ
تمامی جنگ ها می گویند.
دو سپاه در چالدران در مقابل هم صف آرایی کردند و در یک سو سپاه  ۳۰هزار نفره قزلباش بود و در سوی
دیگر سپاه  ۱۰۰هزار نفره ینی چری با سالح اروپایی.
فرماندهان سپاه شاه اسماعیل که از مجهز بودن سپاه عثمانی به توپخانه و سالح آتشین آگاه شدند به شاه
که خودرا مرشد کامل می دانست  .پیشنهاد کردند پیش از آن که سپاه عثمانی مستقر شود و آرایش نظامی
بگیرند شبیخون بزنند و نتیجه نبرد را پیشاپیش رقم بزنند  .اما شاه اسماعیل مخالفت کرد و به تمسخر گفت :
مگر ما راهزنیم که شبیخون بزنیم  .ما به حول وقوه الهی وارد نبرد می شویم اگر خدا خواست از میدان پیروز
بیرون می آییم و اگر نخواست به مشیت الهی گردن می نهیم.
از  ۳۰هزار سپاه قزلباش تنها  ۳۰۰نفر جان به در بردند  .شاه اسماعیل به اصرار سران قزلباش صحنه نبرد
را ترک کرد تا سپاه ینی چری به تبریز بیاید و تبریز را غارت کند.
این شکست  ،شکست کاله قرمز ها از کاله سیاه ها نبود! شکست ،یک شکست اندیشه تاریخی بود که از
درک استراتژک نبرد در دوران جدید ،بی خبر بود.
بد فهمی بعدی
کار گزاران حکومت دینی صفویه شور کردند که علت شکست چه بود و به این نتیجه رسیدند که مجهز بودن
سپاه عثمانی به سالح آتشین ،علت شکست بود  .پنداشتند تنها علت ،شکست شمشیر بود از سالح آتشین .
پس بسیج شدند تا برادران شرلی کارخانه توپ سازی بیاورند و سپاه قزلباش مجهز به سالح آتشین شود .
غافل بودند که سالح آتشین ذیل تغییرات شگرفی بود که اروپا در ذهن و عین کرده بود .سه انقالب صنعتی و
فرهنگی و سیاسی اروپا را مجهز به سالح آتشین کرده بود  .اماآن ها می خواستند بدون مقدمات به
موخراتی برسند که حاصل آن مقدمات بود .
درمشروطه پدران نامدار ما به فهم مشکل نزدیک شدند و حل مشکل را در حکومتی دموکراتیک دیدند .
بد فهمی سوم
اما زعمای قوم که از دولت های نا کار آمد ،به تنگ آمده بودند ،حل مشکل را در روی کار آمدن دولتی مقتدر
می دیدند و تن دادند به استبداد رضاخانی که راه صدساله را یک شبه بروند و غافل بودند که خر لنگ
دموکراسی سگش شرف دارد به اسب تیز پای دیکتاتوری و دلخوش کردند به راه آهن و چهارتا بنا و چند
خیابان.
آنان امنیت را با آزادی اشتباه گرفتند ونفمیدند که امنیت ذیل آزادی تعریف می شود و معنا می یابد و نه
برعکس.
در دوران بعد ،این بدفهمی ادامه یافت  .وتالش شد با پول نفت به توسعه پایدار برسند .که شدنی نبود ونشد
چرا که توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی شدنی نیست .وآن شد که نباید می شد.
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سرنوشت مدرنیته در کشورهای استبدادی به مدرنیزاسیون منتهی می شود.که نوشدن در ظاهر و شکل و
شمایل است.نه باطن و فکر و اندیشه  .که شد.و از اینجاست که سر و کله منتقدینی از ایل و تبار شایگان و
فردید و جالل آل احمد ظاهر می شود تا از زاویه سنت در مقابل مدرنیسم ابتر استبدادی بایستند .و شعار
بازگشت به خویشنت را بدهند که منظور سنت است .و یا مدرنیته را از زاویه تهی شدن انسان از معنویت زیر
ضرب بگیرند که خانه آخرش ،بازگشت به بدایت مذهب است که شدنی نبود ونشد که دیدیم…..
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عمر تو اگر افزون شود از پانصد
افسانه شدی از روی خرد
باری چو فسانه می شوی ای بخرد
افسانه نیک شو نه افسانه بد
بابا افضل کاشانی
افسانه بد هلدینگ فرهنگی
مدیر یکی از انتشارات معروف در تاریخ  ۲۳دی  ۹۶در کانال مد و مه مدعی است که:
 ۳۵ -۱سال کار فرهنگی با افتخار کرده است
 -۱بارها از سوی اهل قلم مورد تفقد قرار گرفته است
-۲با کمک اهل قلم از بحران ها عبور کرده است
-۳در تمامی این  ۳۵سال بر سر تعهد فرهنگی اش باقی مانده است
-۴بخودش نمره قبولی می دهد
- ۵به او اتهام زده اند برای چاپ کتاب از ومولفین جوان پول گرفته است .که صد البته نگرفته است
سئوال انحراف پاسخ انحرافی
-۱ایا اتهام این ناشر که نه ،مافیای نشر در ایران این است  .هرگز
اما قبل از آن که روی این مطلب کمی خم بشویم به پرسش این ناشر پاسخ بدهیم و رفع اتهام از او کنیم که
به ضرس قاطع می توان گفت ساحت مافیای نشر از تیغ زدن مولفین جوان پاک است .کسانی که گوشه ای از
اندوخته های شان در این سال های اقتصاد نئولیبرالی از تمامی هست و نیست کارگران فرهنگی ایران
افزون تراست خودشان را مچل چند صدهزار تومان یک نویسنده جوان نمی کنند .معده این آقایان به چک
های میلیاردی عادت دارد نه چندر غاز چند شاعر و قصه نویس جوان که باعث نفخ ورودل می شود .
-۲این ناشر مدعی است  ۳۵سال کار فرهنگی کرده است و به رسالت فرهنگی اش متعهد بوده است و
بخودش نمره قبولی می دهد.
اگر چنین است .که نیست  .پس چرا ما با یک فرهنگ ویران روبروئیم.
مگر می شود که متولیان نشر و پخش که خود یک هلدینگ اقتصادی اند ۳۵ ٫سال کار فرهنگی کرده باشند و
ما اینجا باشیم که هستیم.کلید حل این تناقض کجاست .
-۳این ناشر مدعی است عده ای از مولفین اورا تایید می کنند  .که درست می گوید اما از شاکیان خود حرف
نمی زند.
اگر راست می گوید یا در فضای مجازی یا درفضای حقیقی فراخوان بدهد  .و خود و هودارانشان بیایند
شاکیان هم بیایند آن وقت می بینند که باید با کاردک از کف خیابان آن ها را جمع کنند.
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 -۴به هر ناشری از این گروه که مراجعه می کنیم همه در دهان هم تف کرده اند و یک چیز می گویند:وضع
بازار نشر خراب است اگر این گونه است پس چرا مدام قطر شکم شما اضافه می شود.
-۵کتاب شعری در  ۹۰صفحه توسط بخش بازبینی کتاب با  ۱۳صفحه بزرگ پشت و رو مجوز نشر نمی
گیرد .اما وقتی کار به توضیح و مذاکره می شود با یکی دو تصحیح جزیی مجوز می گیرد  .اما همین مافیای
فرهنگی از پخش کتاب خوداری می کنند و حتی حاضر نمی شوند کتاب را امانی در کتابفروشی های خود
در معرض فروش بگذارند براستی سانسورچی کیست ارشاد یا مافیای فرهنگی.
 -۶کتاب در زمینه کامپیوتر چاپ می شود علمی تر و آموزشی تر از آن چه در بازار است و اما پخش آن
توسط این مافیا بلوکه می شود  .چرا؟بخاطر آن که کتاب موجود در بازار توسط این مافیا چاپ و پخش شده
است  .این کتاب آن قدردر انبار می ماند که مولف مجبور می شود برای خمیر کردن آن را بفروشد.
 -۷کتاب های بسیاری توسط مولفین جوان به سختی چاپ می شوند توسط همین مافیا بلوکه می شود تا
تبدیل به زباله فرهنگی شود و مولف از خیر تولید فرهنگی بگذرد  .سانسورچی کیست حکومت یا باند مافیای
فرهنگی.
 -۸برادر یکی از همین کارگزاران  ۳۵ساله فرهنگی از داللی ماشین تغییر ریل می دهد بکار پخش کتاب .
بعد از مدتی ویرش می گیرد برگردد سرکار سابق .تمامی کتاب های موجود را نصف قیمت می فروشد و بر
می گرددبین رفقای سابقش ووقتی صاحبان اصلی کتاب برای طلب و یا اصل مال که کتاب های شهیدشان
باشند مراجعه می کنند  .می گویند ورشکست شده است.
اگر شما بروید نه از یک بازاری و یا یک اقتصاد دان بلکه از یک شاگرد حجره بپرسید معنای ورشکستگی
چیست می گوید تولید کننده و یا تاجری اگر جنسی را باقیمت معین و کیفیت مشخصی تولید و یا ابتیاع
نماید و وارد بازار کند و همزمان یا کمی بعد همان جنس با همان کیفیت و یا بهتر و با قیمت کمتر وارد بازار
شود این تولید کنند و تاجرباید این کاال را به قیمت مساوی یا کمتر بفروشد تا بتواند با کاالی رقیب رقابت کند
و پایان این رقابت می تواندورشکستگی باشد.
در همان روزها من به دوست اقتصاد دانم گفتم ترم ورشکستگی این نیست  .کسی که یک ریال به مولف نداده
است و کتاب های امانی را به قیمت کامل و یا نیمه فروخته است  .کاله بردار است نه ور شکسته.اینان این
گونه شکم فربه کرده اند و تری گلیسرید و کلسترول حسابشان از میلیارد باالتر رفته است.
-۹داستان کتاب امانی داستان پر آب چشم مولف مظلوم ایرانی است .بچه ای که هیچکس حاضر نیست
سرپرستی اورا قبول کند .حتی آن هایی که مثل گاو نه من شیرده او را می دوشند  .ناشرین محترمی که ۳۵
سال است دارند کار فرهنگی می کنند .کتاب هیچ نویسنده جوانی راچاپ نمی کنند  .وقتی کتابی توسط
مولف چاپ می شود .پخش نمی کنند  .کار به خرده فروش ها که می رسد می پذیرند با کلی منت که جا
ندارم .ودر آخرکتاب را بشکل امانی می گیرند ٫و هیچ زمانی نه کتاب را و نه پول کتاب را پس نمی دهند  .و
اگر کسی مراجعه کند برای پول یا کتاب به تحقیر می گویند کسی نمی خرید بردیم ریختیم انبار  .سر بزنید
تا وقت کنیم برویم از انبار باوریم و این یعنی امر محال.
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حقیقت ماجرا
براستی حقیقت ماجرا چیست.
نشر و پخش توسط یک هلدینگ اقتصادی اداره می شود و این باند از طریق کنترل چاپ و نشرو گره خوردن
با موسسات مافیایی آموزشی که کالس ها و کتاب های کنکور را اداره می کنند  .با رانت خواری کاغذ و وام
به ثروت های نجومی رسیده است  .این باند تنها در زمینه ای وارد می شود که سود های نجومی در جیب او
سرازیر کند.
نه عالقه ای بکار فرهنگی دارد و نه تعهدی و .اگر در پی چاپ وپخش کتاب های آموزشی است برای آن که
سود در آن است .
این باند مولفین جوان را در سه عرصه قتل عام کرده و می کنند  .یا کتاب های آن ها را به بهانه نگرفنت مجوز
در ارشاد رد می کنند .یابه بهانه خراب بودن بازار نشراز چاپ کتاب تن می زنند .ویا کتاب هایی که از سد
ارشاد گذشته است و با هزینه زیاد به چاپ رسیده است از پخش آن چون سود کمی دارد خودرای می کنند.
اینان این گونه تیر خالص را به شقیقه فرهنگ کشور می زنند.
نگاه کنیم به وضعیت مالی غول های شعر و ادب در کشور و مقایسه کنیم وضع آن ها را با این ها.
زندگی حقیرانه شاملو و گلشیری و علی اشرف درویشیان کجا برج ها و ویال ها و حساب های بانکی داخل
و خارج این آقایان کجا.
استدعای این کمترین
من از این ناشر محترم وتمامی دوستانشان استدعای عاجزانه دارم نفرمایند  ۳۵سال کار فرهنگی کرده اند .
حرمت واژه ها را حفظ کنیم .بفرمایندکار تجاری کرده اند  .تا آدمی هایی مثل من کاله از سربرگیرند و برای
خرده بورژاهای فرهنگی که حاال بورژا شده اند.هورا بکشند.تا کور شود هر آن که نتواند دید.
من برای این ناشرو همکاران شان بعنوان بیزنسمن های موفق عرصه فرهنگی احترام قائلم هر چند بورژا
شدن اینان با طبقاتی کردن تحصیل و زد و بند های آشکار و پنهان شان با طراحان سئوال های کنکور
پوست از گرده زحمت کشان کنده است .
رجوع کنید به آمار ترک تحصیل فرزندان طبقات فرو دست جامعه .آن هایی که قادر نیستند کتاب های اینان
و رفقا ی شان را بخرند  .قادر نیستند در کالس های کمک آموزشی این موجودات و رفقای شان شرکت کنند.
وچون قادر نیستند نمی توانند در این مسایقه مرگبار رتبه بیاورند پس عطای تحصیل را به لقایش می بخشند
بقول رفقای دیروز ما و رفقای امروز اینان که حاال همه سلبریتی شده اند پروسه انباشت در کشورهایی
پیرامونی با خون و رنج جلو می رود  .و ارابه ران تاریخ هم که بورژازی است.پس این ارابه را برانید تا فرصت
باقی است.
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اپورتونیسم روشنفکری
خواجه نصیر الدین طوسی که ملک الشعرای بهاردر سبک شناسی اش از او چنین یاد می کند:
»پیشاهنگ و پادشاه علمی این دوره ،ملک الحکما ،خواجه بزرگ،فاضل عالم،فیلسوف نصیرالدین محمدبن
محمد الطوسی،متولد  ۶۷۱-۵۹۷رحمه اله علیه در مقدمه زیج ایلخانی چنین می نویسد:
خدای تعالی چنگیز خان را قدرت داد.
وپادشاهی روی زمین اورا مسلم کرد
وکسانی را که ایلی او شدند بنواخت
وکسانی را که بر او یاغی شدند….همه را نیست کرد
ویاسا های نیکو نهاد
و بعد از آن چون خدای تعالی او را به پیش خود برد…«.
عجب استداللی،خدایی یک آدمکش را قدرت می دهد  .پادشاهی روی زمین را به او می دهد تا راه بیفتد
سروقت مردم بیچاره دیگر بالدکه یا باج و خراج بدهید و یا ؛خدا داند؛که معنای مغولی آن مرگ و نیستی
است .
عادت خان مغول این بود که نامه به کوتاهی می نوشت :یا ایلی را بپذیرید و باج و خراج دهید  .وگرنه خدای
قدیم داند.
یاغی کیست
حال برسیم به مقوله یاغی .آیا خواجه بزرگ که بقول استاد بهار ؛پادشاه علما ست؛معنای یاغی را نمی داند.
یاغی کسی است که بر علیه حکومت وقت طغیان می کند.
اما چگونه می شود که مشتی وحشی راه بیفتند از آن سوی صحرای گبی بیایندو شبانه بر سر مردم نیشابور
بریزندو مردمی که از جان و مال و ناموس خود دفاع می کنند بشوند یاغی .منطق این استدالل کجاست؟
یا سا های نیکو
یاسا قانون مغول بود .قومی بدوی و وحشی با چند قانون برخاسته از زندگی در صحرا های بی آب و علف .
به یاسا رساندن بمعنای کشنت بود .
کجای قوانین مغول نیکو بود .؟چرا نمونه ای ملک الحکما نمی آورد .
برای فهم یاسا ها ی مغول حکایتی که ملک الشعرای بهار در سبک شناسی اش آورده است گویای همه چیز
خواهد بود .
خان مغول یکی از دبیران سلطان محمد خوارزمشاه را بخدمت پذیرفته بود  .روزی به او امر فرمود به بدرالدین
لوء لوء،والی موصل نامه ای بنویسد «:خدای بزرگ ملک روی زمین را به من ارزانی داشته
اگر بدر الدین ایل شود  .سر و مال و فرزندان و زن او بماند
و اگر تمرد و عصیان نماید  ،آن را خدای جاویدان داند .
اگر بدر الدین ایل شود و لشگر ها را راه دهد او را نیکو باشد
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اگر خالف کند .چون آن لشگر های بزرگ به آنجا رسندخدای قدیم داند که ملک و مال
موصل بکجا رود .
آن منشی به روال سابق نامه را با الفاظ مرغوب و تعریفی الیق شاهان بنوشت و چون آن نامه را به مغولی
ترجمه کرد ،چنگیز خان بر آشفت و بگفت:ای مرد آن چه من گفتم در این جانیست  ..دبیر گفت :نامه را باید
بدین گونه نوشت .چنگیز خان خشمگین شد و گفت:دل تو با یاغی است .چیزی نوشتی که چون یاغی ؛منظور
والی موصل است؛بخواندد در یاغی گری بدتر شودو پس دستور داد که آن منشی را بیاسا رسانند،یعنی
بکشند .ایل شوند هم که روشن است یعنی مطیع و فرمانبردار شود .
حمله مغول به ایران
حکومت ابله خوارزمشاه با چند اشتباه تاریخی ،کشنت بازرگانان و ایلچیان مغول به طمع آن چه با خود
داشتند ،قوم وحشی مغول را به ایران کشاند .در نیشابور تنها ۷۰۰هزار نفراز دم تیغ خونریز مغول گذشتند.
حال ببینیم خواجه بزرگ از این مصیبتی که باعث شد ایران دیگر نتواند کمر راست کندچگونه یاد می کند:
«چون او بمبارکی به این طرف رسید
اول ملحدان راقهر کرد
و والیت و قلعه های شان بستد و فداییان ایشان را نیست کرد«.
ملحدان
از مبارک بودن حمله مغول به ایران می گذریم تا برسیم به ملحدانی که اسم واقعی شان فداییان اسماعیلی
است  .و خواجه بزرگ سال ها در قالع آن ها زندگی کرده بود و تعدای از نوشته هایش را از جمله »اخالق
ناصری« را بنام ناصر الدین محتشم رئيس قهستان نوشت .و حتی درباب اصول عقاید اسماعیلیه کتاب
نوشت پس چه اتفاق می افتد که مغول شمن پرست می شود خدا شناس و اسماعیلیه مسلمان می شود
مالحده ؟براستی مرز اپورتونیسم کجاست ؟
براستی در نبرد بین مغول متجاوز بت پرست با مدافعین برحق اسماعیلی مسلمان شیعه هفت امامی  ،جای
ملک الحکمای ما کجاست؟
و خواجه ادامه می دهد»:هالکو خان هم به پیش خدای شد ….
و بقوت خدای تعالی به مبارکی آباقا خان بجای پدر خویش پادشاه این والیت ها شد
وجهان را بعدل و داد بیاراست »
براستی این چه خدایی است که تمام جنایتکاران تاریخ به پیش او می روندو همین خدا پسر جنایتکار او را به
عدل و داد آراسته می کند.
و در آخر آرزو می کند که پادشاهی این آدمکش تا پایان جهان پاینده باشد.
مشکل ما
مشکل ما که مشکل دیروز و امروز وفردای ما نیست .مشکل آمدن غارتگران چشم بادامی وآبی هم
نیست .وقتی در چار راه حوادث قرار می گیری این مصیبت ها مدام آوار می شود مخصوصا زمانی که زمام
امور دست مشتی ابله و فرو مایه باشد.
121

مشکل ماآدم هایی از جنس خواجه طوسی ،برامکه و جوینی هاست  .که در پس هر هجومی می آیند و مشیر
و مشار دزدان سرگردنه می شوند .راه را به آن ها نشان می دهند و به آن ها یاد می دهند چگونه بمانند و
حکومت کنند .و بعد آدمی مثل »استاد البشر«خواجه طوسی آرزو کند تا ابد بمانند.
ببینیم استاد بهار در مورد مغوالن چه می گوید:
توحش و بی رحمی وبی عدالتی و جهل
و یاسا های احمقانه و صحرایی
و مقررات ابلهانه و قاسیانه و بیابانی
قتل و غارت ،ستمگری و بهیچ شمردن خلق خدا
فرار و کوچ و جالی وطن ،مرگ علما و استادان….
در عصر مغول ضربات مهلکی به معارف ایران وارد آمد .
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افسانه گئوما؛دروغی بزرگ در تاریخ
داستان بردیا
در آمد
برای فهم داستان بردیا باید کمی بعقب برگردیم و داستان را از مرگ کوروش ببعد پی گیری کنیم
کمبوجیه :دومین پادشاه هخامنشی
کƒƒوروش در بƒƒیانƒƒیهای کƒƒه بƒƒه مƒƒناسƒƒبت فƒƒتح بƒƒابƒƒل مƒƒینƒƒویسƒƒد خƒƒود را پسƒƒر کƒƒمبوجƒƒیه ،شƒƒاه بƒƒزرگ ،شƒƒاه شهƒƒر آنƒƒشان،
ن ƒƒوه ک ƒƒوروش ش ƒƒاه ب ƒƒزرگ ،ش ƒƒاه شه ƒƒر آن ƒƒشان م ƒƒعرف ƒƒی م ƒƒیک ƒƒند .و در ه ƒƒمین ب ƒƒیان ƒƒیه پس ƒƒر خ ƒƒود ک ƒƒمبوج ƒƒیه را م ƒƒعرف ƒƒی
مƒیکƒند .بƒا حƒساب ایƒن کƒتیبه کƒمبوجƒیه پسƒر کƒوروش ،نƒهمین پƒادشƒاه هƒخامƒنشی اسƒت .امƒا از آنجƒایƒی کƒه کƒوروش
بنیانگذار این سلسله حساب میشود کمبوجیه دومین پادشاه هخامنشی است.
ق ƒƒبل از م ƒƒرگ ک ƒƒوروش ک ƒƒمبوج ƒƒیه شه ƒƒری ƒƒار ب ƒƒاب ƒƒل و آش ƒƒور ب ƒƒود؛ب ƒƒردی ƒƒا شه ƒƒری ƒƒار ب ƒƒاخ ƒƒتر و ویش ƒƒت اس ƒƒپه؛پ ƒƒدر داری ƒƒوش
شهریار پارت و هیر کانیه بود .
فتح مصر و کشنت کمبوجیه
کمبوجیه در سال  ۵۲۶پیش از میالد به سوی مصر حرکت کرد .گفته می شودکه کمبوجیه قبل از حرکت بردیا
برادر کوچک خود را که مدعی تاج و تخت بود به قتل رساند).که این گونه نیست و بجای خود به آن خواهیم
پرداخت(.
فتح مصر جزء برنامههای کوروش بود که مرگ او به دست اسکیتها مجال فتح مصر را نداد .اما کوروش
زمینههای این فتح را آماده کرده بود و متحدینی برای خود تدارک دیده بود .دولت یهودی فلسطین و بالد فنیقی
و اعراب بادیهنشین متحدین او بودند.
آم ƒƒاس ƒƒیس پ ƒƒادش ƒƒاه م ƒƒصرب ƒƒا ش ƒƒنیدن خ ƒƒبر م ƒƒرگ ک ƒƒوروش پس ƒƒرش پ ƒƒسام م ƒƒتیخ را روان ƒƒه فلس ƒƒطین ک ƒƒرد ت ƒƒا ش ƒƒام را
ضمیمه مصر کند.شام در زمان هوخشتره ضمیمه پادشاهی ماد شده بود .
کمبوجیه به مصاف او رفت و پیروز شد  .در این نبرد اعیان و کاهنان مصری که مخالفین پسامتیک سوم
بودند او را یاری رساندند.
فانت رئیس سربازان مزدور یونانی به کمبوجیه پیوست و سپاه او را از صحرا گذراند و اودزاگورسنت
فرمانده جنگی مصر نیز به کمبوجیه پیوست و فتح مصر را برای او آسان کرد.
پسامتیخ به فلسطین عقب نشست و با شنیدن خبر مرگ فرعون ؛پدرش با شتاب به مصر رفت .در دهانه
دلتای نیل کمبوجیه پسامتیخ را بار دیگر شکست داد .پسامتیخ به ممفیس؛دومین پایتخت مصر عقب نشست .
تالش های کمبوجیه برای گشودن باب مذاکره سودی نبخشید و ممفیس فتح شد و فرعون به اسارت در آمد .
کمبوجیه ممفیس را به پسامتیخ سپرد وپسامتیخ سوگند وفاداری خواند.
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کƒƒمبوجƒƒیه راهƒƒی تƒƒبس دومƒƒین پƒƒایƒƒتخت مƒƒصر شƒƒد .پƒƒسامƒƒتیخ سƒƒوگƒƒند وفƒƒاداری خƒƒودرا شکسƒƒت و شƒƒورش کƒƒرد و
شƒورش او تƒوسƒط سƒپاه ایƒرانƒی مسƒتقر در مƒمفیس سƒرکƒوب شƒد  .پƒسامƒتیخ در زنƒدان خƒودکƒشی کƒرد .و کƒمبوجƒیه
مƒƒصر را بƒƒه آریƒƒانƒƒد عƒƒمویƒƒش سƒƒپرد .بƒƒنظر مƒƒی رسƒƒد در سƒƒرکƒƒوب هƒƒمین شƒƒورش ،ایƒƒرانƒƒی هƒƒا خƒƒشونƒƒت بƒƒسیار بخƒƒرج
دادند و کمبوجیه پسر پرخاش اسپ ،پدر همسر خود رابخاطر همین کار ها با تیر کشت .
کƒƒمبوجƒƒیه پƒƒس از فƒƒتح مƒƒصر مƒƒتوجƒƒه فƒƒوبƒƒه شƒƒد کƒƒه مƒƒعادن طƒƒال آن زبƒƒانƒƒزد خƒƒاص و عƒƒام بƒƒود .لƒƒشکریƒƒان ایƒƒران در
میانه راه به علت گرمای شدید مجبور به بازگشت شدند.
داستان بردیا
در سƒال  ۵۲۲کƒمبوجƒیه هƒنگام بƒازگشƒت از مƒصر در شƒام درگƒذشƒت گƒفته مƒی شƒود عƒلت مƒرگ او خƒبربƒه قƒدرت
رسیدن بردیا به پادشاهی در ایران بود .
بƒƒا مƒƒرگ کƒƒمبوجƒƒیه داریƒƒوش پسƒƒر ویشƒƒت اسƒƒپه شهƒƒریƒƒار پƒƒارت و هƒƒیرکƒƒانƒƒیه و شƒƒوهƒƒرهƒƒوتƒƒاووسƒƒه دخƒƒتر کƒƒوروش و
رئيس گارد مخصوص پادشاه با شتاب به ایران رفت وبردیای دروغین را کشت وخود به تخت نشست .
داریوش که بود
برای آن که بدانیم داریوش که بود باید ببینیم پارس ها چه کسانی بودند .
قبایل پارس
گذار قبایل از اتحادیه قبایل به دولت ،دوشادوش هم در سه منطقه از فالت ایران آغازشد .اما گذار یکی
سد گذار دیگری شد .پس برای گذار دیگر قبایل باید شرایط سیاسی و اقتصادی آماده می شد تا میوه
رسیده از درخت تکامل اجتماعی به زمین افتاده شود .
دولƒت مƒاد بƒه پƒایƒان خƒود رسƒیده بƒود و بƒایƒد ایƒن رسƒالƒت بƒر شƒانƒه هƒای کƒسی دیƒکر بƒه انƒجام مƒی رسƒید و قƒرعƒه
بƒƒنام رهƒƒبران قƒƒبا یƒƒل پƒƒارس افƒƒتاد کƒƒه در در دامƒƒنه کƒƒوه هƒƒای بƒƒختیاری زنƒƒدگƒƒی مƒƒی کƒƒردنƒƒد .و از بƒƒومƒƒیان آن مƒƒنطقه
بودند .
در اوایل هزاره اول ،پارس ها در دو منطقه حکومت محلی داشتند :
-۱پاسارگاد
-۲انشان؛حوالی شوشتر
که هردو خراج گذاردولت مقتدر عیالم بودند.نامدار ترین رئیس این اتحادیه در سده هفتم »چیش پیش دوم
«بود که پسرکوروش ،پسر کمبوجیه ،پسر چیش پیش ،و پسر هخامنش بود  .هخامنش بزرگ خود در سده نهم
می زیست.
در سƒال ،۶۴۰دولƒت آشƒورحƒکومƒت عƒیالم را بƒرانƒداخƒت و عƒیالم تƒحت تƒصرف چƒیش پƒیش قƒرار گƒرفƒت .گƒفته مƒی
شود در حمله آشور به عیالم بین پارسیان و آشوریان اتحادی پنهانی بسته شده بود .
چیش پش  ۲پسر داشت:
-۱کوروش
-۲آریا منه
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کوروش سوم یا کوروش بزرگ از نوادگان این کوروش است و داریوش بزرگ از نوادگان آریا منه است .
کوروش در شوش و آریا منه در پاسارگادبود .
در اواخƒƒر سƒƒده هƒƒفتم کƒƒوروش دوم قƒƒدرت را در سƒƒراسƒƒر پƒƒارس قƒƒبضه کƒƒرد و آریƒƒامƒƒنه را از قƒƒدرت رانƒƒد  .اتƒƒفاقƒƒی
که برای گذار قبایل ضروری بود و در دیگر مناطق نیز اتفاق افتاده بود.
نخست یگانگی کامل در قبایل خودی و بعد حرکت بسوی فتح سرزمین های دیگر .
بƒƒا فƒƒروپƒƒاشƒƒی آشƒƒور پƒƒارس جƒƒزء امƒƒیر نƒƒشین هƒƒای مƒƒاد در آمƒƒد  .و کƒƒمبوجƒƒیه دوم دخƒƒتر آشƒƒتیاگ رابƒƒنام مƒƒانƒƒدانƒƒا
بزنی گرفت.
بƒا مƒرگ کƒمبوجƒیه دوم کƒوروش سƒوم یƒا کƒوروش کƒبیر بƒعدی بƒه قƒدرت رسƒید .کƒوروش از دادن بƒاج بƒه مƒاد سƒر بƒاز
زد و در سال  ۵۵۳جنگ در گرفت و  ۳سال طول کشیدو در سال ۵۵۰خاتمه یافت و دولت ماد پایان یافت.
چگونگی به قدرت رسیدن داریوش
قƒبل از آن کƒه وارد ایƒن بƒحث شƒویƒم نƒگاهƒی بƒکنیم بƒه تƒبار شƒناسƒی بƒردیƒا و داریƒوش تƒا جƒدال بƒر سƒر قƒدرت بƒین
پسر عمو ها برایمان روشن شود.

تبار شناسی بردیا
-۱هخامنش
 -۲چیش پیش اول
-۳کمبوجیه اول
-۴کوروش اول
-۵چیش پیش دوم
-۶کوروش دوم
-۷کمبوجیه دوم
 -۸کوروش سوم:بنیان گذار سلسله هخامنشیان
-۹کمبوجیه سوم
 -۱۰بردیا
تبار شناسی داریوش
 -۱هخامنش
-۲چیش پیش اول
-۳کمبوجیه اول
-۴کوروش اول
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-۵چیش پیش دوم
-۶آریا منه
-۷ارشامه
-۸ویشت اسپه
 -۹داریوش
پنج روایت در این مورد وجود دارد:
روایت داریوشروایت هردوتروایت کتزیاسروایت یوستی نوس مورخ رومیروایت نانوشته تاریخروایت نخست؛روایت داریوش
داریƒوش در سƒنگ نƒوشƒته بیسƒتون مƒی گƒویƒد؛کƒمبوجƒیه هƒنگام سƒفر بƒه مƒصر بƒرادرش بƒردیƒا را مƒخفیانƒه کشƒت و
به مصر رفت .
بƒƒه ایƒƒن راز مƒƒغی بƒƒنام گƒƒئومƒƒا آگƒƒاه شƒƒد و چƒƒون شƒƒبیه بƒƒردیƒƒا بƒƒود بƒƒه کƒƒمک بƒƒرادرش کƒƒه از مƒƒحافƒƒظان کƒƒاخ بƒƒود بƒƒه
تƒخت نشسƒت و خƒودرا شƒاه خƒوانƒد .وسƒلطنت را از خƒانƒواده هƒخامƒنشی بƒیرون بƒرد.و تƒمامƒی کƒسانƒی کƒه او را مƒی
شناختند از میان برد .
داریƒوش بƒه ایƒران بƒازگشƒت بƒردیƒای دروغƒین را کشƒت .آشƒوب هƒا را فƒرو نƒشانƒد و امƒوالƒی را کƒه گƒئومƒا از مƒردم
گرفته بود به آنان باز گرداند
روایت دوم؛هرودوت
بƒردیƒا بƒا کƒمبوجƒیه در سƒفر مƒصر هƒمراه بƒود .پƒس از پƒیروزی کƒمبوجƒیه بƒه ایƒران بƒاز گشƒت .کƒمبوجƒیه در خƒواب
بƒƒردیƒƒا را دیƒƒد کƒƒه بƒƒه تƒƒخت نشسƒƒته اسƒƒت .پƒƒس بƒƒیمناک شƒƒدو پƒƒدر زنƒƒش پƒƒرخƒƒش اسƒƒپ را بƒƒه ایƒƒران فƒƒرسƒƒتاد و بƒƒردیƒƒا را
مخفیانه کشت .وپرخش اسپ به مصر باز گشت .
کƒƒمبوجƒƒیه قƒƒبل از سƒƒفر بƒƒه مƒƒصر امƒƒر سƒƒرپƒƒرسƒƒتی کƒƒاخ را بƒƒه مƒƒغی بƒƒنام پƒƒات ایƒƒزد سƒƒپردکƒƒه بƒƒرادری شƒƒبیه بƒƒردیƒƒا
داشƒƒت  .پƒƒات ایƒƒزد وقƒƒتی مƒƒتوجƒƒه مƒƒرگ بƒƒردیƒƒا شƒƒد بƒƒرادرش را بƒƒه تƒƒخت سƒƒلطنت نƒƒشانƒƒد و او را شƒƒاه خƒƒوانƒƒد .ایƒƒن مƒƒغ
مالیات سه ساله را بخشید وسربازی را لغو کرد .
ایƒن خƒبر وقƒتی بƒه مƒصر رسƒید کƒمبوجƒیه تƒصمیم گƒرفƒت بƒه ایƒران بƒاز گƒردد  .هƒنگام سƒوار اسƒب شƒدن از شƒمشیر
خودش زخمی دید و مرد .
بƒƒرادر پƒƒرخƒƒش اسƒƒپ پƒƒدر زن کƒƒمبوجƒƒیه پƒƒدر زن بƒƒردیƒƒابƒƒود.از طƒƒریƒƒق دخƒƒترش مƒƒتوجƒƒه شƒƒد بƒƒردیƒƒا یƒƒک گƒƒوش نƒƒدارد و
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فهمید این مرد بردیا نیست  .بلکه مغی است که در زمان کوروش گوشش را بریده بودند .
بریدن گوش در آن روزگار دو معنی داشت ؛تنبیه متمردین و گرفنت مشروعیت برای سلطنت از سوی کسی
که ممکن بود بعد ها ادعای سلطنت کند .نقض عضو یکی از دالیلی بود که ادعای سلطنت را منتفی می کرد .
این خبر از طریق برادر پرخش اسپ به داریوش رسید.
سƒران هƒفت خƒانƒواده بƒه کƒاخ رفƒتند گƒئومƒا و بƒرادرش را کشƒتند و سƒر هƒردوی آنƒها را پƒرخƒش اسƒپ از بƒاالی کƒاخ
بƒƒه زیƒƒر افƒƒکند و اعƒƒالم کƒƒرد خƒƒود او قƒƒبالً بƒƒردیƒƒا راکشƒƒته اسƒƒت و ایƒƒن مƒƒرد بƒƒردیƒƒا نیسƒƒت و خƒƒودش را از بƒƒاالی کƒƒاخ بƒƒه
زمین انداخت و خودکشی کرد .
روایت سوم :روایت کتزیایس
بƒƒردیƒƒا مƒƒغی را کƒƒه نƒƒامƒƒش اسƒƒفنداتƒƒس بƒƒود از جهƒƒت تƒƒقصیری تƒƒازیƒƒانƒƒه زد .ایƒƒن مƒƒغ کƒƒینه او را بƒƒدل گƒƒرفƒƒت ،بƒƒه نƒƒزد
کƒمبوجƒیه رفƒت و گƒفت:بƒرادرت خƒیال سƒوء قƒصد بƒتو دارد  .کƒمبوجƒیه بƒرادرش را در نƒهان بکشƒت و چƒون اسƒفند اتƒس
شƒباهƒت کƒامƒلی بƒه بƒرادرش داشƒت بƒرای مشƒتبه سƒاخƒنت امƒر فƒرمƒان داد کƒه وی لƒباس شƒاهƒانƒه بƒپوشƒدتƒا مƒردم گƒمان
نƒبرنƒد اوبƒرادرش را کشƒته اسƒت.پƒس از آن کƒمبوجƒیه آن مƒغ را بƒجای بƒرادر بƒه حƒکومƒت بƒاخƒتر و پƒارت فƒرسƒتاد ایƒن
راز  ۵سƒƒال نƒƒهفته بƒƒود تƒƒا ایƒƒن کƒƒه خƒƒواجƒƒه سƒƒرایƒƒی کƒƒه از ایƒƒن راز آگƒƒاهƒƒی داشƒƒت و بƒƒه فƒƒرمƒƒان مƒƒغ مƒƒجازات شƒƒده بƒƒود
گƒریƒخته نƒزد مƒادر کƒمبوجƒیه رفƒت و او را آگƒاه کƒرد  .امƒتیس فƒرزنƒد خƒودرا نƒفریƒن کƒد کƒه بƒه جƒزای عƒمل خƒود بƒرسƒد تƒا
ایƒƒن کƒƒه روزی کƒƒمبوجƒƒیه در بƒƒابƒƒل مƒƒشغول قƒƒطع چƒƒوبƒƒی بƒƒر زانƒƒوی خƒƒود بƒƒود نƒƒا گƒƒهان کƒƒارد بƒƒر رانƒƒش اصƒƒابƒƒت کƒƒرد و
زخمی شد و پس از  ۱۱روز رنج وتعب آز آن زخم در گذشت .
پیش از مرگ کمبوجیه بگپاتس و آرتاسیراس پارتی اسفنداتس را بر تخت شاهی نشاندند .
ایکساباتس از بابل با نعش کمبوجیه آمد آن مغ را فرمانروای کشوردید .چون از راز کار آگاه بود او را
رسوا ساخت  .آن مغ بترسید و بفرمود سرش را بر گیرند .
پس ازآن  ۷تن از بزرگان پارسی با بگپاتس و آرتا سیراس هم داستان شدند به اطاق او رفتند او را با
فاحشه ای بابلی یافتند و او را بکشتند .مدت پادشاهی او  ۷ماه بود
روایت یوستی نوس:
هƒنگامƒی کƒه کƒمبوجƒیه مƒی خƒواسƒت بƒه مƒصر بƒرود مƒغی را بƒنام پƒرک سƒاسƒپس نگهƒبان کƒاخ شƒاهƒی خƒودکƒرد .ایƒن
مƒغ چƒون از درگƒذشƒت کƒمبوجƒیه آگƒاه شƒد بƒردیƒا را کشƒت و بƒرادر خƒودرا کƒه اورپƒاسƒتس نƒام داشƒت و بƒه بƒردیƒا شƒبیه
بود بجای او بر تخت نشاند و بقیه روایت هردوت .
این چند روایت ذهن پژوهشگر تاریخ را راضی نمی کند .چرا؟
-۱در مورد مرگ کمبوجیه سه روایت هست  .داریوش علت مرگ کمبوجیه را خودکشی او می داند و هرودوت
می گوید هنگام سوار شدن زخمی بر داشت و ُمرد ،و کتزیاس اصابت چاقو با ران هنگام بریدن چوب را علت
مرگ می داند .پس می تواند روایت دیگری هم باشد ؛ترور او .
-۲در مورد شباهت بردیا و گئوما به حدی که حتی همسرش متوجه نشود مورد پذیرش عقل سلیم نیست و
احمدکسروی نیز این امر را نمی پذیرد.
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-۳در مورد قتل بردیا هم چند روایت هست :
داریوش و کتزیاس می گویند :کمبوجیه بردیا را کشت
هردوت می گوید :پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه اورا کشت
یوستی نوس می گوید:برادر گئوما بردیا را کشت
پس می تواند روایت دیگری هم باشد .زنده بودن او .
-۴خƒودکƒشی پƒردخƒش اسƒپ کƒسی کƒه مƒدعƒی اسƒت بƒردیƒا را بƒدسƒتور کƒمبوجƒیه کشƒته اسƒت بƒا هƒیچ تƒوجƒیهی قƒابƒل
پƒذیƒرش نیسƒت  .کƒودتƒا پƒیروز شƒده اسƒت و او یƒکی از کƒسانƒی اسƒت کƒه بƒایƒد بهƒرمƒند شƒود  .مƒگر ایƒن کƒه او از رازی
مطلع است که نباید دیگران از آن مطلع شوند ،و این راز چیزی نیست جز کودتا بر علیه بردیای واقعی .
 -۵براستی نام بردیای دروغین چه بود:
داریوش می گوید:نامش گئوما بود
هردوت می گوید:نامش اسمردیس بود
و کتزیالس می گوید:نامش اسفنداتس بود .
-۶برادر گئوما که بود:
داریوش نامی از برادر گئوما نمی برد
هردوت می گوید:نامش پاتیزی تس بود
ویوستی نوس می گوید:نامش اوروپاتس بود
-۷گئوما در کجا کشته شد
داریوش می گوید :والیت نیسایه
هردوت:می گوید:شوش
 -۸بردیا چه زمانی کشته شد:
داریوش می گوید :کمبوجیه قبل از سفر مصر اورا کشت
هرودوت می گوید :کمبوجیه در مصر بود که فرمان کشنت اورا داد
 -۹آیا گوش گئوما بریده شده بود:
داریوش از گوش بریده چیزی نمی گوید
هردوت می گوید:کوروش گوش او را بریده بود
-۱۰داریوش می گوید :یادگاه)معابد( هایی که گئوما ویران کرد را ساختم
چرا گاه ها و نشیمن گاه ها و خانه ها و سهم زمین ها را که گئوما بستاند باز دادم.
بƒردیƒای دروغƒین امƒوال چƒه کƒسانƒی را گƒرفƒته بƒود،مƒعابƒد چƒه کƒسانƒی را ویƒران کƒرده بƒود و داریƒوش ایƒن امƒوال را
به چه کس پس داد .
گفته می شودگئوما از دشمنان خود اموال و برده هارا بزور گرفت .آزاد کردن برده ها برای بهبود کشاورزی
بوده است .گئومادر پی بهبود وضع عامه مردم بود .در این انقالب اجتماعی تنها اشراف پارس متضرر شده
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بودند.موافق روایت هردوت از مرگ گئوما بجز پارس همه اقوام متاثر شدند.
یک پرسش:
چرا در مورد یک فرد و یک واقعه تاریخی این تعداد روایت های متناقض است  .و براستی حقیقت ماجرا
چیست .آیا نمی توان پنداشت که ریشه تمامی این تناقض ها دروغ بزرگی است که داریوش و باند کودتا در
دهان تاریخ گذاشتند تا تاریخ نویس از همه جا بی خبر بدنبال موجودی موهوم در کوچه پس کوچه های تاریخ
بگردد و افسانه بسازد .
حقیقت ماجراچه بود
حƒقیقت مƒاجƒرا کƒودتƒای هƒفت خƒانƒدان بƒزرگ پƒارس بƒرعƒلیه خƒانƒواده کƒوروش اسƒت .کƒمبوجƒیه در شƒام تƒرور مƒی
شود  .زمینه این ترورخبر به قدرت رسیدن بردیا ست.
بƒردیƒا در نƒبود بƒرادر و زمƒینه مƒناسƒب بƒرای یƒک انƒقالب خƒودرا شƒاه مƒی نƒامƒد و بƒا کƒمک پƒات ایƒزد دسƒت بƒه رفƒرم
هایی بر علیه اشراف پارس می زند  .کودتا گران خودرا به ایران می رسانند .
شرکت پرخش اسپ در ترور کمبوجیه بعلت کشته شدن پسرش در مصر توسط کمبوجیه پذیرفتنی است و
اما در ترور بردیا شرکت در یک جنایت نابخشودنی است  .در این کودتا برادر و دختر برادرش هم شرکت
دارند  .که بعد از کودتا زن بردیا که در کشنت بردیا توطئه می کند به عقد داریوش در می آید و مزد خیانت
اش را می گیرد.
و اما خودکشی پرخش اسپ بعد از کشته شدن بردیا و پات ایزدقابل توجیه نیست مگر این که بپذیریم
نمی تواند تاب بیاورد و خودکشی می کند  .یا این که مجبور بخود کشی می شود تا به همگان بگویند پرخش
اسپ قاتل بردیا بود که به سزایی عملش رسید.
در این داستان گئوما همان پات ایزد است .مغی که گرایشات مردمی دارد.و راه رفرم را به بردیا نشان می
دهد .هدف باز گرداندن ماد ها بقدرت نیست آنطور که هردوت می گوید  .درست است که مغان پیش از آن که
متولیان دینی باشند قومی بودند که به حکومت ماد وابستگی و دلبستگی داشتنداما همان طور که هردوت
می گویدهواداری از بردیا خاص مناطق ماد نشین نبود در بین پارسیان هم او هواداران بسیاری داشت.
در واقع کودتای داریوش یک کودتای سیاسی صرف نبود یک کودتا برعلیه یک رفرم سیاسی -اقتصادی و
فرهنگی بود  .کشنت پات ایزد بعنوان برادر گئوما زدن بخش اقتصادی و فرهنگی این جنبش بود .
عاملین کودتا
چƒه کƒسانƒی در ایƒن کƒودتƒا شƒرکƒت داشƒتند ؛داریƒوش در کƒتیبه بیسƒتون نƒام  ۶تƒن از کƒسانƒی را کƒه درایƒن کƒودتƒا
نقش داشتند را می برد :
-۱ویندفرنه پسر ویسپار
-۲هوتنه پسر ثوخر
-۳گاوءبروو پسر مرونیه
-۴وی درنه پسر بغابیغنه
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-۵بغ بوخش پسر داتو وهیه
-۶اردومنش پسروهوکه
نفر هفتم خود داریوش است.
جز این  ۷نفر سه نفر دیگر در این کودتا دست داشتند:
-۸پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه
-۹برادر پرخش اسپ؛اوتانه ،پدر همسر بردیا
-۱۰فدیمه:همسر بردیا
در روایت کتزیاس دونفر دیگر با کودتا همکاری می کنند
 -۱۱بگپاتس
-۱۲آرتا سیراس

منابع:
تاریخ ایران امیر حسین خنجی—گئوماتای مغ-محمد جوادمشکور
دیاکونف:تاریخ مادتاریخ ایران پطروشفسکیزبان آرامی در دوره هخامنشی-آدکتر رودلف ماتسوخ سال  ۱۳۴۱مجله دانشکده ادبیاتتاریخ هردوت ص. ۸۰-۸۴احمد کسروی -مجله پیمان سال- ۱۳۰۴مقاله بردیا معنی نام-گئو بمعنی گله گاو و ماتا داننده  .گئوما بمعنای دانای صفات گاوان است
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بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم
مهدی اخوان ثالث)م .امید(شعر خوان هشتم را در دیماه  ۱۳۴۶سروده است.درست در ماهی که بیژن
دستگیر شده است،(۱۳۴۶/۱۰/۱۶).یک اتفاق بزرگ و یک شعر بزرگ.آیا این تصادفی است؟آیا اخوان در
خوان هشتم دارد دستگیری بیژن را روایت می کند؟
فراموش نکنیم که اخوان مصدقی است ،بیژن هم مدت ها در جبهه ملی دوم فعال بوده است وبه مصدق بعنوان
یکی از رهبران بزرگ تاریخ معاصر ایران دلبستگی هایی داشته است .
با این همه بر ما معلوم نیست  .اما آنچه معلوم است این دو واقعه یک همزمانی عجیبی دارند .
شعر را که می خوانیم می بینیم که اخوان دارد یک واقعه تاریخی را روایت می کند .که این واقعه و شکل آن
تقارن عجیبی با داستان بیژن دارد .
آیا این هم تصادفی است ؟ممکن است.شاید به دلیل شباهت های تاریخی باشد  .شاید بخاطر آن باشد که
در این خاک هنوز جنگ بین خیر و شر،پهلوان و نا پهلوان ادامه دارد .
خوان هشتم روایت به دام افتادن رستم ،پهلوان همه زمان ها وهمه مکان ها و مرگ اوست .مگر جز این است
که بیژن هم پهلوان زمان ومکان خود بود .
»صورت سرمای دی بیداد ها می کرد «
دی ماه است .همان ماهی که بیژن دستگیر شده است .
»وچه سرمایی،چه سرمایی«
که تاکیدی است بر بدی روزگار.
اخوان به قهوه خانه ای پناه می برد  .از سماور و چراغ و کپه آتش و مشتریان ونقال می گذریم و می رسیم
به مرد نقال که خودش را ماث معرفی می کند .که حرف اول نام شاعر است ؛مهدی اخوان ثالت)م.ا.ث( .که
می خواهد نقل خودرا با سند و مدرک بگوید تا کوچکترین شکی در دل کسی نماند .
نقال که همان شاعر باشد می گوید»:قصه ای که می خواهد روایت کند ،قصه ای واقعی است .قصه ای که
در آن مرد و نامرد مشخص می شوند  .قصه ای که گلیم تیره بختی های یک ملت است«
»این گلیم تیره بختی هاست
خیس خون داغ سهراب و سیا وش هاست
روکش تابوت تختی هاست«
اخوان از خون سهراب و سیاوش شروع می کند و به مرگ جهان پهلوان تختی می رسد  .پس شکی نمی توان
کرد که داستان رو به زمانی دارد که تختی مرده است .
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وقتی اخوان از سهراب و سیاوش می گوید رو به اساطیر دارد ،اما وقتی به مرگ تختی و تابوت او می رسد
وارد تاریخ می شود ،پس ما با روایتی تاریخی روبروئیم نه روایتی اساطیری.
اما اخوان قصد آن ندارد که مرگ تختی را روایت کند ؛روی او به واقعه دیگری است  .واقعه ای بعد از مرگ
تختی  .واقعه ای که امروزی است .و حی و حاضر است .اما چون ریشه در آرمانخواهی ایرانی دارد می
تواند فرا بروید و برود و از یک واقعه امروزی به یک حادثه بزرگ حماسی بدل شود.
مگر نه این است که رستم بیشتر از آن که در تاریخ و حقیقت تاریخی ریشه داشته باشدریشه درآرمان ها و
آرزو های ملی ما دارد .اما ما مدام رستم را حی و حاضر می بینیم و واقعی تر از واقعی ،بی آن که تاریخ
رسمی ما نام ونشان مشخصی از او به ما بدهد .اخوان والفور روشن می کند که روی سخنش به کیست و
کجاست .
اخوان از بوی گندی صحبت می کند که در یک قدمی ماست و داغ آن مدام بر پیشانی آدمی می خورد و باز
از غرش طوفان ونعره آتش و نعره داغ جهنم ها سخن به میان می آورد .
بیژن را در تاریخ  ۹آبان ۱۳۴۶به روایت اسنادساواک به مناسبت جشن های تاج گذاری محمد رضا شاه به
ساواک احضار می کنند تا مبادا دست به کاری بزند .بازجو از او می پرسد «»هم اکنون از لحاظ مادی و
روحی گرفتار ی داری «و بیژن می گوید »:از لحاظ روحی از پایمال شدن قانون و حقوق افراد مصرح در
قانون اساسی ،فقر اکثریت مردم و تراکم ثروت زیاد در دست عده ای معدود و تظاهر به دموکراسی از طرف
دولت که وجود خارجی ندارد رنج می برم «
یک شاعر و یک انقالبی در یک مقطع تاریخی از رنج و حرمان مردم خود سخن می گویند؛اخوان به زبان شعر
و بیژن به زبان یک فعال سیاسی .اما هر دو دارند به روزگار نامرادخود شهادت می دهند .
»راوی افسانه های رفته از یادم«
او راوی امید ها ونا امیدی های مردم از یاد رفته است و باری شنیدنش دلی درد آشنا می خواهد
»و شنیدن را دلی درد آشنا و اندکی اندوده
وبه خشم آغشته وبیدار می جویم «
و ناگهان قصه را از به دام افتادن رستم شروع می کند .
چرا اخوان داستان را از آخر شروع می کند ؟
اخوان می توانست از رفنت شغاد نابرادری رستم به کابل شروع کند .بعد به توطئه شاه کابل و شغاد برسد ؛
که چگونه این دو توطئه می کنند تا شاه کابل در برابر همگان به رستم و سام و نیرم ناسزا بگویدتا شغاد
بتواند رستم را به کابل بکشاند  .و باآمدن رستم پادشاه کابل از در عذر خواهی برآید و رستم او را ببخشد و
در آخر کار به میهمانی و شکار برسد ودر شکار در چاهی که پراز نیزه های زهر آگین است کار رستم را
یکسره کنند .
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مگر نه این است که ما در زندگی روزمره مان ابتدا با حادثه روبرو می شویم و بعد چند وچون آن برایمان
روشن می شود .
ما در ۹دی ماه با خبر دستگیری بیژن مواجه می شویم  ،درست مثل افتادن رستم در چاه.
»آه
دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایرانشهر
شیر مرد عرصه ناورد های هول
گرد گند اومند
پور زال زر ،جهان پهلو
آن که نامش ،چون همآوردی طلب می کرد
در به چار ارکان میدان های عالم لرزه می آورد
آن که هرگز کس نبودش مرد ،در ناورد
آن زبر دست دالور،ببر شیر افکن
آن که بر رخشش تو گفتی ،کوه بر کوه است در میدان
بیشه ای شیر است در جوشن
آن که هرگز چون کلید گنج مروارید
گم نمی شد از لبش لبخند
خواه روز صلح و بسته مهر را پیوند
خواه روز جنگ و خورد بهر کین سوگند«
گویی اخوان بیژن را دارد جز به جز برای ماتعریف می کند .
به راستی پهلوان کیست و رمز و راز پهلوانی چیست؟
در هر عصر و دوره ای پهلوان و پهلوانی به گونه ای تعریف می شود .
در دهه چهل به روزگاری که شاه از کودتای  ۲۸مرداد پیروز بیرون آمده ،حزب توده را تار و مارکرده
است ،کاشانی را از میدان سیاست بیرون رانده است ،قیام روحانیت را در سال ۴۲سرکوب کرده است و
آخرین سنگر های جبهه ملی دوم را به تصرف در آورده است.
،پهلوان کسی است که یک تنه به میدان بیاید و در مقابل سپاه پیروز بایستدو به نام مردمش تقاضای داد
خواهی کند .
این پهلوان از جنس دیگری است .پهلوان زمان شکست قرار نیست که از میدان پیروز بیرون بیاید.از ابتدای
کار قرار برا ین است که او به میدان بیاید تا با خون خود پیروز را رسوا کند و به حقانیت مردم خود شهادت
دهد آرش پهلوانی از این جنس است .
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افراسیاب آمده است ،یالن و پهلوانان ایرانی را به زانو در آورده است سال ها در ایران تاخت و تاز کرده
است و همه جا را به آتش و خون کشیده است ودر آخر با شرطی نا ممکن می پذیرد که به جنگ خاتمه
دهد .می خواهد در عرصه ناممکن ها نیز پیروز باشد.
شرط او چیست؟انداخنت یک تیر برای تعیین مرز های دو کشور .
در روزگار صلح و پیروزی ،پهلوان از شمارش بیرون است  .اما دوران شکست پهلوان ندارد .دروان شکست
دوران نا پهلوانی است  .واگر هم پهلوانی به میدان بیاید بدون شک از جنس و جنم دیگری است .
بیژن پهلوان دوره شکست است  .آمده است تا با خون خود به تاریخ شهادت دهد که این مردم در برابر هیچ
نیروی ستمگری میدان مبارزه را ترک نکرده اند و اجازه ندهد پسر رضا خان دروغی بزرگ را به تاریخ تحمیل
کند که من پادشاهی بی مخالف بودم .و اخوان ادامه می دهد:
»آری اکنون شیر ایرانشهر
رستم دستان
در تک تاریک ژرف چاه پهناور
کشته هر سو بر کف و دیوار هایش نیزه و خنجر
چاه غدر ناجوانمردان
چاه پستان ،چاه بی دردان
چاه چونان ژرفی و پهناش ،بی شرمیش نا باور
و غم انگیز و شگفت آور
آری اکنون تهمنت با رخش غیرتمند
در بن این چاه ،آبش زهر،شمشیر و سنان گم بود
پهلوان هفت خوان اکنون
طعمه دام و دهان خوان هشتم بود «
بیژن دستگیر شد و از همان ابتدا به زیر شکنجه برده شد و طبق اسناد ساواک تا  ۲۹روز حرفی نزد تا این
که دیگران آمدند و حرف هایی زدند .
زندان ساواک نزدیکی های بسیاری با چاهی دارد که رستم درون آن گرفتار شده است .و در هر سویش
شمشیر های زهر آکین روئیده است .
آيا اخوان می خواهد به بهانه چاه رستم زندان ساواک را ترسیم کند .برما معلوم نیست ،اما اگر تصمیم
داشت چنین کند از این دقیق تر و شاعرانه تر ممکن نبود.
»و می اندیشد
بازهم آن غدر نامردانه چرکین
بازهم آن حیله دیرین
134

چاه سرپوشیده ،هوم،چه نفرت بار ،جنگ یعنی این«
بیژن با همان حیله دیرین و ناجوانمردانه و چرکین به دام ساواک افتاد  .ساواک از مدت ها قبل ناصر آقایان
را در گروه رزم آوران حزب توده به رهبری عباس سورکی نفوذ داده بود و در جریان شکل گیری گروه جدید
بود .و وقتی سازمان از مرحله تداک وارد فاز عملی شد سورکی از ناصر آقایان خواست سالح ها را از جا
سازی بیرون بیاورد و تحویل گروه دهد  .ساواک تور خودرا پهن کرد و بیژن و سورکی هنگام گرفنت سالح از
ناصر آقایان دستگیر شدند .
» ومی اندیشد
که نبایستی بیندیشد
چشم ها را بست
و دگر تا مدتی چیزی نیندیشید
ناگهان انگار
بر لب چاه
سایه ای ،پر هیبت،محوسایه ای را دید
هوم،نبایستی بیندیشد
بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر
جنگ بود این،یا شکار آیا
میزبانی بود با تزویر«
لحظه لحظه روایت رستم در چاه در کنار رخش در خاطره ها بی شک و شبهه روایت بیژن در زندان ساواک
نیز می تواند باشد .این احساس ،احساسی آشناست .برای تمامی کسانی که گرفتار دامی نجات نایافتنی
شده اند .نکته ای که اخوان بدرستی آن را می بیند ،خدعه و نیرنگی است که در طول تاریخ پهلوانان بسیاری
را به دامگه نابودی کشانده است .
شغاد آن نابرادر در هر دوره ای به نامی خوانده می شود،روزگاری ناصر آقایان است،روزگاری عباس
شهریاری است .روزگاری دیگر امیر حسین فطانت است و روزگاری دیگر »خسرو خوبان«
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بر این خاکی که ایران است نامش
بانگ انسانی
دمی پیش
نهیب شوم اهریمن نشد خاموش
در این کشور اگر جبار ها بودند مردمکش
از آن ها بیشتر
گردان انسان دوست جنبیدند
به ناخن خار ه بیداد را بی باک سنبیدند
فروزان مشعل اندر دست
آوای طلب بر لب
به دژهایی یورش بردند
که ش بنیان به دوزخ بود
به موج خون فرو رفتند
لیکن فوج بی باکان
نترسید از بد زشتان
نپیچید از ره پاکان۱
تاریخ و ضد تاریخ
تاریخ همیشه دو گونه روایت می شود :توسط مردم و ضد مردم.به واقع تاریخ را هم اینان می سازند،نیرو
هایی که در سمت درست وبالنده تاریخ اند و برای تغییر اوضاع پای به میدان سهمگین نبرد طبقاتی گذاشته
اند ود رمقابل نیروهایی که وابسته به طبقات میرنده و ارتجاعی تاریخ اند و با تمامی نیروی سعی می کنند
سد راه پیشرفت تاریخ شوند .
تاریخ و ضد تاریخ در بستر مبارزه طبقاتی دو شا دوش هم به پیش می روند تا روزی که ضد تاریخ به زباله
دان تاریخ سپرده شود و انسان از مرحله پیشاتاریخ بگذرد و تاریخ انسان طراز نوین آغاز شود .
پرویز معتمد کیست
هم چنان که ما تاریخ و ضد تاریخ داریم ،قهرمان و ضد قهرمان هم داریم  .دو جبهه حق و باطل در طول
تاریخ در برابر هم صف می کشند و جدالی سهمگین را پیش می برند .
پس اگر به عهده ماست کسانی راکه برای بهروزی مردم خود پای به میدان مبارزه نهاده اند و دراین راه از
تمامی دار و ندار خود گذشته اند به نام و نشان بشناسیم و این یعنی قرائت درست تاریخ ،باید ضد تاریخ را
هم بخوانیم و ضد قهرمان را هم به نام و آدرس دقیق بشناسیم تا در حافظه قومی ما نام نیروهای تباهی ثبت
شود و بدانیم عامل تباهی و سیاه روزی یک ملت چه کسانی بوده اند  .به همین خاطر مهم است ما بدانیم
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موجودی مثل پرویز معتمد کیست و از کجای تاریخ بیرون آمده است .و چه می گوید و ضد تاریخش را چگونه
روایت می کند.
درسال ۱۳۳۸به خدمت ساواک درآمد .سازمانی جهنمی که فرزند نامشروع فرمانداری نظامی تهران بود.که
بعد از کودتای ارتجاعی  -استعماری  ۱۳۳۲ماموریت داشت نیروهای چپ و ملی را قلع و قمع کندتا پای
کنسرسیوم نفتی به اقتصاد و سیاست ایران باز شود .
ساواک در خون افسران حزب توده در زندان لشکر زرهی برخشت افتادو پر و بال گرفت تا درخون وشکنجه
برنا شود و از یک رژیم کودتایی و نا مشروع دفاع کند.
معتمد در دانشکده ساواک تحصیل کرد و بعد دوره رنجری و چتر بازی را گذراندو بین سال های
۱۳۳۹-۴۱عملیات رزمی را پشت سر گذاشت .
در شهریور  ۱۳۴۱به زندان قزل قلعه منتقل شد و از آنجا به اوین رفت.
در حمله به حسینیه قم و سرکوب قیام  ۱۵خرداد و شورش های فارس شرکت داشت  .واز سال ۱۳۵۰با
اوجگیری جنبش چریکی و به وجود آمدن کمیته مشترک ضد خرابکاری به کمیته مشترک رفت و در سال۱۳۵۶
از ایران گریخت .
شرح ماوقع به روایت سرگردمعتمد
معتمد از طریق احمد کمالی و یکی از بازجویان کمیته مشترک مطلع می شود بهروز ارمغانی با دکتر
جوشنی برادر زنش ارتباط دارد .
ابتدا یک نفوذی در محل کار دکتر جوشنی گذاشته می شود و در مرحله دوم تلفن خانه دکتر جوشنی زیر
شنود ساواک قرار می گیرد .
مسعود آیرملو مامور مراقبت از خانه دکتر املشی می شود و عبدی مسئول شنود می شود .بعد از مدتی
اولین تماس گرفته می شود »:اونکه آویزان است بیاور .من بهت زنگ می زنم«
با همکاری مخابرا ت تماس های ارمغانی با شهرستان های کرج قزوین و رشت لو می رود.
امیر خلج مامور گرفنت عکس از ارمغانی می شود در پارکینگ وزارت اقتصاد روبه روی خانه دکتر املشی به
کمین می نشیند و از بهروز عکس می گیرد .
شاه شخصاًدر جریان شنود هاست .
آخرین تماس مربوط بود به تماس نسترن آل آقا با حمید اشرف،اما اشکال کار در آن جا بود که حمید یک
طرفه تماس می گرفت و ساواک نمی توانست خانه او را پیدا کند .
در جریان این شنود ها  ۲۰۰-۱۵۰نفر شناسایی شدند .تیمسار سجده ای چهارمین رئيس کمیته مشترک در
جریان کار قرار می گیرد ۳.
مخابرات با کنترل سانترال ها می توانست تلفن را به شنود ساواک وصل کند .منصور لواسانی در مخابرات
مسئول شنود بود .
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در یکی از شنود ها قرار حمید اشرف درخیابان امیر شرقی جنب بیمارستان جرجانی لو رفت .معتمد به سر
قرار رفت و حمید را دید اما جرئت نکرد با او در گیر شود بخاطر همین کار مورد عتاب و خطاب قرار کرفت که
چرا حمید را نزده است .
برای کنترل خانه ها بهروز شاهوردی لو،افسر ساواک  ۵تاکسی از تاکسیرانی گرفت تا نگهبان خانه تهران نو
متوجه رفت و آمد های مشکوک نشود »۴.
روز بزرگ
.این روز را بخاطر بیاورید
بیست و ششم اردیبهشت  ۱۳۵۵را می گویم .
در ساعت  ۲بامداد خانه تهران نو مورد حمله قرار گرفت .خانه ای که حمیداشرف و ارژنگ و ناصر شایگان
در آن بودند .
فرماندهی عملیات با سرمستی بود.سرمستی در ساعت ۲بامداد خانه خیابان خیام ،پالک  ۸در تهران نو را
مورد حمله قرار داد.
حمید راه خود را با نارنجک و آتش مسلسل گشود  .پایش تیر خورده بود اما خط محاصره را شکست و از
محاصره خارج شد  .حمید وقتی رفت برادران شایگان هنوز زنده بودند .
حمید به خانه ای در کوی نیازی رفت ،که نزدیکترین خانه به این پایگاه بود .آن خانه نیز در محاصره ساواک
بود .حمید موفق شد از پشت بام بگریزد .در عبور از خط محاصره یک افسر و  ۲پاسبان را زد ماشین و
اسلحه آن ها را برداشت و از خط محاصره بیرون رفت .
در این عملیات جلیل اصفهانی ۵و همایون کاویانی ۲ ،تن از افسران عملیاتی کمیته مشترک حضور داشتند.
در خانه کوی نیازی صبا بیژن زاده و علیرضا نیستانکی زندگی می کردند که حمید به آن ها اطالع داد بود
برای بردن اوبیایند.
هرسه به خانه ای می روند که تحت محاصره است .خانه در ساعت ۱:۳۰مورد حمله قرار گرفت .در این خانه
نادره احمد هاشمی زندگی می کرد .هر چهار نفر زنده از محاصره خارج می شوند.
در میدان محسنی حمید با گشت کالنتری قلهک برخورد کرد رئيس کالنتری سرهنگ فرداد و پلیس همراهش را
زد و با ماشین پلیس از صحنه گریخت  .حمید از طریق بیسیم پلیس متوجه شد از کجا ضربه خورده اند .
بهمین خاطر به سوی خانه های تیمی در کوی کن رفت در شهر آرا،آنجا نیز در محاصره بود یک پلیس را می
زند و از خط محاصره خارج می شود .
به خانه تیمی سه راه شکوفه می رود و می بیند آن جا نیز در محاصره است .
در خانه کوی کن عزت غروی،۶قربانعلی زرکاری ،محمد رضا قنبر پور،فرزاد دادگر و جهانگیر باقری بودند که
همگی کشته شدند.
در این عملیات  ۴اکیپ عملیاتی ساواک ،نیروهای زبده شهربانی و ژاندارمری در صحنه بودند.این عملیات تا
ساعت  ۱۲شب ادامه داشت .
138

در روز  ۲۸اردیبهشت خانه ای تیمی در رشت مورد حمله قرار گرفت ؛بهروز ارمغانی ،زهره مدیره شانه چی و
سه نقر دیگر کشته شدند .
میترا بلبل صفت ،اسماعیل عابدی در قزوین ،
فریده غروی ،حسین قائمی و هوشنگ قربانی کنده رودی در کرج کشته شدند
پرونده حمید اشرف به هوشنگ ازغندی سپرده شد ۷.و پرویز معتمد مامور به همکاری با او شد .
ساواک از طریق نسترن آل اقا به رضا یثربی رسیدو با تعقیب او به خانه ای در مهر آباد جنوبی رسیدند .
این تعقیب و مراقبت یک ماه و نیم طول کشید .
عملیات مهر آباد
این عملیات چون عملیات اردیبهشت ماه با ۴تیم عملیاتی کمیته و با حضور بهترین های عملیاتی شهربانی و
ژاندارمری برنامه ریزی شد .
تمامی  ۹نفر خودرا بکشنت دادند تا حمید اشرف بگریزد .
اشرف در حال پریدن از یک دیوار  ۴متری بود که تیر خورد  .زننده تیر معلوم نشد .در گیری  ۴ساعت ادامه
داشت «۸.
آن دو روز بزرگ
آن دو روز بزرگ را بخاطر بیاوریم  .آن دو روزی که تمامی تهران آتش بود  .آن دو روزی که تمای خوبی در
مقابل تمای بدی و شر ایستاده بود و نیروهای تباهی و تاریکی به مصاف نیروهای روشنی رفته بودند .
در این دو روز ستارگان بی شماری در مدار شب میهن درخشیدند و آسمان تاریک میهن را روشن کردند و
رفتند  .آنان در رکاب سردار خود جنگیدند و به شهادت رسیدند .
پس شماره می کنیم نام یکایک آنان را برای ثبت در تاریخ و حافظه قومی خود تا آیندگان بدانند به راستی در
آن دو روز بزرگ حماسه آفرینان چه کسانی بودند:
 -۱حمید اشرف
-۲ارژنگ شایگان
-۳ناصر شایگان
-۴عزت غروی
-۵قربانعلی زرکاری
-۶محمد رضا قربان پور
-۷فرزاد دادگر
-۸جهانگیر باقری پور
-۹بهروز ارمغانی
-۱۰زهره مدیره شانه چی
-۱۱شناخته نشد
-۱۲شناخته نشد
139

-۱۳شناخته نشد
-۱۴میترا بلبل صفت
-۱۵اسمعیل عابدی
-۱۶فریده غروی
-۱۷حسین فاطمی
-۱۸هوشنگ قربانی کنده رودی
-۱۹محمد رضا یثربی
-۲۰سید محمد حسین حق نواز
-۲۱محمد مهدی فرقانی
-۲۲عسگر حسن اروجی
-۲۳یوسف قانع خشکه بیجاری
-۲۴طاهره خرم
-۲۵غالمرضا الیق مهربانی
 -۲۶علی اکبر وزیری
-۲۷فاطمه حسینی
-۲۸الدن آل آقا
-۲۹مهوش خاتمی
-۳فرهاد صدیق پاشاکی
-۳۱احمد رضا قنبر پور
سالم بر آنان
سالم بر تمامی آنان
در آن روز که بدنیا آمدند
و در آن روز که برای بهروزی مردم خود سالح به کف گرفتند
و در آن روز به خاک افتادند
سپاه تباهی
-۱محمد رضا پهلوی
-۲سرتیپ سجده ای-رئيس کمیته مشترک
-۳سرهنگ آیرم-اخرین رئیس کمیته مشترک
-۴پرویز ثابتی-معاون ساواک
-۵جلیل اصفهانی-افسر عملیاتی کمیته مشترک
-۶سرمستی-فرمانده حمله به تهران نو
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-۷همایون کاویانی-افسر عملیاتی
-۸پرویز معتمد-افسر عملیاتی
-۹ازغندی-بازجو
-۱۰تهرانی-بازجو
-۱۱سعید آیرملو-ساواکی
-۱۲عبدی-ساواکی
-۱۳امیر خلج-ساواکی
-۱۴منصور لواسانی-ساواکی
-۱۵بهروز شاهوردی لو-افسر عملیاتی۹
-۱۶ناصری -بازجو
چند نکته
پرویز معتمد در این مصاحبه به چند نکته اشاره می کند :
-۱برادران شایگان توسط تیم های عملیایی کشته شدند.
-۲ابوالحسن شایگان برادر سوم شایگان در تیر  ۵۵دستگیر شد و در اسناد ساواک بازجویی از او و عکس
او موجود بود .و دیگر از او خبری نیست  .تهرانی در بازجویی هایش می گوید :او با نام نصرتی در اوین بود
 .به ضرس قاطع ساواک او را کشته است و در مکان نامعلومی دفن کرده است .
 -۳معتمدی با گذشت چهار دهه از عملیات مهر آباد هنوز ابا دارد بگوید فرمانده عملیات مهر آباد چه کسی
بوده است و هنوز از او با عنوان «آن بزرگوار» یاد می کند .
دو خطای تاکتیکی و یک برتری امنیتی
نخستین خطا از آن بهروز ارمغانی است  .تمامی ماجرا ازآنجا شروع می شود که بهروز گه گاه به خانه دکتر
املشی،برادر همسرش رفت و آمد می کند .
این سر آغاز جستجوی ساواک برای رسیدن به ارمغانی است  .باقی قضایا شق القمر نیست .گذاردن یک
عنصر نفوذی در محل کار املشی و پیدا کردن خط تلفن او و گذاشنت شنود .
در این زمان ساواک به یک برتری تکنیکی دست یافت  .آمدن تلفن سانترال به ایران این امکان را به ساواک
داد تا بتواند یک منطقه را در یک آن کنترل کند .و بمحض شنیدن صدا و مکامله ای مشکوک روی آن خط قفل
شود.
بر بستر خطای تاکتیکی ارمغانی و برتری تکنیکی  ،ساواک موفق شد حمید اشرف را پیدا بکند  .اما این
تمامی ماجرا نیست .
یک خطای تاکتیکی دیگر بکمک ساواک می آید ،گسترش بی رویه تشکیالت در شهر  .امری که مغایرت داشت
با نظر بنیان گذاران سازمان که اصرار داشتند مناطق امن در کوه و جنگل بر قرار شود .
یک نکته مهم
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پیشی گرفنت ساواک از چریک ها بر بستر دو خطای تاکتیکی ویک برتری امنیتی دلیل برنایی رژیم نبود آغاز
پایان رژیم کلید خورده بود  .و این آخرین تالش ساواک بود  .ساواک در سراشیب سقوط و جنبش در حال
برآمدن و برنایی بود .
باید ها و نباید های حمید اشرف
با نگاهی به پرونده های ساواک و مصاحبه افسر عملیاتی کمیته مشترک ،سرگرد معتمد این سوال پیش می
آید چرا حمید اشرف بعد از ضربات اردیبهشت  ۵۵هم چنان در ایران ماند.
آیا خطر را احساس نمی کرد ؟
آیا فکر می کرد همچنان بخت با او یاری می کند؟
آيا فکر می کرد همچنان از دام ساواک می گریزد ؟
هرگز.
اگر عمر زندگی چریکی حمید اشرف را پی بگیریم و برسیم به گروه پیشتاز جزنی و سال  ۱۳۴۴را مبدا
بگیریم به چیزی حدود  ۱۱سال می رسیم  .طوالنی ترین عمر یک چریک  .در طول این  ۱۱سال حمید به روز و
به ساعت و به ثانیه با گوشت و پوست عصب ملس کرده بود که مرگ از نفس چریک به او نزدیک تر است .
در سال های دهه پنجاه عمر متوسط یک چریک به شش ماه می رسید .پس او خوش خیال نبود .بیش از همه
مرگ را بخود نزدیک احساس می کرد چرا که در بطن اصلی مبارزه همو بود و اوبهتر از هر کسی می
دانست ساواک پیش و بیش از هر کسی دنبال اوست .
اشرف در دو جمع بندی یک ساله و سه ساله با مقایسه مبارزات چریکی در ایران و آمریکای التین راز
ماندگاری چریک ها را عنصر فدا می داند.
فراموش نکنیم یکی از خاستگاه چریک ها نقد حزب توده بود .چریک ها آمده بودند تا با رزم و فدای همه
جانبه نا کرده های رهبری حزب توده را از دامن جنبش پاک کنند .پس خروج با هر توجیه و ضرورتی برای آن
ها نقض غرض بود.
اگر از دریچه امروز به آن روز نگاه کنیم حمید اشرف باید در سال  ۱۳۵۵از ایران خارج می شد و در نبود او
تمامی رد های ساواک می سوخت .و او در سال  ۵۷می توانست به ایران باز گردد و سازمان را درآن تند پیچ
های سرنوشت ساز هدایت کند .
اما تاریخ با اگر ها و مگر ها ساخته نمی شود  .سنگ و ساروج همان است که بر بستر ضرورت ها در
اختیار سازندگان تاریخ است .
شهادت به عنوان مرگی خود خواسته در تقدیر حمید اشرف بود  .باور اخالقی و ایدئولوژیک او به مبارزه
همان بود که او را علیرغم تمامی خواست ها در صحنه نگه می داشت.
برای او مرگی آن چنینی برازنده قد و قامت اوبود .

-۱احسان طبری
-۲نشریه پژواک ایران-خرداد۹۵-مصاحبه با پرویز معتمد :ایرج مصداقی
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-۳نخستین رئيس کمیته مشترکش سبهبد جعفر قلی صدری بود بعد سرتیپ رضا زندی و بعد سرتیپ علی
اصغر بدیعی بود چهارمین نفر سجده ای بود و آخرین نفر سرهنگ هرمز آیرم بود .
-۴پرویز معتمد-مصاحبه با مصداقی
 -۵جلیل اصفهانی :قهرمان تیراندازی سنتو بود  .بنا بعه اعترافات تهرانی بازجوی ساواک تیر خالص بیژن
جزنی را جلیل اصفهانی زد
-۶عزت غروی مادر محمود و احمد خرم آبادی ،مادر دو شهید فدایی بود
 -۷نام اصلی اش :منوچهر منوچهری بود
-۸روایت معتمد -مصاحبه با مصداقی-همان
-۹شاهوردی لو همان کسی است که عباس جمشیدی آن گرد دالور را تیر زد  .و خود بعد ها در ترکیه ترور
شد.
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انصاف در داوری؛تراب حق شناس
تراب حق شناس که بود
در جهرم بدنیا آمد  .پدرش دامدار کوچکی بود .که دوست داشت پسرش درس طلبگی بخواند .به همین
خاطردر سال ۱۳۳۶به قم رفت و درس طلبگی خواند.
همزمان با درس طلبگی دروس دبیرستان را خواند و دیپلم گرفت و در سال  ۱۳۳۹به دانشسرای عالی رفت تا
زبان انگلیسی بخواند.در آن جا جذب انجمن اسالمی دانشگاه شد که تحت نفوذ بازرگان و طالقانی بود .در
این سال ها تراب در نهضت آزادی و جبهه ملی فعال بود .
با دستگیری سران نهضت آزادی در سال  ۱۳۴۱و بسته شدن فضای سیاسی باحنیف نژاد و بدیع زادگان و
سعید محسن آشنا شد .کسانی که در حال پی ریخنت یک سازمان نظامی -سیاسی بودند .بعضویت سازمان
در آمد.سازمانی که بعدا ً مجاهدین خلق نام گرفت و حاصل تالش اینان بود.
مدتی بعد برای آموزش نظامی از سوی سازمان به فلسطین رفت .وبخاطر تسلط به زبان عربی در آنجا ماند
و مسئول آموزش نظامی و لجستیک سازمان شد.
در سال ۵۴بدنبال تحوالت ایدئولوژیک سازمان به بخش مارکسیست سازمان پیوست و در سال  ۱۳۵۷به
همراه عدهای دیگر سازمان پیکار را بهوجود آورد و با اندیشه های چریکی مرزبندی کرد.
نکات کلیدی مصاحبه
-۱غیرقابل تحمل بودن شرایط بعد از کودتا ما را به واکنش وامی داشت.
-۲همه خواستار تغییر بودند.
-۳پس برای بسیج جامعه مسئله ضربه زدن به رژیم مطرح شد.
»دفƒاع خƒاصƒی نƒدارم کƒه بƒگویƒم حƒتما ً بƒایƒد ایƒن کƒار را مƒی کƒردیƒم .و ضƒمنا ً نƒمیدانƒم آن مƒوقƒع چƒکار بƒایƒد مƒی
کƒƒردیƒƒم ...در آن شƒƒرایƒƒط مƒƒعین چƒƒیزی کƒƒه مƒƒا حƒƒس مƒƒی کƒƒردیƒƒم و از مƒƒا بƒƒرمƒƒی آمƒƒد هƒƒمان بƒƒود ...هƒƒمه کƒƒارهƒƒایƒƒی کƒƒه
صƒورت گƒرفƒته زاده شƒرایƒط مƒکانƒی و زمƒانƒی خƒودش اسƒت .یƒعنی زاده شƒرایƒط تƒاریƒخی خƒودش بƒه مƒعنای مƒارکƒسی
آن«.
مبارزه مسلحانه
م ƒƒبارزه مس ƒƒلحان ƒƒه پیش ƒƒتاز ک ƒƒه از س ƒƒال  ۱۳۴۹آغ ƒƒاز ش ƒƒد .و ت ƒƒا س ƒƒال  ۱۳۵۷ادام ƒƒه ی ƒƒاف ƒƒت .از ه ƒƒمان آغ ƒƒاز م ƒƒنتقدی ƒƒن
خƒاص خƒودش را داشƒت از حƒزب تƒوده بƒگیر تƒا آنƒانƒی کƒه خƒود را »سƒیاسƒی کƒار« مƒی دانسƒتند در مƒقابƒل کƒسانƒی
که به اصطالح چریک یا نظامی کار بودند.
بƒƒعد از بƒƒهمن  ۱۳۵۷بƒƒه خƒƒیل مƒƒنتقدیƒƒن ایƒƒن مƒƒشی  ،طƒƒیف وسƒƒیعی کƒƒه از چƒƒریƒƒک هƒƒا بƒƒریƒƒده بƒƒودنƒƒد بƒƒه ایƒƒن جƒƒریƒƒان
اضƒƒافƒƒه شƒƒدنƒƒد .ویƒƒدا حƒƒاجƒƒبی تƒƒبریƒƒزی در کƒƒتاب »دادبƒƒیداد« لƒƒشکری از هƒƒمین طƒƒیف را جƒƒمع کƒƒرده اسƒƒت تƒƒا بƒƒه هƒƒر
بهانهای به مبارزه مسلحانه سنگ بپراکنند.
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مƒبارزه مسƒلحانƒه پیشƒتاز در دهƒه هƒای۴۰و ۵۰و نƒقد آن اکƒنون در حƒیطه تƒاریƒخ اسƒت درسƒتی و نƒادرسƒتی آن
را حƒقیقت زنƒدگƒی قƒضاوت خƒواهƒد کƒرد .مƒهم انƒصاف در داوری اسƒت نƒقد درسƒت و عƒلمی از هƒر پƒدیƒده ای راه بƒه
حƒƒقیقت مƒƒی بƒƒرد .مƒƒهم نیسƒƒت مƒƒبارزه مسƒƒلحانƒƒه در آن روزگƒƒار درسƒƒت بƒƒوده اسƒƒت یƒƒا نƒƒه .مƒƒهم آن اسƒƒت کƒƒه آدمهƒƒا و
جریانات یاد بگیرند هر پدیده را چگونه تحلیل کنند .و داوریهایشان به انصاف باشد.
اشƒکال آدم هƒا و جƒریƒانƒات سƒیاسƒی در ایƒن اسƒت کƒه فƒکر مƒی کƒنند اگƒر امƒروز بƒه لƒیبرالƒیسم رسƒیده انƒد .یƒا فƒکر
مƒیکنند سƒوسƒیال ـ دمƒکراسƒی بƒر کƒمونƒیسم ارجƒحیت دارد.بƒایƒد بƒه نƒفی تƒمامƒی آن چƒه کƒه در گƒذشƒته مƒی پƒنداشƒته
اند درست است پرداخت.
در حƒالƒی کƒه بƒرای اثƒبات حƒقانƒیت مƒواضƒع امƒروزی مƒان ،نƒیازی نیسƒت بƒه نƒفی تƒمامƒی گƒذشƒته نیسƒت .بƒا فƒحش
دادن بƒه گƒذشƒته ،کƒسی بƒه صƒداقƒت حƒرف امƒروز مƒا پƒی نƒمی بƒرد .دیƒالƒکتیک امƒروز را بƒایƒد در حƒقیقت امƒروز پƒیدا
کرد.
خƒب بƒبینم فشƒرده تƒمامƒی انƒتقادهƒا چیسƒت؛چƒریƒک هƒا جƒوان بƒودنƒد .احƒساسƒاتƒی بƒودنƒد ،کƒتاب نƒخوانƒده بƒودنƒد
می خواستند به جای توده انقالب کنند .دست به سالح بردند.
ح ƒƒرف ه ƒƒای ک ƒƒهنه ای ک ƒƒه از اب ƒƒتدا ح ƒƒزب ت ƒƒوده م ƒƒی زد .ام ƒƒا ب ƒƒبینیم م ƒƒتدول ƒƒوژی ت ƒƒراب چ ƒƒگون ƒƒه اس ƒƒت .او ن ƒƒیز چ ƒƒون
دیƒƒگران و حƒƒتی قƒƒبل از دیƒƒگران مƒƒبارزه مسƒƒلحانƒƒه پیشƒƒتاز را رد کƒƒرده اسƒƒت و از سƒƒال  ۱۳۵۷جƒƒزء گƒƒروه »سƒƒیاسƒƒی
کƒƒاران« اسƒƒت مƒƒی گƒƒویƒƒد »:دیƒƒکتاتƒƒوری تƒƒمامƒƒی فƒƒضا را بسƒƒته بƒƒود .راهƒƒی دیƒƒگری جƒƒز دسƒƒت بƒƒه سƒƒالح بƒƒردن نƒƒبود .و
اگƒر دسƒت بƒه سƒالح نƒمی بƒردیƒم نƒمی دانƒم چƒه بƒایƒد مƒی کƒردیƒم« .تƒراب نƒیازی نƒمی بƒیند دیƒروز را از دریƒچه امƒروز
نƒقد کƒند .نƒیازی بƒه تƒبرئƒه خƒود نƒدارد .نƒمی خƒواهƒد بƒا فƒحش دادن بƒه دیƒروز بƒرای امƒروز خƒود کƒردیƒت بƒگیرد.و دیƒگران
را قانع کند که او چریک نیست.
ادامه دهیم
-۴نسƒƒل مƒƒا کƒƒوشƒƒید در حƒƒد امƒƒکان ذهƒƒنی و عƒƒملی خƒƒود آیƒƒنده بهƒƒتری بƒƒرای نسƒƒل فƒƒردا رقƒƒم زنƒƒد ولƒƒی ضƒƒعف هƒƒای
تاریخی جامعه و توازن قوا مانع از تحقق آن ها شد.
-۵اگر ما سراغ سیاست نمی رفتیم سیاست حتما ً به سراغ ما می آمد.
-۶پرهیز از کارسیاسی نه تنها افتخار نداشت و ندارد بلکه نشانه عدم مسئولیت بوده و هست.
-۷وقƒتی رسƒیدیƒم بƒه ایƒنکه بƒه آیƒه» فƒضل اهلل املƒجاهƒدیƒن« بƒاالی آرم مƒان اعƒتقاد نƒداریƒم آنƒرا بƒرداشƒتیم .هƒمه ایƒن
ها هیچ نبود غیر از انصاف .غیر از راست گفنت.
-۸وقƒƒتی رسƒƒیدیƒƒم بƒƒه ایƒƒن کƒƒه مƒƒارکسیسƒƒت شƒƒدیƒƒم .اعƒƒالم کƒƒردیƒƒم .و مƒƒهم نƒƒبود امƒƒکانƒƒات مƒƒان قƒƒطع مƒƒی شƒƒود .لƒƒنین
می گوید :کمونیست ها به مردم دروغ نمی گویند.
-۹عƒƒلت تƒƒصفیه در سƒƒازمƒƒان یƒƒک بƒƒخشی از آن بƒƒرمƒƒیگشƒƒت بƒƒه سƒƒنت حƒƒل مƒƒشکالت از طƒƒریƒƒق قهƒƒر کƒƒه در جƒƒامƒƒعه
وج ƒƒود داش ƒƒت .دوم ش ƒƒرای ƒƒط پ ƒƒلیسی ب ƒƒه ش ƒƒکلی ب ƒƒود ک ƒƒه ام ƒƒکان ب ƒƒحث در س ƒƒازم ƒƒان ن ƒƒبود .اگ ƒƒر شه ƒƒرام و آرام ن ƒƒبودن ƒƒد.
تحول ایدئولوژیک در آن زمان صورت نمی گرفت هرچند ممکن بود تصفیه هم صورت نمی گرفت.
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-۱۰آنانی که کارهای بزرگ می کنند .گاه اشتباه های بزرگ هم می کنند.
-۱۱اگƒƒر مƒƒن بƒƒه جƒƒای آن اشƒƒخاص بƒƒودم مƒƒمکن بƒƒود کƒƒسی را تƒƒصفیه نƒƒکنم امƒƒا تƒƒوان آن را هƒƒم نƒƒداشƒƒتم آن تƒƒغییر را
تئوریزه کنم.
-۱۲فƒƒرای ƒنƒد ت ƒغƒیƒیƒر ایƒƒدئƒƒولƒƒوژیƒƒک م ƒثƒبƒت بƒƒود امƒƒا بƒƒه م ƒعƒنƒای نƒƒدیƒƒدن خ ƒطƒا و ج ƒنƒبƒه هƒƒای م ƒنƒفƒی و قƒƒابƒƒل انƒ ƒتƒقƒاد آن
نیسƒƒت.
تغییر ایدئولوژی و تصفیه فردی
سƒازمƒان مƒجاهƒدیƒن بƒه عƒنوان یƒک سƒازمƒان سƒیاسƒی -مƒذهƒبی شƒروع بƒه فƒعالƒیت کƒرد .نسƒل اول رهƒبری )حƒنیف نƒژاد(
و نس ƒƒل دوم )رض ƒƒا رض ƒƒای ƒƒی( ک ƒƒه ب ƒƒه ش ƒƒهادت رس ƒƒیدن ƒƒد .ره ƒƒبری ب ƒƒه نس ƒƒل س ƒƒوم رس ƒƒید و ت ƒƒحول در ای ƒƒن دوران ص ƒƒورت
گرفت.
بƒƒین سƒƒالƒƒهای  ۱۳۵۲-۵۴در ایƒƒن سƒƒال هƒƒا تƒƒقی شهƒƒرام بƒƒا فƒƒرار قهƒƒرمƒƒانƒƒانƒƒه اش از زنƒƒدان سƒƒاری در رهƒƒبری قƒƒرار
گƒƒرفƒƒته بƒƒود .سƒƒازمƒƒان نƒƒزدیƒƒک بƒƒه  ۸۰درصƒƒد مƒƒارکسیسƒƒت شƒƒد .امƒƒا  ۲۰درصƒƒد بƒƒاقƒƒیمانƒƒده مƒƒقاومƒƒت مƒƒی کƒƒرد .در آن
روزگار سه دید بود:
-۱رهƒƒبری مƒƒارکسیسƒƒت شƒƒده ،مƒƒارکسیسƒƒت بƒƒمانƒƒد .امƒƒا بƒƒه خƒƒاطƒƒر مƒƒسائƒƒل جƒƒنبش و از دسƒƒت نƒƒدادن امƒƒکانƒƒات اعƒƒالم
نکند) .کمونیست های فلسطینی(
-۲رهƒبری اعƒالم بƒکندو از سƒازمƒان جƒدا شƒود بƒه سƒازمƒان چƒریƒک هƒا بƒپیونƒدد یƒا یƒک سƒازمƒان مسƒتقل مƒارکسیسƒتی
درست کند) .حمید اشرف(
-۳رهبری اعالم بکند .اما نام سازمان را حفظ کند تا حقانیت تاریخی مارکسیسم را نشان دهد )تقی شهرام(
کƒƒار بƒƒه درگƒƒیری کƒƒشید و صƒƒمدیƒƒه لƒƒباف و شƒƒریƒƒف واقƒƒفی تƒƒصفیه فƒƒیزیƒƒکی شƒƒدنƒƒد .بƒƒرخƒƒورد تƒƒراب بƒƒه ایƒƒن مƒƒسئله
آموزنده است:
 نخست که با کنار کشیدن و فحش دادن به شهرام خودش را تبرئه نمی کند.دوم آنکه کل پروسه را مثبت ارزیابی می کند. سوم آن که از شیوه برخورد با مخالفین انتقاد می کند. و بƒعد سƒعی مƒی کƒند آنƒرا در ظƒرف زمƒانƒی خƒودش تƒوضƒیح دهƒد .از خƒشونƒت ریƒشه دوانƒده در سƒنت جƒامƒعهتا نبود امکان بحث در سازمان هایی که زیر ضرب پلیس بودند .و نبود سنت تحمل نظر مخالف.
ن ƒƒگاه ک ƒƒنیم ب ƒƒه ب ƒƒرخ ƒƒورد دی ƒƒگران ب ƒƒا چ ƒƒند ت ƒƒرور ان ƒƒجام ش ƒƒده در آن روزگ ƒƒار .ق ƒƒلوه ک ƒƒن ک ƒƒردن ای ƒƒن ت ƒƒروره ƒƒا از بس ƒƒتر
زمانی خود و تبرئه کردن خود با انتقاد از رهبری آن روز.
ادامه دهیم:
-۱۳من سالم ترین و صادق ترین انسان هایی که در عمرم دیده ام همان اعضای اولیه مجاهدین هستند.
-۱۴در هƒمین دوره رفƒقای فƒدایƒی گƒام هƒای بƒلندی ،چƒه نƒظری و چƒه عƒملی بƒرای تƒدارک جƒنبش مسƒلحانƒه در شهƒر و
کوه برداشتند.
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سنت بد ،سنت خوب
بƒƒعد از بƒƒهمن  ۱۳۵۷و تƒƒمامƒƒی سƒƒال هƒƒای بƒƒعد هƒƒر کƒƒس کƒƒه ازگƒƒذشƒƒته خƒƒود بƒƒریƒƒد در وارسƒƒی گƒƒذشƒƒته خƒƒود دیƒƒگر بƒƒه
انƒصاف نƒبود .گƒذشƒته بƒه تƒمامƒی بƒه خƒطا بƒوده اسƒت تƒا امƒروز و جƒایƒگاه کƒنونƒی تƒأیƒید شƒود .آیƒا ایƒن گƒونƒه اسƒت .بƒه
درسƒƒتی کƒƒه ایƒƒن گƒƒونƒƒه نیسƒƒت حƒƒقانƒƒیت امƒƒروز از نƒƒفی صƒƒددرصƒƒدی گƒƒذشƒƒته بƒƒیرون نƒƒمی آیƒƒد .نƒƒقد دیƒƒالƒƒکتیکی گƒƒذشƒƒته
اسƒƒت کƒƒه مƒƒا را بƒƒه سƒƒوی حƒƒقیقت رهƒƒبری مƒƒی کƒƒند .امƒƒا فƒƒاجƒƒعه آنƒƒجا اسƒƒت کƒƒه کƒƒسانƒƒی بƒƒه نƒƒقد گƒƒذشƒƒته و یƒƒاران قƒƒدیƒƒم
خود قلم زدند که در ضاللت مطلق بودند.
بƒعد از کشƒته شƒدن تƒورج حƒیدری بƒیگونƒد مƒیراث خƒواران او بƒه نƒام او و از دهƒان او تƒمامƒی فƒحش هƒای دنƒیا را
نƒثار چƒریƒک هƒای فƒدایƒی کƒردنƒد .چƒریƒک هƒا شƒدنƒد کƒاسƒتروئيسƒت و بƒی سƒواد بƒرای آنکƒه خƒورشƒید تƒابƒان حƒزب تƒوده،
رون ƒƒمای ƒƒی ک ƒƒند .ام ƒƒا آن ƒƒان ƒƒی ک ƒƒه گ ƒƒذش ƒƒته درخ ƒƒشان خ ƒƒود را در ک ƒƒهنه ب ƒƒازار ح ƒƒزب ت ƒƒوده چ ƒƒوب ح ƒƒراج م ƒƒی زدن ƒƒد .ه ƒƒمگی
خوراک ماران ازرق چشم شدند.
و بƒƒقیه الƒƒجیش آنƒƒان هƒƒمه بƒƒر ایƒƒن سƒƒیاق رفƒƒتند .ایƒƒن سƒƒنت بƒƒد کƒƒه مƒƒاتƒƒرک تƒƒفکر تƒƒوده ای هƒƒا بƒƒود یƒƒک سƒƒوی ایƒƒن
برخوردها بود .اما سنت خوب هم در کنار آن سنت بد خودنمایی کرد و می کند.
ت ƒƒراب چ ƒƒری ƒƒک نیس ƒƒت .م ƒƒجاه ƒƒد ه ƒƒم نیس ƒƒت .س ƒƒال ه ƒƒا ب ƒƒا ای ƒƒن دو ف ƒƒاص ƒƒله گ ƒƒرف ƒƒته اس ƒƒت .ام ƒƒا وق ƒƒتی از ح ƒƒنیف ن ƒƒژاد،
س ƒƒعید م ƒƒحسن و دی ƒƒگران ی ƒƒاد م ƒƒی ک ƒƒند .ح ƒƒقیقت را ب ƒƒاالت ƒƒر از ه ƒƒمه چ ƒƒیز م ƒƒی دان ƒƒد .ن ƒƒمی گ ƒƒوی ƒƒد رف ƒƒقای ک ƒƒمونیس ƒƒت او
بهƒƒتریƒƒن هƒƒا بƒƒودنƒƒد .چƒƒه در مƒƒجاهƒƒدیƒƒن م .ل و چƒƒه در پƒƒیکار .مƒƒی گƒƒویƒƒد صƒƒادقتƒƒریƒƒن آدم هƒƒایƒƒی کƒƒه در ایƒƒن چƒƒند دهƒƒه
دیده است رهبران مجاهدین بوده است.
در کƒƒنار آن از عƒƒظمت پƒƒویƒƒان و احƒƒمدزاده یƒƒاد مƒƒی کƒƒند .نƒƒگاه کƒƒنیم بƒƒه تƒƒمامƒƒی نƒƒوشƒƒته هƒƒای دیƒƒگران ،آنƒƒانƒƒی کƒƒه
هƒنوز از پƒیراهƒن خƒونƒی پƒویƒان و احƒمدزاده روزگƒار مƒی گƒذرانƒند .آن دو را جƒوان ،احƒساسƒاتƒی و بƒیسواد مƒی دانƒند.
در حالی که تراب نه فدایی بود و نه تعلقی به آن ها داشت .و نه وامدار آنان بود.
ت ƒƒراب در ج ƒƒای ƒƒی در م ƒƒورد ل ƒƒطف اهلل م ƒƒیثمی )م ƒƒجاه ƒƒد ان ƒƒشعاب ƒƒی( از ان ƒƒصاف در داوری ص ƒƒحبت م ƒƒی ک ƒƒند .و
بƒƒرخƒƒورد خƒƒود را بƒƒا او تƒƒند مƒƒی دانƒƒد .ایƒƒن آن چƒƒیزی اسƒƒت کƒƒه در ایƒƒن سƒƒال هƒƒا در سƒƒیاسƒƒت ایƒƒران کƒƒم و نƒƒادر بƒƒوده
اسƒت حƒوزه تƒاریƒخ حƒوزه حƒب و بƒغض هƒا نیسƒت .تƒاریƒخ را بƒا پیشƒداوری نƒمیتوان بƒررسƒی کƒرد .راه بƒه حƒقیقت نƒمی
برد .حقانیت امروز را از دریچه نقد مخدوش گذشته نمیتوان به دست آورد.
مصاحبه با تراب حق شناس؛از گذشته تا آیندهشهریور -۱۳۹۱یحیی خالد
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چند مشکل تاریخی
-۱م ƒƒ ƒشکل م ƒƒ ƒا ،الاق ƒƒ ƒل ی ƒƒ ƒکی از ص ƒƒ ƒده ƒƒ ƒا م ƒƒ ƒشکل م ƒƒ ƒا ،ن ƒƒ ƒفهمیدن ف ƒƒ ƒرق م ƒƒ ƒدرن ƒƒ ƒیته ) (Modernityو م ƒƒ ƒدرن ƒƒ ƒیزاس ƒƒ ƒیون
) (Modernizationاست.
ما از همان ابتدا ،مقصود مشروطه به بعد است ،این دو مقوله اساسی را نفهمیدیم یا غلط فهمیدیم.
گذشتگان نامبردار ما از همان ابتدا به بیراهه رفتند .تقی زاده لیدر بزرگ مشروطه گفت »:باید از فرق
سر تا نوک پا غربی شد «.مراد او مدرنیزاسیون بود نه مدرنیته.
بعد رضاشاه آمد و سعی کرد ما را مدرنیزه کند .با چوب و چماق چادر از سر مادران ما برداشت و قبا و
کاله نمدی را از تن پدران ما بیرون آورد و با کاله لگنی و کاله پهلوی جامعه را مدرنیزه کرد.
حاصلش چه بود؟ جامعه تغییر کرد در سطح .ما به همان ظواهر غرب بسنده کردیم .اما در عمق همان
کهنگی ،پوسیدگی و ارتجاع به حیات و زاد و ولد خود ادامه داد تا روز واقعه  ،هاراگیری کنیم و تمامی گند و
کثافات بیرون بریزد و دوباره برگردیم به قبل از مشروطه.
چرا؟ چون مدرنیته از خانه تکانی در روح و ذهن و خاطره قومی و باورهای دینی ،فلسفی ،اجتماعی و
اخالقی شروع می شود .وبعد از نوسازی از تفکر به نوسازی در ظاهر می رسد.
-۲مشکل بعدی ما نداشنت درک تاریخی از استبداد بود.
دسƒپوتƒیسم شƒرقƒی )اسƒتبداد شƒرقƒی( را مƒی شƒود بƒا شƒیوه تƒولƒید آسƒیایƒی مƒارکƒس تƒوضƒیح داد .نƒبود آب و نƒیاز
جƒامƒعه بƒه آب و بƒه وجƒود آمƒدن سیسƒتم مƒتمرکƒز حƒکومƒتی بƒرای نگهƒدای و تƒعمیر و مƒرمƒت ایƒن شƒبکه عƒظیم .کƒه در
فرایند نهایی به یک سیستم توتالیتر حکومتی منجر می شود.
اما شیوه تولید آسیایی تنها مبانی اقتصادی و معیشتی استبداد را نشان می داد در حالی که نهاد
سلطنت و سنت دو نهاد حافظ آن استبداد معیشتی بودند .استبداد در تمام طول این سده ها بر دو ستون
تکیه داشت نهاد سلطنت و نهاد سنت.
ما تا به امروز ازدرک تولید و بازتولید دسپوتیسم شرقی غافل بوده ایم.
-۳مƒƒشکل سƒƒوم امƒƒا از درک تƒƒاریƒƒخی غƒƒلط پƒƒدران مƒƒا آغƒƒاز شƒƒد از مشƒƒروطƒƒه بƒƒهبƒƒعد بƒƒالƒƒخصوص در تƒƒغییر رژیƒƒم
قاجار به پهلوی پدران ما از درک دو مقوله عاجز بودند:
-۱آزادی
-۲امنیت.
پدران ما تصور می کردند چون حسین آقا کاشی در کاشان و اسماعیل خان سمیتقو در کردستان مردم را
لخت نمی کنند و آن ها با خیال راحت می توانند دوبار االغ گندم شان را از ده به شهر ببرند این یعنی
آزادی .در حالی که این امنیت بود نه آزادی.
پس پدران ما امنیت را با آزادی یکی گرفتند و به سلطنت رضاخان سردار سپه رأی مثبت دادند.
تنی معدود چون دکتر مصدق به فهم داستان آگاه بودند .دکتر مصدق در نطق تاریخی اش به مناسبت
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تغییر رژیم قاجار می گوید »:یعنی شما می گویید سردار سپه نخست وزیر باشد ،پادشاه باشد ،سردار
سپاه باشد این که بدتر از حبشه است .پس چرا انقالب کردید .چرا این همه خون بیگناه را بر زمین ریختید.
اگر مرا قطعه قطعه کنند اگر آقا سید یعقوب انوار )شعبان بی مخ مجلس رضاخان( به من هزار فحش بدهد
نمی پذیرم «.نقل به مضمون.
پ ƒƒس آزادی در س ƒƒای ƒƒه ام ƒƒنیت ف ƒƒرام ƒƒوش ش ƒƒد .و س ƒƒردار س ƒƒپه ش ƒƒد م ƒƒطلقال ƒƒعنان و م ƒƒملکت ه ƒƒمان ط ƒƒور ک ƒƒه دک ƒƒتر
م ƒƒصدق پ ƒƒیش ب ƒƒینی م ƒƒی ک ƒƒرد ش ƒƒد ب ƒƒدت ƒƒر از ح ƒƒبشه و مش ƒƒروط ƒƒه ش ƒƒد ؛اس ƒƒتبداد س ƒƒیاه .و مج ƒƒلس ش ƒƒورای م ƒƒلی ش ƒƒد
اصƒƒطبل رضƒƒاخƒƒانƒƒی و تƒƒمامƒƒی ایƒƒران شƒƒد مƒƒلک طƒƒلق رضƒƒاشƒƒاه کƒƒه وقƒƒتی در حƒƒال بƒƒرده شƒƒدن تƒƒوسƒƒط انƒƒگلیس هƒƒا بƒƒه
تƒبعید بƒود  ۴۰۰۰۰سƒند مƒنگولƒه دار داشƒت و  ۲۰سƒال سƒیه روزی بƒرای یƒک مƒلت بƒه خƒاطƒر نƒفهمیدن فƒرق بƒین آزادی
و امنیت.
 -۴ما و قدرت
نخست سه روایت تاریخی را می گویم و بعد به نتیجه اخالقیاش می رسم.
واقعه اول
وقƒتی عƒمرولƒیث تƒوسƒط سƒامƒانƒیان دسƒتگیر شƒد کƒه هƒر دو سƒلسله هƒایƒی ایƒرانƒی بƒودنƒد و مƒی خƒواسƒتند اسƒتقالل خƒود
را از خالفت اسالمی اعالم کنند.
دسƒƒتگیرکƒƒنندگƒƒان عƒƒمرولƒƒیث کƒƒه ایƒƒرانƒƒی بƒƒودنƒƒد و قƒƒلبا ً از فƒƒرسƒƒتادن او بƒƒه نƒƒزد خƒƒلیفه راضƒƒی نƒƒبودنƒƒد بƒƒه عƒƒمرولƒƒیث
گƒفتند :مƒا تƒرا بƒا دو سƒربƒاز بƒه درگƒاه خƒلیفه مƒی فƒرسƒتیم تƒا اگƒر یƒارانƒت خƒواسƒتند تƒرا نƒجات دهƒند کƒار آسƒان بƒاشƒد
امƒƒا هƒƒیچ کƒƒس حƒƒاضƒƒر نشƒƒد بƒƒه کƒƒمک آن سƒƒردار مƒƒحتشم بƒƒیایƒƒد و جƒƒان او را ازگƒƒزنƒƒد خƒƒلیفه عƒƒرب نƒƒجات دهƒƒد .چƒƒرا؟
چون دیگر در قدرت نبود.
واقعة دوم
دکƒتر محƒمد مƒصدق آن رجƒل نƒامƒدار کƒه بƒعد از کƒودتƒای  ۲۸مƒردا۱۳۲۲دسƒتگیر شƒد .او را بƒه دادگƒاه کƒشانƒدنƒد تƒا
بƒƒه عƒƒنوان خƒƒائƒƒن بƒƒه وطƒƒن مƒƒحاکƒƒمه کƒƒنند .تƒƒمام کƒƒسانƒƒی کƒƒه در فƒƒاصƒƒله سƒƒالƒƒهای  ۱۳۲۹-۳۲یƒƒا مƒƒرگ یƒƒا مƒƒصدق مƒƒی
گفتند سکوت کردند تا خائنین او را محاکمه کنند.
آیا در آن روزگار در ایران یک نفر نبود که باور داشته باشد مصدق خادم ملت است نه خائن به ملت و اگر
بود چرا هیچ کس در جلو آن دادگاه مشت هایش را گره نکرد و فریاد یا مرگ یا مصدق نداد .چرایش را می
گویم ،چون دیگر مصدق در قدرت نبود.
واقعه سوم
کƒودتƒا کƒه شƒد نƒوک تƒیز حƒمله کƒودتƒاچƒیان و خƒانƒواده پهƒلوی مƒتوجƒه دکƒتر فƒاطƒمی بƒود .شƒاه بƒیش از هƒمه از فƒاطƒمی
متنفر بود و همین تنفر موجب مرگ فاطمی شد.
پƒس فƒاطƒمی مƒخفی شƒد مƒردی کƒه بƒعد از مƒصدق ،جƒدیƒتریƒن رهƒبر جƒبهه مƒلی بƒود .هƒمو بƒود کƒه بƒعد از لƒو رفƒنت
کودتای ۲۵مرداد ،طرح جمهوری و برکناری شاه را به میان آورد.
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کسی نبود او را مخفی کند ،پس به حزب توده متوسل شد .حزبی که در تمامی این سال ها به او دشنام
داده بود و رابطه آنها به غایت تیره و تار بود.
اما پذیرفت تا در خانه یکی از افسران حزبی مخفی شود .تا پیرزنی فضول او را لو داد و دستگیر شد.
در انƒتقال فƒاطƒمی از شهƒربƒانƒی بƒه زنƒدان ،شƒاه بƒرای آنƒکه از دسƒت فƒاطƒمی خƒالص شƒود دارودسƒته شƒعبان بƒی
مخ را خبر کرد تا در جلو شهربانی چاقوکشان شعبان تاجبخش کار او را یکسره کنند.
در روز روشƒƒن ،در جƒƒلو شهƒƒربƒƒانƒƒی کƒƒل کƒƒشور ،در چƒƒلو چƒƒشم مƒƒأمƒƒوران شهƒƒربƒƒانƒƒی و رهƒƒگذران بƒƒسیار دارودسƒƒته
شƒعبان بƒی مƒخ بƒه دکƒتر فƒاطƒمی کƒه دسƒت بسƒته بƒود حƒمله کƒردنƒد تƒا بƒا چƒاقƒو او را تƒکه پƒاره کƒنند .هƒیچ کƒس قƒدمƒی
ب ƒƒرن ƒƒداش ƒƒت .اال خ ƒƒواه ƒƒر ش ƒƒجاع ƒƒش ک ƒƒه در ص ƒƒحنه ح ƒƒضور داش ƒƒت .و ب ƒƒدن خ ƒƒود را ح ƒƒائ ƒƒل چ ƒƒاق ƒƒوه ƒƒای ب ƒƒیم ƒƒخ ه ƒƒای
شاهنشاهی کرد و دکتر فاطمی نجات یافت هر چند مدتی بعد تیرباران شد.
آیƒا فƒاطƒمی آن رجƒل نƒامƒدار و شƒجاع وزیƒر امƒور خƒارجƒه دکƒتر مƒصدق نƒبود؟ مƒدیƒر روزنƒامƒه بƒاخƒتر امƒروز نƒبود؟
سخنران بعد از فرار شاه نبود؟
از او م ƒƒشهورت ƒƒر در آن روز در ج ƒƒلو شه ƒƒرب ƒƒان ƒƒی چ ƒƒه ک ƒƒسی ب ƒƒود .چ ƒƒرا در آن روز ک ƒƒسی پ ƒƒا پ ƒƒیش ن ƒƒگذاش ƒƒت و در
کنار خواهر تنهای او نایستاد.
چرایش را میگویم؟ چون فاطمی در قدرت نبود .ما تاریخا ً طرفدار و مقهور قدرتیم.
به همین خاطر است که از رهبران خود در روزگار شکست حمایت نمی کنیم.
-۵انتخاب شدن
خƒƒلیل مƒƒلکی از اعƒƒضاء  ۵۳نƒƒفر و از رهƒƒبران حƒƒزب تƒƒوده و جƒƒامƒƒعه سƒƒوسƒƒیالیسƒƒت هƒƒای ایƒƒران در آخƒƒریƒƒن دادگƒƒاهƒƒش
در سƒال  ۱۳۴۴گƒفت» :مƒا کƒمونƒیسم را انƒتخاب نƒکردیƒم .کƒمونƒیزم مƒا را انƒتخاب کƒرد «.و تƒوضƒیح نƒداد چƒرا؟ و ایƒن
خطابیه جدی الطرفین دست مایه ندانم کاری ها می باشد.
اش ƒƒتباه م ƒƒی ک ƒƒنیم و چ ƒƒون ب ƒƒه ب ƒƒن بس ƒƒت م ƒƒی رس ƒƒیم م ƒƒی گ ƒƒوی ƒƒیم ،م ƒƒا ک ƒƒمون ƒƒیزم را ان ƒƒتخاب ن ƒƒکردی ƒƒم .ک ƒƒمون ƒƒیزم م ƒƒا را
انتخاب کرد .و باز هم نمی گوییم چرا.
بƒƒا خƒƒودمƒƒان رودربƒƒایسƒƒتی داریƒƒم .نƒƒمی خƒƒواهƒƒیم بƒƒپذیƒƒریƒƒم اشƒƒتباه کƒƒرده ایƒƒم و خƒƒود مƒƒقصریƒƒم و بƒƒعد بƒƒگردیƒƒم دنƒƒبال
چرایی آن.
از زیƒر بƒار مƒسئولƒیت فƒرار مƒی کƒنیم و مƒی خƒواهƒیم نƒاکƒرده هƒای خƒودمƒان را بƒیندازیƒم گƒردن ضƒرورتƒی کƒه بƒه مƒا
تحمیل شده است.
باید برگردیم به انقالب مشروطه ،انقالبی بزرگ برای تحقق دمکراسی .
خواستی ،بی آنکه زمینه های مادی آن خواست به تمامی متحقق باشد.
اگƒر انƒقالب مشƒروط ،انƒقالب بƒورژوازی مƒلی مƒا بƒود کƒه بƒود .امƒا بƒورژوازی مƒا ضƒعیف و رنƒجور و نƒاقƒص بƒه دنƒیا
آمده بود .پس مشروطه در پی تحقق شعوری برآمد که وجودش این چنین بود.
از همان ابتدا راه برونرفت از بحران در سه حوزه مطرح شد:
-۱حوزه مذهب ،مشروعه شیخ فضل اهلل بود،
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 -۲حوزه سوسیال دمکراسی ،فرقه اجتماعیون عامیون بود.
 -۳حوزه لیبرالیسم ـ تقی زاده و حزب دمکرات بود.
شƒیخ فƒضل اهلل بƒه دار زده شƒد و فƒرصƒت نƒیافƒت تƒا مشƒروعƒه اش را پƒیاده کƒند .امƒا ایƒن انƒدیƒشه از بƒین نƒرفƒت و
مدعی حکومت در صف مدعیان ایستاد.
س ƒƒوس ƒƒیال دم ƒƒکراس ƒƒی ک ƒƒه ب ƒƒه ان ƒƒحالل ف ƒƒرق ƒƒه اج ƒƒتماع ƒƒیون ـ ع ƒƒام ƒƒیون رس ƒƒید و ب ƒƒعد خ ƒƒود را در ح ƒƒزب ع ƒƒدال ƒƒت و ح ƒƒزب
کƒمونیسƒت احƒیاء کƒرد و تƒالش کƒرد در انƒقالب گƒیالن شƒانƒس خƒود را امƒتحان کƒند کƒه سƒرکƒوب شƒد و رهƒبران آن یƒا
کشته شدند یا به تبعید رفتند.
تƒنها آن چƒه در صƒحنه مƒانƒد بƒورژوازی رنƒجوری بƒود کƒه بƒه غƒربƒی شƒدن مƒی انƒدیƒشید و در آخƒریƒن تƒالش اش بƒه
شبه مدرنیسم رضاخان رسید.
امƒا ایƒن شƒبه مƒدرنƒیسم بƒه اتƒکاء بƒه سƒرنƒیزه هƒای اسƒتبداد راه بƒه جƒایƒی نƒبرد و بƒا سƒقوط دیƒکتاتƒوری بƒاز هƒمان
سه اندیشه به سراغ ما آمد:
 -۱مذهب،
 -۲غرب و
 -۳سوسیالیسم
آی ƒƒت ال ƒƒه ک ƒƒاش ƒƒان ƒƒی و ف ƒƒدائ ƒƒیان اس ƒƒالم راه ب ƒƒرون ƒƒرف ƒƒت از بح ƒƒران را اج ƒƒرای ق ƒƒوان ƒƒین ش ƒƒرع دانس ƒƒتند .ح ƒƒزب ت ƒƒوده در
بلشویکی کردن ایران و جبهه ملی در لیبرالیسم غربی.
 ۱۳۵۶-۵۷پیش آمد و همان داستان به شکل دیگر تکرار شد.
اما مشکل ما چه بود؟ مشکل ما این نبود که کمونیزم خودش را به ما تحمیل کرد.
کƒمونƒیزم از سƒال انƒتشار مƒانیفیسƒت در سƒال ۱۸۴۸از یƒک انƒدیƒشه آملƒانƒی بƒه یƒک انƒدیƒشه جƒهانƒی تƒبدیƒل شƒد و
جƒامƒعه ای سƒوسƒیالیسƒتی را گƒزیƒنه ای بƒرای بƒرونƒرفƒت انƒسان مƒعاصƒر از بحƒران جƒهان سƒرمƒایƒه داری مƒی دانسƒت
و می داند.
پس گزینش مارکسیسم چیز بدی نبود همچنان که گزینش لیبرالیسم غربی و حتی اسالم سیاسی .مشکل
ما دمکراسی بود نه مذهب ،نه لیبرالیسم و نه سوسیالیسم .اگر ما به دمکراسی می رسیدیم هر گزینه ای می
توانست از طریق صندوق های رأی فرصت یابد جامعه را به معیارهای آرمانی خود نزدیک کند .و جامعه
فرصت می یافت در صورت ناکارآمدی هر اندیشه ،اندیشه دیگر را به قدرت برساند.
کƒƒمونƒƒیزم بƒƒرخƒƒالف نƒƒظر مƒƒلکی از عƒƒالƒƒم غƒƒیب نƒƒیامƒƒد تƒƒا خƒƒودش را بƒƒر مƒƒا تحƒƒمیل کƒƒند تƒƒا وقƒƒتی فƒƒقر هسƒƒت انƒƒدیƒƒشه
عدالت خواهی نیز هست .کمونیزم عدالتخواهی آدمی است.
 -۶درک غلط از مغشوش از میهن
میهن و میهن پرستی در ایران یک مفهوم دقیق و تعریف شده ای نیست .چرا که در ترجمه ناسیون و ناسیونال
و ناسیونالیست ) (Nation, National, Nationlistنیز همین سردرگمی هارا داریم و ریشة تمامی این ها
برمی گردد به این اصل که ما در برگرداندن مفاهیم غربی به ایرانی خیلی خیلی دقیق نبوده ایم.
نƒƒاسƒƒیون ) (Nationکƒƒه اگƒƒر مƒƒلت بƒƒاشƒƒد و ) (Nationalنƒƒاسƒƒیونƒƒال مƒƒلی و نƒƒاسƒƒیونƒƒالیسƒƒت ) (Nationlistمƒƒلی
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گƒرا ؛ هƒیچ کƒدام مƒعنای دقƒیق در فƒرهƒنگ مƒا نیسƒتند .چƒرا کƒه مƒلت و مƒلی و مƒلی گƒرایƒی را مƒردم مƒا چƒیز دیƒگری مƒی
فهمند.
مƒثالً مƒردم مƒا مƒلی را مƒقابƒل دولƒتی مƒی فƒهمند و یƒا مƒلت را بƒه مƒعنای تƒوده عƒام مƒردم .پƒس بهƒتر آن اسƒت کƒه از
میهن و میهنپرستی که تا حدودی مفاهیم روشنتری هستند بحث کنیم.
میهن چیست و میهنپرست کیست؟
برای عدهای میهن یعنی حدومرز جغرافیایی ایران شمال اش آن و جنوب اش این و شرق اش کجا و غربش
کجا .که درواقع با همسایگانش مشخص می شود این می شود میهن و میهنپرست هم کسی است که از این
محدوده جغرافیایی حمایت می کند .و از کم و کسر آن و یا از نامگذاری های دیگر می رنجد و بر نمی تابد
که به جای خلیج فارس گفته شود .خلیج فالن و فریادها به آسمان می رود و واوطنا سراسر عالم را پر می کند
و این می شود میهن پرستی.
و یا در قضیه نهضت ملی آذربایجان در سال  ،۱۳۲۴از سیدضیاء گرفته تا خوانین ذوالفقاری ،قوام و شاه
خودمختاری آذربایجان را برابر تجزیه آذربایجان می دانستند و با تمام نیرو در برابر فرقه دمکرات صف
کشیدند .و وقتی فرقه شکست خورد .آن روز را روز نجات آذربایجان اعالم کردند و در آن روزگار شاه و قوام
و خوانین آذربایجان میهن پرست بودند و پیشه وری و فرقه دمکرات تجزیهطلب و بی وطن.
برای ناسیونالیسم میان تهی میهن یعنی یک گربه در جغرافیای جهانی یک پرچم و یک سرود.
در پشƒت ایƒن نƒگاه بƒه مƒیهن آدم هƒای خƒاصƒی نشسƒته انƒد در واقƒع هƒر کƒسی از پنجƒره خƒانƒه خƒود بƒه مƒیهن اش
نƒƒگاه مƒƒیکƒƒند .بƒƒرای ذوالƒƒفقاری فƒƒئودال زنƒƒجانƒƒی ،مƒƒیهن یƒƒعنی زمƒƒین هƒƒا و رعƒƒیتهƒƒایƒƒش در زنƒƒجان .بƒƒرای سƒƒیدضƒƒیاء
یƒƒعنی بƒƒاغƒƒش در شƒƒمیران ،بƒƒرای قƒƒوام یƒƒعنی زمƒƒین هƒƒایƒƒش در شƒƒمال و پƒƒول هƒƒایƒƒش در فƒƒرانƒƒسه و بƒƒرای شƒƒاه مƒƒیهن
یعنی تمامی آنچه که او می تواند در آن دخل و تصرف کند.
امƒا بƒرای زحƒمتکشان و حƒزب زحƒمتکشان مƒیهن چƒیز دیƒگری اسƒت .آنهƒا نƒیز از پنجƒره خƒانƒه شƒان بƒه مƒیهن مƒی
نگرند.
مƒیهن از ایƒن پنجƒره یƒعنی خƒانƒه پƒدری ،یƒعنی زمƒینی کƒه در آن نƒان فƒرزنƒدان خƒود را بƒه دسƒت مƒی آورنƒد روی آن
عاشق می شوند ،ازدواج می کنند و میمیرند.
برای آنها میهن یعنی گور اَباء و اجدادی آنها .اما برای حزب زحمتکشان میهن یعنی آدم هایی که در
این منطقه جغرافیایی زندگی می کنند .حق دارند زندگی کنند حق دارند آزاد باشند .و حق دارند تا از
دسترنج خود بهرهمند شوند.
حزب زحمتکشان نیز از پشت پنجره خود به خانه پدریش مینگرد .خانه ای که هیچ زمانی صاحب خانه به
چیزی گرفته نشده است .استثمار شده است ثروتهای ملی اش به غارت رفته است و چون دم برآورده است از
شانههایش طناب گذر کرده است.
بƒه هƒمین خƒاطƒر از ایƒن مƒنظر ،ذوالƒفقاری فƒئودال زنƒجانƒی مƒیهنپƒرسƒت نیسƒت .قƒوام هƒم کƒه رفƒت و سƒر اسƒتالƒین
ک ƒƒاله گ ƒƒذاش ƒƒت و ف ƒƒرق ƒƒه دم ƒƒکرات را س ƒƒرک ƒƒوب ک ƒƒرد ه ƒƒم م ƒƒیهنپ ƒƒرس ƒƒت نیس ƒƒت .ش ƒƒاه ه ƒƒم نیس ƒƒت و ت ƒƒمام ƒƒی ک ƒƒسان ƒƒی ک ƒƒه
زحمتکشان را استثمار می کنند و سرکوب هم می کنند میهنپرست نیستند.
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دو اعالمیه و دو شاه
دو سƒƒنگ نبشƒƒته کƒƒه اعƒƒالمƒƒیه هƒƒای سƒƒیاسƒƒی ـ نƒƒظامƒƒی دوران کƒƒهن اسƒƒت از دو شƒƒاه بƒƒاقƒƒی مƒƒانƒƒده اسƒƒت .یƒƒکی از آن
پادشاه عاشور بعد از شکست عیالم است و دیگری از آن کوروش بعد از فتح بابل است.
نخست پژوهش کنیم و ببینیم کوروش بعد از فتح بابل چه می گوید:
»منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ ،شاه شکوهمند،شاه بابل،شاه سومرو اکاد،شاه چهار اقلیم
جهان ،پور کمبوجیه،شاه بزرگ شاه انشان ،نوه کوروش شاه بزرگ شاه انشان،تخمه چیش پیش بزرگ شاه
بزرگ شاه انشان ،از دودمان شاهان روزگار دور…
من هنگامی که با مساملت و آرامش واردبابل شدم
سپاه بزرگ من در آرامش و نظم وارد بابل شدند
من به هیچ کس اجازه ندادم که مردم سومر و اکاد را هراسان کند
من دارائی های مردم بابل و اطرافش را از دستبرد در امان داشتم
من مردم بابل را از تکالیف تحمیلی رهاندم وآزادی بخشیدم
م ƒƒن م ƒƒجسمه ه ƒƒای خ ƒƒدای ƒƒان ک ƒƒه م ƒƒدت ه ƒƒا ی درازی م ƒƒعاب ƒƒدش ƒƒان م ƒƒتروک م ƒƒان ƒƒده ب ƒƒود .ب ƒƒه ج ƒƒای ƒƒگاه اص ƒƒلی ش ƒƒان ب ƒƒر
گرداندم.
مردم این سرزمین ها را گرد آوردم و همه شان را به سرزمین های اصلی شان بر گرداندم و امالک شان را
به آنان باز دادم.
من خدایان سومر واکاد را که نبونهید به بابل منتقل کرده بود در معابد پر شکوه اسکان دادم.
من امنیت و آرامش را برای مردم همه سرزمین ها آوردم .
من دیوار خشتی شهر بابل که ناتمام است با آجر و ساروج خواهم ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم
کرد
کار های ناتمام را به اتمام خواهم رساند
دروازه های بزرگ شهر را من با مس خواهم پوشاند و پایه هایشان را از برنز خواهم ساخت
مƒن یƒک نƒوشƒته بƒر دروازه کƒه نƒام آشƒور بƒانƒی پƒال ؛شƒاهƒی کƒه پƒیش از مƒن بƒوده اسƒت؛را بƒر خƒود دارد و مƒن آن
را در وسط آن دروازه بزرگ دیده ام را دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند «
اما اعالمیه دوم از آشور بانی پال است که در سال ۶۴۰پ.م به مناسبت پیروزیش در اعیالم نوشته است .
می گوید »:من شوش را گشودم و تمامی ذخایر آنرا به کشورم آشور بردم.
من آجرهای معبد شوش راکه با سنگ الجورد تزئین شده بودهمه را شکستم.
من خدایانشان با زر وزیورها و کاهنانشان را با خود به بابل بردم
من همه متولیان معابد را نابود ساختم
من همه معابد را باخاک یکسان کردم
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 ۳۲مجسمه سلطنتی را به آشور بردم.
خدایانشان را به اسارت بردم
من باغستان مقدس شوش را به آتش کشیدم.
م ƒƒ ƒن گ ƒƒ ƒوره ƒƒ ƒای ش ƒƒ ƒاه ƒƒ ƒان ق ƒƒ ƒدی ƒƒ ƒم و ج ƒƒ ƒدی ƒƒ ƒد ش ƒƒ ƒوش را زی ƒƒ ƒرورو ک ƒƒ ƒردم ،الش ƒƒ ƒه ه ƒƒ ƒای ƒƒ ƒشان را از گ ƒƒ ƒور ب ƒƒ ƒه در آوردم و
استخوانهایشان را به آشور بردم.
م ƒƒن ب ƒƒه م ƒƒساف ƒƒت ی ƒƒک م ƒƒاه و  ۲۵روز راه بس ƒƒتانه ƒƒای ع ƒƒیالم را ت ƒƒبدی ƒƒل ب ƒƒه وی ƒƒران ƒƒه ک ƒƒردم و در زم ƒƒین ه ƒƒای ƒƒش ن ƒƒمک
پاشیدم.
مƒƒن دخƒƒتران و زنƒƒان شƒƒاهƒƒان و تƒƒمام خƒƒانƒƒدانهƒƒای قƒƒدیƒƒم و جƒƒدیƒƒد شƒƒاهƒƒان عƒƒیالم ،تƒƒمام سƒƒاکƒƒنین و مƒƒردان و زنƒƒان
بزرگ و کوچک و چهار پایانشان را به غنیمت بردم.
از این پس جانوران از برکت وجود من به آرامش در شهر های عیالم خواهند زیست.
دیگر شادی و صدای سم ستوران در عیالم به گوش نخواهد رسید«.
دو اعالمیه و دو پادشاه در برابر ماست یکی به جنایت هایش و دیگری به کرامت هایش افتخار می کند.
اعالمیه کورش مو به مو توسط سنگ نبشته های به جا مانده از کاهنان بابل تأیید می شود.
گƒفته مƒی شƒود کƒورش نƒگاهƒش بƒه فƒتح مƒصر بƒود .پƒس دلƒجویƒی اش از یƒهودی هƒا و فƒینیقی هƒا نƒاشƒی از نƒگاه
اسƒƒتراتƒƒژیƒƒک او بƒƒه جƒƒنگ بƒƒعدی و جƒƒاسƒƒازی متحƒƒدیƒƒن اش در کƒƒنار مƒƒصر بƒƒوده اسƒƒت .بƒƒه صƒƒرف پƒƒذیƒƒرش ایƒƒن امƒƒر از
بزرگی رفتار او چیزی کم نمیشود.
در ای ƒƒن ک ƒƒه ک ƒƒورش ب ƒƒه ع ƒƒنوان س ƒƒیاس ƒƒتمداری در ک ƒƒال ƒƒیبر ج ƒƒهان ƒƒی از داف ƒƒعه ه ƒƒا و ج ƒƒاذب ƒƒه ه ƒƒای م ƒƒلل م ƒƒغلوب خ ƒƒبر
داشت ،شکی نیست.
امƒا جƒدا از تƒمامƒی آیƒندهنƒگریƒهای کƒورش بƒرای فƒتح مƒصر و جƒنگ بƒعدی ،هƒیچ شƒکی نƒمی تƒوان داشƒت کƒه او در
لƒƒباس یƒƒک جƒƒهانƒƒگشا ،انƒƒسان بƒƒزرگƒƒی بƒƒا ویƒƒژگƒƒی هƒƒایƒƒی بƒƒرجسƒƒته بƒƒود.کƒƒورش بƒƒه عƒƒنوان یƒƒک شƒƒاه در دنƒƒیای کƒƒهن بƒƒه
گƒواهƒی تƒمامƒی سƒنگ نبشƒتههƒا کƒمنƒظیر بƒوده اسƒت امƒروز کƒه مƒا در قƒرن۲۱کƒرده هƒای او را مƒرور مƒی کƒنیم مƒیبƒینیم
هنوز با کردههای او فاصله ای بسیار داریم.
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شرحی بر مقدمه تاریخ بیهقی
مقدمه بیهقی
چنان دانم که خردمندان به پسندندکه هیچ نبشته نیست که آن بی کبار خواندن نیرزد.و پس از این عصر
مردمان دیگر عصر به آن رجوع کنند و برانند.
مرا مقرر است که امروز این تالیف می کنم در این حضرت بزرگ بزرگان اندکه اگر به راندن تاریخ مشغول
گردند تیر بر نشانه زنند.
وبه مردمان نمایند که ایشان سوارانند.و من پیاده
ومن با ایشان در پیاده گی کندو یا لنگی منقرس.
و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتی و من بیاموزمی.
و چون سخن گویندبشنومی.
ولیکن چون دولت ایشان را مشغول کرده است تا از شغل های بزرگ اندیشه می دارند و کفایت می کنندو
میان بسته اندتا به هیچ حال خلل نیفتد .که دشمنی و حاسدی و طاعنی شاد شود.و به کام رسد.
به تاریخ راندن و چنین احوال و اخبارنگاه داشنت و آن را نبشنت چون توانند رسید و دل ها اندر آن چون تواند
بست.
پس من به خلیفتی ایشان این کار را پیش گرفته ام که اگر توقف کردی منتظرآن که ایشان بدین شغل بپردازند
بودی که نپرداختندی و چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دل مردمان دور مانده و کسی دیگر
خاستی این کار را که بر این مرکب سواری که من دارم نداشتی و اثر این خاندان با نام مدروس شدی.
شرحی بر یک مقدمه
مقرر بمعنای وظیفه و تکلیف است.چرا نوشنت تاریخ برای بیهقی بشکل تکلیف و وظیفه در می آید.بخاطرحفظ
خط و نشانه یک خاندان بزرگ .که اگر زمان بگذرد مردم کم کم فراموش می کنند .که در این حوالی چه
کسانی بوده اند و چه کرده اند .واز چشم و دل مردمان دور ماند یعنی فراموششان شود.
خلیفتی بمعنای جانشینی و نیابت و معاونت است .بیهقی بما می گوید او دارد بنمایندگی از کسانی این کار
را می کند که اهلیت و صالحیت بیشتری برای این کار دارند  .امابخاطر مشغله کار و رتق و فتق امور کشور
فرصت این کار را ندارند .و اگر داشتند آن ها تیر بر نشانه زنند  .و کار نوشنت تاریخ را با مهارت و درستی
انجام دهند.
و آن قدرآنان در این وادی سریع و چابک اند.که او در مسابقه با آن هاکند و چون یک آدم پای شکسته و
معیوب خواهد بود.و اگر لب به سخن باز کنند براو واجب است که گوش فرا بدهد و بیاموزد.
چند نکته
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 -۱تکلیف با وظیفه یکی نیست  .بار معنایی و اخالقی بیشتری دارد.وظیفه مادیت یافنت یک شغل است .و بار
اقتصادی دارد .شغلی به کسی در ازای پولی محول می شود و پذیرنده شغل تعهد می کند در ازای در یافت
حقوق این کار را انجام دهد.انجام ندادنش بار اخالقی ندارد .بار اقتصادی دارد.
اما تکلیف از تعهد نشات می گیرد  .و بار اخالقی دارد. .پولی رد وبدل نمی شود  .کار فی نفسه انجام می
شود .برای رضایت باطن فرد .برای پاسخ دادن فرد بخودش .کار مشخص است صاحب کار از دیده غایب
است.
صاحب کار احساس باطنی فرد است به کسی یا چیزی .
-۲تکلیف از تعیین موقعیت فرد در جمع بر می خیزد .ما بر اساس جایی که ایستاد ایم جهان را می بینیم و
به ضرورت های هستی پاسخ می دهیم.
بیهقی ابتدا نسبت خودش را با محیط اطراف و آدم های اطرافش تعیین می کند  .نمی گوید من بهترین برای
نوشنت تاریخ هستم .می گوید در این عرصه از او بهتر و باال تر بسیار هست  .که اگر وارد میدان شوند هم از
او بهتر می نویسند وهم سمت استادی بر او دارند .که اگر لب بسخن باز کنند او باید مثل یک شاگرد آرام
بنشیند .گوش بدهد و چیز یاد بگیرد.
اما آن ها بدالیلی از آمدن به این میدان معذورند  .ودر غیبت آن ها او از بقیه صالحیت بیشتری برای این کار
دارد .که اگر او اقدام نکند گذشت زمان آثار این خاندان بزرگ را از یاد ها می برد.
-۳خاندان بزرگ در هر روزگار نامی دارد.نام آورانی دارد  .که اگر خط و نشان آن ها ثبت نشود  .مردمان در
عصری دیگر دست نبشته ای ندارند .تا آن را بخوانند و بر خط و نشانه آن ها بروند.
 -۴بیهقی با پرسش از خود به آن چه بر او تکلیف است رسید.تکلیف امروز ما از کدام پرسش بیرون می
آید.
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دو رویکرد به عدالت؛
از منظرنظریه پردازان سرمایه داری
از منظر نظریه پردازان بورژازی سه رویکرد به بازار وجود دارد:
بازار آزاد:با نظمی خود انگیخته همراه با آزادی های سیاسی و کارآیی اقتصادیبازار بابرنامه ریزی متمرکزبازارکنترل شده با مداخله دولت از طریق نظام مالیاتی تصاعدی برای کاهش نابرابری هابرنامه ریزی متمرکز از آنجا که به بلوک سوسیالیستی سابق بر می گردد در این بررسی جایی ندارد و نگاه
اصلی معطوف می شود به دو رویکرد :
راست لیبرال:معتقدین بازار آزاد و دولت بی طرفلیبرال سوسیال:معتقدین به بازار کنترل شده و دولت مداخله گرریشه های تفکرراست لیبرال
راست لیبرال ،جامعه را جان الکی می بیند.جامعه چیزی جز جمع عددی افراد نیست وآن چه اعتبار دارد فرد
و خواسته های اوست .وآن چیزی نیست جز تامین حقوق مالکیت فردی.و قوانین باید در پی تحقق چنین حقی
باشد .و دولت نیز وظیفه ای جز حراست از تامین حقوق فرد بر مایملکش ندارد.
هایک و فریدمن بعنوان دو نظریه پرداز راست لیبرال با هر نوع دخالت دولت در شناسایی و تامین نیاز های
فرد مخالفند و بر این باورند که عدالت چیزی نیست جز سهمی که در نظام بازار آزاد بر اساس شایستگی
نصیب هر کس می شود .
در نزد اینان اصل بر نابرابری است چرا که شایستگی های افراد یکی نیست.و این ساز و کار بازار آزاد
است که بهر کس باندازه شایستگی هایش سهمی می دهد.اینان عدالت را عدالت مبادله ای می دانند نه
عدالت توزیعی.
دو نوع عدالت:
عدالت مبادله ای:عدالتی است که ساز و کار بازار تعیین می کندعدالت توزیعی:عدالتی است که با دخالت دولت تعیین می شودراست لیبرال با تامین نیاز های اساسی مثل ساخت سرپناه،آموزش و بهداشت توسط دولت مخالفند .وآن را
نوعی مداخله در کارکرد بازار می دانند.فریدمن ضمن رد نظام تامین اجتماعی وتاکید بر خصوصی سازی
بهداشت و درمان آنرا گامی بسوی اشتغال بیشتر و افزایش انباشت و رشد سریع در آمد و باعث گسترش
توسعه ارزیابی می کند .
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راست لیبرال از آن جا که به چیزی بنام جامعه باورندارد هر نوع عمل اجتماعی را عملی بر علیه منافع فردی
می داند عدالت را مبادله ای و کار دولت را تامین حقوق طبیعی افراد می داند.
ریشه های تفکر لیبرال سوسیال
ریشه های این تفکر به اندیشه های امیل دورکیم بر می گردد.تاکید بر حقوق فردی و باور به این امر که
اخالق نه مقوله ای فردی که مقوله ای اجتماعی است .در نظر اینان جامعه جمع عددی افراد نیست .
جامعه موجود مستقلی است که در شکل گیری کنش فردی نقش دارد.این اندیشه به روسو بر می گردد.که از
نظر هستی شناسی به تقدم جامعه بر فرد باور داشت .و می گفت استعدادهای طبیعی انسان در رابطه با
دیگران است که از حالت خام به شکل متکامل در می آید .پس تکامل انسان گذار از تفرد است به مناسبات
اجتماعی.
روسو بر خالف الک ،آزادی را در مناسبات اجتماعی جستجو می کند نه در خارج آن .
تفاوت روسو والک
هدف قرار داد اجتماعی روسو نه تضمین حقوق مالکیتی و تفرد فرد آن طور که الک می گوید بلکه جامعه ای
است که آزادی را منوط به برابری می کند و می گوید تامین آزادی وابستگی زیادتری به نظام اجتماعی برابر
گرا دارد تا تضمین حقوق مالکیت . .نظری شبیه آنچه بعد ها مارکس می گوید .
دیدگاه بینابین؛جان راولز
جان راولز دیدگاهی بینابین دارد.اصل را بر تقدم هستی شناسی فرد می گذارد و در عین حال نهاد های
اجتماعی عادالنه را برای تامین کاال های اولیه الزمه یک جامعه با کرامت می داند .راولز عدالت را اولین
فضیلت نظام های اجتماعی می داند .به سخن دیگر جامعه بی عدالت را جامعه ای بی فضیلت می داند .
و برای رفتار انسان دو منشا قائل است:
نفع شخصیهمدردی با دیگرانو می گوید :رفتار انسان ترکیبی است از کنش به دو امر:
کنش به امر خوب:برای نفع شخصیکنش به امر درست ؛برای دیگرانعدالت در نزد او معطوف است به عدالت توزیعی نه مبادله ای است آن طور که راست لیبرال باوردارد.
واین باز توزیع برابری ثروت و درآمد نیست بلکه با نگاه به شایستگی ها و بهره وری ها و تامین کاال های
اولیه برای احاد اجتماع است .
تفاوت آرا ولز و فریدمن
فریدمن تمامی مناسبات اجتماعی را به مناسبات پولی تبدیل می کند.وبه هیچ نوع خدمات عمومی باور ندارد.
ولز تامین نظام خدمات همگانی بر پایه مالیات را برعهده دولت می داند.
ولز یک نظام عدالت گرا را دارای  ۴نهاد می داند:
-۱نهاد تخصیص دهنده:تنظیم بازار با ابزار مالیات و یارانه
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-۲نهاد تثبیتی:تامین کار برای همه
-۳نهادانتقال:تامین حداقل زندگی برای همه
-۴نهادتوزیع:جلوگیری از ازدیاد ثروت با بازتوزیع آن
سن آمارتیا
سن آمارتیا از جان ولز گامی فراتر می گذارد و می گوید بین الویت آزادی و الویت های اقتصادی باید به
اولویت اقتصادی پرداخت .برای دسترسی به آزادی حداقل امکانات زندگی برای آحاد مردم ضروری است .
سن در برابر آزادی مثبت و منفی آیزا برلین به :
آزادی ذاتی وآزادی ابزاریمعتقد است .
آزادی ذاتی بمعنای رهایی آدمی از قلمرو ضرورت ها و جبر های زندگی است .
اما آزادی ابزاری را به  ۵شاخه تقسیم می کند:
آزادی سیاسیفرصت مبادله در بازارفرصت های اجتماعیتضمین شفافیتتامین حمایتیاقتصاد و اخالق
هایک و فرید من بر این باورند که دنیای باید ها)گزاره های ارزشی ؛اخالق( را نمی توان از دنیای هست
ها)اقتصادو گزاره های اثباتی( استخراج کرد .در جهان اقتصاد هر امر ارزشی قابل بررسی نیست .
اما راولز وسن می گویند نباید عدالت را از حوزه اقتصاد به بهانه ارزشی بودن خارج کرد .
در واقع اختالف بر می گردد به ریشه ها ،این که آیا آدمی تنها به دنبال نفع شخصی است؛هایک و فرید من
ویا احساس همدلی و همدردی با دیگران نیز در انسان وجود دارد؛راولز و سن
جمع بندی کنیم
هایک و فریدمن ؛
به عدالت مبادله ای نظر دارند  .هرکس آن میزان که شایسته اوست در معامله سهم می برد و این عین عدالت
است
و احترام به مالکیت خصوصی
و دولت حداقل
از نظر هایک و فرید من دولت کودتایی پینوشه یک دولت با ساخت آزاد است پس در مجموع حکومتی
آزاداست  .و حکومتی دموکرات اما از نظر ساخت قدرت مداخله گر دیکتاتوری است  .آزادی از منظر اینان
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آزادی های شخصی است .و به آزادی از زاویه فرایندی آن مثل جابجایی حکومت ها با صندوق رای نظر
ندارند .
اما راولز و سن
به دولت اجتماعی نظر دارند
که از یک سو آزادی های ذاتی و اساسی را تضمین می کند
حقوق مالکیت را تضمین می کند
واز سویی دیگر با ابزار مالیات و سرمایه گذاری در بخش های عمومی و پایه به باز توزیع ثروت کمک می
کند.
برای مطالعه بیشتر:
-۱جان راولز؛دولت اجتماعی و نظام جهانی
-۲سن آمارتیا ؛اندیشه عدالت-ترجمه وحید محمودی و هرمز همایونپور،انتشارات کندو کاو۱۳۹۰
 -۳سن آمارتیا؛اخالق واقتصادترجمه حسن فشارکی،نشر شیرازه۱۳۷۷
-۴فرید من،میلتون،آزادی انتخاب،ترجمه حسین حکیم زاد جهرمی ،نشر پارسی۱۳۶۷
-۵هایک فریدریش فون،راه بردگی ،ترجمه فریون تفضلی و حمید پاداش ،نشر نگاه ۱۳۹۰
-۶علی دینی ترکمانی؛نسبت نظریه عدالت راولز و سن با سراب عدالت هایک و فریدمن .
که این مقاله وامدار اوست.
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مزدک بامدادان
ن ƒƒام ƒƒش م ƒƒزدک ب ƒƒود ک ƒƒه در زب ƒƒان اوس ƒƒتای ƒƒی از مش ƒƒتقات م ƒƒزدا ب ƒƒه م ƒƒعنای خ ƒƒدا اس ƒƒت و ن ƒƒام پ ƒƒدرش ب ƒƒام ƒƒداد ب ƒƒود و در
اصطخƒر فƒارس بƒه دنƒیا آمƒد .در مƒورد محƒل تƒولƒد او اخƒتالفƒاتƒی هسƒت ابƒوریƒحان محƒل تƒولƒد او را نƒساء در خƒراسƒان
میداند و مؤلف تبصرﮤالعوام در تبریز .زمان تولد او چون محل تولدش مورد اختالف است.
شروع کار
محƒمد جƒریƒر طƒبری مƒی گƒویƒد» :مƒزدک در ابƒتدا داعƒی و پƒیرو زرتشƒت پسƒر خƒرکƒان بƒود .کƒه مƒی خƒواسƒت در دیƒن
زرتشت اصالحاتی ایجاد کند اما به دست خسرو انوشیروان از بین رفت.
شروع کار مزدک در زمان پادشاهی قباد است.
زمینههای تاریخی ظهور مزدک
الف :اختالف طبقاتی
در زمان ساسانیان مردم به چهار طبقه تقسیم می شدند:
 -۱اشراف و شاهزادگان،
-۲روحانیون) ،اشراف مذهبی(،
 -۳دبیران و
-۴دهقانان و صنعتگران
جƒƒز ایƒƒن طƒƒبقات و بƒƒه مƒƒوازات سƒƒازمƒƒانƒƒه ای عƒƒشیرتƒƒی و جƒƒماعƒƒت هƒƒای روسƒƒتایƒƒی ،بƒƒردگƒƒی و بƒƒرده داری نƒƒیز وجƒƒود
داشت .
طبیعت جامعه طبقاتی که با مذهب گره خورده است در ایران ساسانی چون دیگر جاها به شکل پیوند
مذهب با شاهزادگان در یک سو و فقر مسکنت در سویی دیگر بود.
شاه مقام موروثی داشت و در رأس قدرت بود اما این به معنای بی قدرتی شاهزادگان و اشراف و
روحانیون نبود اینان شریک قدرت و حتی در دورانی مدعیان قدرت بودند.
پƒس از یƒک سƒو جƒامƒعه سƒاسƒانƒی بƒا جƒنگ گƒرگ هƒا روبƒه رو بƒود ،جƒنگ بƒین شƒاه ،روحƒانƒیت و شƒاهƒزادگƒان و از
سویی دیگر با ستم طبقاتی بر طبقات رنجبر مواجه بود.
ب :روحƒƒانƒƒیت شƒƒریƒƒک در قƒƒدرت ،صƒƒاحƒƒب امƒƒالک و اراضƒƒی بƒƒسیار بƒƒود .و بƒƒا گسƒƒترش خƒƒرافƒƒات و تƒƒبدیƒƒل دیƒƒن بƒƒه
عامل جهل و سرکوب و خفقان مردم ،کانونی برای ایجاد تشدید نارضایتی مردم بود.
پ :گƒƒرفƒƒنت مƒƒالƒƒیات هƒƒای سƒƒنگین و کƒƒمرشƒƒکن از روسƒƒتائƒƒیان و کسƒƒبه و مƒƒردم خƒƒرده پƒƒا ،سƒƒومƒƒین عƒƒامƒƒل نƒƒارضƒƒایƒƒتی
مردم بود.
ت:هƒجوم مƒداوم قƒبایƒل هƒیاطƒله بƒه شƒرق کƒشور آن نƒاحƒیه را ویƒران و از مƒردم تƒهی سƒاخƒته بƒود .مƒردم ایƒن نƒواحƒی
از نبود امنیت ناراضی و در رنج بودند.
ج :قحطی هفت ساله در زمان فیروز پدر قباد ،خود زمینه دیگری بر نارضایتی مردم بود.
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در بسƒƒتر چƒƒنین وضƒƒعیتی ضƒƒرورت یƒƒک نƒƒهضت اصƒƒالح طƒƒلبانƒƒه بƒƒرای بƒƒرونرفƒƒت از جƒƒامƒƒعه نƒƒیاز مƒƒبرم مƒƒردم بƒƒود.
مزدک در سال  ۴۹۰بر بستر چنین وضعیتی تبلیغ خود را آغاز کرد.
مزدکی شدن قباد
پƒدر قƒباد ،فƒیروز شƒاه در سƒال ۴۸۴در جƒنگ بƒا هƒیاطƒله کشƒته شƒد و سƒاسƒانƒیان مƒجبور بƒه صƒلحی نƒنگین شƒدنƒد.
بالش بعد از کشته شدن فیروز به پادشاهی رسید .بالش برادر فیروز بود.
در این روزگار ،به علت جنگ های ممتد و خالی بودن خزانه ،قدرت و عظمت ساسانیان رو به افول نهاده
بود و دست روحانیون و شاهزادگان در قدرت توانا گشته بود.
بƒالش نƒتوانسƒت بƒا روحƒانƒیون و اشƒراف کƒنار بƒیایƒد .اخƒتالف بƒین آن هƒا بƒاال گƒرفƒت کƒه منجƒر بƒه کƒودتƒایƒی بƒرعƒلیه
بƒƒالش شƒƒد .بƒƒالش را کƒƒور کƒƒردنƒƒد و قƒƒباد بƒƒرادر ۱۶سƒƒالƒƒه او را بƒƒه تƒƒخت سƒƒلطنت نƒƒشانƒƒدنƒƒد .در ایƒƒن زمƒƒان سƒƒوفƒƒرا از
خانواده معروف قارن وزیر و همه کارۀ حکومت بود.
در چنین شرایطی:
ضعف حکومت مرکزی، به قدرت رسیدن شاهزادگان در هر گوشه و کنار، باز شدن هرچه بیشتر دست روحانیون در کارها، قحطی و صلحی ننگینمزدک به عنوان یک مصلح پا به میدان گذاشت تا جامعه را از بحران برهاند.
قباد آمدن مزدک را استقبالی کرد تا با کمک او دست اشراف و روحانیون را از قدرت کوتاه کند.
ح ƒƒکیم ط ƒƒوس ƒƒی در اث ƒƒر گ ƒƒران ƒƒقدر ش ƒƒاه ƒƒنام ƒƒه گ ƒƒروی ƒƒدن ق ƒƒباد ب ƒƒه م ƒƒزدک و زم ƒƒینه ظ ƒƒهور م ƒƒزدک را ب ƒƒه روش ƒƒنی ن ƒƒشان
میدهد
بیـامد یـکی مـرد مـزدک بنـام

سخنگوی و بادانش و رأی کام

گرانمایه مردی و دانش خروش

قـبــاد دالور بــدو داد گــوش

به نـزد شـهنشـاه دستور گشت

نگبهان آن گنج و گنجور گشت

پƒس مƒزدک مƒردی بƒه سƒخنوری و دانƒش مƒشهور بƒود .و او بƒا دانƒش خƒود تƒوانسƒت قƒباد را بƒه تƒعالƒیم خƒود جƒذب
کند و وزیراو شد.
در هƒمین زمƒان در ایƒران قحƒطی بƒود .و مƒزدک از شƒاه پƒرسƒید :اگƒر کƒسی را مƒار گƒزیƒده بƒاشƒد و پƒادزهƒرش در
دسƒت کƒسی بƒاشƒد و او از دادن آن امƒتناع کƒند چƒه بƒایƒد کƒرد .شƒاه گƒفت :اگƒر نƒداد بƒایƒد او را کُشƒت و بƒاز مƒزدک
پƒرسƒید :اگƒر کƒسی در بƒند بƒود و کƒسی نƒان داشƒت و بƒه آن مƒرد اسƒیر نƒداد بƒایƒد بƒا او چƒه کƒار کƒرد شƒاه گƒفت :بƒایƒد
او را کشت.
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پƒس مƒزدک دسƒتور داد مƒردم انƒبارهƒای گƒندم مƒحتکران را بƒگشایƒند و گƒرسƒنگان بƒه خƒانƒه بƒرنƒد .چƒون خƒبر بƒه شƒاه
قباد رسید قباد برآشفت و مزدک گفت :این همان چیزی است که خود امر کرده بودی و قباد به دین او درآمد.
یک تحلیل اشرافی
بƒه قƒدرت رسƒیدن مƒزدک و گƒرویƒدن قƒباد بƒه دیƒن او دلƒیل اقƒتصادی و سƒیاسƒی مƒشخصی داشƒت .امƒا بƒبینیم خƒواجƒه
نظام امللک ،وزیر معروف و فئودال بزرگ در سیاست نامه اش این واقعه را چگونه روایت میکند:
»مزدک که مؤبدان مؤبد بود .نجوم نیکو دانستی و از روش اختران چنان دلیل می آورد که کسی ظهور
خواهد نمود و سایر دین ها را باطل خواهد کرد و خواست این کس او باشد و چون در دربار پادشاه و نزد
بزرگان دارای مقام و حرمت زیادی بود در صدد فریب دادن آن ها برآمد و غالمان خود را گفت که از جایی
پنهان تا میان آتشکده نقبی کندند و در آنجا کسی را مخفی می کرد و در موقع لزوم شخص مخفی سخن می
راند و مزدک چنان می فهماند که وی آتش را به سخن آورده است و این کار را معجزه خود قرار داد .و ادعای
پیغمبری کرد .گفت :مرا فرستاده اند تا دین زرتشت تازه گردانم .که خلق معنی زند و اوستا را فراموش کرده
اند و فرمان های یزدان نه چنان می گذارند که زرتشت آورده است» .قباد به وی گروید و مردمان به موافقت
ملک در مذهب مزدک همه آمدند«.
فƒئودال بƒزرگ ،خƒواجƒه نƒظام ،نƒظام طƒبقاتƒی را نƒمی بƒیند .جƒنگ گƒرگ هƒا را نƒمیبƒیند .قƒطحی و نƒاامƒنی را نƒمی
بƒیند .ضƒرورت هƒای تƒاریƒخی را نƒمی فƒهمد .تƒمامƒی یƒک جƒنبش اصƒالح طƒلبی را از زاویƒه حƒقه بƒازی مƒی بƒیند و آن
هم با تحلیل احمقانه نجوم و روش اختران که هیچ زمانی ،هیچ نقشی در زندگی مادی بشر نداشته اند.
تعالیم مزدک
نخسƒت بƒبینیم فƒردوسƒی چƒه مƒی گƒویƒد :طƒبق روایƒت فƒردوسƒی مƒزدک بƒر ایƒن بƒاور اسƒت کƒه سƒرچƒشمه بƒدی و رشƒک و
خ ƒƒشم و ک ƒƒین و ن ƒƒیاز و آز ،پ ƒƒنج دی ƒƒو درون آدم ƒƒی ،زن و خ ƒƒواس ƒƒته اس ƒƒت .خ ƒƒواس ƒƒته ب ƒƒه م ƒƒعنای ث ƒƒروت اس ƒƒت .پ ƒƒس اگ ƒƒر
تƒوانƒگر بƒا تƒهیدسƒت بƒرابƒر شƒود و ثƒروت و زن بƒه مƒالƒکیت عƒمومƒی درآیƒد پƒنج خƒصلت بƒد از جƒان آدمƒی دور مƒی شƒود
و دین پاک یعنی این.
روایت دوم در مورد تعالیم مزدک از »ابن طریق« است .ابن طریق می گوید :مزدک بر این باور بود که خدا
ارزاق را در روی زمین آفرید .که مردم آن ها را میان خود به طور ،برابر قسمت کنند و کسی از دیگری بیشتر
نداشته باشد .ولی مردم بین خود ظلم می کنند و هر کس نفع خودش را به برادرش ترجیح می دهد .ما می
خواهیم در این کار نظارت و داوری کنیم و مال فقرا را از دولتمندان و توانگران گرفته به تهیدستان بدهیم .و
از هر کس که مال و زن و خدم واقعه زیاد داشته باشد باز ستانیم و بین او و غیر او مساوات برقرار کنیم .تا
آن که احدی را امتیازی بر دیگران نماند.
روایƒت سƒوم از خƒواجƒه نƒظام املƒلک اسƒت خƒواجƒه مƒی نƒویسƒد» :مƒزدک گƒفت مƒال بƒخشیدنƒی اسƒت مƒیان مƒردمƒان
کƒƒه هƒƒمه بƒƒندگƒƒان خƒƒدای تƒƒعالƒƒی و فƒƒرزنƒƒد آدمƒƒند .و بƒƒه هƒƒر چƒƒه حƒƒاجƒƒتمند گƒƒردنƒƒد بƒƒایƒƒد مƒƒال یƒƒکدیƒƒگر خƒƒرج کƒƒنند تƒƒا هƒƒیچ
کƒƒسی را بƒƒی بƒƒرگƒƒی و درمƒƒانƒƒدگƒƒی نƒƒباشƒƒد .و تƒƒساوی الƒƒحال بƒƒاشƒƒند و بƒƒه ابƒƒاحƒƒت مƒƒال راضƒƒی شƒƒد .آنکƒƒه گƒƒفت :زنƒƒان
شƒما چƒون مƒال شƒماسƒت .بƒایƒد کƒه زنƒان را مƒال یƒکدیƒگر شƒناسƒید ،تƒا هƒیچ کƒس از لƒذات و شƒهوات دنƒیابƒی نƒصیب
نماند .و در مراد بر همه خلق گشاده باشد.
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اشتراک زنان
در طرح مسئله اشتراک زنان باید به چند نکته توجه داشت:
-۱در ایران ساسانی ازدواج طبقات مختلف با یکدیگر ممنوع بود.
-۲طƒƒبق آیƒƒین زرتشƒƒت ازدواج بƒƒا بƒƒیش از یƒƒک زن مƒƒمنوع بƒƒود .پƒƒس بƒƒقیه زنƒƒان در حƒƒرمسƒƒرای شƒƒاهƒƒزادگƒƒان و اشƒƒراف
غیرشرعی بود.
-۳در ایران ساسانی زن نیز بخشی از ثروت بود.
بعضی بر این باورند که مزدک خواهان ازدواج طبقات مختلف با یکدیگر بوده است .بعضی دیگر تقسیم
حرمسرای شاهزادگان و اشراف را مزدک در نظر داشته است و دشمنانش این نظریه را به منزله اشتراک
زنان تلقی کرده اند و بعضی دیگر اشتراک زنان را امری متدوال در جماعت های روستایی میدانستند و از
آنجا که مزدک از زاویه این جماعت نظام فئودالی ـ برده داری ساسانی را نقد می کند عده ای دیگر مثل
نولدکه ،اشتراک اموال را شدنی نمیداند مگر آنکه مسئله وراثت از بین برود .و از بین رفنت وراثت راهی ندارد
جز آن که خانواده تک همسر و مردساالر از بین برود.
یک نکته مهم
ازدواج قباد با خواهر و دخترش نشان از ازدواج هم خونی در بین پادشاهان ساسانی دارد.
ازدواج هم خونی در واقع متعلق به این دوران نیست متعلق به دوران توحش است .انگلس با توجه به
تحقیقات لوئیس مورگان به سه دوران در زندگی بشر قائل است .دوران توحش که وجه مشخصه آن ازدواج با
محارم است .دوران بربریت که وجه مشخصه آن خانواده پونالوایی و همسرگیری است و دوران تمدن که وجه
مشخصه آن ازدواج تک همسری است.
در ایƒƒران سƒƒاسƒƒانƒƒی وجƒƒه غƒƒالƒƒب هƒƒمان ازدواج تƒƒک همسƒƒری اسƒƒت .امƒƒا ر ّدپƒƒای ازدواج هƒƒم خƒƒونƒƒی الاقƒƒل در بƒƒین
اشƒراف دیƒده مƒی شƒود .شƒایƒد مƒسئله اشƒتراک زنƒان نƒیز بƒقایƒای دوران هƒای گƒذشƒته بƒاشƒد کƒه در تƒعالƒیم مƒزدک خƒود
را نشان داده است از یاد نبریم که ازدواج با محارم در دوران توحش امری پذیرفته شده و اخالقی بود.
سرکوب و کشتار مزدکیان
شکل گیری نهضت اصالح طبانه مزدک بستر تاریخی خاص خودش را داشت جامعه ای شقه شقه شده زیر
بار هجوم خارجی و بحران های داخلی ،قدرت گیری آن هم علت مشخصی داشت .جنگ گرگ ها یعنی بحران
درون حاکمیت.
دیدیم که بعد از مرگ فیروز ،بالش پسرش به تخت نشست اما با کودتای خانواده های متنفذ و در رأس آن
خانواده قارن سوفرا بالش خلع و قباد نوجوان به سلطنت رسید.
ق ƒƒباد ب ƒƒرای ت ƒƒضعیف م ƒƒوق ƒƒعیت ش ƒƒاه ƒƒزادگ ƒƒان و اش ƒƒراف و روح ƒƒان ƒƒیون درب ƒƒاری ب ƒƒه م ƒƒزدک روی آورد .پ ƒƒس ن ƒƒهضت
مزدک اعتال یافت و توازن قوا را مزدک به نفع قباد بهم زد.
اما این توازن قوا یک توازن قوای شکننده ای بود .اشراف ،شاهزادگان و روحانیون بزرگ که زمینداران و
برده داران بزرگی بودند تاب شعارهای مساوات طلبانه مزدک را نداشتند در بین اشتراک اموال و زنان،
164

اشتراک زنان راتاب میآوردند اما اشتراک اموال را هرگز.
پƒس تƒوازن قƒوا بƒه هƒم خƒورد قƒباد دسƒتگیر و زنƒدانƒی شƒد .مƒدتƒی طƒول کƒشید قƒباد تƒوانسƒت بƒگریƒزد و بƒه پƒادشƒاه
هƒیاطƒله پƒناه بƒبرد .و بƒا سƒپاهƒی بƒرای گƒرفƒنت قƒدرت بƒازگƒردد .امƒا بƒازگشƒت او بƒه مƒعنای فƒاصƒله گƒرفƒنت ازمƒزدک بƒود.
و ایƒƒن فƒƒاصƒƒله بƒƒدانƒƒجا رسƒƒید کƒƒه در زمƒƒان والیƒƒت عهƒƒدی خسƒƒرو انƒƒوشƒƒیروان تƒƒوازن قƒƒوا بƒƒه کƒƒلی بƒƒه سƒƒود جƒƒناح راسƒƒت
بهم خورد و راست حاکمیت به سرگروهی انوشیروان توانست دست به کشتار مزدکیان بزند.
و اما این روایت ابن االثیر که می گوید :روزی مزدک به منزل قباد وارد شد در حالیکه قباد مشغول هم
آغوشی با مادر انوشیروان بود و از قباد خواست زن را به او واگذارد تا کام گیرد .قباد پذیرفت اما انوشیروان
با تضرع و زای خواست که مزدک به مادر او دست نزد و مزدک نپذیرفت .وانوشیروان کینه او را به دل گرفت
مزخرفاتی بیش نیست .چرا که نه با موقعیت قباد به عنوان پادشاه ایران نه با زهد و پرهیزکاری مزدک و نه با
سن و سال انوشیروان هم خوانی دارد و بیشتر لجنپراکنی است تا روایت و تحلیل تاریخ.
اما اصل ماجرا چه بود
در سƒƒال نƒƒهم یƒƒا دهƒƒم سƒƒلطنت قƒƒباد  ۴۹۶-۷مƒƒیالد ،اشƒƒراف و مƒƒؤبƒƒدان دربƒƒاری قƒƒباد را بƒƒه بƒƒهانƒƒه زنƒƒدیƒƒق بƒƒودن،
دستگیر و زندانی کردند و برادرش گاماسب را به جای او نشاندند.
قƒباد در قƒلعه فƒرامƒوشƒی در شƒوش زنƒدانƒی شƒد .امƒا تƒوسƒط خƒواهƒرش کƒه زن او نƒیز بƒود از زنƒدان گƒریƒخت .قƒباد
در راه گƒریƒز بƒا ایƒندخƒت ازدواج کƒرد و بƒعد راهƒی سƒرزمƒین هƒیاطƒله شƒد و بƒعد از مƒدتƒی کƒه بƒا سƒپاهƒی گƒران بƒرای
گ ƒƒرف ƒƒنت س ƒƒلطنت ب ƒƒه ای ƒƒران ب ƒƒازگش ƒƒت ای ƒƒندخ ƒƒت را دی ƒƒد ک ƒƒه پس ƒƒری از او ب ƒƒه دن ƒƒیا آورده اس ƒƒت ک ƒƒه ای ƒƒن پس ƒƒر ب ƒƒعده ƒƒا
انوشیروان شاه ساسانی شد.
قƒباد بƒا کƒمک سƒپاه هƒیاطƒله بƒه قƒدرت بƒازگشƒت .و از ایƒن زمƒان تƒا اواخƒر سƒال ۵۲۸فƒاصƒله خƒود را بƒا مƒزدکƒیان
زیƒƒاد و زیƒƒادتƒƒر کƒƒرد و ایƒƒن بƒƒه مƒƒعنای نƒƒزدیƒƒک شƒƒدن هƒƒرچƒƒه بیشƒƒتر بƒƒا اشƒƒراف و روحƒƒانƒƒیون بƒƒود و در جƒƒنگ گƒƒرگ هƒƒا
دیƒگر قƒباد نƒیازی بƒه وزنƒه مƒزدکƒیان نƒداشƒت .پƒس انƒوشƒیروان کƒه خƒیلی هƒم دادگƒر بƒود! بƒا کƒمک سƒران خƒانƒواده هƒا و
مƒؤبƒدان دسƒت بƒه کشƒتار مƒزدکƒیان زد و در یƒک روایƒت  ۳۰۰۰نƒفر و در روایƒتی دیƒگر  ۲۰۰۰۰مƒزدکƒی را در یƒک روز
کشت.
نکته آخر
تعالیم مزدک که او را در جایگاه مبشران سوسیالیسم در ایران قرار داده است .ریشه در جوامع عشیره ای
ماقبل فئودالیسم داشت .پس با سیر جامعه که به طرف تمرکز هرچه بیشتر فئودالیسم و از بین رفنت جماعت
های آزاد روستایی بود هم خوانی نداشت .قتل عام مزدکیان امری اجتنابناپذیر بود .اشتراک زنان و زنادقه
بهانه هایی برای این کشتار بود.
ب ƒƒا کش ƒƒنت م ƒƒزدک و کش ƒƒتار م ƒƒزدک ƒƒیان ام ƒƒپراط ƒƒوی س ƒƒاس ƒƒان ƒƒی ب ƒƒخت خ ƒƒود را ب ƒƒرای رف ƒƒرم از دس ƒƒت داد .و گ ƒƒام ƒƒی ب ƒƒه
سقوط و نابودی نزدیک تر شد .این عمل اشراف و آخوندهای زرتشتی پیروزی نبود نوعی هاراگیری بود.
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نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر
در آمد
برای فهم پوپر و آنچه بین او و حلقه وین می گذرد باید از دکارت شروع کردو دید که سرچشمه بحث از کجا
بوده است و هر کدام به مشکالت سر راه چه پاسخی داده اند
شک دکارتی
شک بمعنای تحقیق و پژوهش وآزمون است.
اما شک دکارتی یا شک دستوری یک شک مصلحتی است .از این شک یقین بر می خیزد  .و به مکتب
شکاکان راه نمی برد.
مکتب شکاکان
شکاکان علم را برای انسان غیر ممکن می دانستند.
دکارت چه می گفت:
-۱انسان توانایی معلوم ساخنت مجهوالت را دارد
-۲اشکال در راهی است که ما برای رسیدن به حقیقت انتخاب می کنیم
-۳برای کشف حقیقت باید براه ریاضیات رفت .وبجای برسی کیفی پدیده ها عوارض کمی را بررسی کرد که
بر مبنای اصول ریاضی قابل محاسبه است.
روش دکارت
-۱قاعده بداهت:چیزی حقیقت است که بدیهی باشد .بسائط اموری هستند که عقل بشکل شهودی آن ها را
درک می کند.
 -۲قاعده تحلیل
هر امر مجهول مرکب است  .پس آن را آن قدر تقسیم می کنیم تا به امر بسیط برسیم.که معلوم است  .یعنی
عقل بشکل شهودی آن را درک می کند
 -۳قاعده ترکیب
ذهن امر بسیط معلوم را با دیگر امور ترکیب می کند تا برسد به مجهول مرکب.و مجهول تبدیل به معلوم
شود.این عمل را استنتاج می گویند.
-۴قاعده استقصا
یک مسئله مرکب زنجیره ایست مرکب از حلقه های متعدد.که باید اجزا ای حلقه را یکی یکی دیدو پیوستگی
آن ها را بایکدیگر سنجید .و در نهایت چیزی از بررسی غایب نماند .این مرحله را استقصاء می گویند.
ایراداتی که وارد است
-۱در این روش تجربه و مشاهده مغفول است.
پاسخ:در روش استقراء؛رسیدن از کل بجزء؛دکارت می گویداستقراء باید بوسیله آزمایش ثابت شود مسکوت
گذاشته است .اما از آن مغفول نبوده است.
166

-۲روش ریاضی آن طور که دکارت فکر می کند برای جمیع علوم کفایت نمی کند.
 -۳برخالف نظر دکارت جمیع امور بسیط بدیهی و واضح نیستند
ایراد هابرماس
علوم دودسته اند
علوم تجربی؛که با بررسی علت و معلول از طریق آزمایش به دانش نظری استوار می رسیمعلوم انسانی؛که نه امکان آزمون های دقیق وجود دارد نه تکرار آزمایش میسر است.بهمین خاطر امکانتعمیم پذیری نظری ممکن نیست.
آرا پوپر
-۱هدف علم تعریف حقیقت نیست بلکه توصیف چیز ها و رویدادهای تجربه شده است
-۲مهندسی اجتماعی تدریجی جز به جز؛رفرم؛متکی است به لغزش پذیری معرفتی انسان.بدین معنا که نمی
توانیم یقین داشته باشیم فالن اقدام خاص حتما به نتیجه مطلوب می رسد یا نه.
-۳این که ارسطو که می گوید:هر معرفتی باید از مقدماتی به شکل تعریف شروع شود و این تعاریف از طریق
شهود عقلی بدست آمده باشند درست نیست ،هر معرفتی یک فرضیه است که باید در فرآیند یک آزمون
راستی خودرا نشان دهد.و دانش به حقیقت قطعی نمی رسد.
 -۳همه چیز باید قابل نقد باشد حتی خود عقل)اصالت عقل نقد پذیر(.
و عقالنیت محصول اجتماعی بحث نقادانه است .پس وظیفه نهاد های اجتماعی حفاظت از آزادی نقادی
است.
-۴قوانین علمی بمثابه حقائقی تغییر ناپذیر در جهان نیست بلکه قوانین صرفا نظریاتی است که فرآورده ذهن
بشرند و ابطال پذیرند.
انسان برای تبین هر واقعیتی نظریه ای می سازدو تا زمانی که این نظریه نتیجه موفقیت آمیزی دارد ازآن
بهره می گیرد .و بمحض نا کارا شدن آن را کنار می گذارد و نظریه جدیدی را انتخاب می کند .در واقع
قطعیت های ما اضافه نمی شود بلکه فرضیه های ما بهتر می شود.
بهر روی هیچ نظریه کلی را نمی توان اثبات کرد اما می توان ابطال کرد .اگر بتوان با یافنت گزاره ای خالف
یک گزاره کلی را آزمود این گزاره علمی است و گرنه غیر علمی است.
گزاره غیر علمی گزاره ایست که هیچ مشاهد ای نمی تواند ابطالش کند .مثل گزاره خدا وجود دارد.چون قابل
ابطال نیست پس از حیطه علم خارج است.
این که عده ای می گویند:حقانیت یک نظریه را می توان از ابطال ناپذیر بودنش استنتاج کردن این گونه نیست
 .باید هر گزاره ای آزمون پذیر باشد.آزمون پذیری همان ابطال پذیری ست.
 -۵روش خودرا منطق موقعیت نام گذاری می کنم.
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 -۶در حوزه سیاسی و اجتماعی مثل حوزه علوم طبیعی قطعیت یافت نمی شود .بهمین خاطر تحمیل دیدگاهی
واحد موجه نیست.انتقاد راه اصلی اصالح سیاست های اجتماعی است.از این رو جامعه ای که اجازه بحث
انتقادی و مخالفت را می دهد باز و خالف آن جامعه بسته است.
-۷در علوم اجتماعی و تجربی ما با یک وضع ثابت روبرو نیستیم با یک پروسه تغییر و تحول روبروئیم.پاسخ به
چالش های روبرو از راه نقادی راه حل ها موثر ترین راه است.
-۸ازآن جا که جامعه مدام در حال تغییر است ایجاد جامعه آرمانی ممکن نیست.نباید خودرا گرفتار ایجاد
جامعه ایدئال کنیم بلکه کار ما اداره کردن فرآیند های بی پایان است.
 -۹افالطون و مارکس که در پی برقراری جامعه ایدئال بودند کارشان غلط بود .ما راه خوشبخت کردن آدم ها
را نمی دانیم اما می توانیم از رنج بشر کم کنیم.
خالصه کنیم:
 -۱اتکا به عقل در شناخت
-۲اتکابه عقل نقد پذیر
 -۳اتحاد علوم طبیعی و علوم انسانی
 -۴روشی متکی بر وحدت عقالنی بشر
-۵روشی متکی بر فرضیه ها
 -۶روشی متکی بر منطق موقعیت که متکی بر چهار رکن:
توصیفتحلیلاصل عقالنیتگزاره تبین گر-۷پوپر قطع و یقین را دست نیافتنی می داندو روش خود راجریان سیال نقادی دور از جزم اندیشی می داند
-۸عقالنیت صفتی است که آدمیان برای دست یابی به آن تالش می کنند .و این تالش مستمر برای نقادی و
تصحیح پیش فرض هاست و آن را عقل گرایی نقد پذیر می گوید
 -۹پوپر روش استقراء را قبول نداردو روش خودرا بر اصل ابطال پذیری مبتنی می کند
ابطال پذیری
رویکرد ابطال گرایانه پوپر در انتقاد به رویکرد تجربی پوزیتیویست ها بود.
استقرا چیست
روش استقرا روش متداول در علوم تجربی است..بدین معنا که با ادراک حسی و تجربه رخدادهای متفاوت به
این نتیجه می رسیم که همواره یک قانون کلی بر این امور حاکم است.
معرفت علمی ناشی از تجربه است .و تجربه به صورت مشاهده و آزمایش واثبات مکرر موارد بدست می آید.
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معرفت علمی در این پروسه از طریق استقراء بدست می آید.و قانون استقراء یعنی رسیدن از جزء به کل
است.
شروط استقراء
حرکت از جزء به کل مشروط به رعایت نکاتی است:
تکثرتعددوتنوع مشاهده امور مورد تجربه.
هیچ یک از موارد مشاهده نباید قانون کلی را رد کند
یک سئوال
اینکه می گوئیم مورد مشاهده باید زیاد باشد یعنی چه.مثال توافق کنیم صد مورد .سئوالی که پیش می آید
این است از کجا ما می دانیم مورد  ۱۰۱مین خالف قانون کلی نباشد.
رد استقراء
چون نمی توان به این سئوال پاسخ قطعی داد .بنظر عده ای قانون استقراء را باید کنار گذاشت.
اصل علیت
وقتی می گوئیم :الف در صورت وقوع ب تحت هر شرایطی به پ منتهی می شود.
یک قانون کلی از رابطه علی بین پ و ب بدست می آید.ما با استقراء به ضرورت و کلیت می رسیم .که از
ملزومات اصل علیت است.
هیوم
هیوم در رد استقراء می گفت علیت مبنای منطقی نداردو استقراء بیش از آن که ضرورت منطقی داشته باشد
ناشی از توقع روانی ماست.مثل طلوع خورشید از شرق.اگر ما  ۵۰سال دیده ایم خورشید از شرق طلوع می
کند این گزاره ضرورت منطقی ندارد بلکه ناشی از نظام انتظارات روانی ماست.
حلقه وین:واصل تحقیق پذیری گزاره ها
در اوایل قرن بیستم کارل همپل و موریس شلیک و رودلف کارنپ واتونویرات در وین گرد آمدند و گفتند:علم
مجموعه گزاره هایی است که تجربه توانسته است صادق بودن آن هارا اثبات کند.و از این منظر اصل تحقیق
پذیری گزاره هارا مطرح کردند.
گزاره معنا دار
و گفتند گزاره ای معنا دار است که بتوان آن را با محک تجربه آزمود.
پوپر و حلقه وین
پوپر به این حلقه رفت و آمد هایی داشت .اما نظر آن ها را نپذیرفت و گفت:اینکه می گوئید هر چیز اثبات
ناپذیر بی معناست  .غلط است .بسیاری از مسائل اثبات نا پذیرند اما معنا دارند.
ابطال پذیری
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پوپر براین باور بود که از آن جا که مشکل استقراء بعلت ممکن نبودن آزمون پذیری همه موارد یک پدیده پابر
جاست.برای آن که تشخیص بدهیم کدام گزاره علمی هست یا نه قاعده کار ابطال پذیری ست.
هر گزاره که امکان ابطال پذیری)یا آزمون پذیری(آن باشد صرف نظر از صادق بودن یا کذب بودن آن یک
گزاره علمی است.
تفاوت
حلقه وین می گفت  :یک گزاره صادق و معنا دار علمی است  .اما پوپر می گفت علمی بودن یک گزاره ربطی
به صادق بودن آن ندارد.
و آن چه دانشمندان در آزمایشگاه انجام می دهند .تالش برای اثبات فرضیه ها نیست بلکه تالش برای
آگاهی از خطا بودن آن هاست
علم مجموعه فرضیه هایی است که فعال ابطال نشده اند.
یک نکته
این گونه نیست که پوپر می گوید.اگر چنین بود ما باید مدام درجا بزنیم .در علم سیر معرفت از اندک به انبوه
است به آن دیالکتیک نسبی -مطلق می گویند .مدام دانش ما نسبت به پدیده ها بیشتر می شود و از نسبی ما
حرکت می کنیم بسوی مطلق.
نکته دوم
پوپر می گویددیالکتیک مارکس مصون از ابطال پذیری تجربی ست  .پس نمی تواند خودرا یک نظریه علمی
بداند.
پوپر معیار ابطال پذیری را از معیار حقیقت آن جدا می کند.دالیل روی آوردن پوپر به ابطال پذیری
ری پاسکال سه انگیزه می آورد:
-۱ابطال فیزیک نیوتون توسط نظریه اینشتین
-۲دلیل منطقی:استواری نداشنت قانون استقراء برای اثبات پذیری
-۳دلیل اخالقی:ابطال مارکسیسم .نه آزمون یا اثبات آن زیرا با محک آزمون پذیری یا اثبات پذیری می توان
استواری مارکسیسم را نشان داد
اشکال منتقدین مارکسیست پوپر
-۱اینان در دو مورد مقدمات مشترکی با پوپر داشتند:
در جبر گراییدر علم گراییکسی که روایتی جبر گرا از مارکسیسم داردنمی تواند در نقد پوپر موفق باشد.نگاه علم گرایانه از مارکسیسم
هم عنصر نقد در مارکسیسم را نادیده می گیرد ..که عنصری اساسی در تفکر مارکسی است.

170

آنانی که در دفاع از مارکسیسم بر آمده اند اتهام تاریخیگری را در مارکسیسم پذیرفته اند در حالی که
مارکسیسم با اصالت تاریخ فاصله دارد.تاریخیگری برج و بارویی برای دفاع ندارد.
هیوم
هیوم می خواست شناخت را بر دوپایه استوار کند
بنیاد عینیتجربههیوم می گفت شناخت عقلی از آن رو قطعی و یقینی است که بر همان گویی استوار است.ودر همان گویی
چیزی بر دانش ما افزوده نمی شود .مثل آن که بدانیم حیوان چیست .و بعد بگوئيم حیوان بزرگ حیوان است.
برای آن که بر دانش ما افزوده شوداز راه تفکر عقلی نیست از راه تجربه است.
قانون علمی چیست
روابط معین و پایداری است که ما از راه مشاهده مکررنمونه های تجربی بدست می آوریم.
قانون علمی عبارت است از تعمیم رابطه ای که ما از مشاهده مکرر موارد جزئی کشف کرده ایم.این روش
استدالل را استقراء می گویند.
یک اشکال :استقرای ناقص
از آنجا که ما در مورد هر رخدادی نمی توانیم تمامی موارد امروزی و فردایی آنراآزمایش کنیم.پس نتیجه ای
که می گیریم قطعیت یقینی ندارد .به این استقرائ ناقص می گویند.
با این حساب هیچ قانونی قطعیت ندارد و ازهمه مهمتر اصل علیت است.چرا که بدون رابطه علی تصور هر
قانونی محال است.
خوب از آن جا که مبنای تمامی شناخت ما از تجربه است و اگر رابطی علی از تجربه حاصل نشده باشد.
رابطه علی تبدیل می شود به عادت ما به دیدن رابطه ای ثابت در مشاهدات مکرر.پس تجربه گرایی ناب
پایانی جز شک گرایی ناب ندارد.
تالش کانت
کانت برای بیرون رفنت از این معضل سراغ گزاره های الیبنیتس رفت.
گزاره های الیبنیتس:
-۱قضایای تحلیلی:که شناخت تازه ای بما نمی دهند.بهمین خاطر ماقبل تجربی اند و قطعیت دارند
-۲گزاره های ترکیبی:یعنی محمول واجد خبری خارج از موضوع است ..پس ما بعد تجربی اند.و طبیعتا
قطعیت یقینی ندارند.
کانت می گفت ممکن است بعضی از قضایای ترکیبی ما قبل تجربی آن،مثل اصل ع ّلی درست است که
ازمجرای تجربه پی به رابطه ع ّلی می بریم.اما همین که بدان پی بردیم می بینیم مستقل و مقدم بر تجربه
است.
لودویگ ویتگنشتاین
راه حل کانت مورد پذیرش حلقه وین قرار نگرفت که پوزیتیویست های منطقی یا اثبات گرایان بودند.
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لودویگ گزاره هارابه سه دسته تقسیم می کرد:
-۱تحلیلی:همان گویانه اند و بما شناخت تازه ای نمی دهند
-۲ترکیبی:که تجربی اند و واجد شناخت تازه اند
-۳گزاره های مهمل:مثل متافیزیک
حلقه وین کار لودویگ را دنبال کردندو مالک گزاره علمی از غیر علمی را آزمون پذیری آن اعالم کردند.
پس قضایای آزمون پذیر معنا دارند و قضایای آزمون ناپذیر بی معنا ومهمل اند.
قضایای معنا دارقضایایی هستند که تک تک مفاهیم آن از راه تجربه قابل تحقیق اند.و تجربه همه مفاهیم
برای رسیدن به قطع و یقین ممکن نیست .پس ما به استقرا نا قص می رسیم.
یک مشکل دیگر
اثبات گرایان حلقه وین می گفتندظاهر معنا دار قضایای متافیزیک ناشی از مشکل زبان است.زیرا کلمات ما
دارای ابهاماتی هستند .پس باید زبانی بسازیم که فاقد ابهام باشد.و اگر بتوان زبان را بصورت یک دستگاه
اصل موضوعی در آورد .آن گاه همه جمالت آن در چارچوب این دستگاه قضایایی قابل اثبات خواهند بود.
کورت گودل
کورت کودل ریاضیدان اطریشی بود که با حلقه وین ارتباط داشت با بررسی هایش نشان دادکه ما در شناخت
نه با دستگاه های بسته بلکه با دستگاه های باز و نا تمام سرو کار داریم و همواره می توان پرسشی را طرح
کرد که با اتکا به اصول این دستگاه پاسخی نخواهد یافت.
پوپر
پور گزاره هارا بدو دسته تقسیم کرد:
-۱علمی
 -۲غیر علمی
اگر گزاره ای قابل آزمایش و قابل ابطال نباشدغیر علمی است  .مثل دو بعالوه دو می شود چهار .اما اگر
کسی بگوید همه کالغ ها سیاه هستند بمحض آن که یک کالغ غیر سیاه پیدا بشود این گزار باطل می
شود .پس علمی است.بنا بر این مشکل تسلسل و استقراي ناقص حل می شود.
انواع نظریه
 -۱علمی -تجربی
 -۲غیر علمی -غیر تجربی
نظریه های تجربی قابل رد کردن و غیر تجربی غیر قابل رد کردن هستند.
اولین ایراد به پوپر :قضایای جزئیه مثبته
وقتی می گوئیم بعضی ایرانی ها مسلمان اند.یک قضیه جزئیه مثبت است.این یک گزاره تحلیلی است  .بما
در مورد بعضی از ایرانی ها یک اطالعاتی می دهد .وهم موید معناست.
این قضیه تجربی است .پس ابطال پذیری مرز بین امر تجربی و غیر تجربی نیست.
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راه دوم آن ست که تمامی ایرانی هارا جمع کنیم تا ببینیم مسلمان هستند یا نیستند.خب اگر قرار باشد برای
تحقق معیار ابطال پذیری تمامی نمونه ها را آزمایش کنیم می رسیم به همان معضل حلقه وین.استقرائ
ناقص و باز بودن دستگاه ونا محدود بودن نمونه ها که دیگر امکان ابطال قضایای جزئيه وجود ندارد.
دومین ایراد
پوپر قضایای علمی و تجربی را یکی می گیرد.در حالی که یک امری می تواند علمی باشد اما تجربی نباشدو
برعکس مثل بعضی از مواد شیمیایی خاصیت رادیو اکتیو دارند.این گزاره قابل پژوهش و آزمون هست اما
قابل ابطال نیست.
راه نجات
اما اگر قضایای علمی را زیر مجموعه قضایای تجربی بگیریم و تعریفی دیگر از علم دهیم راه نجات پوپر پیدا
می شود .پوپر خود چنین می کند و می گوید:علم مجموعه ای از قضایای تجربی نیست بلکه دسته ای از
حدس و گمان متهورانه است که بصورت ادعا هایی کلی نسبت به واقعیت بیان می شود.
اما ماقبال در حلقه وین بررسی کردیم که قضایای کلی آزمون پذیر نیست  .چرا که آزمونش به استقرا ناقص
می انجامد.ولی ابطال پذیر هست .با اینکار بخش عظیمی از دانسته های انسانی از حیطه علم خارج می
شود تا نظریه پوپر نجات پیدا کند.
ابطال پذیری و راستی گزاره ها
پوپر می گوید معیار ابطال پذیری معیار راستی گزاره ها یا نظریه حقیقت نیست ..وبرای این کار باید معیار
دیگری جست.
سئوال:کارایی معیار ابطال پذیری مستقل از معیار حقیقت چیست؟
اگر ابطال پذیری کمکی به رسیدن ما به حقیقت نمی کند پس بچه کار می آید.
پوپر می گوید مارا از استقرا ناقص و تسلسل می رهاند.آزمون پذیری بما می گوید این قضیه علمی است و
ما کاری براست بودن آن نداریم.که وارد دور تسلسل شویم.زیرا با پیدا کردن یک نمونه خالف می توانیم یک
قضیه کلی را رد کنیم و نیازی به اثبات آن نداریم تا تسلسل پیش بیاید.
پوپر می گوید گزاره باطل شده یک قضیه شخصیه است .خب از کجا بفهمیم که این ابطال درست بوده
است .پوپر می گوید با کمک فرضیه مبطل.یعنی چه؟یعنی قواعدی را بکار بگیریم که این امر راباطل اعالم
کنیم که به آن فرضیه مبطل می گویند.
شروع تسلسل:یک اشکال
مثالمی گوئیم :فرضیه :الف؛ باطل است.توسط قضیه شخصیه ؛ب
فرضیه ابطال پذیر؛پ این ابطال را تائید می کند
نظریه؛پ چرا ابطال پذیر است.چون می تواند توسط؛ت-ابطال شود
وپذیرش این ابطال نیازمندفرضیه ابطال پذیر دیگر علی غیرالنهایه است.
واین یعنی دور باطل.
اشکال دیگر
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اگر بپذیریم که می شود فرضیه باطل شده ای را بکمک فرضیه های متمم نجات داد .پس بار دیگر وارد دور
تسلسل می شویم..
باید در این مورد بدو مسئله توجه کرد
-۱باطل کردن یک گزاره در یک سیستم باز این امکان را مطرح می کند که در زمان و مکانی دیگر این گزاره
تایید شودو این دچار شدن به استقرای ناقص است.
پس باید این ابطال پذیری در نظامی بسته صورت بگیرد .حال آن که ما با علم در جهانی باز روبروئیم.
-۲قضیه مبطل واجد مفاهیمی ست که باید اعتبار کلی داشته باشدو اعتبار کلی حاصل تجربه ایست که در
یک قضیه کلیه بیان می شود .و ما باز وارد دور تسلسل سابق می شویم ؛استقرای ناقص.
اشکال دیگر
قانون علیت
الزمه امکان ابطال اعتراف به رابطه ع ّلی در قوانین علمی است؛رابطه علت و معلول.
این قانون هم عام است وهم برای همه امور جبری است.ابطال گرایی منوط و ملزم به پذیرش اصل علیت
است.زیرا بدون آن شرایط عینی و ذهنی ابطال ممکن نیست.
پوپر مدعی است اصل علیت را از قلمرو علم بیرون رانده است.
ملزومات ابطال
شرایط عینی:عینیت رابطه استشرایط ذهنی:بیان رابطه به زبان روشن استاشکال دیگر:بیرون راندن حصر منطقی
حصر منطقی چیست
گزاره ایست که وقوع و عدم وقوع یک رویداد را همزمان اعالم می کند
مثال؛فردا یا باران می بارد یا نمی بارد
این گزاره قابل ابطال نیست.
پوپر می گوید این گزاره خبری در مورد واقعیت را بما نمی گوید.این همان گویی است .پس ابطال پذیر
نیست.پس خارج از علم است.
گزاره این همان گویی یعنی چه
پوپر گزاره هارا به سه دسته تقسیم می کند:
-۱گزاره های منطقی که بدیهی هستند.و ابطال ناپذیرند.به آن گزاره های همان گویانه می گویند؛منطق و
ریاضیات.
-۲گزاره های علمی و تجربی که ابطال پذیرند.
-۳گزاره های غیر علمی :اخالق و فلسفه ومتافیزیک
اشکال دیگر
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اگر علمی و تجربی را یکی بگیریم می توانیم این گزاره را رد کنیم:فردا یا باران می بارد یا نمی بارد.اما اگر این کار را بکنیم تکلیف ما با علم منطق و ریاضی چه می شود  .که گزاره های آن هابشکل غیر
تجربی وتنها از طریق تحقیق در رونداستدالل آشکار می شود.
اما اگر بگوئيم :علم به دو بخش تقسیم می شود :تجربی و غیر تجربی  .تکلیف مان با این قضیه جزئيه چه
می شود:بعضی هورمون ها سرطانزا هستند .که گزاره ایست ابطال ناپذیر.
حاال اگر گزاره باران را بدینگونه بیان کنیم چون قابل ابطال می شود گزاره ای علمی تلقی می شود.
مثال:فردا به احتمال  ۷۰درصد باران می بارد و به احتمال  ۳۰در صد نمی بارد.
که این یک تغییر نحوی است.
مثالی دیگر:علت بیماری فالن یا الف است یا ب یا ،ت
ساختمان نحوی این جمله دال بر حصر منطقی است.و ابطال پذیر نیست  .آیامی توان گفت تجربه پذیر هم
نیست
مثال دیگر :نوریا موج است یا ذره .که حصر منطقی است.آیا چون ابطال پذیر نیست می توان گفت علمی و
تجربی هم نیست.
آیا فیزیک کوانتوم خارج از علم است
مثالی دیگر:هر انسانی فانی است.
آیا این یک گزاره علمی است و بتبع علمی بودنش قابل ابطال است .والزمه ابطالش پیدا کردن یک انسان که
فانی نیست .در گذشته که نبوده است در حال هم که نمونه ای نداریم پس باید موکول بکنیم به آینده ای نا
معلوم که انسانی پیدا بشود که فانی نباشد.
اما طبق قانون ابطال پذیری احکامی که تجربه مبطل را به شرایطی نا معلوم حواله می کنندعلمی نیست  .پس
تکلیف این گزاره چه می شود.
جایگاه معیار ابطال پذیری
سئوالی که مطرح می شود اینست که:راستی و حقانیت ابطال پذیری را چگونه می توان سنجید:
آیا صحت آن مربوط است به بداهت منطقیآیا صحت آن مربوط است به کارآیی آنآایا صحت آن مربوط است به مسئله ای که قرار است حل کند .وآیا از عهده آن برآمده است یا نهآیا معیار ابطال پذیری به حوزه فلسفه تعلق دارد .که امکان ابطالش نیست.نقد آرا پوپر
-۱روش شناختی او دقیق وروشن نیست.و یک نمونه عملی از پیاده شدن روشش ارائه نداده است
 -۲اصل عقالنیت او نیزواضح نیست.
خالصه کنیم
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در رد و تایید روش پوپرمی توان دالیل دیگری شمرد  .اما در آخر بدین جا می رسیم که روش ابطال پذیری
پوپر آن گونه نیست که او ادعا می کند که اوست که حرف آخر را زده است.روش پوپر مثل هر روش دیگر
ضعف ها و قوت هایی دارد.همان طور که در بررسی های انجام شده مرور کردیم محدودیت هایی دارد.
اهمیت پوپر
پس اهمیت پوپر در چیست.
پوپر یک فیلسوف در نحله پوزیتیویست های منطقی است  .از نظر سیاسی هم لیبرال است .جامعه آرمانی او
انگلیس است  .نقد هایی هم بمارکسیسم دارد.جز این در روش شناسی هم نظراتی دارد.تمامی دارو ندار
اوهمین است.
در نوشته هایش خودرا روزگاری نزدیک به مارکسیسم می داند .وقتی  ۱۵سال سن داشته است  .و در ۱۷
سالگی از مارکسیسم و فرویدیسم و اندیشه های آدلر ناخرسندی نشان می دهد.
این حرف ها را اگر جدی بگیریم می فهمیم که سطح برخورد او با مارکسیسم چه بوده است.فهم و نقد
مارکس و فروید و آدلر ،سه غول اندیشه و عمل آن هم برای یک بچه  ۱۵ساله بیشتر بیک شوخی شبیه است تا
حرفی که بتوان بدان اتکا کرد .
پوپروقتی هم می خواهد مارکسیسم را نقد کند هیستوریسیسم را نقد می کند  .بدترین و غلط ترین برداشت
از مارکسیسم را.
ووقتی به نقد سیاسی جوامع می رسد جوامع بسته اروپای شرقی را که نظام هایی بروکراتیک با سرمایه
داری دولتی بودند را بعنوان جوامع سوسیالیستی می گیرد و نقد می کند.
کمونیسم بورژایی
ما در نقد تاریخی گری و جوامع بسته اروپای شرقی با پوپر زاویه زیادی نداریم.جوامع بسته اروپای شرقی
یک سرمایه داری دولتی بودند که رو بنای آن دیکتاتوری بود .و سوسیالیسم آنها یک سوسیالیسم بورژایی
بودکه ربطی به سوسیالیسم کارگری نداشت.جامعه سوسیالیستی جامعه ای است که در آن کار مزدی و
مالکیت خصوصی لغو شده است و تولید و مصرف در خدمت انسان و برای انسان است.و ربطی به مالکیت
دولتی بر ابزار تولید ندارد.
مشکل پوپر در آنست که این جوامع را الگوی سوسیالیسم می گیرد ورد می کند.
علمی بودن مارکسیسم
.مارکسیسم علم نیست .اگر منظورمان از علم علوم دقیقه مثل فیزیک و شیمی باشد.
انگلس در مرز بندی آنچه او و مارکس از سوسیالیسم مرادشان بود باآن چه قبل از آن ها بود سوسیالیسم
علمی را ابداع کرد  .اما منظورش چیزی مثل علوم دقیقه نبود.
مارکسیسم یک جنبش طبقاتی است  .مربوط است بیک طبقه مشخص .که می خواهدهم بورژازی را از
صحنه تاریخ بروبد و هم توده و طبقه را از الی و لجن اعصار پاک کند.
مارکسیسم و دترمینیسم
دترمینیسم یا جبر گرایی نوعی باور به تعیین پیشاپیش از سرنوشت انسانی است.
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فلسفه کمونیستی فلسفه پراتیک است .تبین جهان برای تغیییر جهان .فاعل این تغیییر انسان است.انسانی که
اراده می کند شرایط اقتصادی و اجتماعی که اورا احاطه کرده است تغییر بدهد.
اما دیدگاه دترمینیستی نتیجه تاریخ را اجتناب ناپذیر می داند.اراده در برابر سرنوشت و تقدیر قرار می گیرد.
دیدگاه دترمینیستی مارکسیسم را جنبشی می داندکه قرار است تاریخ را به آنچه برایش مقدر است
برساند.سوسیالیسم را نتیجه مقدر تاریخ می داند .این دیدگاه نقش انسان ونقش پراتیک انسانی را در شکل
دادن به حوادث تاریخی رد می کند .در حالی که قانونمندی های حاکم بر روند حوادث یک قانون مندی کور
نیست .قانون مندی است که به کمک یک انسان زنده بجلو می رود
قرار نیست جوامع خود بخود و اتوماتیک وار کمونیست شوند.

مروری بر منطق صوری
برای فهم آنچه که پوپر و یا منتقدین پوپر می گویند باید مروری داشته باشیم بر منطق صوری  .چرا که جدال
در آن میدان صورت می گیرد.
قضیه یا گزاره
گفتاری است که احتمال صدق یا کذب آن می رود
قضیه صادقه
گفتار با واقع مطابقت داشته باشد
قضیه کاذبه
گفتار با واقع مطابقت نداشته باشد
اقسام قضیه
-۱حملی
 -۲شرطی
در قضیه حملی چیزی بدون هیچ شرطی به چیز دیگر اسناد داده می شود.علی خوشبخت است.
در قضیه شرطی :نسبتی را می دهیم یا می گیریم بشرط تحقق نسبتی دیگر.اگر علی دانشمند
است .خوشبخت است .
موضوع و محمول
یک قضیه از سه قسمت درست می شود
-۱موضوع:آن جز قضیه است که جز دیگر به آن اسناد داه می شود .طال در قضیه طال فلز است  .طال
موضوع است
-۲محمول:آن جز قضیه است که به جز دیگر اسناد داده می شود.فلز بودن که به طال اسناد داده می شود.
-۳رابطه :که موضوع ومحمول را بهم وصل می کند.
اقسام قضیه حملی
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قضیه حملی از آانجا که به سه جز تقسیم می شود:
موضوع
محمول
و رابطه.
تقسیمات آن نیز باعتبار همین سه جز تقسیم بندی می شود:
 -۱تقسیم قضیه به اعتبار موضوع:
شخصیه:موضوع آن جزیی است.علی ساعی استطبیعیه:موضوع آن کلی است.طبیعت و ماهیت آن موضوع مراد است.انسان کلی است.مهمله:قضیه ای است که مراد ازموضوع در آن افرادند اما کمیت ذکر نمی شود.دانشجویان به کالسحاضرشدند.
محصوره :که قضیه ایست که در آن کمیت افراد ذکر شده باشد .بعضی مرغان مهاجرندتقسیم قضیه حملی باعتبار محمول:
قضیه معدوله .:اگر ادات سلب بر سر محمول در آید .پرویز نا بیناست.قضیه محصله:اگر محمول عاری از ادات سلب باشد .قضیه را محصله یا بسیط می گویند.
تفسیم قضیه باعتبار رابطه
موجبه:محمول برای موضوع اثبات می شودسالبه:به سلب محمول برای موضوع حکم می شود.قضایای شرطی
در قضایای شرطی حکم به نسبتی می شود بشرط نسبت دیگر
وخودبردوقسم است:
شرطی متصل:در آن حکم می شودبه ثبوت یا سلب نسبتی بفرض ثبوت یا سلب نسبتی دیگر.هر انسانیحیوانی است
شرطی منفصل:در آن به جدایی و انفصال دو یا چند نسبت حکم داده می شود.هر زاویه ای یا قایمه استیا حاده یا منفجره است
اقسام قضیه منفصله
خود بر سه قسم است:
حقیقیه :که حکم بر انفصال بین دو امر شده است که هم ارتفاع وهم اجتماع آن محال است .حکم بهانفصال بین دو نقیض.هر عدد یا زوج است یا فرد.محال است که عددی هم زوج باشد وهم فرد.و محال است
نه زوج باشد نه فرد.
مانعه الجمع:حکم به عناد بین دو امر شده است که اجتماع آن ها محال است..مثلث یا متساوی االضالعاست یا قائم الزاویه.
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مانعه الخلو:در آن حکم به عناد بین دو چیز شده است که اجتماع آن ها ممکن است اما نبود هردو محالاست.زید یا دردریاست یا غرق نمی شود.اجتماع ممکن است  .زید هم در دریا باشد هم غرق نشود  .اما
ممکن نیست در دریا نباشد اما غرق شود.
عکس و عکس مستوی چیست:
عکس عبارت است از این است که موضوع را محمول کنیم و محمول را موضوع.هیچ نشخوار کننده ای
گوشتخوار نیست .عکس آن :هیچ گوشتخواری نشخوار کننده نیست
تعریف تقابل
دو قضیه را در صورتی متقابل گویند که به سلب و ایجاب مختلف باشند.ودر موضوع ومحمول متحد.پس
هرگاه کیف قضیه ای را تغییر دهیم بدون تغییر موضوع ومحمول قضیه ای که بدست می اید متقابل نخستین
است.
اقسام تقابل
تقابل بر سه قسم است
تناقض :دو قضیه که هم در کیف متضادند و هم در کمتضاد:دو قضیه که که در کم )کمیت(-یکی هستند اما در کیف)کیفیت (مختلفند.داخل در تحت تضاد بودن:دو قضیه هستندممکن است هر دو صادق باشند اما محال است هر دو کاذبباشند
حجت یا استدالل
نخستین معلوماتی که در ذهن حاصل می شود احساسات و ادراکات است.
این احساسات بر اثر تکرار در ذهن باقی می مانند و تشکیل صورت های جزئی را می دهد.؛ایماژ.
پیوند این صورت ها تبدیل به حکم می شود.
بتدریج ذهن از بهم پیوسنت این حکم ها احکام تازه را کشف می کند و به استدالل می رسد
اقسام استدالل
قیاس :وقتی ذهن از قضایای کلی به جزئی می رسداستقرا:از طریق قضایای جزئی بطریق تعمیم به قضایای کلی می رسدتمثیل:حکمی راکه در باره چیزی محقق است به چیز دیگری که از جهتی با آن همانند است سرایت دهیم.استقرا:
استقراتام :افراد مورد نظر محدود است و هریک جدا جدا مورد برسی قرار می گیرند .وحکم کلی صادر می
شود
استقرا ناقص:وقتی افراد مورد نظر نا معدود است .وما تنها تعدادی ازآن ها را مورد برسی قرار می دهیم و
حکم کلی صادر می کنیم .اما از نظر منطقی امکان پیدا شدن موردی هست که این حکم کلی را نقض کند.
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تمثیل چیست
تمثیل یا استدالل تمثیلی حجتی است که درآن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می
کنند .بعبارت دیگر وقتی دو چیز وجه شباهتی داشته باشندحکم می کنیم که در نتیجه آن وجه اشتراک نیز
همانند خواهند بود .کره مریخ مانند زمین اب و هوا دارد پس مثل زمین دارای موجودات زنده است.
قیاس
مهم ترین شکل استدالل در منطق صوری است.
قیاس قولی است فراهم آمده از چندقضیه بنحوی که از آن قول ذاتا اقوال دیگری الزم آید.مثال وقتی می
گوئیم هوا جسم است و هر جسمی دارای وزن است.قضیه ای که نتیجه می شود این است:هوا دارای وزن
است.
قیاس بر دو قسم است:
-۱قیاس اقترانی:قیاسی است که عین نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در مقدمات مذکور نباشد.گاو علفخوار
است—-هر علفخواری دارای ادرار قلیایی است .پس :گاو دارای ادرار قلیایی است
قیاس استثنایی:عین نتیجه یا نقیض آن بالفعل در مقدمات مذکور باشد.اگر این مایع اسید است رنگ تورنسل
را قرمز می کند—لیکن اسید است .پس :رنگ تورنسل را قرمزمی کند
مواد مختلف قیاس
-۱محسوسات
-۲تجربیات
-۳اولیات
-۴متواترات
-۵قضایای که حد وسط آنها با آنهاست
-۶حدسیات
-۷مقبوالت
-۸وهمیات
-۹مشهورات
-۱۰مشبهات
-۱۱مظنونات
-۱۲مسلمات
-۱۳مصادرات
-۱۴مخیالت
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جنبش باب
چند نکته:
-۱جƒنبش بƒاب کƒه از آن بƒهعƒنوان »ظƒهور بƒاب ،فƒتنه بƒاب« یƒاد مƒیشƒود آخƒریƒن جƒنبش قƒرون وسƒطایƒی مƒا اسƒت
که تالش کرد دوران جدیدی را در ایران آغاز کند که ناموفق بود.
-۲در جƒƒامƒƒعه بƒƒه غƒƒایƒƒت عƒƒقب افƒƒتاده قƒƒاجƒƒار شƒƒایƒƒد راه دیƒƒگری جƒƒز مƒƒذهƒƒب نƒƒبود تƒƒا دیƒƒوارهƒƒای پƒƒوسƒƒیده ارتƒƒجاع و
فئودالیسم قاجار را فرو بریزد.
-۳احƒساس تƒغییر کƒه در ظƒهور قƒریƒب الƒوقƒوع امƒام دوازدهƒم شƒیعیان خƒود را نƒشان داد بƒرای رهƒبران فƒکری ایƒن
ج ƒƒنبش )ش ƒƒیخ اح ƒƒمد اح ƒƒسائ ƒƒی ،س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم رش ƒƒتی و ب ƒƒاب( آن ق ƒƒدر م ƒƒبهم و ن ƒƒاروش ƒƒن ب ƒƒود ک ƒƒه در الب ƒƒالی ش ƒƒعاره ƒƒای
مƒذهƒبی گƒم شƒد و آن هƒا فƒرامƒوش کƒردنƒد کƒه هƒدف و راه بƒرون رفƒت از جƒامƒعۀ عƒقب افƒتاده قƒاجƒار سƒاخƒت یƒک مƒذهƒب
جدید نیست.
-۴اگƒر در اروپƒا رفƒرم در مƒذهƒب مƒوفƒق شƒد بƒه خƒاطƒر آن بƒود کƒه ایƒن رفƒرم هƒمزمƒان و هƒم سƒو بƒود بƒا تƒغییراتƒی کƒه
در ساخت صورت می گرفت.
بƒورژوازی در سƒاخƒت جƒامƒعه )اقƒتصادی و سƒیاسƒی( وارد شƒده بƒود و روز بƒه روز قƒویƒتر مƒیشƒد و مƒیخƒواسƒت
سهم بیشتری در سیاست و اقتصاد داشته باشد پروتستانیسم بر چنین بستری شکل گرفت و جلو رفت.
اما در ایران ساخت همچنان و به تمامی در اختیار فئودالیسم بود.
-۵اگƒƒر امƒƒیرکƒƒبیر بƒƒه عƒƒنوان یƒƒک رفƒƒرمیسƒƒت اشƒƒرافƒƒی هƒƒم سƒƒو مƒƒی شƒƒد بƒƒا جƒƒنبش بƒƒاب ،بƒƒه عƒƒنوان یƒƒک رفƒƒرمیسƒƒت
مƒذهƒبی ،شƒانƒس بƒسیاری بƒرای تƒغییر در ایƒران بƒود .امƒا ایƒن دو جƒریƒان بƒه جƒای تƒقویƒت یƒکدیƒگر در مƒقابƒل یƒکدیƒگر
قرار گرفتند و هر دو سرکوب شدند.
-۶جنبش باب به شکل زودهنگامی پا بر خشت زایمان گذاشت .و در واقع جنبش هفت ماهه به دنیا آمد.
بƒاب در مƒرحƒله نخسƒت جƒنبش دسƒتگیر و زنƒدانƒی شƒد .نƒبود بƒاب بƒه عƒنوان رهƒبر فƒکری و عƒملی جƒنبش ،نƒهضت
را به شکل زودرسی وارد فاز رادیکالیسم کرد.
قیام های مسلحانه زودهنگام )قلعه طبرسی ،زنجان و قزوین( ،سرنوشتی جز شکست نداشت.
-۷نخسƒƒتین اشƒƒتباه بƒƒاب آن بƒƒود کƒƒه در مƒƒرحƒƒله نخسƒƒت تƒƒبلیغ بƒƒاعƒƒث وحشƒƒت روحƒƒانƒƒیت شƒƒد .بƒƒاب نƒƒمی بƒƒایسƒƒت تƒƒا
زمانی بسیار روحانیت را به وحشت و عکس العمل وادارد.
بƒƒاب بƒƒایƒƒد در حƒƒد هƒƒمان بƒƒاب بƒƒودن تƒƒوقƒƒف مƒƒی کƒƒرد .خƒƒود را نƒƒایƒƒب و دری بƒƒهسƒƒوی امƒƒام غƒƒایƒƒب اعƒƒالم مƒƒی کƒƒرد.
چƒیزی کƒه بƒا بƒاور مƒردم و بƒاور کƒلی روحƒانƒیت شƒیعه هƒم خƒوانƒی داشƒت .بƒاب بƒایƒد روحƒانƒیت را بƒه سƒه شƒقه مƒی
کرد:
 -۱یک جناح راباید جذب می کرد
 -۲شقه دوم را بیطرف می کرد و
 -۳با شقه سوم زمانی وارد جدال میشد که از عده و ُع ّده کافی برخوردار باشد.
-۸اشƒتباه دوم بƒاب درگƒیر شƒدن بƒا حƒکومƒت بƒود .بƒایƒد در نƒبرد او بƒا روحƒانƒیت شƒیعه حƒکومƒت را بƒی طƒرف مƒی
کƒƒرد .حƒƒکومƒƒت بƒƒایƒƒد احƒƒساس مƒƒی کƒƒرد کƒƒه جƒƒنبش بƒƒاب بƒƒرعƒƒلیه بƒƒرج و بƒƒاروی اسƒƒتبداد فƒƒئودالƒƒی قƒƒاجƒƒار نیسƒƒت .و
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در زمانی سروقت حکومت می رفت که ترتیب روحانیت را داده بود.
-۹بƒƒاب بƒƒایƒƒد در هƒƒمان دسƒƒتگیری نخسƒƒتین در بƒƒوشهƒƒر عƒƒقب مƒƒی نشسƒƒت و بƒƒا گسƒƒترش تƒƒشکیالت مƒƒخفی خƒƒود
تالش می کرد در جایی حکومت را درگیر کند که جرئت نکند به او دست بزند.
-۱۰اشƒتباه سƒوم بƒاب آوردن کƒتاب بƒه زبƒان عƒربƒی بƒود .زبƒانƒی کƒه او بƒه درسƒتی از زیƒروبƒم آن مƒطلع نƒبود .هƒمان
نƒƒکته ای کƒƒه مƒƒخالƒƒفنیش بƒƒر آن انگشƒƒت مƒƒی گƒƒذاشƒƒتند .اگƒƒر پƒƒیامƒƒبر اسƒƒالم قƒƒرآن را بƒƒه زبƒƒان عƒƒربƒƒی آورد نƒƒه بƒƒه
خاطر آن بود که خدا عرب بود .بلکه مخاطبین او عرب بودند .پس باید به زبان همان ها سخن می گفت.
در حƒالƒی کƒه بƒاب و مƒخاطƒبین بƒاب فƒارسƒی زبƒان بƒودنƒد ومƒی بƒایسƒت بƒه زبƒان فƒارسƒی سƒخن بƒگویƒد و کƒتابƒها و
آیات به همان زبان نازل شود .تا خدای باب متهم به بیسوادی و بلد نبودن صرف و نحو نشود.
-۱۱عرصه بررسی ما جنبش باب است .از آغاز تا ترور ناصرالدین شاه
ومهاجرت بابیان ،و تبدیل نهضت باب به یک نهاد مذهبی از حیطه بررسی ما خارج است.
-۱۲تƒƒبدیƒƒل شƒƒدن نƒƒهضت بƒƒاب بƒƒه دیƒƒن بƒƒهائƒƒیت را بƒƒایƒƒد در تƒƒغییر شƒƒرایƒƒط و مƒƒحیط دیƒƒد .شکسƒƒت نƒƒهضت بƒƒاب را
باید در دو محور اساسی بررسی کرد:
نخسƒƒ ƒت آنƒƒ ƒکه ایƒƒ ƒن جƒƒ ƒنبش بƒƒ ƒه عƒƒ ƒنوان پƒƒ ƒیشقراول فƒƒ ƒکری بƒƒ ƒورژوازی ،پƒƒ ƒایƒƒ ƒگاه مƒƒ ƒناسƒƒ ƒب و قƒƒ ƒدرتƒƒ ƒمندی در سƒƒ ƒاخƒƒ ƒت
اقتصادی نداشت.
دوم آنکه هم سویی و هم نوایی دو نهاد استبداد و سنت ،نهضت را در مرحله آغازین آن در نطفه خفه کرد.
پƒس دیƒگر رادیƒکالƒیسم بƒاب بƒایƒد جƒای خƒود را بƒه آمƒوزههƒای پƒراگƒماتƒیسمی بƒهاءالƒه مƒی داد تƒا بƒا تƒبدیƒل نƒهضت
انقالبی بابیه به آموزههای یک مذهب غیرسیاسی به حیات خود ادامه دهد.
شیخی گری
بƒنیاد فƒکری نƒهضت بƒاب از آن شƒیخ احƒمد احƒسائƒی اسƒت شƒیخ احƒمد هƒمزمƒان بƒا فƒتح عƒلی شƒاه بƒود در کƒربƒال
زندگی میکرد و آراسته به زهد ،بیان نیکو و هوش فراوان بود.
ش ƒƒیخ اح ƒƒمد در اص ƒƒول دی ƒƒن ش ƒƒیعه اص ƒƒالح ƒƒات ƒƒی ان ƒƒجام داد .از اص ƒƒول پ ƒƒنج گ ƒƒان ƒƒه ت ƒƒوح ƒƒید ،ن ƒƒبوت ،م ƒƒعاد ،ع ƒƒدل و
امامت ،عدل و معاد را حذف کرد.
شƒƒیخ بƒƒر ایƒƒن بƒƒاور بƒƒود کƒƒه نƒƒمی تƒƒوان یƒƒکی از صƒƒفات خƒƒدا را بƒƒر دیƒƒگر صƒƒفات او تƒƒرجƒƒیح داد .چƒƒرا کƒƒه تƒƒمامƒƒی
ص ƒƒفات خ ƒƒداون ƒƒد ه ƒƒم ع ƒƒرض ه ƒƒمان ƒƒد .و ب ƒƒرت ƒƒر ش ƒƒمردن ی ƒƒک ص ƒƒفت ب ƒƒر دی ƒƒگر ص ƒƒفات ج ƒƒای ƒƒز نیس ƒƒت .و دو دی ƒƒگر م ƒƒعاد
روحانی است نه جسمانی و از آن به عنوان »هور قلیایی« نام می برد.
نظریه مهم :حول امام زمان
امƒا مƒهمتریƒن نƒظریƒه شƒیخ احƒمد پƒیدا شƒدن امƒام زمƒان در کƒالƒبد دیƒگر بƒود .شƒیخ احƒمد بƒرخƒالف نƒظر جƒمهور عƒلمای
شƒیعه کƒه بƒر ایƒن بƒاور بƒودنƒد امƒام زمƒان دوازدهƒم بƒه نƒام مهƒدی در غƒیبت بƒه سƒر مƒی بƒرد تƒا روز مƒوعƒود امƒام حƒی و
حƒƒاضƒƒر اسƒƒت و ایƒƒن حƒƒضور یƒƒک حƒƒضور جƒƒسمانƒƒی اسƒƒت امƒƒا شƒƒیخ احƒƒمد بƒƒر ایƒƒن بƒƒاور بƒƒود کƒƒه حƒƒضرت مهƒƒدی بƒƒه
عƒالƒم هƒور قƒلیا رفƒته اسƒت و عƒالƒم هƒور قƒلیا در نƒزد او عƒالƒم ارواح بƒود نƒه عƒالƒم اجƒسام .هƒمین نƒظریƒه بƒعدهƒا در نƒزد
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باب به پایه اصلی کار او تبدیل شد.
پیروان شیخ احمد را با همین باورها شیخیه و مخالفین آنها را »متشرعین« می گفتند.
سید کاظم رشتی
شƒیخ احƒمد در سƒال ۱۲۴۲هجƒری ُƒمƒرد و سƒید کƒاظƒم رشƒتی جƒانƒشین او شƒد .سƒیدکƒاظƒم در مƒدت ۱۷سƒال نƒظریƒات
استاد خود را گسترش داد.
نظریه مهم :رکن رابع
سƒƒیدکƒƒاظƒƒم بƒƒر ایƒƒن بƒƒاور بƒƒود کƒƒه ارتƒƒباط مƒƒردم بƒƒا خƒƒدا نƒƒیازمƒƒند یƒƒک مƒƒیانƒƒجی اسƒƒت )پƒƒیامƒƒبر( .و هƒƒمین نƒƒیاز در مƒƒورد
رابطه مردم است با امام زمان .این میانجی در نزد او جانشین ویژه و رکن رابع بود.
سلسله مراتب مذهبی سیدکاظم به این شرح بود:
 -۱خدا،
 -۲پیامبر،
 -۳امام
 -۴جانشین ویژه امام یا رکن رابع
سه انشعاب در شیخیه
سƒƒیدکƒƒاظƒƒم ُمƒƒرد و جƒƒانƒƒشین بƒƒرای خƒƒود تƒƒعیین نƒƒکرد چƒƒرا کƒƒه ظƒƒهور امƒƒام را نƒƒزدیƒƒک مƒƒی دیƒƒد .پƒƒس بƒƒه شƒƒاگƒƒردان خƒƒود
گفت بگردید تا امام را پیدا کنید.
پس هوادران او سه شقه شدند:
 .1کریم خانی
-۲شیخی
-۳بابی
کƒریƒم خƒانƒی پƒدرش حƒاکƒم کƒرمƒان و پسƒرعƒموی فƒتح عƒلی شƒاه بƒود بƒه کƒربƒال رفƒت و در مƒحضر سƒیدکƒاظƒم حƒضور
یافت بعد از مرگ او مدعی جانشینی او شد و فرقه کریم خانی را درست کرد.
یƒکی دیƒگر از شƒاگƒردان سƒیدکƒاظƒم مƒیرزا شƒفیع تƒبریƒزی بƒود کƒه او نƒیز مƒدعƒی ایƒن مƒقاوم بƒود .و خƒود را شƒیخی
نامید.
سه مرکز مهم:
 -۱کرمان
 -۲تبریز
-۳شیراز
کریم خانی و پیروانش در کرمان بودند و میرزا شفیع در تبریز و در شیراز سیدعلی محمد شیرازی بود.
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زمینه های عینی ظهور
زم ƒƒینه ه ƒƒای ذه ƒƒنی را ش ƒƒیخ اح ƒƒمد اح ƒƒسائ ƒƒی و س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم رش ƒƒتی آم ƒƒاده ک ƒƒرده ب ƒƒودن ƒƒد و س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم ن ƒƒیز در آخ ƒƒری ƒƒن
روزهای حیاتش از آمدن امام غایب خبر داد و از شاگردانش خواست که او را پیدا کنند.
بƒƒه هƒƒمین خƒƒاطƒƒر عƒƒده ای از شƒƒاگƒƒردان سƒƒیدکƒƒاظƒƒم در مسجƒƒد کƒƒوفƒƒه دسƒƒت بƒƒه اعƒƒتکاف زدنƒƒد و از خƒƒدا خƒƒواسƒƒتار
ظهور امام زمان شدند.
در میان معتکفین دو چهره برجسته بودند که بعدا ً فرد شماره  ۱و ۲جنبش بابیه شدند:
-۱سیدعلی محمد شیرازی
-۲مالحسین ُبشیر ُویه ای.
ظهور باب
سƒیدعƒلی محƒمد شƒیرازی بƒه شƒیراز آمƒد و بƒه »مسجƒد نƒو« رفƒت .در آنجƒا بƒود تƒا مƒالحƒسین بƒشیرویƒه ای بƒه هƒمراه
عƒƒده ای دیƒƒگر بƒƒرای یƒƒافƒƒنت امƒƒام غƒƒایƒƒب بƒƒه شƒƒیراز آمƒƒدنƒƒد .و سƒƒیدعƒƒلی محƒƒمد بƒƒعد از سƒƒه روز گƒƒفتوگƒƒو او را مƒƒتقاعƒƒد
کرد که او همان امام غایب است.
نخستین دستگیری
سƒیدعƒلی محƒمد تƒبلیغ خƒود را در بƒوشهƒر عƒلنی کƒرد کƒه مƒورد اعƒتراض عƒلما قƒرار گƒرفƒت .پƒس بƒه دسƒتور حƒاکƒم فƒارس
ح ƒƒسین خ ƒƒان دس ƒƒتگیر و ب ƒƒه ش ƒƒیراز م ƒƒنتقل ش ƒƒد .در ش ƒƒیراز در ج ƒƒلسه ای ب ƒƒا دی ƒƒگر ع ƒƒلما روب ƒƒه رو ش ƒƒد .و ب ƒƒعد از آن
جƒلسه بƒه چƒوب بسƒته شƒد ،در کƒوی و بƒازار گƒردانƒده شƒدو بƒا صƒورتƒی سƒیاه و در بƒاالی مƒنبر مƒجبور شƒد تƒوبƒه کƒند.
این واقعه در سال  ۱۲۶۱اتفاق افتاد و باب خانه نشین و تحت نظر قرارگرفت.
نخستین اشتباه
سƒیدعƒلی محƒمد بƒایƒد از ایƒن دسƒتگیری ،مƒواجƒه ،شƒکنجه و گƒرفƒنت تƒوبƒه نƒامƒه پƒی مƒی بƒرد کƒه بƒا چƒه نƒیروهƒایƒی رو در
رو است .پس باید دست به یک عقب نشینی حساب شده می زد.
و مƒتوجƒه مƒی شƒد کƒه شƒرایƒط بƒه نƒفع تƒبلیغ عƒلنی او نیسƒت .بƒایƒد بƒا شƒکل دادن بƒه تƒشکیالتƒی مƒخفی ،هسƒته هƒای
اولیه حزب خود را در سراسر ایران گسترش می داد.
زمƒانƒی بƒایƒد ایƒن تƒبلیغ عƒلنی مƒی شƒد کƒه حƒکومƒت بƒفهمد دسƒتگیری او مسƒتلزم هƒزیƒنه هƒایƒی اسƒت و یƒا بƒا خƒروج
از ایران خود را از تیررس حکومت و روحانیت خارج می کرد .اما سیدعلی محمد چنین نکرد.
فرار به اصفهان
شƒیوع وبƒا در فƒارس بƒه مƒنوچهƒر خƒان گƒرجƒی مƒعتمدالƒدولƒه والƒی اصƒفهان فƒرصƒت داد تƒا سƒیدعƒلی محƒمد را مƒخفیانƒه
بƒƒه اصƒƒفهان مƒƒنتقل کƒƒند .و بƒƒاب را تƒƒحت حƒƒمایƒƒت خƒƒود بƒƒگیرد .امƒƒا بƒƒعد از  ۶مƒƒاه درگƒƒذشƒƒت و بƒƒرادرزاده اش بƒƒاب را
طرد کرد و علما طی نامه به میرزاآغاسی خواستار برخورد با باب شدند.
زندان چهریق
شکایت آخوندهای اصفهان و همسویی حاکم با آن ها به زندانی شدن باب در قلعه چهریق منجر شد.
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حروف حی
سیدکاظم دو عالمت برای یافنت امام غایب گذاشته بود:
-۱رمزگشایی از کتب او
-۲تفسیر جدیدی بر سوره کوثر
بƒƒاب تƒƒفسیری بƒƒر سƒƒوره کƒƒوثƒƒر نƒƒوشƒƒته بƒƒود و آنƒƒرا معجƒƒزه خƒƒود مƒƒی دانسƒƒت .در بƒƒرخƒƒورد مƒƒالحƒƒسین بƒƒشیرویƒƒه ای
بƒƒاب رمƒƒوز کƒƒتب سƒƒیدکƒƒاظƒƒم را گƒƒشود و تƒƒفسیر سƒƒوره کƒƒوثƒƒر را بƒƒه او ارائƒƒه داد مƒƒالحƒƒسین و بƒƒعد هƒƒمراهƒƒانƒƒش بƒƒه او
ایƒمان آوردنƒد .کƒه بƒعدا ً بƒه  ۱۸نƒفر رسƒیدنƒد.و  ۱۸در حƒروف ابجƒد مƒیشود حƒی )»ح «بƒرابƒر اسƒت بƒا عƒدد ۱۰و » ی
« بƒرابƒر اسƒت بƒا عƒدد  (۸و بƒاب آن هƒا را حƒروف حƒی مƒی نƒامƒید کƒه در واقƒع کƒمیته مƒرکƒزی حƒزب او بƒه حƒساب مƒی
آمدند.
تقدس عدد ۱۹
عƒƒدد  ۱۹در نƒƒزد بƒƒاب جƒƒزء اعƒƒداد مƒƒقدسƒƒه بƒƒود ۱۸ .هƒƒوادار او بƒƒا خƒƒود او مƒƒی شƒƒد  .۱۹بƒƒسم اهلل رحƒƒمان الƒƒرحƒƒیم نƒƒیز
می شد  .۱۹محمد ،علی ،حسن ،حسین و فاطمه هم می شد .۱۹
به همین خاطر باب سال را به  ۱۹ماه و ماه را به  ۱۹روز تقسیم کرد.
سه تأویل در مذهب
 -۱اصولیون
اصƒƒولƒƒیون مƒƒعتقد بƒƒودنƒƒد کƒƒه بƒƒرای فƒƒهم و درک صƒƒحت احƒƒکام فƒƒرعƒƒی بƒƒایƒƒد مƒƒبنایƒƒی فƒƒقهی داشƒƒت و چƒƒنین احƒƒکامƒƒی را
براساس و مبنای قرآن ،اخبار ،اجماع ،عقل و اجتهاد برآورد نمود و درستی و صحت آنرا تأیید یا رد کرد.
 -۲اخباریون
مبنای استنباط و پذیرششان اخبار و احادیث نقل شده از ائمه شیعه بود.
 -۳باالسری ها
باالسری ها نماز خواندن باالی سر امام را جایز می شمرند برخالف شیخی ها
نکات اصلی شیخیگری
-۱معاد روحانی است.
-۲پل صراط تأویل از والیت است.
-۴معراج پیامبر روحانی است
—۵اخباری بودند
-۶مخالف خواندن نماز باالی سر امام بودند.
-۷معاد و عدل را جزء اصول دین نمی دانستند.
 -۸می گفتند:امام به معنای پیشوا و شیعه کامل است و زمین هرگز از امام خالی نیست.
-۹مƒنظور از امƒام زمƒان ،امƒام وقƒت اسƒت .و ایƒن بƒا امƒام دوازده یƒکی نیسƒت بƒلکه مƒنظور شƒیعه کƒامƒل یƒا رکƒن رابƒع
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است که رابطه میان خلق و امام غایب است.
-۱۰امƒƒام غƒƒایƒƒب در عƒƒالƒƒم هƒƒور قƒƒلیایƒƒی اسƒƒت و مƒƒمکن اسƒƒت هƒƒنگام ظƒƒهور در قƒƒالƒƒب اصƒƒلی خƒƒود نƒƒباشƒƒد و در قƒƒالƒƒب
شخص دیگری ظاهر شود.
شیخ احمد احسائی
نƒƒام پƒƒدرش زیƒƒن الƒƒدیƒƒن بƒƒود .و از اهƒƒالƒƒی احƒƒساء بƒƒود و در سƒƒال  ۱۱۶۶هجƒƒری بƒƒه دنƒƒیا آمƒƒد .در  ۵سƒƒالƒƒگی قƒƒرآن را
تƒƒمام کƒƒرد .در  ۲۰سƒƒالƒƒگی عƒƒازم نƒƒجف و کƒƒربƒƒال شƒƒد .و در مƒƒحضر وحƒƒید بهƒƒبهانƒƒی و آقƒƒا سƒƒیدمهƒƒدی بحƒƒرالƒƒعلوم در
»روایت و درایت« اجتهاد گرفت.
 ۵۴سƒƒالƒƒه بƒƒود کƒƒه در سƒƒال ۱۲۲۰بƒƒه ایƒƒران آمƒƒد و در یƒƒزد سƒƒاکƒƒن شƒƒد هƒƒمعƒƒصر فƒƒتحعلی شƒƒاه بƒƒود .فƒƒتحعلی شƒƒاه
طƒƒی نƒƒامƒƒه ای بƒƒه شƒƒیخ و ۷سƒƒؤال از او ،شƒƒیخ را دعƒƒوت بƒƒه تهƒƒران کƒƒرد .و شƒƒیخ مƒƒدتƒƒی مƒƒیهمان فƒƒتحعلی شƒƒاه بƒƒود .و
در سƒƒال ۱۲۲۴بƒƒه مشهƒƒد رفƒƒت ،از آنجƒƒا راهƒƒی عƒƒتبات شƒƒد .و  ۲سƒƒال بƒƒعد بƒƒه قƒƒزویƒƒن بƒƒازگشƒƒت .در قƒƒزویƒƒن تƒƒوسƒƒط
حاجی محمد ممقانی تکفیر شد.
شƒیخ احƒمد از قƒزویƒن بƒه دیƒگر شهƒرهƒا رفƒت امƒا بƒا مƒوضƒع تƒند مشƒترعƒین روبƒه رو شƒد .پƒس راهƒی مƒکه شƒد و در
بین راه درگذشت۱۲۴۱) .یا (۱۲۴۲
سید کاظم رشتی
فƒرزنƒد سƒیدقƒاسƒم ابƒن سƒید احƒمد بƒود کƒه از اهƒل مƒدیƒنه بƒودنƒد و پƒس از شƒیوع طƒاعƒون راهƒی ایƒران شƒدنƒد و دررشƒت
ساکن شدند.
سیدکاظم در سال  ۱۲۱۲در رشت به دنیا آمد پس از تحصیالت ابتدایی به یزد رفت و بعد عازم کربال شد.
سƒیدکƒاظƒم از مƒریƒدان شƒیخ احƒمد بƒود .و پƒس از فƒوت او جƒانƒشین او شƒد .و مƒدت ۱۷سƒال عƒنوان شƒیخی کƒامƒل
و ناطق واحد را داشت .و همو بود که مدعی بود امام زمان هم اکنون در میان شما است.
زمینه های تاریخی ظهور مهدی
پƒیامƒبر اسƒالم کƒه در گƒذشƒت ،عƒمر ادعƒا کƒرد کƒه پƒیامƒبر بƒه آسƒمان رفƒته اسƒت و بƒار دیƒگر بƒاز مƒی گƒردد داسƒتانƒی کƒه
در مورد مسیح نیز تکرار شده بود .و حتی موسی پیامبر یهود که پیش یهوی رفت و بازنگشت.
چه رفنت موسی پیش یهوه و چه مفقود شدن جسد مسیح امری است قابل فهم.
پƒƒیامƒƒبری مƒƒی آیƒƒد و وعƒƒده تƒƒحقق عƒƒدالƒƒتی آسƒƒمانƒƒی مƒƒی دهƒƒد .پƒƒیروانƒƒی جƒƒمع مƒƒی کƒƒند و نƒƒاگƒƒهان مƒƒی مƒƒیرد امƒƒا از
م ƒƒلکوت اع ƒƒلی و پ ƒƒادش ƒƒاه ƒƒی خ ƒƒدا ب ƒƒر روی زم ƒƒین خ ƒƒبری ن ƒƒمی ش ƒƒود .پ ƒƒس ب ƒƒرای ادام ƒƒه دی ƒƒن ب ƒƒای ƒƒد ه ƒƒواداران ب ƒƒار دی ƒƒگر
شارژی ایدئولوژیک شوند ،انتظار.
پƒس مƒبلغین کƒه درواقƒع کƒارمƒندان رسƒمی آن دیƒن انƒد دسƒت بƒه کƒار مƒی شƒونƒد و تƒوده هƒوادار را قƒانƒع مƒی کƒنند
ک ƒƒه درس ƒƒت اس ƒƒت از م ƒƒلکوت اع ƒƒلی خ ƒƒبری نیس ƒƒت .پ ƒƒادش ƒƒاه ƒƒی خ ƒƒداون ƒƒد ن ƒƒیز ب ƒƒه وق ƒƒوع ن ƒƒپیوس ƒƒت مح ƒƒروم ƒƒان ن ƒƒیز ب ƒƒه
پƒادشƒاهƒی نƒرسƒیدنƒد .و داغƒدیƒدگƒان تسƒلی نƒیافƒتند .امƒا در نƒوبƒتی دیƒگر کƒه ظƒهور بƒعدی نƒاجƒی اسƒت ایƒن شƒعار و
این وعده متحقق می شود.
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ع ƒƒمر در پ ƒƒی چ ƒƒنین ه ƒƒدف ƒƒی ب ƒƒود ام ƒƒا س ƒƒادگ ƒƒی اب ƒƒوب ƒƒکر ک ƒƒار او را خ ƒƒراب ک ƒƒرد .و در ح ƒƒال ƒƒی ک ƒƒه ع ƒƒمر در مسج ƒƒد ب ƒƒه
مسƒلمین خƒبر مƒی داد کƒه پƒیامƒبر بƒه آسƒمان رفƒته اسƒت ابƒوبƒکر وارد شƒد و گƒفت هƒمین االن از نƒزد پƒیامƒبر مƒی آیƒد و
پیامبر فوت کرده است .عمر نشست و بر سر خود زد.
پ ƒƒیام ƒƒبر م ƒƒرد و چ ƒƒهار خ ƒƒلیفه ب ƒƒه ق ƒƒدرت رس ƒƒیدن ƒƒد ام ƒƒا خ ƒƒبری از ع ƒƒدال ƒƒت ال ƒƒهی نش ƒƒد .ق ƒƒبای ƒƒل متح ƒƒد ش ƒƒده از م ƒƒرح ƒƒله
کƒنفدراسƒیون قƒبایƒل بƒه دولƒت عƒربƒی گƒذار کƒردنƒد کƒه طƒبیعتا ً ایƒن دولƒت یƒک دولƒت طƒبقاتƒی بƒود .و آن شƒعارهƒای اولƒیه
»انƒاملƒؤمƒنون اخƒوه« )مƒؤمƒنین بƒرادرنƒد( و یƒا عƒزیƒزتƒریƒن شƒما نƒزد خƒداونƒد پƒرهƒیزکƒارتƒریƒن شƒما اسƒت و یƒا سƒید عƒربƒی
با سیاه حبشی برابرند دیگر جایی در این جامعه طبقاتی نداشت.
س ƒƒه خ ƒƒلیفه ج ƒƒان خ ƒƒود را ب ƒƒر س ƒƒر ت ƒƒضاد ط ƒƒبقات ƒƒی ای ƒƒجاد ش ƒƒده گ ƒƒذاش ƒƒتند .ه ƒƒمین ت ƒƒضاد ک ƒƒار را ب ƒƒه ج ƒƒنگی ع ƒƒظیم
ک ƒƒشان ƒƒد و پس ƒƒران ع ƒƒموی پ ƒƒیغمبر ب ƒƒر روی دی ƒƒگر پس ƒƒرع ƒƒموه ƒƒای خ ƒƒود ف ƒƒرزن ƒƒدان ام ƒƒیه ش ƒƒمشیر ک ƒƒشیدن ƒƒد و ن ƒƒزدی ƒƒک ب ƒƒه
 ۶۰۰۰۰۰عرب را از خراسان تا بغداد کشتند.
انتقال نسب از طریق خون
دیƒن اسƒالم عƒامƒل وحƒدت قƒبایƒل عƒرب و تƒبدیƒل کƒننده گƒذار آنƒها بƒه دولƒتی طƒبقاتƒی بƒود .بƒا مƒرگ پƒیامƒبر ،در حƒالƒی کƒه
جنازه او بر زمین بود جنگ قدرت شروع شد.
جƒنازه رهƒا شƒد و هƒمه بƒر »سƒقیفه بƒن سƒاعƒده« رفƒتند تƒا تƒکلیف قƒدرت و حƒکومƒت روشƒن شƒود.تƒنها عƒلی وفƒاطƒمه
و حسنین در حال غسل و دفن پیامبر بودند.
آنƒƒچه روشƒƒن بƒƒود جƒƒنگ قƒƒدرت بƒƒین پسƒƒران امƒƒیه و پسƒƒران هƒƒاشƒƒم بƒƒود .از بƒƒدی بƒƒخت هƒƒاشƒƒم آن بƒƒود کƒƒه حƒƒضرت
مح ƒƒمد ف ƒƒرزن ƒƒد ذک ƒƒوری ن ƒƒداش ƒƒت .ت ƒƒنها ف ƒƒرزن ƒƒد ذک ƒƒور او ع ƒƒبداهلل ب ƒƒود ک ƒƒه در ک ƒƒودک ƒƒی درگ ƒƒذش ƒƒت و دی ƒƒگر ت ƒƒالش ه ƒƒای آن
حضرت و گرفنت  ۷زن دیگر او را به فرزند ذکوری نرساند.
پƒƒس شƒƒاهƒƒین قƒƒدرت بƒƒه سƒƒمت فƒƒرزنƒƒدان بƒƒنی امƒƒیه گشƒƒت کƒƒه مƒƒحور اقƒƒتصادی مƒƒکه را در دسƒƒت داشƒƒت .حƒƒکومƒƒت
عثمان ،حکومت خانواده ابوسفیان بود.
شƒƒورش نƒƒاراضƒƒیان عƒƒرب و تƒƒوده هƒƒای فƒƒقیر شهƒƒری کƒƒه عƒƒرب و غƒƒیرعƒƒرب بƒƒودنƒƒد .حƒƒکومƒƒت را بƒƒار دیƒƒگر بƒƒه خƒƒانƒƒواده
هاشم بازگرداند.
امƒا ایƒن بƒه هƒم خƒوردن تƒوازن قƒدرت بƒه نƒفع فƒرزنƒدان هƒاشƒم دیƒری نƒپایƒید .و بƒار دیƒگر فƒرزنƒدان ابƒوسƒفیان از شƒام
سربرآوردند و حکومت را از دست امام علی گرفتند.
امƒام عƒلی تƒرور شƒد .آن هƒم بƒه دسƒت خƒوارج کƒه از تƒوده هƒای فƒقیر عƒرب و غƒیرعƒرب بƒودنƒد و حƒسن فƒرزنƒد امƒام
ع ƒƒلی س ƒƒهم خ ƒƒالف ƒƒت خ ƒƒود را واگ ƒƒذار ک ƒƒرد و ای ƒƒن ص ƒƒلح ب ƒƒا م ƒƒرگ م ƒƒعاوی ƒƒه ب ƒƒین ای ƒƒن دو خ ƒƒان ƒƒواده ب ƒƒه ه ƒƒم خ ƒƒورد ک ƒƒار ب ƒƒه
ش ƒƒهیدش ƒƒدن ام ƒƒام ح ƒƒسین و ی ƒƒاران ƒƒش در ک ƒƒرب ƒƒال ک ƒƒشید ک ƒƒه ت ƒƒصمیم داش ƒƒتند خ ƒƒود را ب ƒƒه م ƒƒخال ƒƒفان ح ƒƒکوم ƒƒت در ک ƒƒوف ƒƒه
بƒƒرسƒƒانƒƒند و بƒƒرعƒƒلیه امƒƒویƒƒان قƒƒیام کƒƒنند .امƒƒا شƒƒیعه هƒƒای فƒƒرزنƒƒدان عƒƒلی راه بƒƒه جƒƒایƒƒی نƒƒبردنƒƒد .و در عƒƒوض شƒƒیعه هƒƒای
فرزندان عباس پیروز شدند.
عƒƒرب بƒƒر ایƒƒن بƒƒاور بƒƒود کƒƒه نسƒƒب از طƒƒریƒƒق فƒƒرزنƒƒد ذکƒƒور مƒƒنتقل مƒƒی شƒƒود .و جƒƒانƒƒشینان واقƒƒعی رسƒƒول فƒƒرزنƒƒدان
عباس اند نه فرزندان دختر پیامبر ،فاطمه.
ام ƒƒا ب ƒƒه ق ƒƒدرت رس ƒƒیدن ف ƒƒرزن ƒƒدان ع ƒƒباس ع ƒƒموی پ ƒƒیام ƒƒبر ادام ƒƒه ح ƒƒکوم ƒƒت ف ƒƒئودال ƒƒی ع ƒƒرب ب ƒƒود ک ƒƒه از ام ƒƒوی ƒƒان در
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خونخواری گوی سبقت را برده بودند .پس نگاه مردم برگشت به اپوزیسیون بنی عباس که فرزندان علی بودند.
قƒیام هƒای فƒرزنƒدان حƒسین ،زیƒد و پسƒرش ،تƒوابƒین و مƒختار راه بƒه جƒایƒی نƒبرد و سƒرکƒوب شƒد .و فƒرزنƒدان امƒام
علی از امام چهارم تا یازدهم به این نتیجه رسیدند که با قیام مسلحانه راه به جایی نمی برند.
امام یازدهم مرد و شیعه علی بدون رهبر ماند.
امƒام طƒبق ادعƒای جƒعفر بƒرادرش کƒه مƒدعƒی ارث بƒرادر خƒود بƒود فƒرزنƒد ذکƒوری نƒداشƒت .و حƒتی گƒفته مƒی شƒود
خلیفه نیز زنان امام حسن را در خانه ای جمع کرد تا ببیند فرزندی به دنیا می آورند یا نه که به دنیا نیامد.
امƒا شƒیعه عƒلی بƒر ایƒن بƒاور بƒود کƒه امƒام حƒسن فƒرزنƒد کƒوچƒکی دارد بƒهنƒام مهƒدی کƒه بƒه عƒلت بƒدی اوضƒاع مƒخفی
شده است .اما با رابطه با پیراونش در ارتباط است.
نواب چهار گانه
بƒعد از مƒرگ امƒام حƒسن عƒسگری چƒهار نƒفر مƒدعƒی ارتƒباط بƒا امƒام دوازدهƒم شƒدنƒد ،یƒکی بƒعد از دیƒگری ،امƒا نƒایƒب
چ ƒƒهارم چ ƒƒون اوض ƒƒاع م ƒƒنطقه را آش ƒƒفته م ƒƒی دی ƒƒد .خ ƒƒروج ف ƒƒاط ƒƒمیان در م ƒƒصر و خ ƒƒوارج در ی ƒƒمن م ƒƒی پ ƒƒنداش ƒƒت ک ƒƒه
دوران ظƒƒهور امƒƒام نƒƒزدیƒƒک اسƒƒت پƒƒس جƒƒانƒƒشینی تƒƒعیین نƒƒکرد و ارتƒƒباط بƒƒا امƒƒام دوازهƒƒم قƒƒطع شƒƒد .شƒƒیعیان دوازده
امƒامƒی ایƒن دوران را غƒیبت صƒغری و مƒرحƒله دوم را غƒیبت کƒبری مƒی نƒامƒند .غƒیبت کƒبری دورانƒی اسƒت کƒه از زمƒان
مƒرگ نƒایƒب چƒهارم شƒروع مƒی شƒود و هƒر لحƒظه مƒمکن اسƒت امƒام ظƒهور کƒند .پƒس شƒیعه دوازده امƒامƒی ،یƒک شƒیعه
منتظر است .و این شد پایه تئوریک و ذهنی ظهور مهدیهای بعدی.
شیعه دوازده امامی و هفت امامی و چهار امامی
زمƒƒینه هƒƒای ظƒƒهور ریƒƒشه هƒƒای مƒƒادی داشƒƒت .درسƒƒت بƒƒود کƒƒه پƒƒیامƒƒبر عƒƒرب را بƒƒه قƒƒدرت رسƒƒانƒƒد و او را صƒƒاحƒƒب ثƒƒروت
ه ƒƒای ب ƒƒیکران ن ƒƒاش ƒƒی از غ ƒƒارت ام ƒƒوال دی ƒƒگر م ƒƒلل ک ƒƒرد ،ام ƒƒا ح ƒƒاص ƒƒل ک ƒƒارع ƒƒدال ƒƒت ن ƒƒبود .پ ƒƒس ت ƒƒودهه ƒƒای ف ƒƒقیر شه ƒƒری و
روسƒتایƒی کƒه از نƒمد اسƒالم کƒالهƒی بƒه دسƒت نƒیاورده بƒودنƒد بƒه دنƒبال هƒر اپƒوزیƒسیونƒی افƒتادنƒد بƒدان امƒید کƒه بƒدان
عƒدالƒتی کƒه وعƒده داده شƒده بƒود دسƒت یƒابƒند .و از آن جƒا کƒه در یƒک جƒامƒعه طƒبقاتƒی )چƒه بƒرده داری و چƒه فƒئودالƒی
و چƒƒه سƒƒرمƒƒایƒƒه داری( تƒƒحقق عƒƒدالƒƒت مƒƒمکن نیسƒƒت .هƒƒر قƒƒیامƒƒی یƒƒا در خƒƒون خƒƒفه شƒƒد و یƒƒا در صƒƒورت پƒƒیروزی تƒƒنها
منجر به جابه جایی قدرت شد و باز توده های فقیر به دنبال ناجی دیگری گشتند.
بƒا شƒهادت امƒام سƒوم شƒیعیان در کƒربƒال ،فƒرزنƒد چƒهارم او کƒه در کƒربƒال بƒیمار بƒودو در جƒنگ شƒرکƒت نƒداشƒت بƒه
امƒامƒت رسƒید .او بƒه درگƒیری بƒا حƒکومƒت بƒاور نƒداشƒت .ایƒن امƒر مƒورد مƒخالƒفت جƒناحƒی از هƒواداران فƒرزنƒدان عƒلی
ق ƒƒرار گ ƒƒرف ƒƒت و اع ƒƒالم داش ƒƒتند ک ƒƒه ش ƒƒرط ام ƒƒام ƒƒت ،ش ƒƒمشیر اس ƒƒت پ ƒƒس ف ƒƒرزن ƒƒد دی ƒƒگر ام ƒƒام ح ƒƒسین زی ƒƒد را ب ƒƒه ام ƒƒام ƒƒت
بƒƒرگƒƒزیƒƒدنƒƒد کƒƒه در قƒƒیامƒƒی جƒƒداگƒƒانƒƒه او و پسƒƒرش کشƒƒته شƒƒدنƒƒد امƒƒا هƒƒواداران او کƒƒه بƒƒه زیƒƒدیƒƒه مƒƒعروف اسƒƒت بƒƒر ایƒƒن
باورند که زید روزگاری برمی گردد و جهان را پر از عدل و داد می کند.
بƒƒعد از زیƒƒدیƒƒه مƒƒا مƒƒی رسƒƒیم بƒƒه اسƒƒماعƒƒیلیه .و مƒƒرگ نƒƒابƒƒهنگام اسƒƒماعƒƒیل فƒƒرزنƒƒد امƒƒام شƒƒشم شƒƒیعیان بƒƒهانƒƒه هƒƒمان
بود که اسماعیل بازمی گردد و جهان را پر از عدل و داد می کند.
زمینه های مادی مهدویت
بƒƒه هƒƒر روی تƒƒوده هƒƒای فƒƒقیر شهƒƒری و روسƒƒتایƒƒی در پƒƒی عƒƒدالƒƒتی بƒƒودنƒƒد دسƒƒت نƒƒایƒƒافƒƒتنی .پƒƒس بسƒƒتری آمƒƒاده بƒƒرای
عصیان ها و قیام ها آماده بود:
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-۱در زمƒƒان مƒƒنصور دوانƒƒقی ،دومƒƒین خƒƒلیفه عƒƒباسƒƒی در سƒƒال  ۱۴۵محƒƒمدبƒƒن عƒƒبدالƒƒه مƒƒلقب بƒƒه ذکƒƒیه ادعƒƒای مهƒƒدویƒƒت
کرد .و چیزی نمانده بود که دولت عباسیان را سرنگون کند که شکست خورد.
-۲مهƒدی دیƒگر عƒبیدالƒه مهƒدوی فƒرزنƒد محƒمد حƒبیب فƒرزنƒد امƒام جƒعفر صƒادق بƒود .کƒه در اواسƒط قƒرن چƒهارم مƒصر
را فتح کرد و به دست سردار جوهر صقلی شهر قاهره را بنا نمود و دولت فاطمیان مغرب را تأسیس کرد.
-۳مهƒدی سƒوم محƒمدبƒن عƒبدالƒه تƒومƒرت بƒود کƒه در اوایƒل قƒرن شƒشم هجƒری دولƒت بƒزرگƒی بƒه نƒام دولƒت عƒبدالƒه الƒئومƒن
را در مغرب تشکیل داد.
-۴مهدی چهارم عباس فاطمی بود که در آخر قرن هفتم هجری در مغرب ظهور کرد.
-۵مهدی پنجم سیداحمد بود در قرن سیزدهم در هندوستان در سال ۱۲۴۳
-۶مهدی ششم محمدمهدی پسر شیخ محمد علی سنوسی بود که در سال  ۱۱۹۷جانشین پدر شد.
-۷غالم احمد قادیانی در هندوستان ،قرن  ۱۲هجری
-۸احمد مهدی سودانی در سودان ،قرن  ۱۹هجری
بƒه هƒر روی در جƒوامƒع بسƒته کƒه فƒقر و فƒاقƒه بƒیداد مƒی کƒند مƒذهƒب مƒی تƒوانƒد کƒلید تƒحول بƒاشƒد .و از آن جƒایƒی کƒه
دربƒاور شƒیعه تƒحقق عƒدالƒت را مƒنوط مƒی کƒند بƒه حƒکومƒت مهƒدی ،پƒس مهƒدویƒت در هƒر کƒشوری از مƒصر و سƒودان
گرفته تا هند و ایران جنبشی سیاسی ـ مذهبی بود.
در بƒررسƒی بƒاب خƒواهƒیم دیƒد کƒه چƒگونƒه مهƒدویƒت بƒاب از دو سƒوی مƒورد مƒخالƒفت و سƒرکƒوب قƒرار گƒرفƒت ،حƒکومƒت
قاجار و علمای شیعه.
زندگی باب
عƒƒلی محƒƒمد شƒƒیرازی در هشƒƒتم آبƒƒان  ۱۱۹۹شƒƒمسی در محƒƒله شƒƒیشهگƒƒران شƒƒیراز بƒƒه دنƒƒیا آمƒƒد .پƒƒدش محƒƒمدرضƒƒا
ب ƒƒزاز ش ƒƒیرازی و م ƒƒادرش خ ƒƒدی ƒƒجه ب ƒƒود .ع ƒƒلی مح ƒƒمد ی ƒƒک س ƒƒال ƒƒه ب ƒƒود ک ƒƒه پ ƒƒدرش م ƒƒرد و س ƒƒرپ ƒƒرس ƒƒتی او ب ƒƒه دای ƒƒیاش
سیدعلی تاجر سپرده شد.
 ۶-۷س ƒƒال ƒƒه ب ƒƒود ک ƒƒه ب ƒƒه م ƒƒکتب ش ƒƒیخ ع ƒƒاب ƒƒد رف ƒƒت ک ƒƒه ش ƒƒیخی مس ƒƒلک ب ƒƒود .و  ۵س ƒƒال ت ƒƒحصیل ک ƒƒرد م ƒƒدت ƒƒی ب ƒƒه ک ƒƒاری
گ ƒƒمارده ش ƒƒد .و در س ƒƒال  ۱۲۵۹هج ƒƒری ب ƒƒا ح ƒƒبیبیه ازدواج ک ƒƒرد ک ƒƒه ث ƒƒمره آن پس ƒƒری ب ƒƒود ب ƒƒه ن ƒƒام اح ƒƒمد .اح ƒƒمد در
شیرخوارگی در سال  ۱۲۵۹مرد .حبیبیه نیز در سال  ۱۳۰۰مرد .
عƒلی محƒمد بƒه هƒمراه دایƒیاش بƒرای تƒجارت بƒه بƒوشهƒر رفƒت .و تƒا سƒن ۲۰سƒالƒگی نƒزد خƒالƒی 1خƒود بƒود بƒعد بƒه
کƒƒربƒƒال رفƒƒت و بƒƒعد از مƒƒدتƒƒی بƒƒه بƒƒوشهƒƒر بƒƒازگشƒƒت و دسƒƒت بƒƒه ریƒƒاضƒƒت زد .بƒƒار دیƒƒگر بƒƒه کƒƒربƒƒال رفƒƒت و بƒƒا شƒƒاگƒƒردان
سیدکاظم رشتی آشنا شد و به محضر درسی سیدکاظم رفت.
آغاز کار باب
بƒƒاب بƒƒا تƒƒعالƒƒیم سƒƒیدکƒƒاظƒƒم بƒƒه بƒƒوشهƒƒر بƒƒازگشƒƒت ،در حƒƒالƒƒیکƒƒه سƒƒرشƒƒار از ایƒƒن بƒƒاور بƒƒود کƒƒه وقƒƒت ظƒƒهور مهƒƒدی رسƒƒیده
اسƒƒت .در سƒƒال ۱۲۵۹هجƒƒری سƒƒیدکƒƒاظƒƒم درگƒƒذشƒƒت .و بƒƒاب رؤیƒƒای مƒƒرمƒƒوزی دیƒƒد و آن رؤیƒƒا داللƒƒت داشƒƒت بƒƒر مƒƒرگ
سƒƒیدکƒƒاظƒƒم و انƒƒتقال حƒƒوزه عƒƒلمیه اش از کƒƒربƒƒال بƒƒه شƒƒیراز و از آن مƒƒوقƒƒع بƒƒود کƒƒه نƒƒگارش تƒƒفسیر سƒƒوره بƒƒقره را آغƒƒاز

 .1خالی = دایی
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کرد.
عالئم ظهور
گویا سیدکاظم دو دلیل بر ظهور مهدی اعالم کرده بود:
-۱درک غوامض اندیشه های او
-۲تفسیری جدید بر سوره یوسف
همین دو دلیل بعدها باعث پیوسنت حروف حی به او شد.
باب به چه معنا است
باب به هواداران خود می گفت :فادخلوا البیوت من ابوابها )باید از در خانه ها وارد آن شوید(
انا مدینه العلم و علی بابها )من شهر علمم و علی در آن(
و مƒقصود او ایƒن بƒود کƒه رسƒیدن بƒه خƒدا بƒه جƒز از طƒریƒق واسƒطه و بƒاب مƒمکن نیسƒت .پƒس مƒی گƒفت مƒن هƒمان
واسطه کبری و همان باب هستم.
مؤمنین اولیه
ش ƒƒیخ اح ƒƒمد اح ƒƒسائ ƒƒی و س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم رش ƒƒتی م ƒƒبان ƒƒی ت ƒƒئوری ƒƒک ظ ƒƒهور را ت ƒƒدوی ƒƒن ک ƒƒردن ƒƒد و س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم ج ƒƒلوت ƒƒر آم ƒƒد و ب ƒƒه
شاگردانش توصیه کرد که امام ظهور کرده است و بروید »شمس حقیقت« را بیابید.
یƒƒکی از ایƒƒن شƒƒاگƒƒردان مƒƒالحƒƒسین بƒƒشیرویƒƒه ای کƒƒه از اصƒƒفهان بƒƒه کƒƒربƒƒال رفƒƒت و اسƒƒتاد را مƒƒرده دیƒƒد پƒƒس چهƒƒل
روز در مسج ƒƒد ک ƒƒوف ƒƒه م ƒƒعتکف ش ƒƒد و ب ƒƒه ه ƒƒمراه دای ƒƒی و ب ƒƒرادر و ع ƒƒده ای دی ƒƒگر روان ƒƒه ای ƒƒران ش ƒƒد م ƒƒالح ƒƒسین روان ƒƒه
شƒیراز شƒد و در سƒهشƒنبه پنجƒم جƒمادی االول سƒال  ۱۲۶۰هجƒری بƒا سƒید عƒلی محƒمد شƒیرازی مƒالقƒات کƒرد و بƒعد
از بƒƒحثی مƒƒفصل سƒƒیدعƒƒلی محƒƒمد ،بƒƒاب بƒƒودن خƒƒود را بƒƒه او ابƒƒراز کƒƒرد و او پƒƒذیƒƒرفƒƒت و بƒƒه دنƒƒبال او هƒƒمراهƒƒان او بƒƒه
باب ایمان آوردند.
در ابƒƒتدا ۱۸تƒƒن بƒƒه او ایƒƒمان آوردنƒƒد کƒƒه طƒƒبق حƒƒروف ابجƒƒد مƒƒی شƒƒد حƒƒروف حƒƒی )ح = ، ۱۰ی =  (۸اولƒƒین نƒƒفر
مƒالحƒسین بƒود کƒه بƒاب بƒه او لƒقب »اول مƒن آمƒن« را دارد و آخƒریƒن نƒفر مƒالمحƒمدعƒلی بƒارفƒروش مƒلقب بƒه قƒدوس بƒود
که به »آخر من آمن« لقب گرفت.
حروف حی
-۱مالحسین بشیرویه = در قلعه طبرسی کشته شد.
-۲محمدحسن بشیرویه برادر مالحسین = لقب سیدالشهدا گرفت و در قطعه طبرسی کشته شد.
-۳محمدباقر = پسر دایی مالحسین در مازندران کشته شد.
-۴مالعلی بسطامی = در استانبول کشته شد.
-۵مالخدابخش قوچانی
-۶مالحسن بجستانی
-۷سید حسین یزدی = منشی و نویسنده باب بود در سوءقصد شاه دستگیر در سال ۱۲۶۰کشته شد.
-۸میرزامحمد روضه خوان یزدی
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-۹مالجلیل ارومی
-۱۰مالمحمود خویی؛ در طبرسی کشته شد
-۱۱میرزامحمد علی قزوینی ؛ شوهرخواهر طاهره قره العین بود در طبرسی کشته شد.
-۱۲میرزاهادی؛ برادر بزرگ میرزا محمد علی قزوینی بود.
-۱۳محمدعلی بارفروش معروف به قدوس
-۱۴طاهره قره العین
-۱۵مال باقر تبریزی که مامور تبلیغ در ایران و عراق بود و عمری دراز کرد
-۱۶مال یوسف اردبیلی؛در قلعه طبرسی کشته شد
- ۱۷مال احمد مراغه ای
-۱۸شیخ سعید هندی
ای ƒƒن  ۱۸ن ƒƒفر ب ƒƒه ه ƒƒمراه ب ƒƒاب ک ƒƒه م ƒƒی ش ƒƒون ƒƒد  ۱۹ب ƒƒه واح ƒƒد اول م ƒƒعروف ان ƒƒد .ع ƒƒدد ۱۹در ب ƒƒین ب ƒƒاب ƒƒیه ع ƒƒدد م ƒƒقدس ƒƒی
است .و مجموع حروف بسم اهلل الرحمن الرحیم ومحمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین می شود .۱۹
واح ƒƒد ن ƒƒیز در ح ƒƒساب ج ƒƒمل م ƒƒیشود ) ۱۹واح ƒƒد =  (۴+۸+۱+۶و ب ƒƒنای ت ƒƒاری ƒƒخ آن ƒƒها س ƒƒال ۱۲۶۰اس ƒƒت ک ƒƒه ب ƒƒاب
ظهور خود را آشکار می کند.
طاهره قرةالعین که بود
طƒاهƒره یƒکی از حƒروف »حƒی« یƒا از مƒؤمƒنین اولƒیه بƒود کƒه بƒاب را نƒدیƒد .امƒا از آنجƒا کƒه مƒالحƒسین بƒشیرویƒه ای کƒه
در پƒی یƒافƒنت »شƒمس حƒقیقت« بƒود قƒرار گƒذاشƒته بƒود بƒه مƒحض یƒافƒنت آن حƒضرت او را مƒطلع کƒنند ،بƒا واسƒطه بƒه
باب ایمان آورد.
قƒرةالƒعین لƒقبی بƒود کƒه سƒیدکƒاظƒم رشƒتی بƒه او داد .وقƒتی کƒه طƒاهƒره بƒا او مƒکاتƒبه کƒرد و سƒیدکƒاظƒم احƒاطƒه او را
بر مسائل دینی دید او را »نور چشم« نامید.
نƒامƒش فƒاطƒمه بƒود و کƒنیه اش ام سƒلمه و لƒقبش ذکƒیه .پƒدرش او را بƒه نƒام مƒادر خƒود فƒاطƒمه نƒامƒید .ولƒی بƒه پƒاس
احترام مادر آن را فاطمه صدا نمیکرد بلکه امسلمه بانگ می زد.
او در سƒƒال  ۱۲۳۳در خƒƒانƒƒوادهای روحƒƒانƒƒی بƒƒه دنƒƒیا آمƒƒد .پƒƒدرش مƒƒالصƒƒالƒƒح بƒƒرغƒƒانƒƒی و بƒƒرادرش آخƒƒونƒƒد بƒƒودنƒƒد و
صƒاحƒب امƒتیاز و صƒاحƒب نƒام .بƒخصوص بƒرادر بƒزرگƒش مƒالمحƒمدتƒقی بƒرغƒانƒی کƒه بƒا شƒیخ احƒمد احƒسائƒی بƒر سƒر
مƒعاد روحƒانƒی بƒه مƒخالƒفت بƒرخƒاسƒت و او را کƒافƒر خƒوانƒد .امƒا بƒرادر سƒوم او مƒالمحƒمدعƒلی از طƒرفƒداران شƒیخ احƒمد
احسائی بود.
ف ƒƒاط ƒƒمه ه ƒƒوش و ف ƒƒراس ƒƒت ع ƒƒجیبی و ح ƒƒاف ƒƒظه ای س ƒƒخت ق ƒƒوی داش ƒƒت .از ه ƒƒمان اب ƒƒتدا در م ƒƒباح ƒƒث دی ƒƒنی ش ƒƒرک ƒƒت
داشت و خود نیز پیگیر مسائل بود.
مƒالمحƒمدتƒقی او را بƒرای پسƒر خƒود مƒالمحƒمد گƒرفƒت .کƒه حƒاصƒل آن سƒه فƒرزنƒد بƒود ،دو پسƒر و یƒک دخƒتر ،فƒاطƒمه
ت ƒƒحت ت ƒƒأث ƒƒیر م ƒƒالمح ƒƒمدع ƒƒلی ب ƒƒرادر ک ƒƒوچ ƒƒکتر م ƒƒالمح ƒƒمدت ƒƒقی ب ƒƒه ش ƒƒیخیه گ ƒƒروی ƒƒد و ب ƒƒه زودی ب ƒƒا س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم رش ƒƒتی ب ƒƒاب
مکاتبه را گشود و سیدکاظم او را قرةالعین نامید.
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امƒƒا شƒƒوهƒƒر و پƒƒدرشƒƒوهƒƒر او از مƒƒخالƒƒفین جƒƒدی شƒƒیخیه بƒƒودنƒƒد .پƒƒس ایƒƒن اخƒƒتالف بƒƒه درون خƒƒانƒƒه کƒƒشانƒƒده شƒƒد و
فƒاطƒمه بƒه خƒانƒه پƒدر و از آنجƒا بƒه کƒربƒال رفƒت .امƒا زمƒانƒی بƒه کƒربƒال رسƒید کƒه سƒیدکƒاظƒم مƒرده بƒود .پƒس فƒاطƒمه بƒساط
درس و بحث سیدکاظم را ادامه داد و در منزل سیدکاظم اقامت کرد.
فƒاطƒمه،بƒه مƒالحƒسین کƒه در پƒی یƒافƒنت »شƒمس حƒقیقت« بƒودنƒوشƒت کƒه در صƒورت یƒافƒنت امƒام مƒوعƒود او را مƒطلع
کƒƒند و هƒƒنگامƒƒی کƒƒه مƒƒالحƒƒسین در شƒƒیراز بƒƒه سƒƒیدعƒƒلی محƒƒمد گƒƒرویƒƒد مƒƒکتوب را بƒƒه بƒƒاب عƒƒرصƒƒه کƒƒرد و بƒƒاب او را در
اعداد حروف حی قرار داد.
پƒƒس مƒƒالحƒƒسین فƒƒاطƒƒمه را از ظƒƒهور بƒƒاب مƒƒطلع کƒƒرد و بƒƒا رسƒƒیدن نƒƒامƒƒه و ورود مƒƒالمحƒƒمد عƒƒلی بسƒƒطامƒƒی فƒƒاطƒƒمه
عمیقا ً به تبلیغ باب پرداخت.
بƒا فƒشار عƒلمای کƒربƒال فƒاطƒمه بƒه بƒغداد تƒبعید شƒد بƒه هƒمراه مƒادر و خƒواهƒر مƒالحƒسین در خƒانƒه شƒیخ محƒمد شƒبل
و از آنجا به خانه محمود افندی آلوسی فرستاده شد.
لقب طاهره
ف ƒƒاط ƒƒمه در پ ƒƒس پ ƒƒرده م ƒƒی نشس ƒƒت و ب ƒƒه م ƒƒشکالت ف ƒƒقهی پ ƒƒاس ƒƒخ م ƒƒی داد ام ƒƒا در ب ƒƒین ه ƒƒواداران ب ƒƒاب ح ƒƒجاب م ƒƒعمول
اسƒƒالمƒƒی را رعƒƒایƒƒت نƒƒمی کƒƒرد و بƒƒا تƒƒوسƒƒل بƒƒه احƒƒادیƒƒث پƒƒوشƒƒانƒƒدن صƒƒورت و دسƒƒت هƒƒا را الزم نƒƒمی دانسƒƒت .عƒƒده ای
مƒƒعترض شƒƒدنƒƒد پƒƒس فƒƒاطƒƒمه بƒƒه بƒƒاب نƒƒامƒƒه ای نƒƒوشƒƒت و نƒƒظر او را خƒƒواسƒƒت و بƒƒاب طƒƒی نƒƒامƒƒه ای مƒƒخالƒƒفین فƒƒاطƒƒمه را
»مƒƒتزلƒƒزل« نƒƒامƒƒید و او را »واعƒƒلم ان هƒƒا امƒƒراة صƒƒدیƒƒقه عƒƒاملƒƒه عƒƒامƒƒله طƒƒاهƒƒره« نƒƒامƒƒید و از ایƒƒنجا بƒƒه طƒƒاهƒƒره مƒƒعروف
شد.
ورود به فاز عملی
حƒضور پƒرجƒنب و جƒوش طƒاهƒره در بƒغداد و تƒبلیغ عƒلنی او بƒاعƒث دخƒالƒت سƒلطان عƒثمانƒی شƒد و او بƒه ایƒران تƒبعید
شد .در کرمانشاه و همدان ،نیز کار به درگیری و دخالت حکومت کشید و باالخره طاهره به قزوین رسید.
ق ƒƒزوی ƒƒن زادگ ƒƒاه او ب ƒƒود .ام ƒƒا پ ƒƒدرش ƒƒوه ƒƒر و ش ƒƒوه ƒƒر او از م ƒƒخال ƒƒفین س ƒƒرس ƒƒخت ش ƒƒیخیه و ب ƒƒه ت ƒƒبع آن ب ƒƒاب ب ƒƒودن ƒƒد.
مƒƒالمحƒƒمدتƒƒقی شƒƒوهƒƒر او عƒƒلنا ً شƒƒیخ احƒƒمد و سƒƒیدکƒƒاظƒƒم و بƒƒاب را لƒƒعن مƒƒی کƒƒرد .و ایƒƒن قƒƒابƒƒل تحƒƒمل بƒƒرای هƒƒواداران
باب نبود.
پ ƒƒس ش ƒƒیخ ص ƒƒال ƒƒح ش ƒƒیرازی م ƒƒالمح ƒƒمدت ƒƒقی را ک ƒƒاردی زد ک ƒƒه ب ƒƒعد از دو روز م ƒƒرد و ب ƒƒه دن ƒƒبال آن  ۶ن ƒƒفر دس ƒƒتگیر
شدند با آنکه سیدصالح شیرازی خود به قتل مالمحمدتقی اعتراف کرد.
شƒیخ صƒالƒح در بƒین راه گƒریƒخت ،حƒاجƒی اسƒدالƒه فƒوت کƒرد ،شƒیخ صƒالƒح عƒرب را بƒه مƒالمحƒمد پسƒر مƒالمحƒمدتƒقی
سƒپردنƒد و سƒر بƒریƒد .و مƒالابƒراهƒیم مƒحالتƒی و شƒیخ طƒاهƒر را نƒیز تƒوسƒط مƒردم کشƒته شƒدنƒد و تƒنها مƒانƒد طƒاهƒره کƒه
در حبس حاکم قزوین بود.
طƒƒاهƒƒره نƒƒامƒƒه ای بƒƒه مƒƒیرزا حƒƒسین عƒƒلی پسƒƒر مƒƒیرزا بƒƒزرگ نƒƒوری نƒƒوشƒƒت و کƒƒمک خƒƒواسƒƒت و مƒƒیرزا حƒƒسین عƒƒلی
مƒƒیرزا هƒƒادی را بƒƒه کƒƒمک او فƒƒرسƒƒتاد و مƒƒیرزا هƒƒادی بƒƒه کƒƒمک زنƒƒان خƒƒانƒƒواده خƒƒود طƒƒاهƒƒره را از حƒƒبس بƒƒیرون آورد و
روانه تهران کرد.
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اجتماع بدشت
رهبران بابیه در بدشت )نزدیک شاهرود( جمع شدند تا در مورد دو مسئله تصمیم گیری کنند:
-۱جدایی کامل از دین اسالم و
 .-۲نجات باب از زندان باکو
طƒاهƒره قƒرةالƒعین بƒر آزادی بƒاب ،مƒصر بƒود .او مƒصمم بƒود بƒا جƒمع کƒردن هƒواداران بƒاب در آن مƒنطقه خƒواسƒتار
آزادی باب از شاه شود و اگر موافقت نشد با حمله به زندان باکو باب را آزاد کنند.
در مƒورد جƒدایƒی از دیƒن اسƒالم ایƒن مƒهم بƒه طƒاهƒره سƒپرده شƒد .طƒاهƒره روزی بƒدون حƒجاب در اجƒتماع بƒدشƒت
ظƒاهƒر شƒد و اعƒالم کƒرد اکƒنون دوران فƒترت اسƒت تƒا آمƒدن احƒکام دیƒن جƒدیƒد از سƒوی بƒاب کƒلیه احƒکام اسƒالمƒی از
شما زائل است.
مرحله تدوین ایدئولوژی
بƒƒاب در کƒƒربƒƒال ابƒƒتدا رسƒƒالƒƒه عƒƒدلƒƒیه و فƒƒرائƒƒض اسƒƒالمƒƒیه را نƒƒوشƒƒت و بƒƒعد شƒƒرحƒƒی بƒƒر سƒƒوره یƒƒوسƒƒف نƒƒوشƒƒت در هƒƒمین
اثƒنی نƒیز مƒبلغین خƒود را بƒا نƒامƒه بƒه تƒمامƒی بƒالد مƒیفرسƒتاد تƒا مƒردم را بƒه دیƒن او تƒبلیغ کƒنند .بƒاب بƒه بƒوشهƒر آمƒد و
کتاب بیان را نوشت و آن را کتاب شریعت و احکام خود قرار داد.
تبلیغ و سرکوب
مƒبلغین بƒاب در شƒیراز دسƒتگیر شƒدنƒد و بƒعد از پƒی زدن در چƒاه انƒداخƒته شƒدنƒد و والƒی فƒارس دسƒتور داد بƒاب را
تحت الحفظ از بوشهر به شیراز بیاورند ) ۱۶شعبان  ( ۱۲۶۱و  ۱۹ماه رمضان به شیراز آورده شد.
بƒاب در شƒیراز مƒورد اسƒتنطاق قƒرار گƒرفƒت تƒوسƒط روحƒانƒیت شهƒر او را تƒازیƒانƒه زدنƒد بƒر االغƒی سƒوار کƒردنƒد و در
شهر گرداندند .و بعد او را به زندان بردند.
باب  ۶ماه در زندان بود تا آن که وبا آمد و همه از شهر فرار کردند.
رهائی از زندان شیراز
دعات باب به اصفهان رسیدند و والی اصفهان منوچهرخان گرجی را به سمت باب جذب کردند.
مƒƒنوچهƒƒرخƒƒان و گƒƒرگƒƒین خƒƒان از گƒƒرجƒƒیهƒƒایƒƒی بƒƒود کƒƒه تƒƒوسƒƒط آغƒƒا محƒƒمدخƒƒان اسƒƒیر و بƒƒه ایƒƒران آمƒƒده بƒƒودنƒƒد .در
ای ƒƒران مس ƒƒلمان ش ƒƒدن ƒƒد و در ن ƒƒزد ف ƒƒتحعلی ش ƒƒاه و مح ƒƒمدش ƒƒاه رت ƒƒبتی ی ƒƒاف ƒƒتند و م ƒƒنوچه ƒƒر خ ƒƒان ب ƒƒه ح ƒƒکوم ƒƒت اص ƒƒفهان
گƒمارده شƒد مƒنوچهƒرخƒان عƒدهای را بƒرای آزادی بƒاب بƒه شƒیراز فƒرسƒتاد و بƒا اسƒتفاده از خƒروج حƒاکƒم از شهƒر بƒاب
را به اصفهان آوردند.
در اصƒفهان نƒیز آخƒونƒدهƒا آرام ننشسƒتند و کƒار در آخƒر بƒه مƒناظƒره و حƒکم بƒه قƒتل بƒاب داده شƒد .مƒعتمدالƒدولƒه
حƒƒاکƒƒم اصƒƒفهان سƒƒربƒƒاز زد و آخƒƒونƒƒدهƒƒا مƒƒتوسƒƒل بƒƒه صƒƒدراعƒƒظم مƒƒیرزا آقƒƒاسƒƒی شƒƒدنƒƒد و در طƒƒی حƒƒکمی بƒƒاب را بƒƒه
حƒبس مƒؤبƒد در زنƒدان بƒاکƒو مƒحکوم کƒردنƒد ) ۱۱محƒرم  ۱۲۶۲هجƒری( چƒند مƒاه بƒعد گƒرگƒین خƒان حƒامƒی بƒاب مƒرد و
جانشین او باب را به بابا بیک بیات ماکویی سپردند با سربازان شاهسون از راه کاشان به تهران گسیل کند.
در کƒƒاشƒƒان حƒƒاجƒƒی مƒƒیرزا جƒƒانƒƒی ،مƒƒؤلƒƒف کƒƒتاب مƒƒعروف نƒƒقطه الƒƒکاف بƒƒا دادن  ۱۰۰تƒƒومƒƒان بƒƒاب را بƒƒه خƒƒانƒƒه خƒƒود
بƒرد .و فƒردا او را بƒه قƒصبه کُƒلپن آوردنƒد .بƒاب از محƒمدشƒاه اجƒازه ورود بƒه تهƒران خƒواسƒت امƒا شƒاه بƒه اشƒاره مƒیرزا
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آقƒƒاسƒƒی نƒƒپذیƒƒرفƒƒت و محƒƒمدبƒƒیک چƒƒاپƒƒارچƒƒی او را از بƒƒیراهƒƒه بƒƒه بƒƒاکƒƒو رسƒƒانƒƒد بƒƒاب از شƒƒعبان  ۱۲۶۳تƒƒا جƒƒمادی االول
۱۳۶۴در زنƒƒدان بƒƒاکƒƒو بƒƒود .امƒƒا بƒƒا فƒƒشار دالƒƒگورکƒƒی سƒƒفیر روسƒƒیه بƒƒاب از مƒƒرز روسƒƒیه دور شƒƒد و بƒƒه زنƒƒدان چهƒƒریƒƒق
برده شد.
وحشت حکومت :محاکمه تبریز
فƒعالƒیت مƒبلغین بƒابƒی در سƒراسƒر کƒشور شƒاه را بƒه وحشƒت انƒداخƒت و فƒهمید کƒه زنƒدانƒی شƒدن بƒاب جƒنبش بƒابƒیه را
نابود نکرده است پس محمدشاه به ولیعهد ناصرالدین میرزا دستور داد تا باب را محاکمه کند.
بƒا نƒگاهƒی بƒه تƒرکƒیب مسƒتنطقین بƒاب مƒاهƒیت سƒیاسƒی ـ مƒذهƒبی جƒنبش بƒاب روشƒن مƒی شƒود چƒهار مƒالی بƒزرگ
و پنج شخصیت کشوری و لشکری:
-۱محمدخان زنگنه ،امیرنظام،
 .-۲نصیراملک ،وزیر داخله،
 -۳معیدالدوله ،کفیل وزرات امور خارجه،
-۴میراز موسی تفرشی ،کفیل وزارت مالیه،
 -۵بیان امللک ،رازدار وزیر کشور
 -۶نظام العلماء ،معلم ولیعهد
جƒدا از سƒؤال هƒای نƒه چƒندان جƒدی مسƒتنطقین از صƒرف و نƒحو گƒرفƒته تƒا اشƒکاالت دسƒتوری بƒه مƒسائƒل بƒاب و
جƒدا از پƒاسƒخ هƒای بƒاب کƒه بƒر مƒا مƒعلوم نیسƒت چƒه بƒوده اسƒت دو نƒکته بƒر مسƒتنطقین روشƒن اسƒت مƒیرزا آقƒاسƒی
ص ƒƒدراع ƒƒظم ن ƒƒیز در ن ƒƒام ƒƒهای ب ƒƒه ع ƒƒلمای اص ƒƒفهان  ۱۱مح ƒƒرم  ۱۲۶۱ب ƒƒه ن ƒƒکتهای درس ƒƒت و م ƒƒهم اش ƒƒاره م ƒƒی ک ƒƒند» .آن
دیƒوانƒۀ جƒاهƒل جƒاعƒل دعƒوی نƒیابƒت نƒکرده بƒلکه دعƒوت نƒبوت کƒرده« نخسƒت آن کƒه بƒاب در حƒال تƒأسƒیس دیƒنی جƒدیƒد
بƒوده و خƒود را ادامƒه شƒیعۀ دوازده امƒامƒی نƒمی دیƒد .هƒرچƒند ظƒاهƒر و شƒروع کƒار ایƒن بƒود .هƒمین امƒر بƒود کƒه بƒاعƒث
وحشƒت روحƒانƒیت شƒیعه شƒد دوم کƒار بƒه تƒأسƒیس دیƒن جƒدیƒد پƒایƒان نƒمی یƒافƒت .تƒوده هƒایƒی کƒه بƒه دنƒبال شƒعارهƒای
ب ƒƒاب آم ƒƒده ب ƒƒودن ƒƒد ب ƒƒه دن ƒƒبال ت ƒƒحول ƒƒی ج ƒƒدی در زن ƒƒدگ ƒƒی خ ƒƒود ب ƒƒودن ƒƒد .و ای ƒƒن ت ƒƒحول ش ƒƒدن ƒƒی ن ƒƒبود اال کس ƒƒب ح ƒƒاک ƒƒمیت
سیاسی ،این را نیز دولتمردان قاجاری فهمیده بودند.
بƒه هƒمین خƒاطƒر اسƒت کƒه از هƒمان آغƒاز دعƒات و مƒبلغین بƒاب بƒا دو نƒهاد حƒکومƒت و روحƒانƒیت مƒواجƒه مƒی شƒونƒد.
و ایƒƒن مƒƒواجƒƒهه در بƒƒاالتƒƒریƒƒن حƒƒد خƒƒشونƒƒت آن اسƒƒت .مƒƒبلغین بƒƒابƒƒی را در شƒƒیراز پƒƒی زدنƒƒد و در چƒƒاه انƒƒداخƒƒتند .مƒƒگر
ج ƒƒرم آن ƒƒها چ ƒƒه ب ƒƒود .ت ƒƒبلیغ ی ƒƒک ب ƒƒاور .ن ƒƒه ق ƒƒیام مس ƒƒلحان ƒƒه ای در ک ƒƒار ب ƒƒود و ن ƒƒه ک ƒƒسی ت ƒƒرور ش ƒƒده ب ƒƒود .آن ه ƒƒا ش ƒƒاک ƒƒی
خƒƒصوصƒƒی نƒƒداشƒƒتند چƒƒرا کƒƒه هƒƒنوز جƒƒرمƒƒی واقƒƒع نشƒƒده بƒƒود .آنهƒƒا در مƒƒرحƒƒله دعƒƒوت و تƒƒبلیغ بƒƒودنƒƒد .اگƒƒر تƒƒنها بƒƒحث
دیƒن بƒود .بƒا عƒدم پƒذیƒرش مƒسئله حƒل مƒی شƒد .امƒا در پƒس شƒعارهƒای مƒبلغین بƒابƒی مƒسئله تƒسخیر سƒنگرهƒای قƒدرت
ب ƒƒود .و ای ƒƒن س ƒƒنگره ƒƒا پ ƒƒیشاپ ƒƒیش ت ƒƒقسیم ش ƒƒده ب ƒƒود .ب ƒƒین دو ن ƒƒهاد اس ƒƒتبداد و م ƒƒذه ƒƒب .پ ƒƒس در ه ƒƒمان وح ƒƒله نخس ƒƒت
موضع گیریهای تند آغاز شد و کار به مرحله جنگ مسلحانه کشیده شد.
بƒار دیƒگر بƒاب را چƒوب زدنƒد و تƒوبƒهنƒامƒه گƒرفƒتند .امƒا در ایƒن چƒوب زدن یƒک نƒکته قƒابƒل تƒوجƒه اسƒت فƒراشƒان دولƒتی
ح ƒƒاض ƒƒر نش ƒƒدن ƒƒد ب ƒƒاب را ت ƒƒازی ƒƒان ƒƒه ب ƒƒزن ƒƒند و واگ ƒƒذار ک ƒƒردن ƒƒد ب ƒƒه ف ƒƒراش ƒƒان ش ƒƒیخ االس ƒƒالم و ای ƒƒن ن ƒƒشان از ع ƒƒمق ن ƒƒفوذ
اندیشههای باب در آن روزگار بود.
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قƒبل از آنکƒه زنƒدگƒی بƒاب را پƒی گƒیریƒم کƒه بƒعد از دادگƒاه تƒبریƒز و چƒوب زدن و تƒوبƒه نƒامƒه گƒرفƒنت کƒار بƒاب بƒه کƒجا
کƒƒشید .بƒƒه یƒƒک اتƒƒهام مƒƒی پƒƒردازیƒƒم و آن آزادی جƒƒنسی در دیƒƒن بƒƒاب اسƒƒت نخسƒƒتین اتƒƒهام در مƒƒورد طƒƒاهƒƒر قƒƒرةالƒƒعین
اس ƒƒت ک ƒƒه »م ƒƒیخ ƒƒواس ƒƒت ه ƒƒرگ ƒƒون ƒƒه ق ƒƒیدوب ƒƒندی را از دوش خ ƒƒود ب ƒƒردارد «.پ ƒƒس در اج ƒƒتماع ب ƒƒدش ƒƒت ظ ƒƒاه ƒƒر ش ƒƒد ب ƒƒدون
حƒجاب و اعƒالم کƒرد کƒه »ایƒن اصƒالحƒات ایƒن روزگƒار را از ایƒام فƒترت شƒمرده مƒیشƒود و از امƒروز تƒکالƒیف شƒرعƒیه
یƒک بƒاره سƒاقƒط اسƒت و زنƒان خƒود را در مƒصاحƒبت طƒریƒق مƒشارکƒت بسƒپاریƒد .... «.زن و مƒرد در یƒکدیƒگر افƒتادنƒد
و افسانه باغ اپیکور لباس حقیقت پوشاندند) «.تاریخ جامع بهائیت بهرام افراسیابی(.
ایƒƒن اتƒƒهام خƒƒاص بƒƒاب و انƒƒدیƒƒشه هƒƒای او نیسƒƒت .در طƒƒول تƒƒاریƒƒخ از مƒƒزدک بƒƒه بƒƒعد ،تƒƒا بƒƒه امƒƒروز مƒƒتوجƒƒه انƒƒدیƒƒشه
هƒƒای مƒƒخالƒƒف حƒƒکومƒƒت و سƒƒنت بƒƒوده اسƒƒت .در مƒƒورد مƒƒارکسیسƒƒتهƒƒا نƒƒیز چƒƒنین اتƒƒهامƒƒی زده مƒƒیشƒƒد .و آن زنƒƒا بƒƒا
مƒحارم )خƒواهƒر بƒا بƒرادر( و اشƒتراک جƒنسی )هƒمه بƒا هƒم( ایƒن نƒوع تƒبلیغ کƒه سƒوءاسƒتفاده از جهƒل و بƒالهƒت عƒمومƒی
است تا سرکوب مشروعیت یابد در طول تاریخ طوالنی ما امری است پُرسابقه.
چƒرایƒش روشƒن اسƒت .در نƒهاد سƒنت و اسƒتبداد از هƒمان روزگƒار نخسƒت )روزگƒار مƒزدک( دسƒت در دسƒت هƒم
جƒƒلو هƒƒر انƒƒدیƒƒشه راهگƒƒشایƒƒی را بƒƒه هƒƒر وسƒƒیله ای کƒƒه در دسƒƒترشƒƒان بƒƒود گƒƒرفƒƒتند .از حƒƒمق و حƒƒماقƒƒت مƒƒردم گƒƒرفƒƒته تƒƒا
تزویر و فریب حکومت و در آخر کشتار و قتل عام.
امƒƒا بƒƒبینیم ایƒƒن امƒƒر شƒƒدنƒƒی اسƒƒت .آیƒƒا یƒƒک جƒƒنبش فƒƒکری ،سƒƒیاسƒƒی و مƒƒذهƒƒبی کƒƒه مƒƒی خƒƒواهƒƒد در یƒƒک جƒƒامƒƒعۀ بƒƒه
غایت سنتی و مذهبی ریشه بدواند ایا چنین شعاری می دهد .و اگر می دهد ضرورت چنین شعاری چیست.
آیƒƒا درهƒƒم آمƒƒیخنت زن و مƒƒرد و یƒƒا حƒƒداقƒƒل شƒƒعار آن در دشƒƒت بƒƒدشƒƒت تƒƒوسƒƒط طƒƒاهƒƒره قƒƒرةالƒƒعین در یƒƒک جƒƒامƒƒعۀ بƒƒه
غƒایƒت سƒنتی ،بƒه غƒایƒت مƒذهƒبی کƒه حƒتی در حƒد خƒودکƒشی سƒیاسƒی هƒم نیسƒت ،و بیشƒتر بƒه جƒنون سƒیاسƒی شƒبیه
است ،آیا معقول است یا نه.
ازدواج با محارم
مƒƒسئله رابƒƒطه زن و مƒƒرد ربƒƒطی بƒƒه مƒƒذهƒƒب نƒƒدارد .ایƒƒن رابƒƒطه پƒƒیش از بƒƒه وجƒƒود آمƒƒدن مƒƒذهƒƒب بƒƒوده اسƒƒت انƒƒگلس در
کƒƒتاب »مƒƒنشأ خƒƒانƒƒواده« بƒƒا اسƒƒتفاده از تƒƒحقیقات اشƒƒتراوس بƒƒه خƒƒوبƒƒی ایƒƒن مƒƒسئله را نƒƒشان داده اسƒƒت کƒƒه چƒƒگونƒƒه
انƒسان از ازدواج گƒله ای شƒروع کƒرده اسƒت.بƒه ازدواج و زنƒا بƒا مƒحارم رسƒیده اسƒت و چƒگونƒه از ایƒن مƒرحƒله عƒبور
ک ƒƒرده اس ƒƒت و ب ƒƒر ت ƒƒک همس ƒƒری پ ƒƒا گ ƒƒذاش ƒƒته اس ƒƒت .ک ƒƒه ای ƒƒن ت ƒƒک همس ƒƒری م ƒƒعاص ƒƒر اس ƒƒت ب ƒƒا گ ƒƒذار ان ƒƒسان ازم ƒƒرح ƒƒله
تƒوحƒش بƒه مƒرحƒله تƒمدن و از آن روزگƒار تƒا زمƒان بƒاب کƒه قƒرن دوازدهƒم هجƒری بƒاشƒد بƒایƒد چƒند هƒزار سƒال گƒذشƒته
ب ƒƒاش ƒƒد .و دی ƒƒگر ه ƒƒیچ ض ƒƒرورت ƒƒی در ج ƒƒام ƒƒعه ع ƒƒمل ن ƒƒمی ک ƒƒند ت ƒƒا ب ƒƒر بس ƒƒتر ای ƒƒن ض ƒƒرورت م ƒƒسئله ازدواج گ ƒƒله ای م ƒƒطرح
شود.
نƒکته دوم هƒوش و درایƒت بƒاب و حƒروف حƒی اسƒت .مƒمکن اسƒت بƒاب و اطƒرافƒیانƒش بƒه زیƒروبƒم زبƒان عƒربƒی آشƒنا
نƒƒبودنƒƒد .امƒƒا در شƒƒناخƒƒت جƒƒامƒƒعه خƒƒود از هƒƒوش و درایƒƒت کƒƒافƒƒی بƒƒرخƒƒوردار بƒƒودنƒƒد وگƒƒرنƒƒه دسƒƒت بƒƒه کƒƒاری چƒƒنین بƒƒزرگ
نƒƒمی زدنƒƒد .آنƒƒان بƒƒرخƒƒالف تƒƒصور مƒƒنتقدیƒƒن خƒƒود در پƒƒی نƒƒفی هƒƒر دیƒƒنی نƒƒبودنƒƒد .آنƒƒان در حƒƒال مƒƒرزبƒƒندی بƒƒا اسƒƒالم
بودند.
دوران فƒƒترت کƒƒه تƒƒوسƒƒط طƒƒاهƒƒره قƒƒرةالƒƒعین مƒƒطرح مƒƒیشƒƒود درواقƒƒع فƒƒاصƒƒله گƒƒرفƒƒنت از اسƒƒالم اسƒƒت بƒƒرای تƒƒعین و
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تƒƒشخص دیƒƒن بƒƒاب وگƒƒرنƒƒه چƒƒگونƒƒه مƒƒمکن اسƒƒت جƒƒز بƒƒاور مƒƒذهƒƒبی بƒƒه عƒƒقیده ای )غƒƒلط یƒƒا درسƒƒت( آن مƒƒطرح نیسƒƒت
تƒƒودهای را جƒƒمع کƒƒرد و در مƒƒدتƒƒی کƒƒوتƒƒاه دسƒƒت بƒƒه قƒƒیامƒƒی مسƒƒلحانƒƒه زد بƒƒا دسƒƒت خƒƒالƒƒی در تƒƒقابƒƒل قƒƒشون دولƒƒتی تƒƒا
آخƒریƒن نƒفر مƒقاومƒت کƒرد .بƒا فƒسق و فƒجور کƒه چƒنین مƒقاومƒتی در قƒلعه طƒبرسƒی شƒکل نƒمی گƒیرد ،نƒقد جƒنبش بƒاب،
نقد سکس نیست .این را منتقدین باب از ابتدا تا انتها نفهمیدند.
آنƒƒانƒƒی کƒƒه خƒƒواسƒƒتند طƒƒاهƒƒره قƒƒرةالƒƒعین را از زاویƒƒه سƒƒکس نƒƒقد کƒƒنند بƒƒه تƒƒاریƒƒخ نƒƒگاه نƒƒکردنƒƒد کƒƒه ایƒƒن زن چƒƒگونƒƒه بƒƒه
نƒقد شƒیخیه رسƒید .چƒگونƒه بƒه بƒاب ایƒمان آورد .چƒه رنƒجهƒایƒی را بƒه جƒان خƒریƒد و چƒگونƒه بƒه نƒاصƒرالƒدیƒن شƒاه کƒه مƒی
خواست با فرستادن او به حرمسرایش جان او را نجات دهد نه گفت.
ف ƒƒرام ƒƒوش ن ƒƒکنیم ک ƒƒه ب ƒƒرای ف ƒƒسق و ف ƒƒجور ن ƒƒیازی ب ƒƒه رف ƒƒنت ب ƒƒه رش ƒƒت و ب ƒƒدش ƒƒت ن ƒƒبود .در م ƒƒملکتی ک ƒƒه ف ƒƒتحعلی ش ƒƒاه
سƒƒرسƒƒره مƒƒعروف را بƒƒرپƒƒا کƒƒرده بƒƒود .کƒƒه زنهƒƒای لƒƒخت سƒƒر مƒƒی خƒƒوردنƒƒد حƒƒضرت خƒƒاقƒƒان حƒƒظ بƒƒصر مƒƒی کƒƒردنƒƒد و یƒƒا
حضرت ناصرالدین شاه هزار زن در حرمسرا داشت راههای بسیاری برای فحشا بود.
فƒƒحشا زاده جƒƒامƒƒعۀ طƒƒبقاتƒƒی اسƒƒت .ربƒƒطی بƒƒه هƒƒیچ دیƒƒن و مƒƒرامƒƒی نƒƒدارد قƒƒابƒƒل ریƒƒشه کƒƒن کƒƒردن هƒƒم نیسƒƒت .جƒƒزء
ض ƒƒمائ ƒƒم ج ƒƒام ƒƒعۀ ط ƒƒبقات ƒƒی اس ƒƒت .ن ƒƒگاه ک ƒƒنیم ب ƒƒه ج ƒƒوام ƒƒع اس ƒƒالم ƒƒی و م ƒƒیزان ف ƒƒحشا در آن .ن ƒƒگاه ک ƒƒنیم ب ƒƒه ج ƒƒوام ƒƒع
غƒیراسƒالمƒی و مƒسیحی و یƒهودی و بƒودایƒی و هƒندو و بƒبینیم کƒه فƒحشا چƒه رکƒن رکƒینی از جƒامƒعه طƒبقاتƒی اسƒت بƒا
هر ایده و مرام و مذهبی.
م ƒƒا در ت ƒƒاری ƒƒخ گ ƒƒذش ƒƒته خ ƒƒود از م ƒƒاده ƒƒا ت ƒƒا ان ƒƒقالب مش ƒƒروط ƒƒه زن ƒƒی ب ƒƒه ب ƒƒزرگ ƒƒی ط ƒƒاه ƒƒره ق ƒƒرةال ƒƒعین ن ƒƒداری ƒƒم .زن ƒƒی در
کƒالƒیبری جƒهانƒی .بƒزرگƒی او هƒیچ ربƒطی بƒه درسƒتی و یƒا نƒادرسƒتی انƒدیƒشههƒای بƒاب و بƒهاء نƒدارد .مƒا از مشƒروطƒه
بƒƒه بƒƒعد هƒƒم بƒƒا آن کƒƒه زنƒƒان بƒƒسیاری بƒƒه صƒƒحنه آمƒƒدنƒƒد و جƒƒانƒƒفشانƒƒی هƒƒای بƒƒسیاری کƒƒردنƒƒد زنƒƒی در عƒƒمق و طƒƒول او
نداریم.
مالحسین ب ُ
ُشرویه ای :مبلغی بزرگ و رزمنده ای بی نظیر
شƒرویƒه دهƒی در نƒزدیƒکی هƒای طƒوس بƒه دنƒیا آمƒد .تƒحصیالت
مƒال حƒسین پسƒر مƒالعƒبدالƒه بƒود و در سƒال  ۱۲۹۹در ُب ُƒ ƒ
اولƒƒیه را در بشƒƒرویƒƒه و عƒƒلوم رسƒƒمیه را در مƒƒدرسƒƒه مƒƒیرزا جƒƒعفر در شهƒƒر فƒƒرا گƒƒرفƒƒت تƒƒحت تƒƒأثƒƒیر افƒƒکار شƒƒیخ احƒƒمد
احسائی قرار گرفت .و مدت ۹سال نزد سیدکاظم رشتی شاگرد و جانشین شیخ احمد درس خواند.
در اصƒفهان جƒنگ بƒین شƒیخیه و متشƒرعƒه بƒاال گƒرفƒت و سƒیدکƒاظƒم مƒالحƒسین را بƒه اصƒفهان فƒرسƒتاد تƒا اخƒتالف
را بخواباند حسین مدت  ۷سال در اصفهان ماند و توازن قوا را در اصفهان به نفع شیخیه عوض کرد.
بƒه کƒربƒال بƒازگشƒت و اسƒتاد را مƒرده دیƒد .و چهƒل روز در مسجƒد کƒوفƒه مƒعتکف شƒد و بƒعد در پƒی شƒخص مƒعهود
رف ƒƒت ک ƒƒه س ƒƒیدک ƒƒاظ ƒƒم وص ƒƒیت ک ƒƒرده ب ƒƒود .و در ش ƒƒیراز ب ƒƒا ب ƒƒاب ب ƒƒرخ ƒƒورد ک ƒƒرد و ب ƒƒه او ای ƒƒمان آورد ب ƒƒاب او را »اول م ƒƒن
آمن« نامید.
م ƒƒالح ƒƒسین ب ƒƒه اص ƒƒفهان رف ƒƒت و م ƒƒالمح ƒƒمد را ه ƒƒوادار ب ƒƒاب ک ƒƒرد و ب ƒƒعد ح ƒƒاک ƒƒم وق ƒƒت اص ƒƒفهان را ج ƒƒذب ک ƒƒرد .در
کƒƒاشƒƒان حƒƒاجƒƒی مƒƒیرزا جƒƒانƒƒی تƒƒاجƒƒر را جƒƒذب کƒƒرد .کƒƒه بƒƒعدهƒƒا کƒƒتاب نƒƒقطه الƒƒکاف« را نƒƒوشƒƒت و در تƒƒرور نƒƒاصƒƒرالƒƒدیƒƒن
شاه کشته شد.
در مشهد مالعبدالخالق رزمی دهقانی را جذب کرد و در نیشابور مالعلی عسگر نیشابوری را.
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دستگیری در مشهد
آخوندهای خراسان به حشمت الدوله برادر شاه و حاکم خراسان شکایت بردند.
مالعلی اصغر و مالعبدالخالق و مالحسین دستگیر شدند.
مالعلی اصغر تواب شد و آزاد شد .اما آن دو در غل و زنجیر ماندند.
در هƒمین حƒین حƒسن خƒان سƒاالر پسƒر آصƒف الƒدولƒه مشهƒد را بƒه مƒحاصƒره گƒرفƒت و مƒالحƒسین فƒرصƒتی یƒافƒت و
از زندان گریخت .به طوس و از آنجا به نیشابور رفت .و در نیشابور تعدادی زیاد به او ملحق شدند.
سƒƒیدمƒƒالحƒƒسین از نƒƒیشابƒƒوربƒƒه سƒƒبزوار و شƒƒاهƒƒرود و بسƒƒطام و بƒƒارفƒƒروش رفƒƒت در بƒƒارفƒƒروش طƒƒاهƒƒره قƒƒرةالƒƒعین و
حاج محمدعلی بارفروش )قدوس( به او ملحق شدند .در عرض یک هفته  ۳۰۰نفر به آنان ملحق شدند.
جنگ بارفروش
بƒابƒیان در حƒال تƒبلیغ بƒودنƒد امƒا شƒرایƒط آمƒاده و مƒلحق شƒدن مƒداوم مƒردم بƒه آنƒان چƒیزی نƒبود کƒه از سƒوی روحƒانƒیت
رسƒمی دور بƒمانƒد و احƒساس خƒطر نƒکنند .ایƒن احƒساس خƒطر از سƒوی حƒکومƒت هƒم بƒود .هƒر دو نƒهاد )حƒکومƒت و
روحانیت( می دانستند که بعد از تبلیغ فاز عملی جنبش باب آغاز خواهد شد.
در همین حین محمدشاه مرد و برادرش شاهزاده خان میرزا حاکم بارفروش به تهران رفت.
مالحسین که به سوادکوه رفته بود بار دیگر به شهر بازگشت.
روحƒانƒیت از عƒباسƒقلی خƒان الریƒجانƒی تƒقاضƒای دفƒع بƒابƒیه را کƒردنƒد .و او بƒه محƒمدبƒیک یƒاور بƒا  ۳۰۰تƒفنگچی
دس ƒƒتور پ ƒƒراک ƒƒنده ک ƒƒردن ی ƒƒاران م ƒƒالح ƒƒسین را داد .پ ƒƒس در س ƒƒبزه م ƒƒیدان ج ƒƒنگی درگ ƒƒرف ƒƒت و از ه ƒƒر دو ط ƒƒرف ع ƒƒده ای
کشته شدند مالحسین به طور تاکتیکی به کاروان سبزه عقبنشینی کرد و سنگر گرفت.
عƒباسƒقلی خƒان نƒیروهƒای دیƒگری بƒه صƒحنه جƒنگ فƒرسƒتاد مƒالحƒسین پƒیغام داد کƒه کƒار مƒا تƒبلیغ پƒیام بƒاب اسƒت
کار دیگری نداریم .اگر مردم این شهر پذیرای پیام باب نیستند ما به شهر دیگری می رویم.
پس عباسقلی خان ،خسروبیک قادی کالئی را مأمور می کند ،مالحسین را به شیرگاه هدایت کند.
در بƒین راه خسƒروبƒیک در طƒمع امƒوال بƒابƒیه مƒیافƒتد و دسƒت بƒه کشƒتار مƒیزنƒد .کƒه تƒوسƒط مƒال حƒسین کشƒته مƒی
شود .و مالحسین بار دیگر به مازندران بازگشت و در قلعه طبرسی موضع گرفت.
جنگ طبرسی
آرام ƒƒگاه اح ƒƒمدب ƒƒن اب ƒƒی ال ƒƒطال ƒƒب م ƒƒعروف ب ƒƒه ش ƒƒیخ ط ƒƒبرس ƒƒی در ۱۵م ƒƒای ƒƒلی ب ƒƒابُ ƒƒل ق ƒƒرار دارد م ƒƒالح ƒƒسین در ای ƒƒن م ƒƒنطقه
سنگر گرفت و مواضع محکمی ساخت و مبلغین خود را به اطراف فرستاد تا مردم را به باب دعوت کنند.
خ ƒƒبر ج ƒƒنگ ب ƒƒارف ƒƒروش ک ƒƒه ب ƒƒه ن ƒƒاص ƒƒرال ƒƒدی ƒƒن ش ƒƒاه رس ƒƒید ،م ƒƒشوش ش ƒƒد پ ƒƒس ب ƒƒا ت ƒƒمام ق ƒƒوا دس ƒƒتور س ƒƒرک ƒƒوب اردوگ ƒƒاه
طبرسی را داد.
در ایƒƒن نƒƒبرد  ۱۵۰۰بƒƒابƒƒی کشƒƒته شƒƒدنƒƒد از جƒƒمله مƒƒالحƒƒسین بƒƒشیرویƒƒه ای و حƒƒاجƒƒی محƒƒمدعƒƒلی بƒƒارفƒƒروش تƒƒقریƒƒباً
اکثر حروف حی در این نبرد کشته شدند .این نبرد یکی از نبردهای حماسی جنبش باب است.
از سƒƒرداران حƒƒکومƒƒتی نƒƒیز بƒƒسیاری کشƒƒته شƒƒدنƒƒد .و آن چƒƒنان هƒƒول و هƒƒراسƒƒی در بƒƒین قƒƒشون حƒƒکومƒƒتی افƒƒتاده
بود که اگر کمکی به مالحسین می رسید تا تهران یکسره میرفت.
این نبرد حاوی چند نکته بود:
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-۱نخسƒت وحشƒت تƒوأمƒان در نƒهاد اسƒتبداد ور روحƒانƒیت از جƒنبش بƒاب بƒود .وگƒرنƒه در هƒمان زمƒان شƒاه جƒوان
با شورش هایی بسیار روبه رو بود:
 شورش ساالر در خراسان، سیف امللوک میرزا پسر اکبرمیرزای ظل السطان در قزوین، فتنه آقا خان محالتی، شورش مردم قزوین بر جمشید ماکویی، شورش مردم کرمانشاه برمحب علی خان ماکویی، شورش کردستان، عصیان رضاقلی خان اردالن برخسروخان گرجی والی، شورش فارس، بلوای کرمان، غوغای اصفهان، شورش خوانین بختیاریپƒƒس بƒƒا تƒƒمام قƒƒوا حƒƒکومƒƒت وارد نƒƒبرد بƒƒا بƒƒابƒƒیان شƒƒد در حƒƒالƒƒی کƒƒه بƒƒابƒƒیان در مƒƒرحƒƒله تƒƒبلیغ بƒƒودنƒƒد و در شƒƒرایƒƒطی
نبودند که وارد فاز عملی مبارزه شوند.
-۲سƒƒرکƒƒوب وحƒƒشیانƒƒه حƒƒکومƒƒت و دور بƒƒودن بƒƒاب بƒƒه عƒƒنوان رهƒƒبر کƒƒاریƒƒزمƒƒاتƒƒیک جƒƒنبش بƒƒابƒƒیان را بƒƒه رادیƒƒکالƒƒیسم
سƒوق داد .جƒنبش در مƒرحƒله تƒبلیغ و سƒازمƒانƒدهƒی ،آمƒادگƒی ورود بƒه فƒاز عƒملی را نƒداشƒت پƒیشاپƒیش روشƒن بƒود کƒه
نƒƒتیجه نƒƒبرد طƒƒبرسƒƒی چƒƒه خƒƒواهƒƒد شƒƒد ،یƒƒک حƒƒکومƒƒت بƒƒا قƒƒشون و تƒƒوپƒƒخانƒƒه و تƒƒمامƒƒی امƒƒکانƒƒات ،مشƒƒتی دهƒƒقان و تƒƒوده
های فقیر شهری با امکانات کم نظامی و لجستیکی ضعیف.
اگƒر قƒیام مسƒلحانƒه هƒمزمƒان در چƒند ایƒالƒت بƒود ،نƒبرد طƒبرسƒی از نƒظر نƒظامƒی قƒابƒل فƒهم بƒود .امƒا چƒنین قƒیامƒی
در دسƒƒتور بƒƒابƒƒیان نƒƒبود .در نشسƒƒت بƒƒدشƒƒت ،بƒƒابƒƒیان بƒƒر دو مسƒƒلئه بƒƒه نƒƒتیجه رسƒƒیدنƒƒد ،نخسƒƒت حƒƒرکƒƒت بƒƒرای آزادی
باب با تجمع در ماکو و تقاضای آزادی باب و دوم مرزبندی با اسالم.
قیام مسلحانه در دستور کار نبود دلیل آن هم روشن بود .جنبش آمادگی نظامی نداشت.
چپروی در جنبش باب
هƒƒر جƒƒنبشی بƒƒه ویƒƒژه در نƒƒبود رهƒƒبر کƒƒاریƒƒزمƒƒاتƒƒیک خƒƒود مƒƒمکن اسƒƒت دچƒƒار چƒƒپرویهƒƒایƒƒی بƒƒشود .در نشسƒƒت بƒƒدشƒƒت
ج ƒƒنبش ب ƒƒاب ،در ح ƒƒال ƒƒیکه ره ƒƒبر آن در زن ƒƒدان م ƒƒاک ƒƒو در م ƒƒرز ع ƒƒثمان ƒƒی ب ƒƒود دچ ƒƒار چ ƒƒپروی ش ƒƒد .و ع ƒƒام ƒƒل آن ب ƒƒه ن ƒƒظر
میرسد طاهره قرةالعین بود.
قƒرةالƒعین پƒیش از ایƒن نƒیز جƒسارت خƒود را در کƒارهƒای بƒزرگ نƒشان داده بƒود .در حƒالƒی کƒه شƒوهƒر و پƒدرشƒوهƒر
و بƒرادران شƒوهƒر و تƒمامƒی خƒانƒوادهاش آخƒونƒد متشƒرع بƒودنƒد بƒه هƒواداری افƒکار شƒیخ احƒمد احƒسائƒی پƒرداخƒت بƒا
سƒیدکƒاظƒم رشƒتی جƒانƒشین بƒالفƒصل شƒیح احƒمد ،بƒاب مƒراوده گƒشود از شƒوهƒر خƒود جƒدا شƒد وراهƒی کƒربƒال شƒد .و
چƒƒون سƒƒیدکƒƒاظƒƒم را مƒƒرده دیƒƒد ،مجƒƒلس درس و بƒƒحث را بƒƒه عهƒƒده گƒƒرفƒƒت و تƒƒمامƒƒی آنکƒƒارهƒƒا بƒƒرای یƒƒک زن کƒƒاری بƒƒس
بزرگ بود.
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بƒƒعدهƒƒا کƒƒه مƒƒالحƒƒسین بƒƒشیرویƒƒه ای بƒƒه او خƒƒبر ظƒƒهور بƒƒاب را داد بƒƒه بƒƒاب گƒƒرویƒƒد و بƒƒه تƒƒبلیغ عƒƒلنی از ظƒƒهور بƒƒاب
پرداخت و کار را در کربال و بغداد و کرمانشاه و همدان و قزوین به جنگ و جدال کشاند.
در قƒزویƒن در بƒرابƒر مƒالمحƒمدتƒقی پƒدرشƒوهƒر و شƒوهƒر سƒابƒق خƒود ایسƒتاد و دسƒت بƒه تƒرور مƒالمحƒمدتƒقی زد .و
در آخ ƒƒر از زن ƒƒدان گ ƒƒری ƒƒخت و خ ƒƒود را ب ƒƒه ته ƒƒران و از آنج ƒƒا ب ƒƒه ش ƒƒمال ای ƒƒران رس ƒƒان ƒƒد و در ه ƒƒر شه ƒƒر و ق ƒƒصبه ای ب ƒƒا
جƒƒ ƒسارتƒƒ ƒی تƒƒ ƒمام دسƒƒ ƒت بƒƒ ƒه تƒƒ ƒبلیغی عƒƒ ƒلنی زد در حƒƒ ƒالƒƒ ƒی کƒƒ ƒه ُدعƒƒ ƒات بƒƒ ƒابƒƒ ƒی را در شهƒƒ ƒرهƒƒ ƒا پƒƒ ƒی مƒƒ ƒی زدنƒƒ ƒد و در چƒƒ ƒاه
میانداختند.
در نشس ƒƒت ب ƒƒدش ƒƒت ط ƒƒاه ƒƒره دو پ ƒƒیشنهاد داد نخس ƒƒت آزادی ب ƒƒاب ب ƒƒا درخ ƒƒواس ƒƒت از ش ƒƒاه و در ص ƒƒورت م ƒƒخال ƒƒفت
جنگ و دوم مرزبندی علنی با اسالم.
طƒƒاهƒƒره قƒƒبالً نƒƒیز بƒƒدون حƒƒجاب در جƒƒمع هƒƒواداران خƒƒود در مƒƒیدان ظƒƒاهƒƒر شƒƒده بƒƒود .و آن بƒƒیرون بƒƒودن صƒƒورت و
دسƒت هƒا بƒود .در حƒالƒیکƒه در آن روزگƒار زنƒان یƒا در پشƒت روبƒنده مƒحصور بƒودنƒد و صƒورت و دسƒتهƒا پƒیدا نƒبود
یا در اندرونیها به سر میبردند.
در بƒƒغداد ایƒƒن حƒƒرکƒƒت تُƒƒند طƒƒاهƒƒره بƒƒا مƒƒخالƒƒفت هƒƒواداران روبƒƒه رو شƒƒد .و کƒƒار بƒƒه نƒƒوشƒƒنت نƒƒامƒƒه بƒƒه بƒƒاب انƒƒجامƒƒید و
بƒƒاب او را طƒƒاهƒƒره نƒƒامƒƒید و از او حƒƒمایƒƒت کƒƒرد .امƒƒا در دشƒƒت بƒƒدشƒƒت قƒƒضیه فƒƒرق مƒƒیکƒƒرد .طƒƒاهƒƒره بƒƒدون حƒƒجاب در
مƒیان هƒواداران ظƒاهƒر شƒد و اعƒالم کƒرد اکƒنون دوران فƒترت اسƒت و دیƒگر کƒسی مƒجبور بƒه اجƒرای مƒناسƒک اسƒالمƒی
نیست تا باب دستور احکام جدید را صادر کند.
تƒا ایƒن مƒرحƒله تƒبلیغات بƒاب بƒا انƒدیƒشههƒا و بƒاورهƒای سƒابƒق مƒذهƒبی هƒواداران زیƒاد مƒنافƒات نƒداشƒت .دیƒن اسƒالم
و حƒضرت محƒمد و دوازده امƒام بƒه قƒوت خƒود بƒاقƒی بƒود .اخƒتالف بƒا دیƒگران بƒر سƒر آن بƒود کƒه در ایƒام غƒیبت کƒبری
رابطه با امام غایب با هواداران خود چگونه است.
در روزگƒار نخسƒتین چƒهار نƒفر مƒدعƒی بƒاب بƒودن کƒردنƒد .و خƒود را نƒواب چƒهارگƒانƒه نƒامƒیدنƒد .آنهƒا دری بƒودنƒد کƒه
هƒƒوادارن بƒƒا امƒƒام خƒƒود رابƒƒطه مƒƒیگƒƒرفƒƒتند .ایƒƒن حƒƒلقه واسƒƒط و ایƒƒن در بƒƒین امƒƒام و مƒƒأمƒƒوم جƒƒزء تƒƒرمƒƒینولƒƒوژی مƒƒذهƒƒبی
شیعه بود.
شƒƒیخیه رکƒƒن رابƒƒع را آورد .شƒƒیعه کƒƒامƒƒل کƒƒه بƒƒه نƒƒوعƒƒی نƒƒیابƒƒت امƒƒام را بƒƒر عهƒƒده دارد بƒƒعد مƒƒسئله عƒƒالƒƒم هƒƒور قƒƒلیا
مƒطرح شƒد کƒه امƒام غƒایƒب در عƒالƒم هƒور قƒلیا اسƒت .و ایƒن عƒالƒم کƒه یƒک عƒالƒم روحƒانƒی اسƒت .امƒام مƒیتوانƒد در کƒالƒبد
شƒیعه کƒامƒل ظƒاهƒر شƒود و امƒت خƒود را رهƒبری کƒند .تƒا ایƒنجا نƒیز بƒرای تƒوده هƒایƒی کƒه تƒا بƒدشƒت آمƒده بƒودنƒد قƒابƒل
قبول بود.
ام ƒƒا ن ƒƒفی ک ƒƒام ƒƒل دی ƒƒن اس ƒƒالم و اع ƒƒالم دی ƒƒنی ج ƒƒدی ƒƒد ش ƒƒوک ƒƒی ب ƒƒزرگ ب ƒƒر پ ƒƒیکر ه ƒƒواداران و م ƒƒردم دی ƒƒگر ق ƒƒصبات و
شهرها بود که آماده پیوسنت و یا بیطرفی بودند.
در بƒاورهƒای هƒزار سƒالƒه مƒردم پƒیامƒبر خƒاتƒم االنƒبیا بƒود .حƒضرت محƒمد راه را بƒر هƒر مƒدعƒی بسƒته بƒود و بƒعد از
مƒƒرگ آن حƒƒضرت دههƒƒا نƒƒفر ادعƒƒای پƒƒیامƒƒبری کƒƒردنƒƒد کƒƒه بƒƒه عƒƒنوان پƒƒیامƒƒبر کƒƒذاب کشƒƒته شƒƒدنƒƒد .پƒƒس در بƒƒاور مƒƒذهƒƒبی
مردم همه چیز قابل تجدیدنظر بود اال گذار از حضرت محمد و ابداع دین جدید.
اعƒƒالم ایƒƒام فƒƒترت و ظƒƒاهƒƒر شƒƒدن طƒƒاهƒƒره در جƒƒمع هƒƒواداران مسƒƒتمسکی بƒƒه دسƒƒت روحƒƒانƒƒیت مƒƒخالƒƒف داد کƒƒه ایƒƒن
کƒار را دلƒیل ابƒاحƒه و فƒحشا بƒدانƒند و اعƒالم کƒنند کƒه بƒابƒیان بƒه فƒحشا و ازدواج گƒروهƒی مƒعتقدنƒد و تƒودههƒای مƒذهƒبی
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دیگر شهرها را برعلیه آنها بشورانند.
جنگ زنجان
سƒومƒین نƒبرد بƒزرگ جƒنبش بƒاب جƒنگ زنƒجان اسƒت .رهƒبری ایƒن جƒنگ بƒا مƒالمحƒمدعƒلی زنƒجانƒی مƒلقب بƒه »حƒجت«
بƒود .حƒجت پƒس از اتƒمام تƒحصیالتƒش در کƒربƒال و شƒرکƒت در مƒجالƒس درس ،شƒریƒف الƒعلمای مƒازنƒدرانƒی ،بƒه زنƒجان
رفت و در آنجا پیروانی یافت.
حƒجت بƒه عƒلت مƒخالƒفت بƒا بƒعضی از اصƒول متشƒرعƒین )مƒثل مƒخالƒفت بƒا صƒیغه( بƒا شƒکایƒت متشƒرعƒین روبƒه رو
شƒƒد و محƒƒمدشƒƒاه او را بƒƒه تهƒƒران احƒƒضار کƒƒرد و بƒƒعد از مƒƒدتƒƒی بƒƒه او اجƒƒازه داد تƒƒا بƒƒه زنƒƒجان بƒƒرگƒƒردد .بƒƒعد بƒƒه بƒƒاب
گƒرویƒد و هƒنگام تƒبعید بƒاب و عƒبور از زنƒجان حƒجت کƒه تƒصمیم داشƒت بƒا بƒاب مƒالقƒات کƒند دسƒتگیر و روانƒه تهƒران
شد.
حƒجت تƒا فƒوت محƒمدشƒاه در تهƒران مƒانƒد امƒا بƒا آمƒدن نƒاصƒرالƒدیƒن شƒاه و صƒدراعƒظمی امƒیرکƒبیر کƒه مƒصمم بƒه
بƒرانƒداخƒنت بƒابƒیه بƒود ،حƒجت کƒه جƒان خƒود را در خƒطر مƒیدیƒد از تهƒران گƒریƒخت و بƒه زنƒجان رفƒت حƒجت بƒعدهƒا در
نƒƒامƒƒه ای بƒƒه نƒƒاصƒƒرالƒƒدیƒƒن شƒƒاه عƒƒلت فƒƒرار خƒƒود را بƒƒه زنƒƒجان تƒƒصمیم امƒƒیرکƒƒبیر مƒƒبنی بƒƒر قƒƒتل خƒƒود ذکƒƒر کƒƒرد) .تƒƒاریƒƒخ
نبیل زرندی(
حƒجت بƒا اسƒتقبال بƒی نƒظیر مƒردم مƒواجƒه شƒد .امƒا دیƒری نƒپایƒید کƒه بƒا روحƒانƒیت و حƒاکƒم مجƒدالƒدولƒه درگƒیر شƒد و
ک ƒƒار ب ƒƒه ج ƒƒدال ک ƒƒشیده ش ƒƒد در ای ƒƒن زم ƒƒان  ۱۵۰۰۰ن ƒƒفر ب ƒƒه گ ƒƒرد ح ƒƒجت ج ƒƒمع ش ƒƒدهان ƒƒد ،ب ƒƒار دی ƒƒگر م ƒƒیرزا ت ƒƒقی خ ƒƒان
ام ƒƒیرن ƒƒظام دس ƒƒتور دس ƒƒتگیری ح ƒƒجت را داد و راه ص ƒƒلح و آش ƒƒتی بس ƒƒته ش ƒƒد ای ƒƒن ج ƒƒنگ چ ƒƒون ج ƒƒنگ ط ƒƒبرس ƒƒی س ƒƒه
ویژگی مهم داشت:
-۱قساوت و خشونت به تمام ازسوی حکومت و فشار امیرکبیر و فرستادن نیرو برای قلع و قمع کردن بابیان
-۲مƒقاومƒت و رشƒادت بیحƒدوحƒصر بƒابƒیان بƒهحƒدی کƒه امƒیرکƒبیر گƒفته بƒود اگƒر مƒالمحƒمدعƒلی دسƒت از ایƒن مƒذهƒب
برمی داشت او را امیر لشکر می کردم زیرا که در حین جنگ و لشکرکشی عدیل و بدیل نداشت.
-۳نƒکته سƒوم آن کƒه امƒیرکƒبیر در ایƒن جƒنگ چƒون جƒنگ طƒبرسƒی تƒمامƒی امƒکانƒات دولƒت را در سƒرکƒوب بƒه کƒار بƒرد
و ایƒن از عƒجایƒب روزگƒار مƒا اسƒت کƒه امƒیرکƒبیر بƒه عƒنوان رفƒرمƒیسم بƒورژوایƒی کƒمک مƒی کƒند بƒه قƒلع و قƒمع نƒهضتی
که می توانست روبنای یک جامعه بورژوایی را به وجود آورد.
تیرباران باب
امƒƒیرکƒƒبیر راه خƒƒالصƒƒی حƒƒکومƒƒت را از جƒƒنبش بƒƒاب کشƒƒنت بƒƒاب مƒƒی دانسƒƒت .پƒƒس فƒƒرمƒƒان قƒƒتل او را صƒƒادر کƒƒرد .پƒƒس
بƒاب را از زنƒدان چهƒریƒق بƒه تƒبریƒز آورنƒد و بƒه نƒزد دو نƒفر از آخƒونƒدهƒای بƒزرگ تƒبریƒز بƒردنƒد تƒا آن هƒا حƒکم ارتƒداد و
قتل او را صادر کنند )حاج میرزا باقر مجتهد تبریزی و پدرش(.
چƒون حƒکم ارتƒداد و قƒتل بƒاب و مƒالمحƒمدعƒلی صƒادر شƒد آن هƒا را بƒا پƒای بƒرهƒنه در غƒل و زنƒجیر در بƒازار شهƒر
گƒƒردانƒƒدنƒƒد تƒƒا بƒƒه مƒƒیدان سƒƒربƒƒازخƒƒانƒƒه کƒƒوچƒƒک رسƒƒیدنƒƒد .چƒƒون وارد مƒƒیدان شƒƒدنƒƒد عƒƒده ای از بƒƒابƒƒیان شهƒƒر بƒƒه نƒƒزد بƒƒاب
رفتند و از او خواستند تا دست از دعاوی خود بردارد .اما باب ساکت و آرام بود.
در مƒیدان سƒه فƒوج حƒاضƒر بƒودنƒد .فƒوج چƒهارم تƒبریƒز ،فƒوج اخƒتصاصƒی تƒبریƒز و فƒوج کƒلدانƒی آشƒوری مƒسیحی.
سƒƒرکƒƒرده فƒƒوج اخƒƒتصاصƒƒی تƒƒبریƒƒز آقƒƒاجƒƒان بƒƒیک زنƒƒجانƒƒی بƒƒود چƒƒون حƒƒکم اعƒƒدام را بƒƒه او دادنƒƒد نƒƒپذیƒƒرفƒƒت و گƒƒفت :او
200

سƒربƒاز اسƒت و تƒنها حƒکم وزارت جƒنگ را اجƒرا مƒی کƒند .پƒس حƒکم را بƒه فƒوج کƒلدانƒی آشƒوری ،مƒسیحی دادنƒد کƒه
سƒرکƒرده آنƒها بƒه نƒام سƒام خƒان مƒسیحی بƒود سƒام خƒان سƒر دسƒته غƒوج عƒلی سƒلطان خƒویƒی را مƒأمƒور تƒیربƒاران کƒرد
پƒس بƒا ریƒسمان مƒحکمی شƒانƒه هƒای آنهƒا را بسƒتند و بƒه انƒدازه سƒه ذرع بƒاال کƒشیدنƒد .روی بƒاب و مƒالمحƒمد عƒلی
ب ƒƒه ط ƒƒرف دی ƒƒوار ب ƒƒود .م ƒƒالمح ƒƒمدع ƒƒلی دو خ ƒƒواه ƒƒش ک ƒƒرد ،نخس ƒƒت آن ک ƒƒه روی او را ب ƒƒه ط ƒƒرف ت ƒƒیران ƒƒدازان ب ƒƒگردان ƒƒند ت ƒƒا
تیرهایی که به سوی او می آید ببیند .پذیرفتند و دوم آنکه صورت او به سمت پاهای باب باشد ،نپذیرفتند.
پ ƒƒس ف ƒƒرم ƒƒان ت ƒƒیر ب ƒƒه ص ƒƒد ت ƒƒیران ƒƒداز داده ش ƒƒد .ص ƒƒدای ت ƒƒیر و دود م ƒƒیدان را ف ƒƒراگ ƒƒرف ƒƒت وق ƒƒتی دود ب ƒƒرط ƒƒرف ش ƒƒد
مالمحمدعلی را دیدند که تیر خورده است و می گوید »:آقای من از من راضی شدی؟«
امƒƒا بƒƒاب نƒƒبود .بƒƒه دنƒƒبال او گشƒƒتند و او را در یƒƒکی از حجƒƒرات دیƒƒدنƒƒد .او را بƒƒا کƒƒتک آوردنƒƒد بƒƒه طƒƒناب بسƒƒتند و
 ۱۱تیر بر بدنش زدند آنگاه آنها را در خندق انداختند تا خوراک سباع و طیور شوند )سال (۱۲۶۶
جنگ نیریز فارس
قیام وحید
س ƒƒیدی ƒƒحیی داراب ƒƒی ف ƒƒرزن ƒƒد ب ƒƒزرگ س ƒƒیدج ƒƒعفر داراب ƒƒی م ƒƒلقب ب ƒƒه »ک ƒƒشاف ک ƒƒشفی« ب ƒƒود س ƒƒیدج ƒƒعفر از ع ƒƒلماء و ف ƒƒقها
عƒƒامƒƒل بƒƒود .بƒƒه شƒƒیوه عƒƒرفƒƒا مƒƒی زیسƒƒت و دم از کƒƒرامƒƒات مƒƒی زد .سƒƒیدیƒƒحیی بƒƒه خƒƒدمƒƒت دولƒƒت درآمƒƒد و بƒƒه دارالƒƒخالفƒƒه
رفƒƒت و در سƒƒال ۱۲۶۰از سƒƒوی محƒƒمدشƒƒاه مƒƒأمƒƒور شƒƒد بƒƒه شƒƒیراز رود و در مƒƒورد ادعƒƒای بƒƒاب تƒƒحقیق کƒƒند .در ایƒƒن
تƒحقیق او بƒه بƒاب گƒرویƒد و روانƒه اصƒفهان ،لƒرسƒتان و یƒزد و تهƒران و خƒراسƒان و قƒزویƒن گƒردیƒد .و بƒرای دیƒدار بƒاب
به ماکو رفت.
در سƒƒال  ۱۲۵۶بƒƒه تهƒƒران بƒƒرگشƒƒت امƒƒا بƒƒا سƒƒردی دربƒƒار روبƒƒه رو شƒƒد .پƒƒس بƒƒه یƒƒزد رفƒƒت و مƒƒردم را بƒƒه بƒƒاب دعƒƒوت
نمود از آنجا به فسا رفت.
ن ƒƒصیرامل ƒƒلک ح ƒƒاک ƒƒم ش ƒƒیراز ب ƒƒه او ن ƒƒام ƒƒه ای ن ƒƒوش ƒƒت و از او خ ƒƒواس ƒƒت ب ƒƒه ش ƒƒیراز ب ƒƒیای ƒƒد پ ƒƒس ب ƒƒه ت ƒƒبری ƒƒز رف ƒƒت و م ƒƒردم
بسیاری به او ملحق شدند.
در تƒبریƒز بƒا حƒاکƒم تƒبریƒز درگƒیر شƒد و حƒاکƒم تƒبریƒز کشƒته شƒد و بƒرادرش عƒلی عƒسکرخƒان گƒریƒخت نƒصرةالƒدولƒه
فƒƒیروز مƒƒیرزا لƒƒشگری مجهƒƒز بƒƒه تƒƒوپƒƒخانƒƒه بƒƒرای سƒƒرکƒƒوبƒƒی او بƒƒه تƒƒبریƒƒز فƒƒرسƒƒتاد و شƒƒورش تƒƒبریƒƒز بƒƒا مƒƒرگ سƒƒیدیƒƒحیی
خاموش شد.
»وحید« لقبی بود که باب به سیدیحیی داد .وحید در حرف ابجد برابر است با یحیی.
ترور ناصرالدین شاه
 ۹مƒاه بƒعد از واقƒعه تƒبریƒز بƒابƒیان در تهƒران انجƒمن سƒری تƒشکیل دانƒد کƒه ریƒاسƒت آن بƒا سƒلیمان خƒان پسƒر یƒحیی
خƒان تƒبریƒزی یƒکی از اعƒضای اداره تشƒریƒفات شƒاهƒی بƒود در روز  ۲۸شƒوال سƒال ۱۲۶۸شƒاه هƒنگام شƒکار مƒورد
سƒوءقƒصد دو نƒفر قƒرار گƒرفƒت کƒه نƒامƒوفƒق بƒود .یƒکی از آن هƒا کشƒته شƒد و دیƒگری زخƒم بƒرداشƒت کƒه در بƒازجƒویƒی نƒام
انجمن سری را افشا کرد.
در ایƒƒن دسƒƒتگیری هƒƒا عƒƒده زیƒƒادی دسƒƒتگیر شƒƒدنƒƒد کƒƒه هƒƒر عƒƒده را بƒƒه صƒƒنفی سƒƒپرده شƒƒدنƒƒد تƒƒا کشƒƒته شƒƒود بƒƒدن
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سلیمان خان را شمع آجین کردند و بعد دو شقه اش کردند در این واقعه نزدیک به  ۴۰۰بابی کشته شدند.
نƒƒکته مƒƒهم در کشƒƒنت بƒƒابƒƒیان آلƒƒوده کƒƒردن دسƒƒت تƒƒمامƒƒی مƒƒردم در خƒƒون بƒƒرادران و هƒƒموطƒƒنان خƒƒود اسƒƒت شƒƒیوه ای
کƒه حƒکومƒت هƒای مسƒتبد و غƒیرمƒردمƒی بƒرای تƒحکیم قƒدرت خƒود اسƒتفاده مƒی کƒنند .شƒقه شƒقه کƒردن مƒردم بƒه قƒاتƒل و
مقتول.
ترور امیرکبیر
امƒƒیرکƒƒیبر تƒƒوسƒƒط مƒƒفتشین خƒƒود مƒƒطلع شƒƒد کƒƒه بƒƒابƒƒی هƒƒا قƒƒصد دارنƒƒد بƒƒه مسجƒƒد شƒƒاه بƒƒرونƒƒد و مƒƒیرزا ابƒƒوالƒƒقاسƒƒم امƒƒام
جƒƒمعه را بƒƒه قƒƒتل بƒƒرسƒƒانƒƒند و آن وقƒƒت بƒƒا ذکƒƒر یƒƒا صƒƒاحƒƒب الƒƒزمƒƒان بƒƒه ارک بƒƒریƒƒزنƒƒد و نسƒƒبت بƒƒه شƒƒاه و او سƒƒوءقƒƒصد
کنند.
پƒس دسƒتگیری هƒا شƒروع شƒد .مƒالشƒیخ عƒلی کƒه بƒه حƒضرت عƒظیم مƒعروف بƒود و رئƒیس بƒابƒیه در دارالƒخالفƒه بƒود
گریخت .میرزا احمد حکیم باشی کاشانی ،میرزا عبدالرحیم و مالمحمد تقی هروی دستگیر شدند.
ابƒƒتدا مƒƒیرزا عƒƒبدالƒƒرحƒƒیم هƒƒروی ،مƒƒدرس فƒƒلسفه مƒƒالصƒƒدرا دسƒƒتگیر شƒƒد .مƒƒقر نƒƒیامƒƒد پƒƒس مƒƒیرزا طƒƒاهƒƒر مƒƒشعری
دیƒƒباچƒƒه نƒƒگار کƒƒاغƒƒذی شƒƒبیه بƒƒه خƒƒط عƒƒبدالƒƒرحƒƒیم بƒƒه مƒƒیرزا محƒƒمد اصƒƒفهانƒƒی از بƒƒزرگƒƒان بƒƒابƒƒیه نƒƒوشƒƒت و آدرس مƒƒنزل
حضرت عظیم را خواست .میرزا سیدمحمد نوشت در خانه میرزا محمد نایب چاپارخانه تشریف دارند.
دیƒباچƒه نƒگار بƒا ۲۰نƒفر بƒه مƒنزل شƒیخ عƒلی رفƒتند کƒه نƒبود امƒا محƒمدحƒسین تƒرک را دسƒتگیر کƒردنƒد او را بƒه حƒد
مƒرگ شƒکنجه کƒردنƒد .حƒرفƒی نƒزد .قƒاصƒدی از مƒراغƒه مƒیآمƒد کƒه دسƒتگیر شƒد در نƒزد او کƒاغƒذی یƒافƒتند از محƒمدعƒلی
زنجانی که او را هم گرفتند و هرکس در مظان بابی بودن بود دستگیر شدند .عده زیادی دستگیر شدند.
مƒیرزا عƒبدالƒرحƒیم مƒعلم فƒلسفه بƒا شƒفاعƒت بƒه حƒبس مƒؤبƒد مƒحکوم شƒد .قƒاصƒد مƒراغƒه ای را حƒاجƒب الƒدولƒه شƒفاعƒت
کرد ولی محمدحسین ترک و بقیه به امر امیرکبیر اعدام شدند.
یک نکته مهم
امƒیرکƒبیر بƒه عƒنون یƒک رفƒرمیسƒت اجƒتماعƒی کƒه عƒلی الƒقاعƒده مƒی بƒایسƒت مظهƒر قƒانƒونƒمداری بƒاشƒد از خƒود نƒپرسƒید
کƒه جƒرم بƒابƒیه چیسƒت .آیƒا یƒک جƒریƒان اجƒتماعƒی کƒه دسƒت بƒه قƒیام مƒی زنƒد و یƒا در تƒروری شƒرکƒت مƒی کƒنند هƒمه از
حیث شرکت در جرم آیا یکسان اند.
آیƒا بƒین محƒمد صƒادق ضƒارب شƒاه بƒا قƒاصƒد مƒراغƒه ای یƒا عƒبدالƒرحƒیم مƒعلم فƒلسفه یƒا مƒیرزا احƒمد حƒکیم بƒاشƒی
فرقی نیست.
ایا از همان ابتدا این میزان خشونت در سرکوب جنبش باب الزم بود.؟
فرجام نهایی قاتل و مقتول
شƒاه ،شƒاهƒزادگƒان ،اشƒراف ،فƒئودالهƒا و روحƒانƒیت متشƒرع فƒضا را بƒرای امƒیرکƒبیر بƒاز کƒردنƒد تƒا بƒا تƒمام قƒوا جƒنبش
بƒاب را سƒرکƒوب کƒند .امƒیرکƒبیر بƒا قƒصاوت تƒمام ایƒن جƒنبش را سƒرکƒوب کƒرد تƒا از قƒبل آن دسƒتش بƒرای اصƒالحƒات
بƒƒاز بƒƒاشƒƒد .تƒƒا حƒƒدودی هƒƒم مƒƒوفƒƒق شƒƒد .دارالƒƒفنون را تƒƒأسƒƒیس کƒƒرد و دانƒƒشجو بƒƒه خƒƒارج فƒƒرسƒƒتاد دسƒƒت مهƒƒدعƒƒلیا و
دیگر شاهزادگان قاجاری را ازقدرت کوتاه کرد .اما از یک نکته غافل بود.
رفƒرم از بƒاال تƒا زمƒانƒی شƒدنƒی اسƒت کƒه حƒکومƒت از پƒایƒین وحشƒت داشƒته بƒاشƒد .جƒنبش انƒقالبƒی ارکƒان حƒکومƒت
را بƒه لƒرزه درآورده بƒاشƒد .و حƒکومƒت از تƒرس مƒرگ انƒقالب بƒه تƒب رفƒرم راضƒی شƒود امƒا ایƒن رضƒایƒت مƒوقƒتی اسƒت.
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بƒه مƒحض آن کƒه خƒطر انƒقالب بƒرطƒرف شƒود ،مƒارهƒاو کƒژدم هƒا از سƒوراخ بƒیرون مƒی آیƒند و دمƒار از روزگƒاررفƒرم و
رفرمیست درمیآورند.
ب ƒƒا ب ƒƒرط ƒƒرف ش ƒƒدن خ ƒƒطر ب ƒƒاب در ط ƒƒرف ƒƒةال ƒƒعینی ش ƒƒاه ج ƒƒوان ام ƒƒیرک ƒƒبیر را ب ƒƒه ب ƒƒهان ƒƒه خ ƒƒواب مه ƒƒدع ƒƒلیا ب ƒƒرک ƒƒنار ک ƒƒرد.
خƒواهƒرش را از او گƒرفƒت .و او را روانƒه تƒبعید کƒرد .امƒا ایƒن کƒافƒی نƒبود .هƒمانطƒور کƒه امƒیرکƒبیر مƒصمم بƒود اثƒری
از آث ƒƒار ب ƒƒاب ب ƒƒاق ƒƒی ن ƒƒمان ƒƒد .ش ƒƒاه و درب ƒƒار ن ƒƒیز م ƒƒصمم ب ƒƒودن ƒƒد آخ ƒƒری ƒƒن اث ƒƒر رف ƒƒرم را ن ƒƒاب ƒƒود ک ƒƒنند .پ ƒƒس م ƒƒیرغ ƒƒضبان از
دارالخالفه خود را به کاشان رساندند و رگ امیرنظام قاتل جنبش باب را زدند.
امƒƒیرکƒƒبیر از درک تƒƒحول اجƒƒتماعƒƒی غƒƒافƒƒل بƒƒود .نƒƒمی دانسƒƒت کƒƒه اصƒƒالحƒƒات بƒƒدون زمƒƒینههƒƒای مƒƒادی در روبƒƒنا و
زیربنای جامعه شدنی نیست .جنبش باب می توانست روبنای مناسب آن رفرم را ایجاد کند.
نƒاصƒرالƒدیƒن شƒاه نƒیز از ضƒرورت هƒای مƒادی پƒیدایƒش بƒاب و امƒیرکƒبیر غƒافƒل مƒانƒد .گƒوش بƒر مƒوج تƒحوالت بسƒت
بƒا کشƒنت بƒاب بƒه دسƒت امƒیرکƒبیر و امƒیرکƒبیر بƒه دسƒت مƒیرغƒضبان دارالƒخالفƒه پƒنداشƒت کƒه ضƒروت انƒقالب و رفƒرم بƒه
پƒƒایƒƒان رسƒƒیده اسƒƒت .کƒƒه نƒƒاگƒƒاه در شƒƒاه عƒƒبدالƒƒعظیم در پƒƒایƒƒان  ۵۰سƒƒالƒƒگی سƒƒلطنت اش ،مƒƒیرزا رضƒƒای کƒƒرمƒƒانƒƒی بƒƒا
گلولهای او را از خواب غفلت بیدار کرد.
پایان کار بابیه
بƒاب یƒک سƒال قƒبل از تƒیربƒاران طƒی لƒوحƒی مƒیرزا یƒحیی پسƒر مƒیرزا بƒزرگ مƒازنƒدرانƒی نƒوری را بƒا لƒقب» صƒبح ازل«
به جانشینی تعیین کرد .میرزا یحیی ۲۰ساله بود و طبق وصیت باب برادرش میرزا حسین علی وکیل او بود.
بƒƒعد از تƒƒرور شƒƒاه و دسƒƒتگیری مƒƒیرزا حƒƒسین عƒƒلی و شƒƒفاعƒƒت سƒƒفیر روس ،مƒƒیرزا یƒƒحیی و مƒƒیرزا حƒƒسین عƒƒلی و
عده ای دیگر از سران بابیه به بغداد تبعید شدند )سال  (۱۲۶۹بابیان این سال را »عام بعد حین« گویند.
بعد از مدتی بغداد به استانبول تبعید شدند و از آنجا به عکا در اسراییل و ماغوسای در قبرس رفتند.
در ت ƒƒبعید ان ƒƒشعاب ب ƒƒزرگ در ج ƒƒنبش ب ƒƒاب ص ƒƒورت گ ƒƒرف ƒƒت .م ƒƒیرزا ح ƒƒسین ع ƒƒلی م ƒƒعروف ب ƒƒه ب ƒƒهاءاهلل م ƒƒدع ƒƒی دی ƒƒن
جƒدیƒدی شƒد و دیƒن بƒهایƒی را پƒایƒه گƒذاشƒت .امƒا صƒبحی ازل بƒر بƒاب وفƒادار مƒانƒد و در سƒال  ۱۳۳۰هجƒری از دنƒیا
رفت و با مرگ او ازلیان نیز از بین رفتند.
دلیل انشعاب
انƒشعاب بƒه خƒاطƒر قƒدرت طƒلبی مƒیرزا حƒسین عƒلی نƒبود .او هƒمه کƒاره مƒیرزا یƒحیی صƒبح ازل بƒود .پƒس نƒیازی نƒبود
تƒƒا بƒƒا کƒƒنار زدن بƒƒرادر کƒƒه از هƒƒمان ابƒƒتدا مƒƒخفی بƒƒود خƒƒود را بƒƒاال بکشƒƒد .و بƒƒه فƒƒرض صƒƒحت او نƒƒیز بƒƒایƒƒد ادامƒƒه بƒƒاب
مƒی شƒد .کƒه نشƒد .مƒیرزا حƒسین عƒلی مƒدعƒی شƒد کƒه بƒاب مبشƒر او بƒوده اسƒت .و پƒیام آور اصƒلی او بƒوده اسƒت نƒه
باب و نسبت باب به او مثل نسبت یحیی بوده است به مسیح .
پƒس دسƒت بƒه تƒدویƒن مجƒددی در اصƒول و احƒکام بƒاب زد و اعƒالم کƒرد کƒه هƒرچƒقدر از آیƒین بƒاب را کƒه قƒبول کƒند از
کƒرامƒت اوسƒت .ایƒنکار دو دلƒیل داشƒت .بƒیهوده نƒبود کƒه صƒبح ازل بƒا داشƒنت لƒوح و انگشƒتر بƒاب کƒارش بƒاال نƒگرفƒت
و باالخره بهاءاهلل برد و با تدوین یک ایدئولوژی جدید ،دینی جدید به وجود آورد .
افƒƒکار و انƒƒدیƒƒشه هƒƒای بƒƒاب و بƒƒه تƒƒبع آن صƒƒبح ازل کƒƒه شƒƒاگƒƒرد وفƒƒادار بƒƒاب بƒƒود ،رادیƒƒکالƒƒیسمی در خƒƒود داشƒƒت کƒƒه
مƒخصوص زمƒان ظƒهور و قƒیام بƒاب بƒود .در دوران شکسƒت و تƒبعید بƒایƒد در ایƒن افƒکار تجƒدیƒدنƒظر مƒی شƒد تƒا ایƒن
انƒƒدیƒƒشه هƒƒا ادامƒƒه پƒƒیدا کƒƒند .مƒƒیرزا حƒƒسین عƒƒلی )بƒƒهاءاهلل( مƒƒتوجƒƒه ایƒƒن تƒƒغییر شƒƒرایƒƒط شƒƒد .جƒƒنبش بƒƒاب بƒƒا سƒƒرکƒƒوب
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وحƒشیانƒه و کشƒتار رهƒبران فƒکری و عƒملی جƒنبش و در نƒبود یƒک بƒورژوازی در حƒال گسƒترش قƒدرت و امƒکان ادامƒه
حیات در جامعه فئودالی ایران را نداشت.
تنها راه ادامه حیات تبدیل آن جنبش به یک نهاد بود ،نهاد مذهب.
مƒیرزا حƒسین عƒلی نخسƒتین کƒاری کƒه کƒرد کسƒب قƒدرت سƒیاسƒی را از دسƒتور کƒار خƒود خƒارج کƒرد .غƒیرسƒیاسƒی
شدن بابیه که دیگر بهائیه محسوب میشدند نیروها را از زیر ضربات حکومت خارج کرد.
از سƒƒویƒƒی دیƒƒگر مƒƒخفی شƒƒدن هƒƒواداران ،از حƒƒساسƒƒیت روحƒƒانƒƒیت کƒƒاسƒƒت .و خƒƒارج شƒƒدن رهƒƒبری از ایƒƒران تƒƒرس
روحƒانƒیت را فƒرو نƒشانƒد و روحƒانƒیت نƒیز دسƒت از کشƒتار بƒهائƒیان کƒشید .از ایƒن مƒرحƒله بƒه بƒعد بƒهاءاهلل و بƒعدا ً پسƒر
او عƒƒباس افƒƒندی دسƒƒتگاه عƒƒریƒƒض و طƒƒویƒƒل اداری خƒƒود را بƒƒه وجƒƒود آوردنƒƒد .هƒƒمان اتƒƒفاقƒƒی کƒƒه بƒƒعد از مƒƒرگ مƒƒسیح
افƒتاد و کƒلیسا بƒهوجƒود آمƒد .و سƒعی کƒرد حƒوزه گسƒترش خƒود را در مƒناطƒقی قƒرار بƒدهƒد کƒه امƒکان بیشƒتری بƒود .از
روسیه گرفته تا هند و اروپا و امریکا.
بƒƒه هƒƒر روی گƒƒذار جƒƒنبش بƒƒاب بƒƒه دیƒƒن بƒƒهائƒƒی ،در حƒƒیطه بƒƒررسƒƒی مƒƒا نیسƒƒت .از ایƒƒن مƒƒرحƒƒله بƒƒه بƒƒعد بƒƒهائƒƒیت نƒƒیز
چون دیگر ادیان قابل بررسی و انتقاد است.
یک بدشانسی تاریخی
اگƒƒر سƒƒوداگƒƒری مƒƒا از صƒƒفویƒƒه بƒƒه بƒƒعد مƒƒوفƒƒق مƒƒی شƒƒد بƒƒازار مƒƒلی خƒƒود را بƒƒه وجƒƒود آورد و بƒƒا گسƒƒترش خƒƒود سƒƒاخƒƒت
ف ƒƒئودال ƒƒی ای ƒƒران را آم ƒƒاده ت ƒƒغییر م ƒƒیک ƒƒرد .ج ƒƒنبش ب ƒƒاب ب ƒƒه ع ƒƒنون ی ƒƒک پ ƒƒروتس ƒƒتان ƒƒیسم اس ƒƒالم ƒƒی م ƒƒیت ƒƒوانس ƒƒت روب ƒƒنای
مناسبی برای بورژوازی ایران باشد.
نƒگاه کƒنیم بƒه مƒناطƒق نƒفوذ بƒاب ،بƒوشهƒر ،شƒیراز ،تƒبریƒز ،مƒراکƒز تƒجاری ایƒران .امƒا بƒورژوازی آنقƒدر قƒدرتƒمند نƒبود
ت ƒƒا از رف ƒƒرم م ƒƒذه ƒƒبی خ ƒƒود ح ƒƒمای ƒƒت ک ƒƒند .ض ƒƒمن آنک ƒƒه ب ƒƒخشی از ج ƒƒنبش س ƒƒوداگ ƒƒری ا ی ƒƒران ب ƒƒه ره ƒƒبری ام ƒƒیرک ƒƒبیر
درصدد سازش با فئودالیسم برآمد تا بهخیال خود با اصالحات از باال ،جلو تحوالت تندوتیز را از پایین بگیرد.
بƒرای بƒاب و حƒروف حƒی نƒیز مƒکانƒیسم تƒحول خƒیلی روشƒن نƒبود آنقƒدر درگƒیر مƒسائƒل مƒذهƒبی شƒدنƒد کƒه مƒسئله
آزادی بطور کل در آن گم شد.
ایƒن امƒر بƒرای شƒاگƒردان بƒعدی بƒاب آنقƒدر کƒمرنƒگ شƒد کƒه آدمƒی مƒثل مƒیرزا حƒسین عƒلی )بƒهاءاهلل( بƒه ایƒن بƒاور
رسƒƒید کƒƒه عƒƒلت عƒƒقب افƒƒتادگƒƒی ایƒƒران ،مƒƒسئله مƒƒذهƒƒب اسƒƒت .پƒƒس بƒƒهجƒƒای رفƒƒرم در مƒƒذهƒƒب بƒƒه دنƒƒبال سƒƒاخƒƒت مƒƒذهƒƒبی
جƒƒدیƒƒد رفƒƒت .و فƒƒرامƒƒوش کƒƒرد کƒƒه مƒƒذهƒƒب جƒƒدیƒƒد خƒƒود سƒƒد دیƒƒگری در جƒƒلو رشƒƒد تƒƒحوالت اجƒƒتماعƒƒی ایƒƒران اسƒƒت .و بƒƒه
هرروی شکست جنبش باب یک بدشانسی تاریخی برای جنبش روبه رشد سوداگری در ایران بود .
بƒورژوازی فƒرصƒت نƒیافƒت رفƒرم مƒذهƒبی خƒود را در جƒامƒعه صƒورت بƒدهƒد .و مƒسئله بƒه هƒمان شƒکل و شƒمایƒل مƒانƒد
تا جامعه وارد انقالب مشروطه شد.
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