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گردآورندهیادداشت 

کتاب این ي ) دربارهالف

اش ي تـاریخ. او را بـا کتـاب تـاریخ مشـروطه     نام کسروي به گوشها آشناسـت ـ بـویژه در زمینـه    

ی گـردد. کتـاب  میترآوازهپرگذرد هر سال شناسند. در هفتاد و اند سالی که از نخستین نشر آن میمی

اند.بیگانگان خود به زبانهاي عربی و انگلیسی برگردانیدهکه

هایی رسیده اي داشت. پژوهشهایی در این زمینه کرده و به یافتهویژهبه تاریخ دلبستگی کسروي 

ي هـا تـاریخ در دانشـکده  يبرجسـته باشد ـ چنانکه خواهید دید. او اسـتاد  که همه ویژه و کمیاب می

بود.معقول و منقولافسري و 

کرد. زمانهاي بیکاري را قاضی و دادستان کار بعنوانهاجایگاهباالترینده سال در دادگستري در

هـاي تـاریخ ، زبانشناسـی و جغرافیـاي تـاریخی پرداخـت.       به پژوهش و نوشتن نوشتارهایی در زمینه

و هاي پیشـامد در یافتن انگیزهراانو قاضیجویان بازوششک، در تاریخ ي بررسی و داوریهاي اوشیوه

.آوردبیاد میبارهآنداوري در

نوشـت. بــویژه  1309تـا  1301ي او از گفتارهـا و کتابهـایی برخاسـت کـه میــان سـالهاي      هآواز

و هـاي ایـران  نامهـاي شـهرها و دیـه   ، تواریخ طبرستان و یادداشتهاي مـا ، آذريدفترهایی همچون 

او نخست کسی از چندان کهسانید س و شوروي شنایآکادمیهاي آمریکا ، انگلبهاو را شهریاران گمنام

چنین انجمنهایی درآمد.اندامی که بهبودایرانیان

بـه کوششـهاي اجتمـاعی پرداخـت. در سـال      ترو بیشـ دوري جستپژوهشهاي دانشی ازپس س

را انتشار داد که سر و صداي بسیاري در پایتخت کشور بـراه انـداخت. سـال دیگـر     آیینکتاب 1311

ي کتـاب  را برویـه ي خوزستانتاریخ پانصد سالهي یکم آن از شمارهرا بنیاد گزارد و پیماني ماهنامه
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ي سـاله تـاریخ هجـده  در همان ماهنامـه همراه آن ماهنامه بخش به بخش بیرون داد. سال دیگر نیز

.را آغاز کردآذربایگان

1320نوشـت. از سـال   بیرون داد که بیشتر گفتارهایش را خودش مـی هفت سال آن ماهنامه را 

که سال کشته شدن اوسـت نزدیـک بـه شصـت جلـد      1324را بنیاد گزارد و تا سال پرچمي روزنامه

یها و بـدبختیهاي  گرفتار:هاي اجتماعی اش پدید آمد. این کتابها بیش از همه در زمینهکتاب از خامه

باشد.می، هاآنرهایی از و راهایرانیان و شرقیان

سـخن آن را  ي پرداخـت . ایـن شـیوه  کندمیآغاز اشچهتاریخازسخن میراند کهاز هر جستاري

ی را چاشـنی  تـاریخ داسـتانهاي و همچنیني خود و دیگرانسرگذشتهافهم میگرداند. او گیرا و آسان

همـین  هایش نمایانسـت بـه   هکه در سراسر نوشتاونیرومند استدالل یک بخش از.دسازسخنانش می

.باشدمیوامدار آوردیمتاریخی که ازدلیلهای

ي تاریخ پانصد سالهاست مانند (کامل)درستيیا تاریخچههاي او یک تاریخیک دسته از نوشته

ي دیگر گفتارهایی است و مانندهاي آن. یک دستهشیخ صفی و تبارش، شهریاران گمنام، خوزستان

ارزش دینـار و تومـان در   « سازد. براي مثـال گفتـار   میدانستهاز تاریخاي رانادانستهکه یک یا چند 

از هـایی اسـت کـه   ي دیگـر گفتـار  همچنین دسـته . »خاندان پادشاهی جستانیان« و » قرون مختلفه

هاينوشته نه تاریخ بلکـه جسـتار  ا گرانیگاههنآاجتماعی میکند. در گیریهاي نتیجهداستانهاي تاریخی 

براي نشان دادن زیانهاي پندارهادر کتاب براي مثال ارزشمند زندگانیست.» حقایق«، اجتماعی است

پیشـگویی بیپا بـودن  در آن میانآورد که هم شیرین است و هممیتاریخازداستانهایی»پیشگویی«

. گرددمیترآشکار

چنـدان کـه از آنهـا   پـردازد. مـی آنهایی است که بـه بنیادهـاي تـوده    نیزگونهیک در این میان 

ها این ارجدارترین سود تاریخ و آن نوشته.آفتابی میگردد»یقانونهاي اجتماع« یا »زندگانیحقایق« 
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در میان آنها گفتارهایی هست کـه نشـان   براي مثال باشد.ها میدر این زمینهاوپرارجترین گفتارهاي 

انجامد.میکدامها به سرفرازیشان ویشان نابودي ابهها چه ویژگیهایی در تودهمیدهد

مـا در ایـن   ي تـاریخ نبـوده.   هاي کسروي در زمینـه ي نوشتهخواست از این کتاب گردآوري همه

ایم :را گرد آوردهي زیرسه دستهتنها نها آکتاب از 

کـه آن دسـته  . دوم ، میرانـد سخنتاریخنویسشرطهاي و تاریخدانشِازکه ايدسته،نخست

راحقایقیکهآنهایی،ومس.آوردبین میشکافد و بزیر ذرهمیرا ایراندراندیشهدگرگونی يچهتاریخ

.دهدیاد میپربهاپندهاي و زندگی درسهايو نمایدبازمیها تودهزندگانی آیین از 

از کـه برخـی  آوردپاسـخ مـی  یدهها پرسشبهآگاهیهاي بسیاري به خواننده میدهد وکتاباین 

:ایما در زیر آوردهآنها ر

ـ چه کسانی توانند به نوشتن تاریخ پردازند؟

آید؟ـ تاریخهاي کهن که همه سرگذشت شهریاران و پادشاهانست چه سودي از آنها برمی

اند به چه معنیست؟ـ داوري تاریخ که گفته

هاي ملیت کدامهاست؟ـ مؤلفه

ـ بزرگ کیست؟

به چه ویژگیهاي اخالقی بستگی دارد؟ـ پیشرفت و سرفرازي یک توده

ي تبریز در برابر نیروهاي دولتی چه بود؟ـ راز ایستادگی قهرمانانه

روگردانی مردم از دین در جنبش مشروطه از چه بود؟ـ

پـا در میـان   مشـروطه میرزا وزیرانی سر کار آمدند که در جنـبش ـ چرا پس از برافتادن محمدعلی

نداشتند؟

هست؟و خصایص درسخواندگانآموزندمینظام آموزشیآنچه درچه ارتباطی میان ـ 

د؟ني دیگر هوادار استبداد باشخواه و دستهـ چه تفاوتی میان علما باعث بود که یک دسته مشروطه
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؟بودهتا بدینجااز غارنشینیپیشرفت اواصلیـ چه خصلتی از آدمی باعث

ها خردهاشان بلندي گرفته کدامست؟که تودهجهانهایی از تاریخـ دوره

ـ پایداري یک توده به چه چیزهایی بستگی دارد؟

!؟بزیان اوستآورد این میچنگپولی بکسی که از نادرستیچراـ

گردد؟ـ کشاکش در یک توده چگونه کاسته می

ي کوچکی در برابر ایرانیان نیرومند ایستادگی میکرد سرفراز ، یونانی که با همهـ چه شد که یونانِ

؟گردیدمقدونیان يدست بسته

ها بوده؟پرستی و دیگر پندارها چهرنجها و گرفتاریهاي آدمیان از رهگذر بتـ 

بود؟روچهاز ن در برابر مغوالن مسلمانازبونی ـ 

چه راه بود؟ـ ناسازگاري باطنیگري با اسالم از 

از دین زردشت است؟اننزدیکـ آیا زناشویی با 

ـ آیا یک دین میتواند براي همیشه پاسخگوي گرفتاریهاي مردمان باشد؟

آیا این راست است که ایرانیان بزور شمشیر اسالم پذیرفتند؟ـ 

؟اندسازي کردهکیشاسالم کندن بنیادـ آیا این راست است که ایرانیان بقصد 

؟گراییدندبا اسالم دشمنیشیعیگري به جهت به ـ آیا این راست است که ایرانیان 

آیا رواج فلسفه بسود یا بزیان اسالم بود؟ـ 

ـ زیانهایی که از صوفیگري برمیخیزد از چه راه است؟

بستند؟سرگرم کردن مردم و جلوگیري از خروش ایشان بکار میی برايسیاستچه مغوالن ـ 

سـتند  توانچگونـه که از زمان مغوالن سه قرن خواري و زبـونی کشـیده بـود صـفویان    از کشوري ـ 

را به ایران بازگردانند؟  و بزرگیسرفرازي

دوستی را که در جنبش مشـروطه در دلهـاي مـردم بجـوش     ـ چه چیزي شور آزادیخواهی و میهن
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آمده بود فرونشانید؟

هاي رواج صوفیگري در ایران چه بوده؟ـ انگیزه

؟بشناساندچه چیز به تیمور خونخوار کمک کرد تا بتواند خود را به مردم دیندار ـ 

؟شتهدا»تمدن اسالمی« پیشرفت اسالم ونشان ازي مستنصریه مدرسهآیا ـ 

چرا کیشها پناهگاه بدکاران است؟ـ 

ـ خونریزي و ستمهاي آخر نادرشاه از چه بود؟

اند؟شناختهـ آیا ایرانیان ارج نادرشاه را 

؟شوددانسته میشارل دوازدهم با نادرشاه سرگذشت ي از مقایسهچگونه بدبختی این مردم ـ 

ي درسـخوانده فهمید و جلـو میگرفـت ولـی صـدها مـال     میناخواندهدرسشاهـ آن چه بود که نادر

فهمیدند؟نمی

اش از کجاست؟چیست و ریشهدر ایرانـ فرق درسخوانده و نخوانده

، راهبر آدمی کیست؟اش چیست؟کارهایی که آدمی میکند سرچشمهـ 

درماندگی و بدبختیهاي ایران تاکنون اندیشیده شده؟رهایی ازـ چه راههایی براي 

ـ ناسازگاري کیش شیعی با زندگانی از چه راهست؟

؟را افزار دست خود میگردانندیک تودهاز چه راههایی ـ بیگانگان

راهی باید برهایی از درماندگیها کوشد؟اي از چهـ یک توده

؟چرا بدآموزیهاي زمان مغول را رواج میدهندـ 

ـ چرا باید از مجادله پرهیز جست گرچه بر سر راست باشد؟

دیگر!و دهها پرسش و آگاهیهاي پرارج

ایــم. خواننــدگانی کـه بخواهنــد دریافــت خــود را از  را در پایــان کتـاب آورده ي بیشــتريپرسشـها 

با متن کتاب بسنجش کشند.،توانند پاسخ خود را به هر پرسشهاي کتاب بیازمایند مینوشته
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***

در رایی تارهانوشـ رشـته  یـک 1346نهال این گردآوري از شادروان یزدانیان اسـت. او در سـال   

ي چاپ اجازهولیي برخی کتابهاي کسروي گرد آوردي پیمان و دیباچهز ماهنامهاهاي تاریخیزمینه

ي برویـه 1357ي آزاديِ اندکی که پیش آمده بود توانست آن را در آغاز سال نیافت تا اینکه در سایه

. در حالی که در ایـن درچیده شده بودزمان رویدادها از روي تارها در آن کتاب نوشکتاب بیرون دهد.

حقـایق آشکار گردیـدن ) + (گرفتاریهاي ایرانیانشناختاز روي این فرمول درچیده گردیده : (کتاب

. نوشتارهایی نیز افزوده گردیده که در آن نبوده.)بنیادهاي توده) + (استواري زندگی

ي ویرایش ) دربارهب

رسم الخط امروز جداییهایی با گذشته دارد. نـاگزیر چنـد گونـه    یا ها باید دانست که نویسش واژه

آید :که در زیر شرح آنها میایمدادههانویسش واژهتغییر در 

ایم در متن اصلی بصورت که اینجا نوشته» ايدلبستگی« یا » ايهواداري« هایی مانند یکم ، واژه

بایسـت دریابـد کـه آن واژه یـاي    معنـی مـی  آمـده و خواننـده از روي   » دلبسـتگی « یـا  » هواداري« 

(نکره) نیز دارد.» ناشناختگی« 

بـوده و  » مایـه « یـا  » نامـه « ایم در متن که نوشته» يمایه« یا » ينامه« هایی مانند دوم ، واژه

مـا چـون   » پاره« ي در واژهبایست خود از معنی جمله دریابد.در آخر واژه را می» ي« خواننده تلفظ 

هایمـان را بـا   بآن افزوده گردد اینسـت افـزوده  » اي« و » ي« نبودیم که آیا باید تنها بماند یا بیگمان 

ایم.رنگ آبی آورده

ي امـروزي  شـده کـه آنهـا را نیـز بشـیوه     ها در گذشته طور دیگري نوشـته مـی  سوم ، برخی واژه

ایم.آورده» گرفتارند«و» نپندارید« که » گرفتاراند« یا » نه پندارید« ایم ، مانند : آورده

اي را کـه  پـاره ». اینانرا« یا » آنهنگامست« شده مانند نوشته می» سرهم« ها چهارم ، برخی واژه

ایم.ي امروزي نزدیکتر آمدهایم و بشیوهخواندنش دشوار بوده جدا نوشته
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ا یـ » بـاین « چسـبیده ، ماننـد   هـا مـی  ي نگـارش پیشـین بـه واژه   در شـیوه » ب« م ، حرف پنج

. مـا هرجـا   اینکار علتی دانشی دارد که نویسنده در یکـی از گفتارهـاي پیمـان شـرح داده    ». بمردم« 

ایم.خواندن را آسان میگردانیده جدا نوشته

بـا  » گـزاردن «  دهـد کـه   ي پـرچم روزانـه شـرح مـی    نویسـنده در گفتـاري در روزنامـه   ششم ، 

گردد. گزاردن و مشتقات آن بـا زاء نوشـته   ه میجدایی دارد که از اصل پهلوي آنها فهمید» گذشتن« 

نویسیم و گذشتن و مشتقات آن را با ذال.شود چنانکه گزارش را از همین ریشه با زاء میمی

هاي خورد که در نوشتهي همیشگی) برمیخواننده در این کتاب به زمانی از فعل (گذشتههفتم ، 

مادران ما جفتی جوراب را با دست در چهار و پـنج  : ثالشود (ممغول بیشتر دیده میي دورهپیش از 

اي است که فارسی آلـودگی نیافتـه و همچـون یـک زبـان توانـا       ِ دورهها ازآن). آن نوشتهروز بافتندي

ي فعـل کتـاب   زمانهاي افعالش کامل بوده. ولی سپس کمتر بکار رفته. براي آگاهی بیشتر از این گونه

دیده شود.» زبان پاك«

ایـم. اعرابهـا را نیـز مـا     م ، هرجا کامایی خواندن را آسان گردانیده مـا آن را بجملـه افـزوده   هشت

ایم. گزارده

ایم. اینگونه تأکیدها از ماست.ها را براي تأکید پررنگ یا زیر خطدار آوردهم ، برخی جملهنه

بندیها نیز ي بخشو همه. بیشتر عنوانهااز متن اصلی جدا شده]ي[با نشانهماهاي افزودهدهم ، 

از ماست.  

از چپ یکمی سـال پیمـان ، دوم و سـومی    نویسهاهاي داخل ناخنک ، ( ) ، در پاشمارهیازدهم ، 

باشد. میي صفحهي آن و سه رقم دیگر شمارهشماره

باشد از کسـروي ، بـا (ي) از یزدانیـان (نخسـتین     ، در پانویسها آنها که با نشان (ك) میم دوازه

باشد.  نشانها از ما میدآورنده) و بیگر

1392اسفندم. فرهیخت ـ 
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و تاریخنویستاریخ

»نگهداشـتن داستانها و سرگذشـتهاى گذشـتگان را  «ترین علوم تاریخ را باید شمرد.یکى از باستانى

.اندترین زمانها داشتهنامیم رسمیست که آدمیان از باستانکه ما آن را تاریخ مى

يحادثـه این کار به یاد سپردن و زبان به زبان بازگفتن بوده که هـر لیکن تا قرنهاى بسیار یگانه راه

هاى نکه نمونهچنااندیافتهخود ساخته از این راه روزى درمىيداده قرنها آن را پیشهشگفتى که روى مى

شود که گفتگو از زمانهایی میتاریخهایى که در دست ما هست در بسیارى از آنها1.ماندهآن تا زمان ما باز

کسانى آن داستانها را گـرد آورده و نگـاه   نوشته و ناگزیر است کهو کسى تاریخ را نمىخط در میان نبوده 

.خود دلیل آنست که ما گفتیماند و ایناند تا به زمانهاى دیرتر رسانیدهداشتهمى

ها افسانهخود راهى براى پیدایشگفتن آنها)(سینه به سینه نگاه داشتن و زبان به زبان ولى این کار

ي شگفتی که روي میدهد مثالً جوانی دل به زنی باختـه راز او از پـرده بیـرون    ـ در آذربایجان این رسم معروف است که هر حادثه1
بیـدرنگ آن  نمایـد کسـانی  شود یا کسی در جنگ یا در هر پیشامد دیگري دلیـري از خـود مـی   از او دیده میها یافتد و جانفشانمی

» عاشـق « این کسان را در تبریـز  ها با آواز و سرنا میخوانند.خانهي خود به شعر درآورده در بزمها و قهوهي عامیانهحادثه را به شیوه
ن رسـم در  یـ الانـد. بایـد دانسـت کـه اصـ     معروفی بودند ولی رفته رفته کمتر شـده يمیخوانند و تا بیست و سی سال پیش دسته

داشته که صـدها کـس از   ارمنستان بوده و از آنجا به آذربایجان رسیده زیرا در ارمنستان این کار بسیار معروفتر بوده و رواج بسیاري 
استانها از این گونه شهرت بسیار دارد که چاپ یافتـه. از جملـه   دیاند. برخاند و راه و رسمی براي خود داشتهه روزي میخوردهاین را

چاپ شده است. پیداست که این رسم یادگـار  یکه در ارمنی و هم در ترک» اصلی و کرم« و »عاشق غریب«و » کور اغلی« داستان 
ي تاریخسرایی داشته اند.(ك)ان پیشهي کار آن کسان بسیاري است که در زمانهاي باستو نمونه
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چه این در سرشت آدمى است که در .شدهداستانهاى تاریخى مبدل به افسانه مىيبوده و از این راه همه

بنـدد و چـه فـراوان    دهد و شاخ و برگهـایى بـر آن مـى   مىیرهایى در آنغیاختیار تگفتن هر چیزى بىباز

از اینجـا تـاریخ در آن   .آورنـد و خبرهاى درازى از خود پدید مىایستندازنمىبافى نیز بکسانى که از دروغ

.قرنها حال زشتى داشته است

چـوبى یـا   مدهاى مهم را بـر سـنگى یـا   ادیگرى به کار برده صورت برخى پیشيشاید کسانى وسیله

.اندکوشیدهفلزى یا پوستى نقش کرده به نگهداشتن آن مى

کـه زبـانِ  ولى باید دانسـت اند.بردهنروایان که این وسیله را بیشتر به کار مىبه ویژه پادشاهان و فرما

، مردم نبـوده  يهمهخیزد و آنگاه چنان کارى در دسترسنقش گنگ است و چندان سودى از آن برنمى

.اى درخور نقش کردن نیستنیز هر حادثه

و ساختمانهاى چنـد هزارسـاله بیـرون    شود کوشکها امروز در کاوشهایى که در ایران و دیگر جاها مى

ابزار و ظرفهاى وسفالو هزارها و صد هزارها(مجسمه)و صدها تندیس(صورت)1آید و صدها پیکرهمى

ولى چنانکه گفتیم چون زبان آنها گنگ اسـت و جـز   .مسین و زرین و مانندهاى اینها در دسترس ماست

ن و دانشـمندان اروپـایى از ایـن یادگارهـاى قرنهـاى      رساند و اگرچه کاوشـگرا اندك سودى به تاریخ نمى

دهنـد و کتابهـا در   هر کدام آگاهیهایى مىيسوگواریهاى آنان در زمینهباستان گرفته تا رسم عروسیها و

توان بـه آنهـا   لیکن انصاف را بیشتر این آگاهیها جز پندار و انگار نیست که نمى، اند ها پرداختهاین زمینه

هایى نیز به دست بیاید و راه بخواندن و فهمیدن آنها یافته شود کـه  مگر در جایى که نوشته.اعتماد نمود

.آن حال مطالب روشن و استوارى فهمیده خواهد شددر

رواج پیشرفت فن تاریخ را از زمانى باید گرفـت کـه خـط اختـراع یافتـه و چیزنویسـى      :کوتاه سخن

صورت بکار برد.معنی) را بruyeپیکره را به معنی عکس و رویه (چندي پس از اینـ نویسنده 1
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مردمى کـه رواج  از اینجاست که هرنویسى دانست.فهم تاریخيگرفته است و نوشتن را باید یگانه وسیله

مدهایى امگـر اینکـه پیشـ   .تر خواهـد بـود  خط در میان آنان زودتر بوده تاریخ ایشان به همان اندازه کهن

.کتابهاى تاریخى آن مردم را از میان برده باشد

رواج تان خط در ایـن سـرزمین مـا   چنانکه این حال ما ایرانیان است که با آنکه از زمانهاى بسیار باس

کـه آن  دانـیم ما گواه است و آنگـاه همـه مـى   يجمشید بر این گفتهداشته که سنگهاى بیستون و تخت

انـد و  داشـته روایـان بـا پادشـاهیهاى دیگـر    پادشاهى پهناور مادان و هخامنشیان و روابطى که این فرمان

بـا ایـن حـال از    ، اسـت در این کشور دربایست داشـته اند خود رواج خط راکردهنویسیها مىهمیشه نامه

دست ما نرسیده و این خود از هاى پیش از اسالم ایران هرگز کتابى که ارزش تاریخى داشته باشد بهدوره

نه اینکـه  شده.نزد خود ایرانیان پیدا نمىترین داستانهاست که از آن همه قرنها هرگز خبر درستىشگفت

درستى داریم کـه ایرانیـان کتابهـاى بسـیارى در تـاریخ      بلکه ما آگاهىیخ ننوشته بوده.کسى در ایران تار

.اینجا مجال یاد آنها را نداریم از میان رفته استحوادثى که درياند ولى در نتیجهداشته

بـوده یـا   اینست که ما امروز ناگزیریم دست نیاز به سوى مردمان باستان دیگرى که با ایران همسایه

بوزانتیـان و ارمنیـان و   از قبیل یونانیان باستان و رومیان غربـى و اند دراز نماییم.هاى دیگرى داشتهابطهر

1.تازیان و هندیان و آسوریان و دیگران

) سه پایگاه تاریخ1ـ1

داریم و هوادار رواج آن هستیم لیکن باید دانست خوانـدن  دانند ما تاریخ را دوست میخوانندگان می

م : آن را چندین پایگاه است.ینوشتن تاریخ بچندین گونه تواند بود. روشنتر بگویو یا 

1314، گلچینی از  کتاب پلوتارخي ـ از دیباچه1
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لذت بردن از سرگذشتهاـ الف 

را پایگاه نخست آنکه خواننده و یا نویسنده تنها بسرگذشت و یا پیشامد پردازد و لذت و خوشی خود

خواستار باشد. آدمی از تماشاي پیشامدها و از شنیدن و گفتن آنهـا لـذت بـرد و ایـن در نهـاد او نهـاده.       

هرکجا که پیشامد شگفتی بود مردم بتماشا ایستند. اگر کسی داستانی سراید همگی بآن گوش دهند. دو 

اي زبانهـا (یکـی در   رهرسند پیش از همه جستجوي آگاهی تازه کننـد. از اینجاسـت در پـا   تن که بهم می

روز هرکسی چـون  امهآید. در زبان ما نیز همین حال خواهد بود. اینکبمعنی آگاهی می» تازه« انگلیسی) 

کم از این آن پیدا خواهد شد که تازه بمعنی آگاهی آید.کم» تازه چه داري؟..« بدیگري میرسد میپرسد : 

ز آن برنیایـد و بهتـر از گفتگوهـاي بیجـا و افسـانه      اینگونه تاریخ خوانی اگر سودي ندارد زیان هـم ا 

خوانیست. ولی نوشتن آن بیگمان سود نیز دارد. زیرا داستان را نگه داشته نگزارد از میان بـرود و سـرمایه   

تر و بهتر آماده کند.براي نویسندگان پرمایه

خویی و آموختن راه فیروزيستودهـ ب 

تن بسرگذشت مردمان تاریخی پند آموزد و خویهاي نیکـو یـاد  پایگاه دوم آنکه یکی بخواهد از پرداخ

گیرد. از لغزشها و بدیهاي ایشان اندرز آموخته از آنها پرهیـز کنـد. از فیروزیهـا و نیکیهایشـان درس یـاد      

گرفته به پیروي برخیزد.

انـد  اینگونه تاریخ نوشتن و خواندن گذشته از لذت و خوشی سود بزرگی را با خود دارد و هرکسی تو

راه نیکخویی فراگیرد و خویشتن را آراسته و پیراسته گرداند. آدمی از رفتار و کردار مـردان بـزرگ   از این

بتکان آید و یکی از راههاي پیراستن خویها همین باشد.

ایسـت. چیـزي را   هاي ساختگی (رمان) جویند. ولی چشمداشت بیهودهکسانی این نتیجه را از افسانه

شمارد و باور ندارد چـه تکـانی در دل پدیـد خواهـد آورد؟.. اگـر گـاهی       ده راست نمیکه شنونده و خوانن
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نهمه داستانهاي فراوان تاریخی هست چه نیازي ایهکتکانی پدید آورد چیز پایداري نخواهد بود. در حالی

بافسانه است؟!.

نیکـو و بـد مردمـان    نشـان دادن خویهـاي   ه اگر کسی تاریخ را از این دیده نگارد باید بیش از همه ب

گفتن و فزودن هبپردازد و رفتار و کردار آنها را درست روشن گرداند ولی براستی و سادگی نه از روي گزاف

و کاستن. چنانکه در گفتار پیش گفتیم باید تاریخنگار پست و فرومایه نباشد و این بتواند که بر پستیهاي 

دیگران خرده گیرد و نکوهش کند.

ن زندگانی و راه جهانداريشناختن آییـ پ 

بخواهـد  پایگاه سوم آنکه کسی تاریخ را از بهر شناختن آیین زندگانی و راه جهانداري بخواند و این را

ي آنها را بدست آورد. کارهاي که پیشامدها را درست بسنجد و پیوستگی آنها را بیکدیگر بشناسد و نتیجه

ي کارهاییسـت کـه دیـروز رخ داده. فیروزیهـا و     نتیجـه دهـد روز رخ مـی امهجهان همه بهم پیوسته. آنچ

ي اینهـا را از  انگیزه نیست. اگرچه آدمی ایـن نتوانـد همـه   خرسندیها و گرفتاریها و بدبختیها هیچکدام بی

ي هر پیشـامدي را بیگمـان بشناسـد و جهـان را کـه      روي بینش و آگاهی درست دریابد و ریشه و انگیزه

ن کاري ناشدنیست (چنانکه با دیده ایه گیرد. چنبش و تکانست با اندیشه فرادر جهمچون دریایی همواره

تـوان کـه   ي آن را نتوان یافـت) هرچـه هسـت ایـن انـدازه مـی      ي جهان را نتوان دید با اندیشه همههمه

اش از این کار بیشتر است.درسهایی فراگرفت و در زندگانی نابینا نبود. هرکسی هرچه بخردتر بهره

ي بیکرانـی کسـان بسـیار خُـرد     خوانی بمردان کمتر نگاهی هسـت. در چنـان پهنـه   ونه تاریخدر اینگ

ي کوششهاي بسیار بزرگ خود توانند راه تاریخ را بپیچانند و تکـانی در جهـان   نمایند. مگر آنانکه در سایه

یا کشور خود پدید آورند و اینگونه مردان بسیار اندکند.

ي دارد و آنکه بتاریخ از این دیده بپـردازد دانـش گرانبهـایی در دسـت     خوانی ارج دیگراینگونه تاریخ
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خواهند معنی زندگی را بشناسند چنین کاري بسیار دربایست است. چیـزي کـه   کند. براي کسانی که می

اند و از اینجا خواننـده بایـد خویشـتن بـا اندیشـه از      هست در کمتر کتابی تاریخ را از این راه دنبال کرده

آن نتیجه را دریابد.پیشامدها

ي آن برآیـد. ایـن   نوشتن تاریخ از این راه کار بسیار دشواریست و این کار هرکسی نیست که از عهده

پس از آنست که کسی آشنایی بنیک و بد و سود و زیان جهان پیدا کند و از آیین زندگانی آگاه باشد. در 

اند رس ماست کمتر یکی این راه را پیش گرفتهي کتابهایی که در تاریخ نگاشته شده و در دستمیان همه

اند.اند کمتر یکی از عهده برآمدهو از آنان که آن را پیش گرفته

) تاریخ سیاسی1ـ2

است. گاهی نیز کسانی تاریخ را از راههاي دیگري دنبال کنند ي انبوهگونه تاریخ از بهر تودهاین سه 

رشـته  آوریم که از باسـتان زمـان پادشـاهان و دولتهـا یـک     پردازیم. تنها این نکته را میکه بیاد آنها نمی

اند و بکارهاي آشـکار خـود نیـز    کردهاند. بدانسان که کوششهایی را در نهان میکارهاي سیاسی نیز داشته

انـد. بـا   دادهاند. نویدهاي دروغ میکردهي دوستی انجام میاند. دشمنی را در جامهدادهدیگري می1يرویه

انـد. ایـن تالشـها از    انگیختـه دشمن شورشهایی برمیاند. در درون کشورِکردهدشمنانِ دشمن دوستی می

تـرین کارهـاي دولتهـا    و سـخت روز بزرگترین امه رفته رو بفزونی نهاده تا آنجا کباستان زمان بوده و رفته

راه دیگر تاریخ پـرداختن بـاین تالشـهاي نهانیسـت کـه تـاریخ       شود. از اینجا یکهمین یکی شمرده می

شود.سیاسی نامیده می

ي انبوه نیست و سودي نیز از آن بدست نیاید. مگر تا آن انـدازه کـه جهـت    لیکن این راه از بهر توده

ختن بنگارش چنان تاریخی کار آن کسیست که خود او پایش در میـان  کارها دانسته شود. از آنسوي پردا

ـ رویه(همچون مویه) = صورت ، ظاهر1
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هاي بسیار بدستش افتاده. اگر جز از این باشد بسیار ناسزاست کـه یکـی بچنـان تـاریخی     و یا نوشتههبود

پردازد و از ناچاري دست بدامن گمان و پندار زند و بافندگی کند.

ينگ کنند یا پیمان دوسـتی بندنـد یـا در کشـور    آن کارها که در آشکار رخ دهد پادشاهان باهم ج

شورش پدید آید یا گرانی رخ دهد یا دیگر از اینگونه پیشامدها اینها را مردم بینند و شـنوند و تاریخنگـار   

اگر هم خودش در آنجا نبوده بآسانی تواند از دیگران بپرسد و چگونگی را بدست بیاورد و لغزش کمتـر رو  

چنان نیست و لغزشهاي بسیار بزرگ در آن رخ دهد.دهد. لیکن کارهاي نهانی 

ايتواند از راه سنجیدن پیشـامدها و بنیـروي داوري پـاره   هوشیار باشد این میيآري اگر تاریخنگار

هرحـال نبایـد   ست این در همـه جـا نیسـت و ب   چیزي که ه1نهانی را نیز دریابد و آنها را یاد کند.يرازها

بافی رسانید. و آنگاه باید بخواننـدگان فهمانیـد کـه از چـه راه بـآن رازهـا       هچندان دور رفت و کار را بگزاف

رسیده شده و آنان را فریب نداد.

آیـد  گویند : سیاست تاریخ را از میان برده. زیرا پیشامدهایی که در جهان پیش مـی گاهی کسانی می

س نیست و تا آنهـا دانسـته   رشته کارها و کوششهاي نهانیست که تاریخ را بآن دستري یکآخرین نتیجه

نشود دانستن این پیشامدها تنها چندان سودي ندارد. ولی این درست نیسـت. زیـرا پیشـامدهاي آشـکار     

بخودي خود داستانهاي بزرگی بشمار است و نوشتن و خواندن تاریخ آنها سودهایی را در بـر دارد. اگرچـه   

یم کارهاي جهان همه بهم پیوسته است و ما اگر بر هاي نهانی آنها روشن نباشد. وآنگاه چنانکه گفتانگیزه

خواهیم بـود از بهـر هـر داسـتانی     ي آن بدست آوریم ناچار آن باشیم که هر داستانی را از نخستین ریشه

ن قرن جلو برویم و این چیزیست که نه تنها دربایست نیست ناستوده هم هست.یدچن

دادگاه (گفتار سـوم) و افسـران   داشته و در دو کتاب 1320ـ یک نمونه از این ، دریافتهاییست که نویسنده از پیشامدهاي شهریور1
) در میان گزاشته. 44تا 33(صما
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سی نهانی را که از نیم قرن پیش آغاز شده بـود  رشته تالشهاي سیایک1ببینید جنگ جهانگیر اروپا

ي خود داشت. با اینهمه کسی اگر تنها بداستان جنگها پردازد و چگونگی آنهـا را بازنمایـد بخـودي    انگیزه

اي را کـه خواسـتار اسـت (از آن    خود کار سودمندي خواهد بود و یک تاریخنگاري توانـد هرگونـه نتیجـه   

ي سیاسـی آن جنگهـا نیـز    از آن بردارد. لیکن هرگاه یـک کسـی برویـه   گانه که شمردیم) هاي سهنتیجه

رشته کارهاي نهانی برداشت بیگمان بهتر و سودمندتر خواهد بود.پرداخت و پرده از روي یک

روز نهانست و دسترس بآنها نیست پس از دیري آنها نیـز شـناخته گـردد و از پـرده     امه تالشهایی ک

اریخنگاري دسترس بچنان تالشهایی ندارد نباید از آن دلگیر گردد و بنومیدي بیرون آید. از اینجا هرگاه ت

آن بخـش دیگـر   .گراید و از نگارش تاریخ بازایستد. او باید تاریخ ساده را بنگارد و نگزارد آنها از میان برود

در آینده آشکار خواهد گردید.

دي دانسـته نشـود نبایـد آن را    این خود بیراهی است که کسی بگوید تا نهان و آشـکار یـک پیشـام   

ي نگارش کشید. این اندیشه چه بسا بمالیخولیا کشد و دستاویز بدست نادانان و بیماردالن دهد.برشته

بیـنم بسـیاري از ایرانیـان در ایـن بـاره نیـز       دارد اینست که مـی ها وامیآنچه مرا بنگارش این جمله

نویسید چـه سـودي   تاریخ مشروطه را که شما می: « گویندآلودگیهایی دارند و کسانی از آنان چنین می

خواهی از کجـا بـایران آمـد و چـه کسـانی آن را      ي مشروطهیشهاندهدارد؟.. باید نخست جستجو کنید ک

انـد همـه را نیـز    ته که خودشان بیکارهسدها و از ناپاکی دلهاست. یکاینها از درماندگی اندیشه» آوردند!

ارجـی کـه دارنـد بـا ارجمنـدترین و بزرگتـرین کسـان        اي نیز بـا آن پسـتی و بـی   ند. پارههخوابیکاره می

شـان باشـد بایـد تـاریخ     ایهپردازند. و هرگاه بـا دلخـوا  نمایند و اینست باین مالیخولیاها میهمچشمی می

مشروطه هیچگاه نوشته نشود.

ـ خواست جنگ جهانی یکم است.1
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ایـم.  اند و ما نیـز یـاد کـرده   بایست نوشتهخواهی را در ایران تا آن اندازه که میآغاز پیدایش مشروطه

ایم و بیشتر از آن (اگـر بـوده)   ي سیاسی آن پیشامد نیز تا یک اندازه روشن است که ما نیز باز نمودهرویه

در آینده روشن خواهد بود و خواهند نوشت.

هـاي آن از ارجـدارترین بخـش تـاریخ ایـران اسـت و در آن       پوشـی از انگیـزه  همین داستان با چشم

آیـد نیکـی نیکـان و    گردد و شایستگی توده پدید مـی اي ایرانیان و دلیریهاي ایشان نمودار میجانفشانیه

آیـد و بـر   شود. از خواندن و اندیشیدن آن چندین گونه درسهاي پرسود بدسـت مـی  بدي بدان آشکار می

ران مـرد  افزاید. این جنبش از هرکجا برخاست برخاسته باشد. هزادانش و آزمایش و بینش خوانندگان می

در آن جانفشانیهاي تاریخی کردند و صدها کسان ناپاکی نمودنـد. هـزاران جـوان بخـون آغشـتند. اینهـا       

بخودي خود چنانست که باید در تاریخ یاد کرده شود.

توان بتاریخ پشتگرمی داشت؟) آیا می1ـ3

بینـیم  زیرا مـا مـی  توان بتاریخ پشتگرمی داشت و آن را باور کرد.گویند : نمیکسانی نیز همیشه می

آمیزنـد.  سراید و دروغها بآن درمـی ي دیگري میکسی آن را بگونهدهد هرداستانی که در زمان ما رخ می

!.؟توان بداستانهاي چند هزار ساله بدگمان نبودپس چگونه می

اي نیسـت کـه  برد. تاریخ چیز جداگانه و نودرآمـده لیکن این سخن بسیار خام است و راه بجایی نمی

شناسـیم در اینجـا نیـز    مـی راهدر دیگر جاها راست و دروغ را از چهي آن نیاز افتد. نین سخنی دربارهبچ

همانست.

ما اگر با یک کس یـک سـاعت همنشـین باشـیم راسـتگویی و دروغگـویی او را نیـک        

و آنگـاه  ي درسـتی آن را نشناسـیم؟!  شود که کتابی را بخوانیم و اندازهیابیم. چگونه میدرمی
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کسـی هرچـه دانـاتر و    شناختن راست از دروغ در نهاد هر کسی نهاده و آن را راههاي بسـیار اسـت. هـر   

یابد.هوشیارتر باشد آسانتر آن را درمی

بهـره نیسـت و اینسـت    بینیم پاکزبانست و از دروغ پرهیز دارد و از هوش نیز بیما گاهی کسی را می

شود پاي خـودش در  اي که گفتگو میبینیم در زمینهی همان کس را میکنیم. گاههاي او را باور میگفته

بینیم کسی شویم. گاهی مینست گمان سودجویی و خودستایی برده در باور خود سست میایه میان بود

بریم داستان را فراموش کرده باشد.راستگوست ولی هوش کمی دارد و گمان می

گیـرد.  انست که دشوار است کسـی آن را فرا اهی زمینه چنبریم شاید فریب خورده. گگاهی گمان می

گاهی چنانست که باور کردنی نیست.

گویند پس چگونـه تـاریخ را   م کسانی ایراد گرفته مییکنهاي صوفیان را انکار می»کرامت« اینکه ما 

کنید؟..کنید و اینها را باور نمیباور می

هاشان باور کردنی نیست اند و آنگاه گفتهکردها میهگویم : چون صوفیان از این داستانها سودجوییمی

اندازیم : اگر تاریخنگاري داسـتانی بنگـارد   پذیریم. در تاریخ نیز هرچه از اینگونه باشد دور میاینست نمی

شناسیم و بسخنان دیگـرش نیـز بـدگمان    اي را زنده گردانید سخن او را هم دروغ میکس مردهکه فالن

داد در سراسـر جهـان   زنده گردانیدن کار نشدنیست. و آنگاه چنین کاري اگر رخ مـی شویم. زیرا مردهمی

شد که تنها چهار تن آن را بدانند و بنگارند.شناختند و این نمیکرد و همه آن را میآوازه پیدا می

دانیم کسـی تـا خـودش در جنگـی     آورند و ما میگاهی کسانی نگارشهایی از گزارش یک جنگی می

خواهد هنرهاي خود بردار است که هرکسی میگیرد و این زمینه دروغاستان آن را درست فرانمینباشد د

م. از اینگونه چندانست که بشمار نیاید.یکنرا بستاید اینست بآسانی آن را باور نمی
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1گوییم که هرکسی هرچه نوشته بپذیریم. بلکه در آنجا نیز باید بسنجش پردازیم.ما تاریخ آن را نمی

شما اگر تاریخ بیهقی را بخوانید در یکبار خواهید دریافت که او مرد راستگویی بـوده اسـت و اگـر گـاهی     

ايپردازد. اگرچه گـاهی پـاره  سازد و بچاپلوسی نمیکند از خودش دروغ نمیاي چیزها را فراموش میپاره

ی که از سـلطان مسـعود سـر    نماید که لغزشهایآمیزست زیرا چنین وامیآورد که شاید گزافهچیزهایی می

اند و این یکی از آلودگیهاي مردم است که چـون بـراي   دانستهرا از پیش میزده او و دیگران زیان آنمی

دانستم گویا بیهقی نیز این آلودگی را داشته است.شوند من از پیش میکسی کاري پیش آمد مدعی می

ن مرد دربند راستگویی نبـوده و  ایه اهید دریافت کالتواریخ را بخوانید بآسانی خواز اینسوي اگر ناسخ

تاریخ را دستاویزي براي خوشایندگویی و چاپلوسی گرفته بوده است.

کنیم و باین گوشـه و آن گوشـه چنـدان    ي اینها ما در تاریخ بنیاد پیشامدها را دنبال میپس از همه

مثالً در لشکرکشی خشایارشا به یونان .شودبافی نمیپردازیم و در بنیاد نیز چندان دروغگویی و گزافهنمی

ران نوشـته و آن را تـا ملیونهـا    ایـ ه آمیـز سـپا  ي گزافـه ي شمارهو داستان آن جنگها آنچه یونانیان درباره

بـردار اسـت و مـا    اینها همـه گمـان  ـاند  ي یونانیان ستایش کردهاندازهاند و آنچه از دلیریهاي بیرسانیده

آید. ولی خود این سخنان هم بدست میازايهنپذیریم بلکه گاهی دروغ بودن پارآسانی توانیم آنها را بمی

از یونـان و ماننـد اینهـا    خشایارشـا لشکرکشی خشایارشـا و ایسـتادگی یونانیـان در برابـر او و بازگشـتن      

پذیرفت.  نچیزهاییست که نتوان 

در آنها کمتر روي دهد.گیریم که دروغ و در دیگر جاها نیز ما بیشتر بنیادها را می

ها ناآگاهند و جز یک پندار خامی را توان پشتگرمی داشت از اینهمه نکتهگویند بتاریخ نمیآنانکه می

آوریـم. مـی ایـن تکـه  نباره گفتاري هست آن را در پایان ایداستان بردیاي دروغی است که چون نویسنده را در آنـ یک نمونه از 1
ي سخن نخواهد داشت.خوانندگان توانند از آن بگذرند و این زیانی به دنباله
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1کنند.دنبال نمی

آیا بردیا دروغی بود؟) 1ـ4

داستان بردیا را میدانیم که او پسر دوم کوروش پادشاه هخامنشی بود و پـس از مـرگ کـوروش کـه     

کمبـوجی  ،سـنگی بیسـتون  يداریوش در نوشتهيبپسر بزرگتر او کمبوجی رسید بگفتهنوبت پادشاهی 

بردیا را که برادر پدري و مادري او بود نهانی بکشت چنانکه کسـی آگـاهی از آن نیافـت. و چـون پـس از      

چندي کمبوجی بمصر رفته در آنجا دیـر کـرد مـردم از دیـر کـردن او دل آزرده گردیدنـد و دروغهـایی        

ي او بر زبانها افتاد.هدربار

برخاسته چنین گفت که من » ارکادرس« نامی از مغان در کوه » گومات« در چنین هنگامی بود که 

بردیا پسر کوروش هستم و مردم را فریفته بـر کمبـوجی بشـورانید و پادشـاهی را از آن خـود سـاخت. از       

کسی کـه گمـان   رهه گوید بردیا بیمآنسوي کمبوجی این خبر را در مصر شنیده خود را بکشت. داریوش

شناسد میکشت تا رازش در پرده بماند.میمیبرد او را

رشـته  دشواریها در کار آن هست. بعبارت دیگر یـک ايترین داستانهاست و پارهتاین داستان از شگف

بـود  را نهانی کشته توان باور کرد : یکی آنکه اگر کمبوجی بردیا میموضوعهایی در آن هست که بسختی

خواند؟! دوم آنکه گومات پیش از آن در کجـا بـود و   بردیا بنام پس گومات از کجا آن را دریافت و خود را 

شناختند پـرده از روي کـارش برنداشـتند؟! سـوم آیـا از      که از پیش از آن او را میچگونه شد که مردمی

نبود که بردیا را دیـده باشـد و   و گرد سر او فراهم آمدند یکی که نخستین بار نزد گومات شتافتندکسانی

که کسی چندان ماننـدگی بـدیگري پیـدا کنـد کـه      . آیا باور کردنی است؟!بشناسد که این مرد نه آنست

)407441ـ (1
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مردم از هیچ راه آنان را از هم باز نشناسند؟! چهارم مگر بـا کشـتن ایـن و آن چنـین رازي سـر پوشـیده       

شـد و  مـی اندك زمانی بسراسـر کشـور پراکنـده   افتاد درمیچنین سخنی همینکه بدهانهامیماند؟! یک

ایرانیـان  يآورد. بویژه که هنوز کمبوجی نمرده بوده و بیشک هوادارانی هـم میانـه  میمردم را بشورش در

داشته است.

رشته پادشاهیهایی پدید آمده بود که هـر یکـی پـیش از آن    پادشاهی هخامنشی در آن زمان از یک

همیشه آرزوي استقالل در دل خود داشته و باندك بهانه هـر یکـی سـر    مستقل میزیسته و این زمان هم

آن کشورها بیـرق  يگردید بایستی در اندك زمانی از همهمیآورد. اگر چنین خبري پراکندهمیبشورش

خود آن پادشاه هشت تن يشورش برافراشته شود. چنانکه در پادشاهی داریوش برافراشته گردید و بگفته

ی برخاسته بودند.بدعوي پادشاه

آري اگر کسی در یک جایی شهرت داشته باشد ولی مـردم خـود او را ندیـده و نشـناخته باشـند در      

تواند بود که کس دیگري بدروغ خود را بنام آن کس بنامد و مردم را فریب دهد. چنانکـه  میچنین جایی

يدر (تـاریخ پانصـد سـاله   یلویـه کـه مـا آن را   کدر داستان اسماعیل میرزاي دروغـی در لرسـتان و کوه  

داده و باز داستانهاي دیگري از اینگونـه در همـان تـاریخ خـواهیم     ایم چنین کاري رويخوزستان) آورده

نمایـد و بـاور کـردنش آسـان     مـی آورد. لیکن داستان بردیا از اینگونه نیست و اینست که سخت شـگفت 

نیست.

توانند بگویند که حقیقت داستان نه آن بوده میاینها دشواریهاست که در این داستان هست. کسانی

نگارد. شاید داستان ایـن بـوده کـه    میگوید یا هردوت در تاریخ خودمیبیستونيکه داریوش در نوشته

انـد. ولـی چـون او جـوان     بردیا نه دروغی بلکه راستی بوده و اینست که مردم سر بپادشـاهی او فـروآورده  

ي بـا زنـان   رامگزاکـ ان بار سنگینی بدوش خود در سراي شاهی نشسـته ب بوده و با داشتن چنايناآزموده
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کرده داریوش که از خاندان پادشاهی و مردي دانا و توانایی بـود چشـم بپادشـاهی او دوختـه و     میبسنده

بهمدستی کسانی از بزرگان درباري او را کشته و پادشاهی را ازآن خود ساخته. ولی براي آنکـه مـردم ازو   

کس نه بردیا پسر کوروش بلکه مغی دروغگو بوده و بدینسـان ایـن   شوند چنین وانموده که آنآزرده ندل

موضوع شهرت پیدا کرده.

ایم ولی بهیچ سر قضیه یقین نداریم. و اینکه این شکی است که ما در پیرامون این داستان پیدا کرده

در ایـن بـاره   . اگـر کسـانی مقالـه   کنیم براي آنست که گفتگـو از آن بشـود  میدر اینجا موضوع را عنوان

که بهترین مقاله را نوشته یکروي موضوع را با دلیل ثابت هرکسیبنویسند در پیمان چاپ خواهیم کرد و

1پیمان پاداش بآن نویسنده داده خواهد شد.يدوره تألیفهاي دارندهدوره پیمان با یککند یک

ي تاریخنویسی و شرطهاي تاریخنویس) شیوه1ـ5

ي ي خواست (قصد) تاریخنگار بـود و اکنـون چنـد سـخنی از شـیوه     اینجا گفتگو از تاریخ از دیدهتا 

رانیم : نخست باید دانست این را هرکس نتوانـد داسـتانی را کـه رو    تاریخنگاري و شرطهاي تاریخنگار می

ه پیشـامدي را  ایست که همه کس آن را ندارد. بسـیارند آنانکـ  ي نگارش کشد. این خود جربزهداده برشته

د بازگفت. چـه رسـد   ناند با اینهمه هرگاه بپرسیم داستان آن را نتواناند و خودشان پا در میان داشتهدیده

ي د. نیز بسیارند آن کسانی که چون داستانی را سـرایند آن را از راهـش بیـرون برنـد و رویـه     نبآنکه بنگار

دیگري بآن دهند.

ي سخن کشد چون بخواهد آن را گسترده و گشاده کند و برشتهوار است و داستان در یاد آدمی توده

خواهد تاریخ نگارد باید همیشه خود را بپاید و هوشـیار ایـن   د و راه را گم کند. کسی که میچه بسا درمانَ

)112031(ـ 1
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1ي دیگري بآن ندهد.باشد که داستان را از راهش بیرون نبرد و رویه

بـر سـر خودتـان بگـذرد و بخواهیـد آن را در نـزد       تاریخنویسی کار آسانی نیست. شما اگر داستانی

ناخواه تغییر در چگونگی آن میدهید. اگر آن را دو سه بار بگویید ، چـه  اند بازگویید خواهکسانی که ندیده

بسا که هر یکی با دیگري تفاوتهایی خواهد داشت. بسیار دشوار است داستانی بدانسان کـه رویـداده هـم    

وینده متوجه خود بوده اندیشه و زبان را از دستبرد در داستان بازدارد.بدانسان گفته شود. مگر گ

بویژه اگر در داستانی به گوشه و کنار پرداخته شود ناگزیر دستبرد بیشتر روي میدهـد. از اینجاسـت   

تاریخ را باید دورنماي حوادث نامید و در سرودن آن چندان به جزئیات نپرداخت و بـه هـر   که 

ن را براي دستبرد آزاد نگزاشت.حال اندیشه و زبا

...

آیـد. زیـرا چـون گفتگـو از     ي دوم : در نوشتن تاریخ زمان خود ، یک رشته آزردگیها پیش مـی نکته

کسانی است که خود ایشان یا فرزندانشان زنده هستند از اینجا یک دسته از آن میرنجند که بدکرداریهاي 

دیگر از این رنجیده میگردند که نیکوکاریهاي آنان یا پدرانشان ي آنان یا پدرانشان بازنموده شده ، و دسته

تـوزي نمـوده   بدانسان که در پیش خود ایشان است در تاریخ نمودار نگردیده. چه بسا تاریخنگار هم کینه

2کشیهاي او باشد.یا هواداري از کسانی کند و علت رنجش ، این حق

گویم او را هـیچ  پس از آن باید تاریخنگار دربند راستگویی باشد و تاریخ را از این راه دنبال کند. نمی

خواستی در میان نباشد و تنها بسرودن داستان بسنده کند. چنین چیزي نشدنیست. تاریخی که از اینـرو  

ستی داشته باشد و از بهـر  آید. این ناگزیر است که هر تاریخنگاري خواگرد آورده شود بسیار خشک درمی

)408502ـ (1
»ي آذربایگانتاریخ هجده ساله« ـ یادداشت بر چاپ یکم کتاب2
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آن رنج نگاشتن را بخود هموار سازد. چیزي که هست باید در آن خواست خـود نیـز دربنـد راسـتگویی و     

دادگري باشد و نادرستی ننماید.

ببینید پلوتارخ یکی از تاریخنگاران باستانست و کتاب او بسیار ارج دارد. او تاریخ را از بهر این نوشـته  

ي خود یونان را نشان دهد و ارج مردان تاریخی آن توده را بازنماید و سـنجش میانـه  يکه پیشرفت توده

آنان با مردان تاریخی روم بکار زند. چیزي که هست در این راه دربند راستی است. بیهوده یکی را سـتوده  

و در ایـن  گـزارد ي کسان ارج مـی نکوهد. همیشه بخویهاي پاکیزه و کردار و رفتار ستودهو دیگري را نمی

گزارد. در نکوهشی که از آلودگیها و پسـتیها و بـدرفتاریها   ي یونانی و رومی و ایرانی نمیباره جدایی میانه

1بینـد. کند. بزرگ و کوچک و توانا و ناتوان همه را به یک دیده مـی میهنان خود را برکنار نمیکند هممی

ي مـن پادشـاه هخامنشـی آورده بهتـرین نمونـه     ن مـرد از اردشـیر به  ایه ستایشها و نکوهشهاي بجایی ک

گیریهایی در شده و پلوتارخ خردهران و دشمن یونان شمرده میایه درستکاري است. زیرا اردشیر که پادشا

گوید :چند جا برو کرده با اینهمه چون داستان لشکرکشی او را بر سر قادوشان (تالشان) آورده چنین می

آسایی و زندگانی پرشکوه برنخیـزد  ان داد که ترسویی و پستی از تناردشیر در این سفر بهمه نش

نویسـد. آنچـه در اینجـا حیـف اسـت آورده      ي گلچینی از کتاب پلوتارخ شرح درازي از ویژگیهاي پلوتارخ میـ نویسنده در دیباچه1

نشود اینست : 

کند ستایشـها از  کسى را با این آراستگیها یاد مىداشته و در کتاب خود در هر کجا کهخود پلوتارخ مردانگى و آزادگى را دوست مى

این نکته راسازد.برد و اگر کسى را مخالف این خویها یاد کرد نکوهش از او دریغ نمىمىرد و در همه جا نامش را به نیکىنگااو مى

چنین حالى به یک مؤلف تاریخنگـار. اند که پلوتارخ در این تألیف خود به یک مرد آموزگار اخالق بیشتر شبیه است تاخوب نوشته

اوست و خوانندگان گذشته از آگاهیهاى تاریخى درسهاى اخالقـى  رجى و سودمندى کتابدر هر تاریخنگارى دلیل پرا

.آموزنداز آن کتاب مى
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اند) بلکه ترسویی و پسـتی از فرومـایگی و نـادانی برخیـزد. زیـرا      (چنانکه بسیاري چنین پنداشته

.. بـا اینهمـه   .ابـزار آراسـته بـود   اردشیر با آنکه رخت شاهانه دربر داشت و سراپاي تن او با زرینـه 

مانـد و  وان پادشاهی که داشت در غیرت و کوشش گامی از دیگران پـس نمـی  آرایشها و با آن عن

همیشه ترکش از کمر آویخته و سپر بدوش گرفته بـا پـاي پیـاده در پیشـاپیش سـپاهیان در آن      

...پیمود و اسب را نیز رها ساخته بودفرازها و نشیبها راه می

سی را توان شمرد اگرچه جداییها با یکـدیگر  آراي عبادر زبان فارسی نزدیک باین تاریخ بیهقی و عالم

کـه آن خانـدان را   تنگـارد و برآنسـ  رسند. بیهقی تاریخ خاندان غزنـوي را مـی  دارند و اینها بپاي آن نمی

ببزرگی و نیکی ستاید و کارهاي پرارج سلطان محمود و پسرش مسعود و دیگران را بازنماید و ایـن خـود   

روي بـدیهاي آن پادشـاهان   بـه بافد و پرده گراید و گزافه نمیرغ نمیخواستی است. لیکن در این راه بدو

کنـد. داسـتان حسـنک وزیـر     شمارد. چاپلوسـی نمـی  آزرمی با دشمنان آن خاندان روا نمیکشد و بینمی

سلطان محمود را که نگاشته و با آنکه حسنک بخشم سلطان مسعود گرفتار شده و با فرمان او بدار رفـت  

کنـد بهتـرین   نگارد و پرواي ناخشنودي بازماندگان مسـعود را نمـی  و را بسیار دادگرانه میبیهقی داستان ا

گواه دادگري این مرد تواند بود.

خواسـته کـه کارهـاي تـاریخی     ن را میایه عباس نوشته و بیش از هماسکندربیک بنام شاهراآراعالم

خانـدان را بسـتاید و شـاه عبـاس را از     ي نگـارش کشـد و آن  عباس را برشـته پادشاهان صفوي بویژه شاه

ي جا رشتهداشته است با اینهمه در هیچخویشتن خشنود گرداند و شاید چشم بخششها از آن پادشاه می

دارد و بـر دشـمنان آن   کنـد و چیـزي را پوشـیده نمـی    گویی نمـی هلد و گزافهراستگویی را از دست نمی

تواند آزادانه بنکوهش پردازد ري را ناستوده داند و نمیاایی کشمارد. هرگاه در جآزرمی روا نمیخاندان بی

دهد.باري ناخشنودي خود را نشان می
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اند و دربند در برابر اینها هستند تاریخنگارانی که جز چاپلوسی و ستایشگري خواست دیگري نداشته

دیگري مطلـع  ـریخ است  التوادیگري ناسخ،الدین علی یزدیستاند یکی از آنها شرفراست و دروغ نبوده

علـی یـزدي و دیگـر نگارنـدگان     .باشـد برم مانند آنها فراوان میالسعدین است. اینها را براي نمونه نام می

انـد کـه بـه    اند و در سراسر کتابهاي خود از این شیوه برکنار نبـوده تاریخ تیمور روي مردمی را سیاه کرده

کوکاري پوشانند و چنان نامرد بیدین خدانشـناس را یـک   خونخواریهاي تیمور و سیاهکاریهاي او رخت نی

نـان نیـز بـا زبـان     ایه ریختمرد دیندار و خداشناس بشناسانند و کسانی را که تیمور با تیغ بیداد خون می

زخمها رسانند. کسی تا کتابهاي اینان را نخواند و در نگارشـهاي ایشـان باریـک نشـود بـا شـنیدن از دور       

آزرمی آنان را نخواهد دریافت.ي پستی و بیاندازه

ها بقالب ي آن چه دروغهایی نوشته و چه گزافهداند نویسندهالتواریخ را هرکس خوانده است میناسخ

زده و چه چاپلوسیها از خود نموده است.

ي تاریخنگـاري نداشـته و جـز درپـی ستایشـگري و چاپلوسـی       رفته باید گفت ایشان اندیشههمروي

کشـند.  شـان مـی  ایه بکتابهاي ایشان نام تاریخ نتوان داد. کسانی از کمخردي پرده بر گنااند اینستنبوده

کسی خواستند نانی بخورند. اینها همه نادرست اسـت.  سرایند میگویند ناگزیر بودند. زمانی میگاهی می

ر از بـراي نـان خـوردن راههـاي دیگـ     تا خویشتن پست نباشد دیگري او را بپستی ناگزیر نسـازد. 

نگاشـتند از راه  بیـک باشـند و در تـاریخ کـه مـی     توانستند همچون بیهقی و اسـکندر اینان میفراوانست.

توانستند بخاموشی گرایند.راستگویی بیرون نروند و اگر آن نمی

اند و روا و ناروا جدا شناختهنمیاند که نیک و بد از هم بازي دیگري این گرفتاري را داشتهرشتهیک

اند و از سوي دیگري نگاشتهاند از یکسو بدترین کارهایی از او مینمودهاز یکی که گفتگو می.اندهگرفتنمی

اند.کردهاو را بنیکی یاد می
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ي سلجوقیان از یکسو در این باره بهترین مثل از عماد کاتب اسپهانی سرزده که در تاریخ خود درباره

نگارد و از سوي دیگري ستایشها از دینـداري و  را یکایک میستمگریها و برادرکشیها و سیاهکاریهاي آنان 

آورد.دادگري و پاکدامنی آنها می

داستانهایی که او از سنجر یاد نموده درخور آنست که هرکسی از وي و نام وي بیـزاري جویـد و او را   

بزرگی و نیکی او برشته همواره با نفرین یاد کند و با اینهمه ستایشهاي فراوانی در همان کتاب از سنجر و 

کشیده است.

گویم : از بـدان نکـوهش   هاي ناسزا بکار نبرد. نمیشرط دیگر در تاریخنگار آنکه پاکزبان باشد و کلمه

بیزاري نشان ندهد و بر لغزشـها خـرده نگیـرد. چنـین چیـزي درسـت نیایـد و راه        انننویسد و از ستمگر

بینیم کسـانی چشـم دارنـد از    در نوشتن تاریخ مشروطه میدارد. ماسخنرانی را بروي تاریخنگار بسته می

شـود هیچگونـه عبـارت    بدیهاي ایشان و خویشاوندانشـان چشـم پوشـی شـود و یـا اگـر یـاد کـرده مـی         

د. لـیکن  نشناسـ د این مـی ناي تاریخنگار شنیدهآمیزي بکار نرود. آن برکناري (بیطرفی) که دربارهنکوهش

خواهد ستمگري یا دغلبازي یا بدرفتاري یک کسی را بنگـارد  تاریخنگار چون میاین بیجاست. 

آید از آنسوي اگر تاریخنگار این راه را پیش نگیـرد از  آمیز بمیان میهاي نکوهشناگزیر جمله

ایـم پیـدا   ها که از براي تاریخ خواندن شـمرده تاریخ او سود چندانی بدست نیاید و آن نتیجه

نشود.

هـاي ناسـزا آورد. ایـن کـار را     هـاي ناشایسـت بکـار بـرد و کلمـه     هچیزي که هست نباید هرگز جمل

بینیم که از خوانـدن آن  اند و ما کتابهاي ایشان را در دست داریم و میتاریخنگارانی در بیرون ایران کرده

شناسیم.شویم و نویسندگان آنها را مردان بیفرهنگ و فرومایه میازه دلگیر میانده تاریخها تا چ
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ي نگارش کشند تاریخنگاران زبان شماتت بکار برند و چون زبونی و شکست کسی را برشتههی نیز اگ

پشت سر آن زبان بسرکوب باز کنند و شادیها از خود نمایند. این خود بدترین نادانیسـت و جـز از پسـتی    

1ند باید زبان از نکوهش آنان بازداشت.اهیک دسته که افتادند اگر هم بد بودبرنخیزد. 

براي آنکه تاریخ درستی بداریم) 1ـ6

شماریم. در اینجـا فرصـت   را سودمند مىگزاریم و آندانند که ما بتاریخ ارج مىشاید خوانندگانى مى

.آن نیست که ما از نیکى و سودمندى تاریخ گفتگو کنیم و نیازى هم بچنان گفتگویى نیست

باید گفـت اینسـت   گزارند ما هم باید بگزاریم. در اینجا آنچه مىهاى جهان ارج مىتودهيهمهبتاریخْ

دارد. هنوز تاریخ درستى براى این کشور نوشـته نشـده و بـاین    که ایران کشور ما هنوز تاریخ درستى نمى

.زودى هم نوشته نخواهد شد

این توده و کشور روزگار يهزار سالههاى چندبراى آنکه در ایران تاریخ درستى باشد باید در گذشته

رشـته کتابهـاى ایـن   ، و نخسـت یـک  آنها بدست آیـد يبروزگار جستجوها رود و بررسیها شود و نتیجه

نوشـته شـود و بچـاپ رسـد و سـپس از      » بخشى از تاریخ ماسـت يیکى دربارهکتابهائى که هر«چنانى

: گویمیبراى این کشور نوشته شود. اینست معنى آنچه مـ در چند جلدـی  آنها تاریخ درستيرویهمرفته

».تاریخ درستى براى این کشور نوشته نشده و باین زودى هم نوشته نخواهد شد«

چـون  ـی  زمانهاى هخامنشى و اشـکانى و ساسـان  مثالًـهاى باستانى تاریخ ایرانتر آنست که دورهشگفت

.باشدـ مىهاى پس از اسالمورهدـد روشنتر از زمانهاى دیرتراندانشمندان اروپا و آمریکا بآنها پرداخته

.هاى پس از اسالم چندان تاریکست که سالها باید بررسیها و جستجوهاى دانشمندانه رود تا روشن گردداین دوره

)408502ـ (1
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ى داریم. ولاند و ما کتابهاى بسیار بعربى و فارسى در دست مىنویسان بسیار بودهها تاریخدر این دوره

اند پیراسته از آلودگیها نبوده است. اند و آنچه نوشتهنویسان همه چیز را ننوشتهدانیم که آن تاریخهمه مى

ــا    ــا و کشاکشــهاى آنه ــان و زورورزان و جنگه ــاهان و فرمانروای ــاریخ را سرگذشــت پادش ــا ت در آن زمانه

ن تاریخ را بنام یک پادشاه و یـا یـک   نویساکردند و بیشتر تاریخشناختند و تنها این زمینه را دنبال مىمى

: در آنسخنبودند. کوتاهکوشیدند و درپى راستیها نمىوزیر نوشته بیش از همه بستایش و چاپلوسى مى

.ایم در میان نبودهامروزى که ما از اروپاییها یاد گرفتهيدانشمندانهيزمانها این شیوه

، آنهـا در دسـت مـا    شـوند شـمرده نمـى  » تـاریخ «ه اینست کتابهایى که از زمانهاى گذشته بازمانـد 

.است که در جستجوهاى خود از آنها نیز سود جوییم» مدرك«

که در این زمینه باید بود اینسـت کـه هرگونـه کتابهـا و یادداشـتها کـه در       بهرحال یکى از کارهایی

جسـتجو  ببـاره  کـه در ایـن  راه کمکـى بکسـانی  از اینتاریخست بچاپ رسد و پراکنده گردد کهيزمینه

1.خواهند پرداخت کرده شود

ي نادري] که بـا ایـن زبـان آلـوده نوشـته شـده از سـندهاي        بهر حال از آنجا که اینگونه کتابها [دره

آنسـت کـه   2تاریخی ایرانست و آنها را نتوان نادیده انگاشت و بدور انداخت ، یکی از کارهایی که باید بـود 

نیک بخوانند و معنیهایی را که در آنهاست و تاریخ است با زبان ساده بنویسند و یا کسانی آنها را بگیرند و 

هاي بیمعنی جدا گردانند. یک جمله بگـویم : آنهـا را از آلـودگی پـاك     دار آنها را از جملههاي معنیجمله

3مندي انجام گرفته و هم آنها با آن بدیها در گردش نباشد.سازند که بدینسان بهره

)1324چاپ یکم دیماه » ( چند تاریخچه« ي کتاب ـ از دیباچه1
= باید بودن)bud(باید بودـ 2
)1324یادداشت بر کتاب نادرشاه (چاپ یکم از ـ 3
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اینگونه کتابها بسیار داریم و برخی چنانست که اگر پیراسته گردد شاید یک ده یکـی بـاز نمانـد    از... 

يچنانکه تاریخ وصاف اینگونه است و بیگمان یک ده یک بیشتر تـاریخ نـدارد. از کتابهـایی کـه شایسـته     

بسیار سـودمند  این کتاب .پیراستن است تاریخ جهانگشاي نادریست که میرزا مهدیخان استرآبادي نوشته

ي شکوه بیمانند نادرشـاه  و در تاریخ نادرشاه یگانه کتاب درست است و چون درست سنجیده شود با همه

مهدیخان بچاپلوسی هم نگراییده و تاریخ را جز با زبان راستین ننوشته و با آن کوچکی تنـه کتـاب   میرزا

1ن کتابهاي فارسی اسـت و تنهـا آهـویش   آگاهیهاي انبوهی را در بر دارد و رویهمرفته یکی از ارجمندتری

در آغاز هر گفتاري » براعت استهالل« فن بدیع يچینی یا بگفتهعبارتهاي بیجاست که بنام زمینهايهپار

آورد و در جاهاي دیگر نیز بجناس و تشبیه و مانند آن پابستگی دارد. همین یک آلودگی باعـث شـده   می

نماینـد. بـا آنکـه تـاریخ     کسان بسیاري از پرداختن بآن خودداري مینماید و خواندن این کتاب دشوار می

اینست باید کتاب میرزامهدیخان را از ایـن آلـودگی   .نادرشاه درخور آنست که هرکسی بارها آن را بخواند

ورد کـار بسـیار   اعبارتهـاي سـاده و فارسـی امـروزي بیـ     بیرون آورد و اگر کسی بتواند آن را از سر گرفته ب

2.ا انجام داده استسودمندي ر

تاریخهاي ما) 1ـ7

السیرحبیب

السیر را یکـی از بهتـرین کتابهـاي تـاریخی     نویسند : کسانی کتاب حبیبمیآقاي نیري از سمنان

کـه میگوینـد تـاریخ مـذکور در ایـران ماننـد و       اند هآن توصیف قایل شديشمارند بلکه چندان دربارهیم

شما چیست؟.. يهمالی ندارد آیا عقیده

ن معنی جایگزین گردانیده.هماست نویسنده سپس آك را به نیز هچون این نام یک جانوري،ـ آهو = عیب 1
)404288ـ (2
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السـعدین و ماننـد   التواریخ و تاریخ گزیده و مطلعو ناسخالصفا ضۀالسیر را با روبیمیگوییم : اگر حب

آنهـا بیشـی   يهمـه السیر از همه بهتر است. زیرا در شمردن خاندانهاي پادشاهی بـر د حبیبناینها بسنج

ينوشته است. ولی اگر بخواهند بگویند از دیدهدارد وانگاه داستان شاه اسماعیل را که همزمان بوده نیک 

درخور پذیرفتن نخواهد بـود. زیـرا   اي هتاریخنگاري و شرطهاي آن نیز کتاب بسیار نیکی است چنین گفت

تاریخهاي فارسی نـابود  يمعنایی که ما براي تاریخنگاري نگاشتیم و شرطهایی که شمردیم در این رشته

که درپی نیک و بد و و کسانیاند همه بستایشگري و چاپلوسی میپرداختاست. این تاریخنگاران بیش از ه

اند. ستم را از دادگـري بـاز   را از نگهداران آن جدا نگرفتهاند. دشمنان ایراندرست و نادرست باشند نبوده

رشـته  عیل سامانی و یعقوب لیث و محمـود غزنـوي بیـک   ااند. تیمور و هالکو و ابقاخان را با اسمنشناخته

اند. از اینگونه ایرادها چندانسـت کـه   دیده دیدهاند. دوست و دشمن و خودي و بیگانه همه را بیککشیده

بآسانی شمرده نشود.

از کارهایی که باید انجام داد پیراستن این رشته از کتابهاي تاریخی است. از یکسو آنهـا  

نگارش آنها و آلودگیهایی کـه  يهسند تاریخی بشمار است و ما نیاز بآنها داریم و از یکسو شیو

چنانست که نمیتوان در برابـر آنهـا خـاموش مانـد و بشـکیبائی      اند هلفان از خود نشان دادؤم

السـعدین سـمرقندي و جهانگشـاي جـوینی را     الـدین یـزدي و مطلـع   شرفياگر کسی ظفرنامهگرایید. 

و چـه  انـد  هو پسـتی را تـا بکجـا رسـاند    لفان زبـونی  ؤخوانده و نیک در آنها اندیشه بکار برده میداند که م

که گفتگو از کشتار بیگناهان و ویرانی شهرها و تاراج آبادیهـا  اند. در جاییکاریها از خود نشان دادهننگین

در برابر چنان ستمگریهاي چنگیز و هالکو و تیمور نه تنها دلسوزي از خود نشان نـداده و  اند هبمیان آورد

یی از قـرآن  هاههالکو و تیمور را در آن کارها دادگر و نیکوکار نشان داده و آیچنگیز واند هافسوس نخورد
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اند. این زشتترین فرومایگیست کـه درنـدگان خونخـواري    و عبارتهایی از حدیث و شعر بسخن خود افزوده

سـتن  زنند و کسانی از مردم آن کشور بشهاهبکشوري تازند و در آنجا خون بیگناهان را ریزند و آتش بخان

گناههاي ایشان و پاك کردن دامنهایشان کوشند. چنین سیاهکاریها درخور بخشایش نیست. خدا آنـان را  

باید هرچه زود ایـن گونـه نگارشـها را از میـان بـرداریم.      نخواهد آمرزید و ما نیز نباید بیـامرزیم.  

باید ایـن را  انیم.بدینسان که از هر یک آنچه تاریخ و داستانست جدا کرده بازمانده را نابود گرد

بسیاري از کتابها بکار بست.يهدربار

السعدین و جهانگشاي جوینی و تاریخ وصـاف و  ظفرنامه و مطلعيالصفا باندازهۀضالسیر و روحبیب

مانند اینها آلوده نیست لیکن بیکبار پاك هم نیست.

پیراسـتن اینهـا   يود را آمـاده یابیم اینها را یادآوري میکنیم تا کسانی خمیما هر زمان که فرصت

1.سازند

خود را در کارهاي بیهوده هدر میسازند. آنان را چه بهتـر  يصدها جوانان هوش و جربزه

برخی از این کتابها چنانست که اگـر پیراسـته شـود هـم     که در این کارهاي بسیار سودمند بکوشند. 

کمی بچاپ میرسد.هزینه][=خواندنش آسان میشود و هم از بزرگیش میکاهد و با دررفت

و ساده و آسانی پدیـد آیـد   کماند و کتاب کوچنمیاگر تاریخ وصاف را بپیرایند یک هشتم آن باز

خوانی خریدار و خواستار آن باشد.که هر تاریخ

یـک بخـش بـزرگ    اند هالصفا و مانند آنها چون آغاز تاریخ را از آدم و حوا گرفتۀضالسیر و روحبیب

ي حـزین و نقـوي   . از آن میان آقایان محمدي مالیري سفرنامهبرخاستندکتابهاییچنین ـ به تشویق پیمان کسانی بکار پیراستن 1
اي از خود بچاپ رسانید.از آنها کتابی با نام نادرشاه پدید آورد و با دیباچه1324ي نادري را پیراستند. کسروي در سال پاکباز دره
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ارج هـر  درآید. کاینست اگر آنها را بپیرایند بسیار کوچ.تاریخی ندارد که باید بیکبار کنار نهادآنها ارج

آنچـه از  1باشـد. مـی لـف و آن نزدیکیهـا  ؤمدهاي زمان خـود م اتاریخی بیشتر از رهگذر پیش

چندان ارجی ندارد.اند هکتابهاي دیگر برداشت

وده را بیکبار کنار نهاد و از بخشهاي دیگر اینست در پیراستن اینها باید آن بخشهاي بیه

نیز تنها بداستان و تاریخ بسنده کرده از چیزهاي دیگر بیکبار چشم پوشید.

2ما اگر بخواهیم خود را از آلودگیهاي زمان مغول و ترك دور نگهداریم باید باینگونه کارها پردازیم.

التواریخ ناسخ

فرمائید؟میالتواریخ چهي ناسخدربارهپرسش :

گراهواز ـ  محمدحسن شیشه

التواریخ است باید گفت جلـدهاي یکـم و دوم آن درخـور هـیچ     اگر مقصود ارج تاریخی ناسخپاسخ :

تـوان  نمـی پیماید راستی را همنمیپیمودند امروز کسی آن رامیارجی نیست. آن راه تاریخ که آن زمان

نیز گاهی پاي اند ه. اگرچه در راه کنونی که براي تاریخ باز کردآمیز بستي گزافهدل بآن گفتارهاي بیپایه

آید با اینهمه بسیار بهتر و بپذیرفتن بسیار نزدیکتر است.میگزافه بمیان

و انجیل و شـاهنامه و اینگونـه   3تیداستانهایی که سپهر در این دو جلد نوشته سخنانیست که در تور

اند.نها را نوشته بودهکتابها بوده و پیش از آن کسان بسیاري آ

هـایش را نتـوان   ي گفتـه جلدهایی که از پیشامدهاي آغاز اسالم سخن میراند بـد نیسـت ولـی همـه    

باشد.و آن نزدیکیها میـ اصل : پیشامدهاي زمان خود و مؤلف1
)410627ـ (2
(نک. فرهنگ دهخدا). گویش دیگري از توراتـ3
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سازد.میپذیرفت. بویژه در موضوعهایی که بکشاکش شیعی و سنی ارتباط دارد و تاریخ راه خود را گم

باشد.میجلدهایی که پسر سپهر نگاشته بسیار کم ارج

که خود سپهر پرداخته سودمندترین بخش ناسخ میباشد. چنین پیداسـت آن را از روي  جلد قاجاري

یی که از آغاز پادشاهی قاجاریان در دربار گرد آمده بوده پدیـد آورده اسـت. بهرحـال از بهتـرین     هاهنوشت

ور ستاییها که نموده شده چشمپوشـی کنـیم درخـ   تاریخهاي زمان قاجاریست و اگر از چاپلوسیها و گزافه

باشد.میاعتماد نیز

را بـراي نگـارش   اي هسپهر یکی از بهترین نویسندگان زمان قاجاریست و در این کتابهاي خـود شـیو  

ولـی  نوشـته. در آن زمـان کسـی بـاین سـادگی و روانـی نمـی      دنبال نمـوده کـه پسـندیده و نیکوسـت.     

شـمارند بـویژه از   نمـی پستیها را گناهکاهد. کسانی این میسیاربچاپلوسیهایی که بکار برده از ارج کتاب 

چاپلوسـی از  سپهر که شاعر نیز بوده و شاعران چاپلوسی را ابـزار کـار خـود دارنـد. ولـی بایـد دانسـت        

گـردد. بـر هـیچ    مـی زشتترین گناهان است و چون در تاریخ آن را بکار برند هرچـه زشـتتر  

1تاریخنگاري این گناه را نباید بخشود.

ندگان و تاریخ) شاعران ، نویس1ـ8

باشـد و  مـی ایرانیـان سـرفرازي يدر تاریخ ایران پیشامدهایی هست که هر یکی به تنهـائی مایـه  ...

اینگونه پیشامدها درخور آنست که نویسندگان شـیواقلم آنهـا را بـا زبـان سـاده و شـیرینی بنویسـند یـا         

نند.نظم بکشند و در میان توده پراکنده گردايزبان برشتهسخنوران شیرین

ي ناطبیعی آن را کنار بگـزاریم در تـاریخ   هاهگزافايداستان رستم که فردوسی آن را سروده اگر پاره

)305322(ـ 1
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یش از داستان رسـتم  بپس از اسالم پیشامدهایی داریم که پاي کم از آن داستان ندارد و بایستی تاکنون 

جـوینی  ، ن بزبـونی دررفـت   داز مغـول کـه نـام ایرانیـا    گـ شهرت یافته باشد. از جمله در همان پیشامد دل

نگارد که هرکس از خواندن آنها در شگفت بماند. همچنین دلیریهـاي  میشیردلیهایی از تیمور ملک نامی

الدین خوارزمشاه در برابر مغول نموده خود درخور آنست که زبانزد هرخودي و بیگانه بوده باشد. که جالل

خـان زنـد در   برابر تیمور لنگ و گردنفرازیهاي لطفعلیهمان حال را دارد مردانگی بیمانند شاه منصور در

پـردازیم و  مـی ایم و اینـک در اینجـا بتکـرار   پیشاپیش آقامحمدخان قاجار. ما بارها این یادآوریها را کرده

کس کـه از اینگونـه داسـتانها    باین داستانها نیـز بپردازنـد و هـر   مقصود از این یادآوریها آنکه آقایان شعرا 

دار خـرج آن باشـیم.   توانیم عهـده میکنیم و اگر درخور چاپ جداگانه باشدمیپیمان چاپبسراید ما در

مردمی بهترین سرفرازي در تاریخ خـود نگاهـداري ایـن دالوریهـا و شیردلیهاسـت. دریغـا کـه        براي یک

1پوشند!میزنند و از چنان نیکنامیها چشممیایرانیان پشت پا باین سرفرازیها

ن تیمور یگانه شیرمردي که روي ایرانیان را سفید گردانید شاه منصور بود که با سه در همان داستا

هزار شمشیرزن در برابر دویست هزار سپاه انبوه تیمور ایستادگی کرده دالوریها نمود که تا پنجاه سال 

نمودند.دربار تیموریان یاد آن را کرده و شگفتی میهمیشه در دیگر 

اش بسرایند و این شیر دلیر را از زبان نینداخته و صد قصیده و قطعه دربارهشعراي ایران بایستی نام

داستانش را موضوع مثنویها گردانند. فسوسا که هرگز نامش را نبردند و هیچگاه یادي از او ننمودند! من 

2ي مجنون تازي به این شیرمرد ایرانی ارج ننهادند!آید بگویم شعراي ایران به اندازهعارم می

پارسال یادآوري کردیم که در آخرهاي پادشاهی صفوي که افغانان بایران تاختند و آشوب در سراسر 

)207420(ـ 1
)210640(ـ 2
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رهاي عثمانی غرب ایـران را فراگرفتنـد در آن هنگـام دلیریهـایی از مـردم      کایران پدید آمد و از جمله لش

ریخ کمتر مانند آنهـا پیـدا   که شاید در تااند هغرب بویژه از همدانیان و تبریزیان سرزده و جانبازیهایی کرد

توان شمرد از تاریخ ایران بیرون افتاده کـه  میمردمیشود. ولی این جانبازیها که خود سند سرفرازي یک

شیخ محمدعلی حزین اسـت کـه یـادي از آن    ينگارش نکشیده و تنها در سفرنامهيکسی آنها را برشته

ي پارسال یاد کـردیم. آیـا درخـور    هاهان در شماري همدحوادث کرده شده. ما نگارشهاي حزین را درباره

افتد؟!نمینظم کردن آن داستانيشعرایی که همدان دارد کسی باندیشهيافسوس نیست که با همه

ستانیان پدید آمد من آن گدلیریهایی که در هنگام جنگ بزرگ اروپا در جنوب ایران از تن

نگاشتند و زبانزد میهاي روسی خبرهاي آنها راهزمان در قفقاز بودم و خود یاد دارم که روزنام

ام داسـتان آن حـوادث   ام هرچه خواسـته ولی از زمانی که بایران بازگشتههر دور و نزدیک گردیده بود

ها بخـوانم افسـوس کـه بچنـین آرزویـی دسـت       هسرفرازانه را از زبان کسی بشنوم یا در نگارشها و روزنام

جایگاه نویسندگان و شعراست.در حالیکه فارس ام نیافته

اینها همه از آن برخاسته که در ایران شـعر یـا نویسـندگی راه خـود را از دسـت داده و      

و دوباره میگـویم کـه مـا امیـدواریم شـعراي      دیگري ندارديیی افتاده که جز زیان نتیجههاهبزمین

1است.پاکدلی که در این باره با ما همراهند بجبران این زیانها خواهند برخ

ي پیشرفت جهان) تاریخ : آینه1ـ9

هزارهـا سـال   تاریخ رو داده و گذشته را تا دهياین پیشرفت و فیروزي که در قرنهاي آخر در زمینه

شـناختیم بمـا   بسـیاري را کـه نمـی   يهـاي نـابود شـده   براي ما ـ بیش یا کم ـ روشن گردانیـده و تـوده    

)207421(ـ 1
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را که در میان بوده بکنار برده ، اگر تنها ایـن را بدیـده گیـریم    هاي بسیاريشناسانیده و پندارها و افسانه

خود پیشرفت و فیروزي ارجداریست.

همین تاریخ یک آگاهی بسیار سودمندي را بما میدهد ، و آن اینکـه آدمیـان ایـن راه پیشـرفت (یـا      

. روزي بـوده کـه   انـد هپیمایند از لختی و تهیدستی و نادانی آغـاز کـرد  اروپاییان تمدن) را که میيبگفته

ه آدمیان رختشان جز برگهاي درختان و پوستهاي جانوران نمیبوده ، و از صدها کاچال و افزار زندگانی کـ 

ولـی  انـد هشـناخت ، و از دانشها هیچی را نمـی اندهشناخته و نمیدانستروز در دست میدارند یکی را نمیام

.اندهروز هست رسیدامه کم رو به پیشرفت نهاده و تا باینجا کسپس کم

این آگاهی را تاریخ بما میدهد و ما از آن پی برده و میدانیم آفریدگار چنین خواسته جهـان همیشـه   

ي جهان بهتـر و باشـکوهتر از   آیندهه پیش رود و این راه را گام بگام پیماید ، و از همینجا میدانیم ک

در راه دانشها و افزارسازیها در قرنهـاي آخـر   ن تکان و جنبش که ایه میدانیم کاش خواهد بود.گذشته

آیـین  «يهمان دلیل بایـد یـک تکـان و جنبشـی نیـز در زمینـه      ه پیدا شده بخواست آفریدگار بوده و ب

مندي از آن افزارها و اختراعها را بشناسند و آن همینسـت کـه مـا    روي دهد تا جهانیان راه بهره» زندگی

1.ایمهآغاز کرد

شهریاران در تاریخ) نقش 1ـ10

بر دانایان و آشنایان فن تاریخ پوشیده نیسـت کـه تازیکـان کـه در صـدر اسـالم ایـران را بگشـادند         

ی از خود اناستواري و نیرومندي ایشان در این سرزمین تا اوایل قرن سیم هجري بود. پس از آن فرمانروای

کم بساط تازیکان را از ایران برچیدند و هنوز قرن چهارم به ایرانیان در این گوشه و آن گوشه برخاسته کم

)606329ـ (1
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نیمه نرسیده بود که سراسر ایران به استقالل خود برگشته دیگر نه کسـی از بغـداد بـه حکمرانـی اینجـا      

شد. بلکه ایرانیان بر بغداد عـراق نیـز حکـم    بغداد فرستاده میيآمد و نه دیناري باج از اینجا به خزانهمی

و از خلیفه جز نامی در میان نبود.راندندمی

ایران از گزندي که از تازیکان دید نرست و آن شکوه و بزرگی را که پیش از اسـالم  حاللیکن به هر 

سلجوقیان و مغوالن و امیرتیمور نیز با آنکه هر کدام به نوبت خود ایران را از ایـن  ...داشت بار دیگر ندید. 

الطـوایفی را از ایـن خـاك کنـدن     ملـوك ياردند ریشهزومندي بنیاد گسر تا آن سر بگشاده حکمرانی نیر

نتوانستند. تا در زمان صفویان پادشاهان تواناي آن خاندان از شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ براي یـک  

پادشاهی ساختن سراسر ایران بسیار کوشیده بیشتري از خاندانهاي فرمانروایی را کـه بازمانـدگان ملـوك    

ودند برانداختند. چنانکه در اواخر پادشاهی ایشان کمتر نشانی از آن ترتیب بازمانده بود. سپس الطوایفی ب

الطوایفی گسترده شد لیکن در هر بار ایـن  هم اگرچه آشوبهاي بسیار در ایران برخاسته بارها بساط ملوك

بساط دیر نپاییده زود برچیده شد.

جري که سال مرگ یزدگـرد آخـرین پادشـاه ساسـانی     ام هشاید بسیاري باور ننمایند که از سال سی

باشد در درون حدود طبیعی ایران بیش از یکصد و که تاریخ برافتادن قاجاریان می]ق[1344است تا سال

انـد و از میـان ایشـان تنهـا چهـار خانـدان       پنجاه خاندان به استقالل یا نیمـه اسـتقالل پادشـاهی کـرده    

توان گفت که بر سراسر ایـران حکمـروا بودنـد. از دیگـران     رشاه را مینادو سلجوقیان و مغوالن و صفویان 

، ، آق قویونلویـان ، قـره قویونلویـان  ، خوارزمشـاهیان ، بویهیان، غزنویان، صفاریان، سامانیانطاهریان

ن ، قاجاریان اگرچه پادشاهان بزرگ و بنام بودند هیچ کدام سراسر ایران را زیر فرمـان نداشـتند. آ  زندیان

دیگران هم جز خاندانهاي کوچکی نبودند که هرکدام بر یک یا دو والیت فرمانروا بودند.

انـد. بـراي گـواه    چه بسا بوده که در یک زمان بـیش از ده پادشـاه مسـتقل در ایـران حکمـروا بـوده      
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، در غزنـه  بریم. در آغاز این سال سـلطان محمـود غزنـوي   هجري را در اینجا نام می420پادشاهان سال

، مجدالدوله دیلمـی در  کمر در رستمدار، باحرب زرین، منوچهر پسر قابوس در گرگانقدرخان در بخارا

، دي در تبریـز ا، وهسـودان رو ، ابراهیم پسر مرزبان کنکـري در تـارم  الدوله کاکویه در سپاهان، عالءري

، ابوالفـوارس دیلمـی در   شـیراز ، ابوکالیجـار دیلمـی در   ، شروانشـاه در شـروان  فضلون شدادي در گنجه

الدوله دیلمی در بغداد تا نواحی کرمانشاهان پادشاهان رسمی و مستقل بودند.، جاللکرمان

فـراوان بـاهم نسـاخته پیوسـته بـه زد و خـورد و کشـاکش        چون این پادشـاهان یـا شـهرخدایانِ   ...

تـوان گفـت کـه یکـی از علتهـاي      و میبرمیخاستند و سراسر کشور پیوسته گرفتار فتنه و غوغا بود از اینر

الطوایفی بوده است.ویرانی ایران این ترتیب ملوك

***

پنداشـتند و از  ایرانیان باستان گویا تاریخ را تنها سرگذشت و داسـتان پادشـاهان و فرمانروایـان مـی    

استانها هـم کـه از   و دهانامیدند. افسانهمی» شاهنامه«یا 1»خداینامه«اینجاست که کتابهاي تاریخی را 

اسالم نیز از روي همین يپادشاهان است. بیشتري از مورخان دورهياند همگی دربارهاردهزخود یادگار گ

اند.عقیده جز به سرودن سرگذشت فرمانروایان و پادشاهان و داستان جنگها و کارهاي ایشان نپرداخته

باشـد و میـدان تـاریخ    گیري و نکوهش میدهنیاز است که این عقیده و سلیقه درخور خراز گفتن بی

اند. لیکن به هر حال نتوان انکار نمود که سرگذشت پادشاهان و بسیار پهناور از آن است که اینان پنداشته

فرمانروایان و داستان کارها و جنگهاي ایشان بخش عمده و بزرگی از تاریخ است. بویژه در سرزمین شرق 

یـا  » رعیـت «مردم چنـان کـه   ي، تودهکارها در دست پادشاهان و شهریاران بودهيکه همواره سررشته

زیردست چوپانان مهربان یـا نامهربـان خـود زیسـته     و رام انشوند همچون گوسفندنامیده می» چرنده«

(ك)پادشاه است.» خدا« اصلی ـ معنی 1
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اند.کمتر اختیاري در دست داشته

باشد. بندي آن پیکره میستخواناي پنداریم باید گفت سرگذشت پادشاهان ااگر تاریخ را تنه یا پیکره

وبسـتگی یـا آزاديواسـتقالل حیـث ازـگذشته از کارهاي دیگر حال عمـومی کشـور و چگـونگی آن     

ود خکهـدشمنیوجنگیاهمسایگانبادوستیوآشتیآشوب ،وشورشیاایمنیوآسایشبندگی ،

سرگذشت و داستان پادشاهان.شود جز از راه پایه و بنیاد تاریخ است دانسته نمی

مثالً اگر بخواهیم بدانیم که ایرانیان در صدر اسالم کـی و چگونـه گـردن خـود را از یـوغ حکمرانـی       

تازیکان آزاد ساختند راهی جز این نداریم که تاریخ و داستان فرمانروایان بومی را کـه در قرنهـاي سـوم و    

اند تحقیق نماییم.تهایران برخاسيچهارم هجرت در این گوشه و آن گوشه

قرن یـازدهم مـثالً بـدانیم ناچـاریم تحقیـق      يیا اگر بخواهیم حال ایمنی و آرامش کشور را در نیمه

ازه توانا بوده؟ آیا کسی به نافرمانی او برخاسته بود یا نه؟ بـا  اندهنماییم که شاه صفی پادشاه آن زمان تا چ

ایگان جنگ داشته یا نه؟سترکان یا دیگر هم

يپس از اسالم ایـران بسـته بـه تحقیـق تـاریخ و داسـتان همـه       ري بیگفتگوست که روشنی تاریخِبا

اند و در این باره هرچه بیشـتر  خاندانهاست که در این مدت در این سرزمین حکمرانی و فرمانروایی داشته

ا معروف نیستند و افزود. ولی افسوس که بیشتري از این خاندانهدتحقیق نماییم بر روشنی تاریخ ما خواه

.اندنشدهبردهنامهرگزـچاپیوخطیازپارسی ،وتازيازـروز در دست هست امهدر تاریخهایی ک

و حافظ ابرو و سید یحیـی سـیفی قزوینـی و دیگـران کـه      و خواندمیر حمداهللا مستوفی و میرخواند 

نمایند از فرمانروایان پس از اسالم ایران اند و از آدم و حوا آغاز سخن میبگمان خود تاریخ عمومی نگاشته

کنند. تاریخهاي خصوصی هم که در دست اسـت بیشـتر   جز بیست و اند خاندان معروف و بنام را یاد نمی

همین خاندانهاسـت. دیگـران کـه صـد خانـدان بیشـترند از قلـم ایـن مورخـان افتـاده و از یـاد            يدرباره
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است.خوانندگان فراموش شده

دانیم از مورخان ایرانی تنهـا کسـی کـه بـه تـاریخ خانـدانهاي ناشـناس پرداختـه و         میتا آنجا که ما

بیک از مؤلفـان  انسته در کتاب خود گرد آورده خلیفه عیديتوسرگذشت و داستان ایشان را تا آنجا که می

به باشی در کتاب خود. از مورخان اسالمی هم منجم»االخبارۀملتک«صفویان است در کتاب خود يدوره

آنهـا خانـدانهاي   يبـه گـردآوردن خانـدانهاي فرمـانروایی اسـالمی (کـه از جملـه       » االخبـار صحائف«نام 

فرمانروایی ایران است) بسیار کوشیده.

به هر حال کتابهاي این دو مؤلف قیمت دیگري در عالم تاریخ اسالم و ایران دارد....

ست در این باره. با اینهمـه در آن کتـاب بـیش از    ترین کتابی اباشی بزرگترین و جامعکتاب منجم...

چهل و اند خاندان ایرانی یاد نشده. در این مقدار هم مؤلف مذکور گـاهی چنـدان بـه اجمـال و کوتـاهی      

...گراییده که گویی مقصود فهرست نامهاي پادشاهان بوده نه سرودن تاریخ و داستان ایشان. 

ازه کـم داریـم و   انـد هتحقیق حـال خانـدانهاي ناشـناس چـ    توان دانست که وسیله براي از اینجا می

گویند تاریخ پس از اسالم ایـران روشـن و معلـوم اسـت چـه تاریکیهـا و       بسیاري که میيبرخالف عقیده

تاریخ خودمان داریم.يابهامها در همین دوره

) تاریخ شهریاران ایرانی1ـ11

ایـن  يکوشـند بسـیاري از ایشـان دربـاره    مـی شرقشناسان دانشمند اروپا که به تحقیق تاریخ ایـران 

اند. خانـدانهاي بسـیاري را کـه در    لیفهاي سودمند پرداختهأخاندانهاي پادشاهی کاوش و جستجو نموده ت

دیگـر ضـمن درکتابهابرخیدرتنهاواندانداختهقلمازـباشیمنجمکتابدراحتـکتابهاي تاریخی ما  

ایـن ازنمودهتحقیقمؤلفاناینشودمیبردهایشانپادشاهاننامهايآنجاواینجادرداستانهاوحوادث
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اند. نگارشهاي مورخان ایران را نیز به ها تاریخ براي آنها درست کردهها و کتیبهسکهازوپراکندهخبرهاي

خانـدانها در  اند. شناختن ایـن  بینی زده بسیاري از سهوها و لغزشهاي ایشان را تصحیح نمودهمحک خرده

مهمی از فن ایرانشناسی است.يحقیقت رشته

اند هنوز جـاي  کشیده و کوششهاي فراوان که تاکنون کردهانزحمتها که این دانشمنديولی با همه

آن است که صدها عمر صرف این موضوع گردیده تحقیق و جست و جوي بیشتر و بهتر کرده شـود. چـه   

توان به دست آورد که در ت و جو از کتابها و از دیوانهاي شاعران میخاندانهاي بسیاري را با کاوش و جس

.اندترین تألیفهاي شرقشناسان هرگز نام برده نشدهبزرگترین و جامع

اند نتوان گفت که از هـر حیـث   وانگهی تحقیقهایی که شرقشناسان اروپا تاکنون در این موضوع کرده

توان دریافـت کـه نقصـهاي بسـیار و سـهوها و      و جو میکامل و درست است. بلکه با اندك دقت و جست 

به تدریج تصحیح و تکمیل شود.و کم لغزشهاي فراوان در نگارشهاي ایشان است که باید کم

جو تاکنون برداشته و این همه خـدمت بـه   وهاي گرانبها که شرقشناسان از تالش و جستاز نتیجه

هاي دیگر که خود ما نیز اگر به کوشش و تالش برخیزیم نتیجهتوان دانستاند به خوبی میتاریخ ما کرده

در دست خواهیم داشت.

ایـن  يدربـاره .ما باید راه و طریقه را از این دانشمندان یاد گرفته به تحقیق تاریخ کشورمان بکوشیم

اکنـون در  خاندانها نیز هرچه بیشتر کوشیده شود بر روشنی حال و تاریخ آنها خواهد افزود. بـه ویـژه کـه    

آقـا  حسـین حـاجی آقـاي يکتابخانـه ومجلسيکتابخانههمچونـهاي بزرگ و مهمی  تهران کتابخانه

هاي کهنـه از  ارند و روز بروز سکهزگمیهاي خطی کمیاب را در دسترس مابنیاد یافته که نسخهـ1یملک

گردد.کار از هر حیث فراوانتر میيزیر خاك بیشتر بیرون آمده و وسیله

شود.ي ملک شناخته میم کتابخانهبناکنونـ ا1
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بـویژه ـانـد   تاریخی با ایران داشتهيتوانیم از کتابهاي دیگر ملتها که از باستان رابطههمچنین ما می

بـاره ایـن درـ شـرقی رومتاریخهـاي ازوسـریانی کتابهـاي برخـی ازوگرجیانوارمنیانتاریخهاياز

.بنماییمبسیارياستفاده

چندي از خاندانهاي نامعروف از مدتها به کاوش و جست يناچیز این کتاب دربارهياز جمله نگارنده

انـد.  ام. برخی از این خاندانها را نه تنها مورخان ما ننگاشـته و جو پرداخته تحقیق حال و تاریخشان نموده

ام. برخـی  انیـده اند و تاریخشان را که پاك از میان رفته بود مـن زنـده گرد  شرقشناسان اروپا نیز نشناخته

اند ولی چون تحقیقهاي ایشان نـاقص  لیفهاي خود نگاشتهأدیگر را هم اگرچه شرقشناسان شناخته و در ت

ام.بود من به تکمیل پرداخته بسیاري از لغزشهاي ایشان را تصحیح کرده

، بلکـه  تاین رشته تاریخ دیلمان را نیز تاکنون کسی تحقیق نکرده و از تاریخهاي ما آگاهی درسـ ... 

هیچگونه آگاهی در این موضوع نتوان یافت. بلکه باید گفت مورخان ما از تاریخ دیلمان جـز سرگذشـت و   

اند. ما خبرهاي پراکنده و مـبهم و شـعرها را از تاریخهـا و کتابهـاي     شناختهنداستان بویهیان و زیاریان را 

تـاریخ ـدري  بهـا يدورهـمهـم   يدورهاین یـک يایم تحقیق مجملی دربارهتازیکان گرد آورده توانسته

....بنماییمدیلمان

) پژوهش در تاریخ1ـ12

هاي دیگر که راهی براي تحقیـق جـز کـاوش و    هر مؤلفی که در این رشته از تاریخ ایران یا در رشته

لیف پردازد ناگزیر از این سهوها و لغزشهاست. چه موضوع نه تاریخنویسـی بلکـه   أجست و جو نیست به ت

یک رشته جستجو و تالش تاریخی پیدا کرد. همـان داسـتان   يباید در نتیجه». تاریخ پدید آوردن است«

اي را با زحمت فـراوان از اینجـا و از   شناس است که استخوانهاي کهنه و پراکندهبرخی دانشمندان حیوان

بنـدي یکـی از جـانوران    اسـتخوان یا » اسکلت«آنجا از زیر خاکها درآورده از پیوند کردن آنها به یکدیگر 
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آورند.باستان را پدید میيیافتهنابودي

ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر معلـوم      ااین مؤلفان نیز خبرهاي پراکنده و مبهم را که در نظر نخستین حت

ها گرد آورده از سنجیدن آنها با یکـدیگر تـاریخی   ها و کتیبهنیست از کتابها و دیوانهاي شاعران و از سکه

نمایند. پـس شـگفت نیسـت کـه نقصـها و سـهوهاي بسـیار در        راي خاندانهاي فراموش شده درست میب

کتابهاي ایشان دیده شود!

ایـم  در نگارشهاي ما نیز شاید سهوهاي فراوان هست و چنانکه ما لغزشهاي دیگران را تصحیح کـرده 

يا روي هم آمده سرانجام نتیجـه دیگرانی هم باید لغزشهاي ما را تصحیح نمایند که این زحمتها و تالشه

1تر به دست آید.بهتر و درست

) تاریخ و ملیت1ـ13

شـناخته نشــوند و از پیشــرفت و  » تــوده« گروهـی همینکــه گـرد هــم آمدنـد و در یکجــا زیسـتند     

مند نتوانند بود. براي آنکه سخنم را نیـک فهمیـد ایـن داسـتان را     ها راست بهره»توده« اي که سرافرازي

م :مینویس

موضـوع  نویسم و برايايهو باید رسالامهامتحان داد« گوید : میچند گاه پیش جوانی نزد من آمده

شـما را هـم   يو میخواستم اندیشـه امه. در این باره برخی کتابهاي اروپایی را دیدامهملیت را انتخاب کرد

آنهـا  « . گفـت :  انـد هو میخواهم بدانم اروپاییان چه نوشـت امه. گفتم : من در این باره چیزي ننوشت»بدانم

براي ملیت چند چیز را شرط میدانند : زبان و نژاد و مذهب و تاریخ و ایدآل ، که اگـر یکـی نباشـد بایـد     

.»دیگرها باشدباري آن

». شهریاران گمنام« ي جلد یکم کتاب ـ دیباچه1
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هـر  پذیرفت. تا در جهان آیین زندگانی زورآزماییسـت و  ان راو میباید سخنشاندهگفتم : راست گفت

خود را نگه دارد باید باینها ارج گزاشت. ما چون میشنویم در فالن کشور چهل ملیون مـردم  توده باید سر

و در سـود و  انـد هتوده شمرده میشوند ، معنی این آنست که چهل ملیون مردم زندگی یکی گردانیـد یک

چـه از شـرق و چـه از غـرب     ، و اگر دشمنی رو نمود چه از جنوب و چه از شمال ، و اندهزیان همباز شد

کشور نگزارنـد ، و هـر یکـی از    يگوشهگوشه و آنهمگی بجنگ و جلوگیري شتابند و جدایی میان این

ن بزندگانی خود ارج نمیگزارند.ویدانی توده میباشند. و در راه آآنان دربند جا

چنـین  ت. اینست معنی توده ، اینست معنی میهن. اینست آنچـه بایـد گرامـی شـمرد و ارج گزاشـ     

معنایی تنها با سخن نتواند بود ، و باید بندهاي بسیار استواري در میان باشد تـا آنـان را بهـم    

بندد و چهل ملیون تن را یک توده گرداند. در روزهاي خوشی باکی نیست. ولی در روز سختی 

یک گروهی بی آن بندها از هم پراکند.

چـه از راه کـیش و چـه از راه دیگـري     از آنسوي خود دوتیرگی ، چه از راه زبان باشـد و 

اینسـت میگـویم : نویسـندگان    دشمنی بمیان اندازد ، و یک گروهی را ببدخواهی یکدیگر وادارد.

.اندهاروپا راست گفت

ایران نیست. بهتر است شما این را بیندیشید و ایـن  ينها هیچکدام در تودهایهولی درد اینجاست ک

را دنبال کنید.

در اینجـا  ي آن راکـرده و دنبالـه  نسـخن را رهـا   يکه با آن جوان راندم ولـی رشـته  این گفتاریست

ران بسنجش میگزارم : زبان و نژاد بماند اینها را همه میدانند. از ایي هي تودمیرانم. آن چند چیز را درباره

ي تـاریخ و آرمـان سـخنانی    دیگر نمیخواهم چیزي بگـویم. ولـی دربـاره   ایمهکیشها نیز از بس سخن راند
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خواهم نوشت.

درخت نخست از تاریخ گفتگو میکنم : اگر بگوییم تاریخ براي یک توده همچون ریشه است براي یک

توده سـختیهاي . تاریخ یک توده را پایدارتر و استوارتر گرداند. در روزهاي سخت ، یکایمهبسیار دور نرفت

خود را ـ سختیهایی را که با پایداري و مردانگی گذرانیده ـ بیـاد آورد و دل اسـتوارتر گـردد. از      يگذشته

تر باشند.بهم نزدیکتر و پیوستهاندهدانستن آنکه پدرانشان دست بهم داده و آن توده و کشور را بنیاد نهاد

انـد هده کوششـها و جانفشـانیها کـرد   چون در تاریخ نیکان از بدان جدا گردند و کسانی که در راه تـو 

جانفشـانان باشـد. گزافـه نیسـت اگـر      دلـداري بـراي نیکـان و    ينامهاشان بنیکی آورده شود همین مایه

.اندهاروپاییان تاریخ را یکی از بندهاي توده شمرد

وار بنویسیم :ایران بسنجیم و چند سخنی فهرستياکنون ما همین را در توده

ر یک ایرانیان تاریخ توده را نمیدانند و دانستن هم نمیخواهند.ـ بیگمان سه چها1

خوار مینمایند.آن راخود ریشخند میکنند و تا بتوانند يبزرگی بتاریخ تودهيدستهـ یک2

بـر میدارنـد ، و از صـدها پیشـامدهاي     زـ انبوهی از ایرانیان بجاي تاریخ کشور تاریخ کیش خود را ا3

داسـتان  ي خالفـت نیـک میداننـد.    باشند ولی کشاکشهاي آغاز اسالم را دربـاره بزرگ که بوده آگاه نمی

ولـی  1برنـد مغول را بآن دلگدازي هیچ نمیدانند و نام چنگیز و هالکو و تیمور را جز بنیکی نمی

مون و أو همیشه نامهاي متوکـل و مـ  امیه هنوز از میان نرفتهعباس و بنیرنجشهاي علویان از بنی

ببدي میبرند.ان راو دیگرهمعاوی

یکی که ی که در ایران میزیند هر یکی براي خود تاریخ دیگر میدارند ، و تاریخ هرـ نژادهاي کوچک4

بچگان خود میگزارند. هبگانو نخواندگانخوانددرسـ بهترین دلیل بر این گفته ، نامهاي اینگونه کسان است که 1
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بجوانان خود یاد میدهند پر از دشمنی با ایران میباشد.

شهاي گوناگون هر یکی از آنها نیز براي خود تاریخ دیگر میدارند و برخی از آنها کشـتگانی یـا   یـ ک5

.اندهبراي خود یاد میکنند که با دست ایرانیان کشته گردید»شهیدانی« خودشان يبگفته

انـد هو در این کشور خوش زیسته و خـوش گردیـد  اندهـ همان صوفیان که از میان ایرانیان برخاست6

یچرخـد و  . جهـان تنهـا بسـر صـوفیان م    انـد هچه رنگی انداختـ ه کتابهاشان را بخوانید تا ببینید تاریخ را ب

. »تا صاحب دلی نآمد بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد« دیگران بپاس هستی آنان میزیند. 

اندك زمـانی نگذشـت کـه چنگیزخـان از مغولسـتان      « خوارزمشاه چون مجدالدین بغدادي را کشت 

برو ان راغنمود خدا افشاه سلطانحسین چون بصوفیان پروا نمی»ظهور یافته بخوارزم آمد و کرد آنچه کرد

ارج نمیگزاشـت کشـته   »بـر اربـاب عرفـان   « رك نافهمی بود و و خاندانش چیره گردانید. نادرشاه چون تُ

. کریمخان چـون معصـومعلی  »آنهمه شوکت و جالل هباء منثورا گردید و خاندانش نیز برافتاد« گردید و 

یکدیگر نهادنـد و همگـی نـابود    ه بمرد و خاندانش تیغ در کشاه را از شیراز بیرون کرد شش ماه نگذشت 

شـاه داد خـدا خانـدان او را برانـداخت.     خـان چـون خرسـندي بکشـتن معصـومعلی     شدند. حاجی ابراهیم

یکـرد همـواره مظفـر و منصـور     مرعایت حال عرفا1ونمچون بفحواي ان ارباب الدول مله« آقامحمدخان 

2.»بود

ي پراکنده هر هاهدستاین.ي تاریخم که دربارههم آن میگویي آرماني تاریخ است. دربارهاین درباره

ـ اصل : ملمهون1
خواندنیها در گفتاري که از فجایع آغامحمدخان در 25سال 40يآقاي باستانی پاریزي در شماره1343در اسفند ـ پردور نرویم ، 2

و بعـد آنجـا کـه از    » باید گفته شود که خاندان زند با صوفیه بد تا کردنـد و بـد دیدنـد.   الًاصو« اند : اند ضمن آن گفتهکرمان نوشته
و ...» کرده باشد آنجا هرگـز روي آبـادي نخواهـد دیـد     رهرجا بادي که بر جسد مشتاق وزیده عبو« اند : مشتاق سخن میرانند گفته

نویسی است یا تبلیغ صوفیگري (ي)ي آنها که آدم نمیداند تاریخدنباله
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کـدام بآخشـیج دیگـران   یکی آرمان دیگري را دنبال میکند و خواست دیگري در زندگی میـدارد ، و هـر  

تالشند.کوشد. در این کشور خوش و خرم میزیند و بیخردانه بکندن بنیاد خود میمی

هنـد ولـی از چـه راه؟!. از راه    خواي انبوهی در جستجوي بهشتند. بهشت مـی یک دسته

از راه خـوار داشـتن   .میکنند ، ولـی از چـه راه؟!.  »تهذیب نفس« دسته یک1بیپروایی بکشور و توده.

کوشند ولـی از بـراي پـیش بـردن     میروز[و]و شباندهآن گروهی خود را از توده کنار کشید2زندگانی.

4جویی!تالشند ولی از بهر کینهمیاین گروه3!»امر« 

نمیخواهم بیپرده گویم. خود شما یکایک اینها را از دیده گذرانید و خواستی را کـه هـر یکـی دنبـال     

کـارش  ايهپراکنـد يمیکنند بیندیشید و بحساب کار توده رسیدگی کنید. آن بیندیشید که چنین تـوده 

بکجا رسد.

م و در یکسو پیشامدهاي سی سال و راهها سخن میرانیهاهما در پیمان در یکسو از پراکندگی اندیش

بسیاري از خوانندگان پیوستگی اینها را نمیداننـد. ولـی از هـر بـاره بهـم      . 5پیش را مینویسـیم 

ي این پراکندگیهاست.آوریم همگی نتیجهمیپیوسته است. آن داستانهایی که در تاریخ

بسـر شـهر   ان راام و رحیمخاینکه مالیان بدشمنی توده برخاستند و خونها ریختند ، اینکه شجاع نظ

اینکـه عامیـان از کشـته شـدن     آوردند ، اینکه خود را بدامن روسیان انداخته افزاردست کار آنان شـدند ، 

ي ایرانیـان آوردنـد ، اینکـه در    هاهبر سر خانان رااینکه جلو سالداتها افتاده آناالسالم شادیها نمودند ، ۀثق

ـ روي سخن به شیعیان است.1
ـ روي سخن به صوفیانست.2
بهائیانست.هـ اینجا روي سخن ب3
جویی نیست.زیند که رفتارشان جز از راه کینهدر این کشور میـ افسوسمندانه گروههایی4
ـ خواست نوشتن تاریخ مشروطه است.5
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هزار تـن بیگنـاه را خـون ریختنـد ، اینکـه بکودکـان       یکصد و بیستارومی آسوریها آن بیداد را کردند و 

ي پراکنـدگیها و دسـته   ي اینها نتیجههمهشیرخوار و بیزبان و بزنان بیدست و پا نیز دریغ نگفتند ـ  

بندیهاست که مینویسیم و پیاپی نکوهش میکنیم.

د و این بدانند که تـا  این داستانهاي ننگین که رو داده باید مردم پند گیرند و بچاره کوشن

1دسته بندیها و پراکندگیها از میان برنخاسته چنان داستانهایی همیشه تواند بود.

2چه سودي در خواندن تاریخ هست) 1ـ14

.پیداست که تاریخ را بچندین دیده توان دید و چندین گونه سود از بهر خواندن آن تـوان شـمرد  

پردازم و آن را شرح میدهیم :میاز آن توان برداشتدو سود بزرگی کهه ولی نگارنده در اینجا ب

ي گذشـته بجسـتجو   هـا هتاریخ داور دادگریست که در رفتـار و کـردار مـردان تـاریخی و تـود     ـ1

پرداخته نیکان را از بدان و درستکاران را از خیانتگران جدا میسـازد و کسـانی را بـراي جاویـدان     

.نمایدمیستایش و آفرینيشایستهمحکوم بنفرت و نفرین گردانیده کسانی را

تاریخ بیش از همه یک داوریست و .ولی این اشتباه بزرگی است.کسانی تاریخ را افسانه میشمارند

.دهدمیخود امتداديهمیشه بقضاوت بیطرفانه

گـزاریم و  مـی قضاوت تاریخ است که ما پس از دو هزار سال بنام لئونیـداس احتـرام  ياین نتیجه

نیبال ستایش و آفرین دریـغ نمیگـوییم و از آنسـوي نامهـاي     هاهآغوستوس را بزرگ میگیریم و ب

ایـن قضـاوت تـاریخ بـود کـه      .و آتیال را همیشه با نفـرین و بیـزاري یـاد میکنـیم    1و کاتالین3نیرو

ي پراکندگی در یک توده و اینکه آن را چه علتهایی است در گفتارهاي دیگر آگاهیهاي بیشتري هست. درباره)607418(ـ 1
آید.اند. پاسخ پیمان درپی مینوشتهـ این گفتار را آقاي فتحی از خوانندگان و هواداران پیمان2
Neroـ3
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خ این قضاوت تـاری .هلن بفرانسه آورداستخوانهاي ناپلئون را پس از نوزده سال از مرگ او از سنت

الدین خوارزمشـاه  ولی بنام جالل.گرددمیاست که همیشه نام چنگیز و هالکو و تیمور ببدي یاد

ن اثـر را دارد کـه هرکسـی    ایههمین قضاوت تاریخ همیش.شودمیو تیمور ملک احترامها گزارده

ک و که دربند نیکنامیست از کردارهاي بد و از خیانت و پستی خودداري کند و درپی کارهاي نیـ 

.بزرگ باشد

شـود  مـی و مردان تـاریخی یـاد  هاهدر تاریخ چون نیک و بد تود.تاریخ آموزگار نیکخوییستـ2

که از آن برمیخیزد این اثر را نیـز دارد کـه مـا از دلیریهـا و     ايهگذشته از موضوع قضاوت و نتیج

همچنـین از  .ییمنیک عبـرت برداشـته پیـروي از ایشـان نمـا     منشیهاي مردانِرادمردیها و بزرگ

.متنبه شده از آنها دوري جوییمهپستیها و خیانتهاي مردان آلود

ثمیسـتوکلیس و از پاکـدامنیهاي   يکیست که تاریخ یونان را بخواند و از کوششـهاي غیرتمندانـه  

کیست کـه تـاریخ روم را بخوانـد و از بلنـدي     ..!؟ثر نگرددأمت2اریستیدیس و از دلیریهاي کیمون

کیست که داستان ابومسـلم و کارهـاي او   ..!؟موزدایبایی و پافشاري رومیان درس نیهمت و از شک

را بداند و یا از سرگذشت یعقوب لیث آگاه باشد و از آنها درس دوراندیشـی و رازداري و مردانگـی   

از آنسوي کیست که داستان سـلطانمحمد خوارزمشـاه را در تـاریخ بخوانـد و معنـی      ..!؟یاد نگیرد

..!؟هاي بیشمار آن را آشکار درنیابداو مجسم نشود و زیانيترس و ناتوانی اراده در دیده

موزیم و ااگر بخواهیم نیکیها را بی.در تاریخ صدها مانند اینها هست.اینها را براي مثل یاد میکنیم

ي تـزار روس پـس از پتـر بـزرگ اسـت کـه دوره      ، ـ گویا لغزشی روي داده و خواسـت نویسـنده کـاترین دوم یـا کـاترین بـزرگ       1
فرمانرواییش سرشار از ستمگري بوده.

Cimonـ2
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.و کنیم از بدیها دوري جوییم براي همگی صدها مثال در تاریخ توان پیدا کرداگر آرز

.اینست مختصري از سودهایی که در خواندن تاریخ هست

بندرشاه  فتحی

: چون آقاي فتحی از هواداران پیمان هستند و ایـن گفتارشـان از نگارشـهاي پیمـان برکنـار      پیمان

ي ایشان بیفزاییم :هاهگفتسطري برباید چندمینیست آن را چاپ کردیم ولی

نخست اینکه تاریخ خواندن و از نیک و بد گذشتگان آگاه شدن و از آنها پند آموختن که خواست مـا  

بایـد  .1سرگرمی ساختن چیز دیگريو آقاي فتحی است چیز دیگر است و بگذشته پرداختن و آن را مایه

ایم.هگري آن را باز نموداین دو جدایی گزاشت چنانکه در جاي دیيمیانه

دوم اینکه تاریخ ایران از قرنها باینسو کار داوري را از دست داده و ما در میان کتابهـاي فارسـی یـک    

تاریخی که بتوان بآن نام داوري داد پیدا نمیکنیم و چون خواست ما گفتگو از آن کتابها نیست تنها بیـک  

ریم :ذدلیل بسنده کرده درمیگ

محمـد  مد گناهکـار تنهـا سـلطان   ادر آن پیشـ ، غول که آقاي فتحی از آن یاد کرده مد دلگداز ماپیش

لیکن گناهکاران دیگر نیـز  .آري او گناهکار است و همیشه باید نامش ببدي آورده شود.خوارزمشاه نبوده

يمردي کـه بگفتـه  هست یک.شناسندکه چون تاریخ بداوري نپرداخته مردم آنان را نمیاندهفراوان بود

سرپرست گزارده و شبانه با خودش چون آمدن مغول را بخراسان و عراق شنیده زنان و فرزندان خود را بی

خانـدان او را از دم  يهمـه انـد هري رسـید ه چند تن از بیرگان دیگري بگریخته که سپس چون مغوالن ب

نوشته است و چنین کسی کـه  ن کار زشت را در کتابش ایه، و از بس بیرگ و بدنهاد بوداندهتیغ گذرانید

شمارند و کتاب شـومش را چـاپ   میهمیشه باید نامش ببدي یاد شود کسانی او را از بزرگان و پیشوایان

داستان کربال و امام حسین را هر سال تازه گردانیدن. :ـ مثال1
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1.دهندمیکرده بدست مردم

بسته و چون هالکو بایران آمده خود میهست مردي که از بهر خوشگذرانی هر زمان خود را بدرباري

سر بغداد کشیده و با این سیاهکاري هنـوز مـردم او را ببزرگـی    ر ده و مغوالن را برا باو بسته و جلو او افتا

2.میکننددیا

ایرانیـان رفتـه   بدنهادي که پس از آن همه ستمها و بیدادگریها که از هالکو بريهست مرد فرومایه

3.بود آباقاخان پسر او را ستایش سروده و نیرومندي و پایداري او را خواسته است

د مردان نادان بدنهادي که چون مغوالن در ایران جا گرفتند بجاي آنکه بمردم دل دهند و آنان هستن

کم دلیر گردانیده براي ایستادگی در برابر بیگانگـان و بیـرون رانـدن ایشـان از     را از نومیدي بازدارند و کم

ـ هبدنهادانه از هر راهی بسست گردانیدن مردم کوشـید ،ایران آماده گردانند  جبریگـري را  يو فلسـفه دان

ياگـر کسـی جسـتجو کنـد هـزاران شـعر دربـاره       وانـد هپیش کشیده گناه مغوالن را بگردن خدا انداخت

نومیـدي و سسـتی   و بدینسان براندهو ته را در سراسر دلها جا دادبیسريجبریگري سروده چنان افسانه

4اند.هبیکبار بستارمردم افزوده و دست و پاي آنان

بـدین عنـوان کـه خـدا گـاهی از      انـد هخـدا سـرود  يهستند نامردان بیرگی که چنگیز را فرستاده

قهري او بـوده ، و در ایـن بـاره    يخود ، چنگیز فرستاده»قهر« خود فرستاده فرستد و گاهی از »لطف« 

اند.هشعرها سروده و کتاب پدید آورد

ایـران و عـراق برافروختنـد و    شومی که چون چنگیـز و هالکـو آن آتشـها را در   يدستههستند یک

در این باره خواهد آمد.يدر گفتارهاي آینده آگاهیهاي بیشترالدین رازي و کتاب شومش مرصادالعباد است.نجمبیرگـ این مرد 1
رالدین توسی. خواجه نصیدرون کسی نیست مگرتیرهـ این 2
سعدي شیرازي. اند و او کسی نیست جز نیز شمرده» مفاخر ملی« که او را از ستشاعر نامداریفرومایهـ این 3
اند. گوناگون و بشیوایی سرودههاي جبریگري را در شعرهاي خود برنگهاي ـ بیشتر شاعران اندیشه4
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بخوشـحالی پرداختـه و   ،آنهمه خاندانها را برانداختند بجاي دلسوزي بحال مردم و کاستن از غـم ایشـان  

فرستاد و 1زبان شماتت باز کرده چنین گفتند که خدا چنگیز و هالکو را بگرفتن خون مجدالدین بغدادي

.بدینسان نمک بزخمهاي دلها پاشیدند

هـایی  هستند پستنهادانی که به پشتیبانی بستگی بمغول صد ستم بمردم بینوا روا داشتند و شکنجه

2.روز در ایران ندیده بود در سر مردم آزمودندرا که کسی تا آن

در این .د پس از این انجام دهداینها همه از آنست که تاریخ کار داوري خود را انجام نداده است و بای

.تاریخ را تاریخنگـاران پدیـد آورنـد   .نیستايهباره اگر راستی را خواهیم تاریخ یک چیز پدیدار و جداگان

روشنتر بگویم : یک کسی برخیزد و یک زمانی را برگزیند و داستانها را که در آن زمان رو داده تا آنجا که 

که هست اگـر  چیزي.نیک و بد بداوري پردازديین کسست که میانهنگارش آورد ، و ايآگاهست برشته

این کس مرد پاکدل و بافهمی بود و از خود کینـه و دلخـواهی نداشـت داوریهـاي او پایـدار مانـد وگرنـه        

.دیگران لغزشهاي او را باز نمایند و در میانه داوریهاي درستی انجام گیرد

ایـران چنـین تاریخنگـارانی    يقرنهـاي گذشـته  يدربـاره .تاریخنگارانستپس راستی را داوري ازآنِ

کسـانی کـه   .روشنتر بگویم : کسی درپی داوري نبوده تا داوریش راست یـا دروغ شـمرده شـود   اند.هنبود

هاي خود جز هو در سراسر نوشتاندهبیشتر آنان جز مردان چاپلوس و فرومایه نبوداندهتاکنون تاریخ نوشت

آري بیهقی و اسکندربیک و میرزا مهدیخان از این دسـته برکنارنـد و   اند.هرا نپیمودراه پستی و چاپلوسی

هاي دیگر درخور آن نیست که مـا تـاریخ نـامیم و از آنهـا     . لکن کتابشاید چند کتابی هم از اینگونه باشد

.داوري امید داشته باشیم و یا اگر داوریشان نادرست است بدرستی آنها کوشیم

ـ از سران صوفیان بوده. 1
) 4ـ10شناساند. (نک. بخشالدین خوارزمی میـ یکی از ایشان را جوینی به نام شرف2
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باید بشود یکی اینست که براي قرنهاي نزدیک ایران (از مغوالن باینسو) تاریخ نوشـته  کهاز کارهایی

شود و کتابهاي رسوایی که در دست است از میان برخیزد و این یکی از چیزهاییست که مـا میخـواهیم و   

.اینست گاه و بیگاه گفتگو بمیان آورده شرطهایی را که در یک تاریخ باید بود یاد میکنیم

مـرد گردنفـرازي و از پسـتی و    پیش از همـه تاریخنگـار بایـد یـک    ایمهکه در جاي دیگري گفتچنان

دان را بدیده نگرفته بدي ایشان را باز نماید و افسوس فرومایگی برکنار باشد تا بتواند بزرگی و نیرومندي ب

لهـا ریشـه کـن    تخم چاپلوسی و پستی که کاشته شده بـاین آسـانی از د  .که چنین کسانی بسیار نیستند

.نخواهد شد

آن معنی که شما بتاریخ میدهید و داوري از آن چشم میدارید بسیار بزرگ اسـت و بسـیار سـودمند    

که از این گفته میخواهیم آنست که ايهنتیج.بود که چنین تاریخی ما نمیداریم1ستوانولی باید خَ.است

آري نتوان بیکبار آن را پدیـد آورد  .شما یا کسان دیگري در اندیشه باشید که بچنین تاریخهایی برخیزید

از آن پرداخـت و کـاري   ايهکم آن را آغاز کرد و هرکسی به گوشتوان کمولی می.چنین کاري نشدنیست

2.انجام داد

ـ خستویدن (همچون برگزیدن) = اعتراف کردن ، خستوان = معترف 1
)502042ـ (2
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مشروطه

جنبش مشروطه و اهمیت آن) 2ـ1

مد ایرانیـان را  ااي مهمتر از مشروطه رخ نداده. ایـن پیشـ  از آغاز تاریخ ایران تا زمان مشروطه ، حادثه

مشـروطه  يایرانیان دربند استبداد بودند در سـایه بجوش و جنب دیگري برانگیخت و پس از قرنهایی که 

اختیار بسـر داده بودنـد چـون    آزادي از آن بند یافتند. این خود شگفت است که مردمی که قرنهایی را بی

اختیار بدست آوردند آن همه شایستگی و پختگی از خود نمودار ساختند.يناگهان رشته

مشروطه بیاد دارند باید اقرار نمایند که ایرانیـان در آن  کسانی که گزارش ایران را در سالهاي نخست 

هـاي تـاریخ   هنگام بیش از امید هرکس شایستگی از خود نشان دادند و باید آن سـالها را از بهتـرین دوره  

ایران بشمار آورد.

ار شود که او را بکاري برگمارند. ایرانیان پس از قرنها براي نخستین ببرازندگی کسی زمانی آشکار می

گزاردن آن برآمدند.يکار را بچنگ آوردند و انصاف را بخوبی از عهدهيرشته

اند که بدانسان پختگی از خـود  تو گویی این مردم قرنها آزاد زیسته و در میدان زندگانی ورزیده بوده

آشکار ساختند.

ایران برخاسـته  يهر گوشهه گویم. آن جوش و جنبش پاکدالنه را که باین سخنان را ناسنجیده نمی

گـویم از روي  بود و آن آرزوها و دریافتها را که در دلها پیدا شده بود بیاد بیاورید تا بدانید که هر آنچه می

سنجش و فهم است.
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من آن زمان در آذربایجان بودم و اینک خوب بیاد دارم که همینکه مشروطه اعالن گردید در انـدك  

ته و دانستند که از این سپس باید در کارهـاي کشـور دخالـت    زمانی مردم معنی درست مشروطه را دریاف

ها برپا گردیدها سربازخانهمحلهيمند باشند. انبوه مردم تفنگ خریده در همهداشته بنیک و بد آن عالقه

نمودند و همگی ایـن  گري مییسپاهنظام مشقِنصبانِمکه عصرها همه در آنجا گرد آمده زیردست صاحب

ایران و دولت دیگـري روي  يداشتند که فن سربازي یاد گرفته براي روزي که جنگی میانهشور را بر سر 

دهد آماده باشند که در آن روز داوطلبانه بیاري دولت برخیزند.می

آنهمه دو تیرگیها بنام سنی و شیعی و شیخی و متشرع و حیـدري و نعمتـی کـه از قرنهـا در ایـران      

هـا  آن کینهيگذشته و آینده کشیدند و همهيهه تو گویی خطی میانگرفتاري بود پس از مشروطيمایه

ترین آرزوهاي ایرانیان گردید.گفراموش شده که همدستی و برادري یکی از بزر

ـ پیشرفت و سرفرازي یک مردم بسـته بپا چه نیک دریافته بودند که  خـویی  دلی و پـاکیزه ک

کوشید که خـود  تی و درستی گراییده هرکسی میو این بود که در همه جا انبوه مردم براسایشان است

از بدکاري کرده بنام سرفرازي و نیکبختی ایـران  ه را نیکوکار و پاکدل نماید. در بیشتر شهرها بدکاران توب

خود ساخته بودند. در همه جا احترام زنان بیشتر گردیده مردان پاسبانی يدامنی را شیوهکنیکوکاري و پا

خاستند.پرستار برمیخود دانسته بپرستاري زنان بیمردي يزنان را وظیفه

چه نیک دریافته بودند که هر مردمی باید نژاد و تبار خود را گرامی داشته همیشه گذشتگان خود را 

نیکنام و سربلند بدارد و این بود که غیرت ایرانیگري رواج گرفته از هر زبـانی جـز نیکیهـا و سـرفرازیهاي     

شد.ایران شنیده نمی

همـان جـوش و   يباید. همانـا در سـایه  اي میر نیکیهاي آن روز را یکایک بشماریم کتاب جداگانهاگ

میرزا نبرد کرده فیـروزي یافتنـد. در   آزادیخواهان بود که با دشمنی همچون محمدعلیيشور خردمندانه
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استبداد ایستادگی کرده ابر اردوهاي ردلیها و جانبازیها بود که یک شهر تبریز یازده ماه در بکآن پايسایه

سر بنامردي فرود نیاورد.

يایـران بـود کـه سـتارخان قهرمـان آزادي در یـازده مـاه دوره       يآن جنبش هوشـیارانه يدر سایه

قهرمانی خود هرگز خطایی ازو رخ ننمود و شکستی نخورد و هرگز درشتخویی و سیاهکاري که از دیگران 

برازنـده هرگـز   دلِزنـده يچنـین قهرمـانی جـز از میـان تـوده     د ازو سـر نـزد.   نزدر چنین زمانی سر می

خیزد.برنمی

این داستان مشهور است که در یکی از سختیهاي تبریز که کار بر سـتارخان سـخت گردیـده بـیم و     

کوشید نـزد  روس که همیشه براي بهم زدن آن بساط میولنسقگزند از هر سوي گرد او را فراگرفته بود 

دولـت امپراتـوري گردانـد.    ياو آمده پیشنهاد نمود که ستارخان بیرق روس را برگرفته خـود را پناهنـده  

خواهم امپراتور زیر بیرق ایـران پناهنـده شـود و هرگـز     من می« خندي زده گفت : مرحوم ستارخان قهره

»!ق دولت کافري پناهنده شوماین نخواهم کرد که زیر بیر

1گردنفرازي ایرانیان در آن زمانها چه بوده؟.يببینید اندازه

شریعتبامشروطه برخورد) 2ـ2

باشد ، و این جنبش با آنکه میجنبش مشروطه در ایران از بزرگترین پیشامدهاي تاریخی این کشور

ایران بیش از همه چیـز ، آن  یحال کنوناد و درهاي بسیاري را از بد و نیک ـ بیرون د ناانجام ماند نتیجه

جنبش کارگر است. پیش از مشروطه انبوه مردم ایران دیندار میبودند و در اندیشه و در همه چیز پیـروي  

زیستی. آري در آن زمان نیـز ـ همچـون اکنـون ـ      مینمودندي و کمتر کسی خودسرانهمیاز کیش خود

بودنـد و دشـمنی در   میداشت و مردم بیش از ده بخشمیر رواجبیش از ده کیش جداگانه در این کشو

)114024ـ (1
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بـود و بـاري پیـروان    نمیامروزيهنگام پراکندگی باندازهبود. هرچه هست در آنمیمیانه بیش از اکنون

بودند.میهم یکزبانداشتند و باندیشه و باور یکی مییک کیش ا

ها پیدا شد و مـردم معنـی پیشـرفت یـک     مد و تکانی در اندیشهآلیکن چون جنبش مشروطه پیش

کشور و راه آن را دانسته و کیشها را جلـوگیر آن شـناختند ، و از آنسـوي دانشـهاي سـودمند اروپـا ، بـا        

بدآموزیهاي زهرآلود آن ، هر دو باهم ، رو بایران آوردند ، و اینها هر یکی از راه دیگري بـا دیـن دشـمنی   

ي کیشها نمیساخت ، و بدآموزیها بنیاد دین پندارهاي بیهودهدانشها با نمودند ـ بدینسان کـه   می

گردید ، نیز چون جنبش ي دلسردي مردم از دین میانداخت و هر یکی بنوبت خود مایهرا برمی

مشروطه با تکان غیرت ایرانیگري توأم میبود و این خواه و ناخواه داسـتانهاي آغـاز اسـالم و    

ـ   ي رنجیـدگی مـردم از اسـالم و    آورد و نـاگزیر مایـه  یخونریزیهاي عرب و عجم را بیادهـا م

ي اینها چون اروپاییگري رواج یافت و مردم کیشهایی که از آن جدا گردیده میشد. پس از همه

چشم باروپا دوخته چنان دانستند که براي پیشرفت باید گام بگام پـی اروپاییـان را گیرنـد و    

یرند و قانونهاي اروپـا را یکایـک در شـرق روان    نیک و بد و سود و زیان همه چیز آنان را فراگ

گردانند ـ این کجراهی که خود آسیب بزرگی بود بر خواري دین افزود.

از این پیشامدها نتیجه آن بدست آمد که انبوه مردم در شهرها و میان درسخواندگان از دین سـخت  

دسته از مالیان در تهران و دیگر کپس ماندن کشور شماردند. بویژه پس از آنکه یيمایهآن رارمیدند و

ارجی را از دیـن شـمرده و بدسـتاویز    جاها به دشمنی مشروطه برخاستند ، و چیزهاي بسیار بیهوده و بی

آنها با جنبش مشروطه که آزادي و وارستگی کشور را دربر میداشت نبرد کردند و آن بدکاریها را از خـود  

کـه در  ايواري دین در پیش مـردم افـزود و از یکسـو دشـمنی    خنشان دادند که از یکسو آن بدکاریها بر
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میانه پدید آمد زبان مردم را ببدگویی از دین باز گردانید. بـویژه پـس از خونهـایی کـه در میانـه ریختـه       

کاریهایی که مالیان و دیگر هواداران دین پـس از چیرگـی روس نمودنـد و    گردید ، و بویژه پس از ننگین

ي بنیـاد کشـور سـازش و    ننـده ري را پشتیبان خود گرفته و بنام نگهداري دین با کَزینهان دشمن بیاچن

در سالهاي هفتم و هشـتم مشـروطه دشـمنی    دوستی نمودند و دعا و ستایش آشکار دریغ نگفتند. 

اي پیـدا کننـد در یـک    اي بود که بسیاري چون میخواسـتند نـام و آوازه  مردم با دین باندازه

و اند هکه از این راه بنام گردیدکسانیو هنوز هستند آننمودندتی از دین میاي بدگویی زشروزنامه

اند.توانگر شده

بدینسان در اندك زمانی انبوه آزادیخواهان دین را رها کردنـد. ولـی چـون بسـیاري از آنـان مـردان       

درسـتکاري و  يتهرمیدگی از دین رفتار و کردارشان دیندارانه میبود و رشيودند و با همهبنیکنهادي می

طلبی براي آنان راهی میبود و از هشتند ، و از اینسوي آزادیخواهی و مشروطهنمینیکوکرداري را از دست

پراکندگیشان باز میداشت این بود در آغاز کار زیان بسیاري نمودار نشد و کسی پی بچگونگی نبرد. لیکن 

دست و ایمهو بدانسان که در تاریخ نوشتمدآخورشیدي داستان التماتوم روس پیش1290چون در سال

بال آزادیخواهان شکسته گردید و راه کوشش و امید بروي آنان بسته شد ، و سـپس نیـز بـا آنکـه جنـگ      

مده از چیرگی روسیان در ایران کاست با اینهمه چون رشـته گسـیخته گردیـده و    آپیش1914جهانگیر 

چیرگی خود بکار زده بودند شور آزادیخـواهی  ي نیرنگهایی که بیگانگان در چند سالدر سایه

دسته مردان سودجو و دغلکار پدیدار شـده بودنـد از اینـرو آب    و این زمان در میدان یکاز نیرو افتاده

مد و راه امیدي بروي آزادیخواهان راستین باز نشـد ، و از ایـن هنگامهـا بـود کـه زیـان       ارفته بجوي باز نی
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1.بیدینی رو بنموداري نهاد

ي ایرانکتاب تاریخ مشروطه) 2ـ3

مـاه دی(از سـال دوم آن  ي پیمان ماهنامههاي شمارههمراه »ي ایرانتاریخ مشروطه« کتاب 

تـا بازپسـین   و تکـه تکـه بیـرون آمـد    » ي آذربایجـان تاریخ هجده سـاله « و نخست بنام ) 1313

هـر  این کتاب در شش بخش و .ادامه یافت)1321پاییز(ي نهم سال هفتم ي آن ، شمارهرهشما

آغـاز  1319که از زمستان سال در چاپ دوم بیرون آمد.ي ماهنامهي یکسالهدورهدر یکبخش 

بخش دیگـري کـه بـه پیشـامدهاي جنـبش در تهـران و       نوشته وترگشادهنخستبخششد دو

سـاله اینبـار   تاریخ هجده پرداخت به آن افزوده گردید. اینبود دو بخش نخستشهرهاي دیگر می

. )1322و 1320، 1319چـاپ گردیـد (  »ي ایـران تـاریخ مشـروطه  « نـام در سه بخش ولی بـا  

در زمان نویسنده بچـاپ دوم نرسـید   سوم ، چهارم ، پنجم و ششم چاپ یکم)(بازماندهبخشهاي 

بچـاپ  ،»ي آذربایجـان تـاریخ هجـده سـاله   « آن ، کهننام ا بدر یک جلد جداگانه و پس ولی س

د.رسی

خوانیم :ي این کتاب میدر گفتار زیر شرحی درباره

آغاز کردیم و بر آن سر بودیم کـه پیشـامدهاي   » ي آذربایجانتاریخ هجده ساله« این کتاب را بنام 

آذربایجان را از آغاز مشروطه تا پایان شورش کردان دنبال نموده بدانسـان کـه در اصـل عربـی بـوده بـه       

هایی را چاپ و پراکنده نمودیم بسیاري از خواننـدگان  ردازیم. ولی چون جزوهپیشامدهاي تهران چندان نپ

خواستار شدند که پیشامدهاي تهران و برخی شهرهاي دیگر را نیز بدرازي برانیم. هم کسانی از فرسـتادن  

نایستاده با این یاوریها کار را بر ما آسان گردانیدند.ها بازها و یادداشتها و پیکرهروزنامه

)510433ـ (1



کسرويمدوبخش تاریخ و پندهایش

53

که دست انـدر کـار   » فضال و ادبا« آنسوي دیدیم تاریخ مشروطه را کسی در ایران ننگاشته. آنهمه از

اند یکی این نکرده کـه  اند و چه بسا دارایی از آن راه اندوختهمشروطه بودند و بسیاري از ایشان هنوز زنده

» بلـواي تبریـز  « یافته یکـی  نها کتابی که بفارسی در این زمینه نگارش تتاریخی براي آن جنبش بنگارد.

کـه جنبشـهاي پـیش از    » تاریخ بیداري ایـران « است که بیش از جنگهاي چهارماهه را ننگاشته. دیگري 

تـوان  نگارد و بداستان خود مشروطه نرسیده. پیداست که اینها را تاریخ مشروطه نمیزمان مشروطه را می

راند.داري را نمیشمرد بویژه کتاب بیداري ایران که جز داستان آغاز بی

همین کتاب زشتیهایی را هـم در بـر دارد کـه مـا نـاگزیریم در اینجـا بازنمـاییم : آقـاي تاریخنگـار          

خواهان نداشت چاپلوسی نیز بداستانها درآمیخته اینست که عالءالملک را که هرگز پایی در میان مشروطه

هنگام چاپ کتاب وزیر معـارف بـوده در   بلکه یکی از دشمنان مشروطه بشمار میرفت تنها از اینجهت که ب

ي زندگانی او را آورده.آنجا یاد نموده و تاریخچه

ي آزادیخواهان بود و در بهارستان بگفتارهایی برمیخاست ولی سپس شاه امیراعظم را که زمانی میانه

یکی از بزرگان آقاي تاریخنگار او را بحکمرانی گیالن فرستاد و از آن پس دیگر کاري با مشروطه نداشت ،

پوشیم.جنبش مشروطه بشمار آورده. دروغهاي دیگري نیز دارد که چشم از آنها می

ي (استبداد صغیر) از سوي دربـار روانـه  » خرده خودکامگی« عالءالملک آن کسی است که در زمان 

هاي روسی چاپ کرده پراکنده نمودنـد  پطرسبرغ گردید و در آنجا در پیش نکوال گفتاري راند که روزنامه

آوریـم  در اینجا میاستانبول چاپ گردید و ما اینک عبارتهایی را از آن شمسي و بفارسی نیز در روزنامه

خواهی ستوده :تا دانسته شود آقاي مؤلف چه کسی را بمشروطه

همیشه اعلیحضرت و چاکران وي جویاي سالمتی ذات ملوکانه هستند و همواره آرزوي تشـرف  « 

ي سنیه را در سر دارند. از شخص جنرال لیاکوف کمال ممنونیت حاصل اسـت و از خـدمات   سده
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که انتشار دادند که ملت ایران از جناب کولونل لیـاخوف شـکایت دارنـد    شایان وي متشکریم و این

ي خـود اقـدامی نکـرده شـاه از رفتـار وي کمـال       دروغ محض بوده جنرال معظم خارج از وظیفه

نظـامی و شـورش   ممنونیت را دارد. البته به پیشگاه مبارك پوشیده نیست چندیست در ایران بـی 

ي بزرگـی بـه تجـارت خارجـه بخصـوص      الحال صدمهولجهله و حرکات یک دسته مردمان مجه

تجارت روسیه زده حال بحمداهللا از اقدامات مأمورین همه جا آسایش و نظم برقرار جز آذربایجـان  

ي وي راهزنی بوده است با دویست و و سبب این بینظمی یک نفر ستار نام که چندي پیش پیشه

باشد مال مردم را آشکارا میچاپند و قتـل و  میاند سیصد نفر راهزنان دیگر که دور وي جمع شده

کنند و اروپاییان نمیدانند که کار اینها غیر دزدي چیز دیگر نیست و شاه در مقابل آنهـا  غارت می

چهل هزار قشون مسلح دارد امیدوارم بزودي آنهـا را محـو کنـد و کارهـاي سـتار را هـم دوامـی        

».سیصد نفر نیستندنخواهد شد. زیرا تمامی آنها بیش از دویست و 

بخشیم. سخن مـا در ایـن   ما در اینجا کاري بعالءالملک نداریم. این پستی او را بر درباري بودنش می

است که چگونه اینچنین کسی را در تاریخ مشروطه یاد کنند و ستایشها ازو نمایند؟!

ي میـدان ،  بعد از واقعه«نگارد : آمیزي چنین میي امیراعظم گذشته از عبارتهاي بسیار گزافهدرباره

ي ناگوار مجلـس صـدق نیـات و    این شخص وطندوست خود را خواهی نخواهی بتهران رسانید و در واقعه

پنداشـتیم امیـراعظم در   مـا از ایـن عبـارت بگمـان افتـاده مـی      ...» شور وطنپرستی او معلـوم ملـت شـد    

ت دلسوزیهایی بمجلس مینموده ولـی  کشاکشهاي آخرین مجلس با دربار پا در میان داشته بدروغ یا براس

ــداختن    ــس از بران ــراعظم پ ــافتیم. آري امی ــن کشاکشــها نی هرچــه جســتجو نمــودیم نشــانی از او در ای

میرزا همچون دیگران دست اندر کار بوده و رنجی را که ستارخان و دیگران کشیده بودند اینان محمدعلی

یرسرانه چاپلوسیها کرده و بـدروغ ایـن کسـان را در آن    االسالم نیز پاند. ناظمیافتهبمفت سود آن را درمی
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اند!کتاب خود ستوده. خدا نبخشد بر آن پستنهادانی که تخم این ننگینکاري را در ایران پاشیده

ي مشروطه بزبان فارسی داریم. داستانی بدان سترگی هنـوز تـاریخی   اینهاست کتابهایی که ما درباره

کسان را در تهران میتوان یافت که همینکه نام مشـروطه و جنبشـهاي   براي آن نوشته نشده. امروز صدها

شود هر یکی داستان دور و درازي از کارها و جانسپاریهاي خود آغاز میکند. ولـی کسـی   آغاز آن برده می

این نکرده که دامن همت بکمر زده تاریخ درستی از آن داستانها پدیـد آورد و کنـون نزدیـک اسـت کـه      

ي کسانی علت دیگري آنها را از میان بردارد. اگرچه این کار جز از سستی و تنبلی دربارهي فراموشی همه

باشد. چه بیشـتر کسـان از آن میـدان روسـیاه بیـرون      پوشی بر روسیاهی خودشان مینیز دارد و آن پرده

تـازه  اند و اینسـت نمیخواهنـد داسـتان    اند لیکن سپس کوششها کرده پوشاك بر روي کارها کشیدهآمده

گردید[ه] و پرده از روي کارها برداشته شود.

اند آن نامردانی که میان آزادیخواهان و نمایندگان مجلس بوده ولی در نهان پیوستگی با دربار داشته

(اسـتبداد صـغیر) آسـوده در تهـران مانـده بلکـه نوازشـی نیـز از         » خرده خودکـامی « و اینست در زمان 

نهمـه سـپس خـود را بمیـان آزادیخواهـان انداختـه و از ایـن راه دارایـی         انـد بـا ای  میرزا یافتـه محمدعلی

اند ، چنین نامردانی چگونه خرسندي دهند تاریخ مشروطه نوشته شود؟.اندوخته

انـد و در خونخواریهـاي او دسـت    دار کارها بودهمیرزا سررشتهکه در دستگاه محمدعلی1آن بیرنگانی

اند با اینحـال سـپس بـا    شاي آن خونخواریها را کرده و خرسندي میدادهاندر کار داشته و یا از نزدیک تما

انـد ، چنـین کسـانی    دار کارهـا گردیـده  نیرنگبازي در میان آزادیخواهان جا گرفته در اینجا هم سررشـته 

ي نگارش کشیده شود؟!.چگونه بخواهند که آن داستانها چنانکه بوده برشته

ي چنانکـه دنبالـه  چرخنـد.  . از هر سو باد بوزد به آن سو میدارندنيدیگربه یک باورنديپابجز سود خودبیرنگان کسانیند کهـ 1
شناساند.سخن ایشان را می
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میرزا در تهران سپر انداخته و از آمادگی و ایسـتادگی  حمدعلیکاري مآن کسانی که به هنگام ستیزه

اند و روز بمباردمان که خود روز مردانگی و جانبازي بـوده خـود را پنهـان سـاخته و شـبانه بـه       بازایستاده

انـد و در آن یـازده مـاه    اند و از آنجا پس از گرفتن زینهار از شاه راه اروپا را پیش گرفتهسفارتخانه شتافته

میـرزا برافتـاده و   اند ولی سـپس کـه محمـدعلی   ي تبریز گامی به همراهی برنداشتهاکشهاي خونریزانهکش

» اعتدال« و » انقالب« بنیاد خودکامگی (استبداد) کنده شده در این هنگام بمیدان شتافته و باهم بر سر 

روطه بگرایند؟!چنین کسانی چگونه به نگارش تاریخ مش،1اندنبردها کرده و داد رسوایی داده

داستان اینان داستان آن مرد الفگوي ترسو بوده که همواره ششـلول نگاهداشـته و شـبها آن را زیـر     

بالش جا میداده که اگر دزدي بیاید مغزش را داغون کند. قضا را شبی بیدار شده دزد را در خانه دید کـه  

ند ولی چون دزد ابزارها را برداشـته و از  آورد و از ترس بخود لرزیده همچنان خاموش ماابزارها را گرد می

اي هم در میانه گذشت از جا جسته با ششلول بشلیک پرداخـت و در آن دل  در بیرون رفت و چند دقیقه

شب کسان خانه و همسایگان همه را از آسایش و خواب بازداشت.

پرفسـور بـراون   لنـدن رسـیده و در آنجـا دروغهـایی را بـه     ه این بدتر که کسانی از اینان پایشـان بـ  

و در کتاب خود نوشته که اکنون ما ناگزیریم دروغ بودن آنها 2اند و او از سادگی همه را باور نمودهبازگفته

را بازنماییم. در این بخش دوم سختی کار ما این خواهد بود که ناچاریم یک رشته دروغها را رسوا نموده و 

میـرزا  پیوستگی نهانی با دربار در برابر ستیزگیهاي محمدعلیکسانی را که از کارندانی و یا از ترس و یا از 

ـ روي این سخنان به تقیزاده است.1
تـاریخ  « بوده ولی سپس که کتـاب  گماندر سالهاي نخست کوششهاي اجتماعیش به براون خوشکسرويـ باید یادآوري کرد که 2

یابـد کـه بیـاري محمـد قزوینـی کتـاب       و از همبستگی او با فروغی و همدستانش آگاه میگردد و درمـی بیند او را می» ادبیات ایران
بـا ایرانیـان   افتد و بدخواهی پرفسوری از جلو دیدگانش فرومیگماني خوشبچاپ رسانیده پرده» اوقاف گیب« االولیاء را با پول ةتذکر

براي آگاهی بیشتر کتاب در پیرامون ادبیات دیده شود.آشکار میگردد.برو
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اند نشان بـدهیم ولـی خـود ایشـان     ي سرشکستگیِ تاریخی ایرانیان گردیدهو لیاخوف زبونی نموده و مایه

اند تـاریخ آن پیشـامدها   اند که پرده بر روي رسواییهاي خود بکشند و اینست که نخواستهتاکنون کوشیده

را بنگارند.

انـد  میرزا که دوباره این پراکندگان در تهـران گـرد آمـده   بینیم پس از برافتادن محمدعلیکه ما میبل

ي جانبازیها و دلیریهاي ستارخان و دیگران خشمناك بوده و خودشان اي از ایشان از آوازهپاره

ا در جـاي  چنانکه ایـن داسـتانها ر  انداند. اینست که کارشکنیهایی کردههنگامه میدیدهرا در پس

سر پا بـر روي  خود خواهیم سرود. جوانمردانی چشم از جان پوشیده راهی را باز کردند و نامردانی از پشت

کالبدهاي ایشان نهاده پیش افتادند.

ي ایران را در چند جمله جا دهیم باید گفت : یـک دسـته همیشـه در    اگر تاریخ مشروطه

اندوختند ولی همینکه نوبت سختی وردند و میخبردند و میزمان آسایش میدانداري نموده می

سپردند!ي دیگر میرسید خود را کنار کشیده میدان را بیک دستهمی

شنیدنیست که کسانی با دارایی پا باین راه نهادند و پاکدالنه کوششها بکار بردند که اکنون بسـیاري  

ولی کسانی با دست تهی درآمدند و اکنون ي گمنامی جا دارند. اند و آنانکه میمانند در گوشهاز آنان مرده

اصـغر  آقا صـدقیانی و آقـا میـرزا علـی    داراییهاي هنگفتی دارند. آنانکه در آذربایجان داستان حاجی رسول

شناسند که دارایی خود را در راه مشروطه از دست محمدآقا باال و ختاییان و دیگران را میخویی و حاجی

هـزار تومانهـا و صـدهزار    خواهی دهدر تهران و دیگر جاها از راه مشروطهدادند بسراغ آن کسانی بروند که 

اند!  تومانها دارایی اندوخته

این رازها تاکنون پوشیده مانده و در آینده کمتر کسی پی بآنها خواهد برد. اینبـود مـا بهتـر دیـدیم     
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شـهرهاي دیگـر را نیـز    ايهتاریخ مشروطه را بنگاریم و پیشامدهاي تهـران و پـار  ،بجاي تاریخ آذربایجان

بدرازي بسراییم. از اینجهت تاریخی که ما میخواستیم در دو بخش بپایان رسانیم تا پـنج و شـش بخـش    

و از خدا یاري میخواهیم که بتوانیم این کار را بپایان برسانیم.1بلکه بیشتر خواهد انجامید

جوییم و بیش از همه پرواي راستی را داریم. وگرنه این چه در اینجا هم ما جز خرسندي خدا را نمی

ایـم و میـدانیم کـه    هاي انبوهی را از خود برنجانیم و دشمن خود گـردانیم. مـا آزمـوده   کاریست که دسته

آزار نباشـند و آن  کسانی که از ما میرنجند چون آن پاکدلی را ندارند که چشم از رنجش پوشـیده درپـی   

اندازه دلیري را ندارند که از روبرو درآمده آشکارا دشمنی نمایند اینست به نیرنگبازي برمیخیزند و آزار بی

نماییم.  میرسانند با اینهمه چون پاي راستی درمیانست پرواي آن آزارها را نمی

بدینسان در تاریخ ایران کمتر ما میخواهیم ایرانیان از پیشامدهاي سی ساله پندها بیاموزند. جنبشی 

هـاي بسـیاري   باشد. در این داستان نکتهرویداده و میتوان گفت تنها تاریخ توده همین تاریخ مشروطه می

سپاریم خوانندگان نیز پرواي آنها را بکننـد  هست ولی ما پرواي چندین نکته را بیشتر داریم و اینست می

و نیک دریابند :

که چون راهنمـا یـا آموزگـاري پیـدا کردنـد بانـدك زمـان        شایستگی ایرانیاننخسـت :  

بدانسان که تبریزیان کردند و آن شایستگی را از خود نمودند. نه اینکـه ایشـان از   پیشرفتهایی میکنند 

جنس دیگر بودند بلکه راهنمایان پاکدل و نیکی داشتند.  

ي آلـودگی بـه   در سـایه باسـوادان دارنـد چـه ایـن تـوده      ي بیسـواد شایسـتگی بـیش از   م : تودهدو

نـک.  ((صفحه) کمـابیش و در دو سـال ماهنامـه بپایـان بـرد     را در چهارصد ساتتاریخ آذربایجانـ نویسنده نخست بدیده داشته 1
دیگر شـهرها را نیـز   د و پیشامدهايآیبدست مییادداشتی بر چاپ یکم تاریخ در پیمان) لیکن سپس که آگاهیها و سندهاي بیشتر 

کشد.بدرازا میافزاید کار این تاریخ شش سال می
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ي جانسپاري و گردنفـرازي در درونشـان خشـکیده و    پریشانگوییهاي خراباتیان و صوفیان و دیگران ریشه

باشند و هرگاه بچنان کارهایی برخیزند بهنگـام سـختی ایسـتادگی    اینست که درخور کارهاي سترگ نمی

ي . گواه ایـن سـخن داسـتان نماینـدگان دوره    روند و آن کارها را ناانجام میگزارندنتوانسته از میدان درمی

باشد.نخست و آزادیخواهان آن زمان تهران و پیشامد بمباردمان مجلس می

اي کـه از آن پیـدا شـده. چنانکـه ایـن داسـتان را در       در ایـران و نتیجـه  1کـاري ي رویهسوم : اندازه

2پیشامدهاي زمان روسیان و پس از آن خواهیم شناخت.

3سودمندکتابیک ) 2ـ4

اند. این تاریخ براي ایران بسیار گرانبهاسـت  نوشتهتاریخ مشروطهکسان بسیاري از ارج کتاب

ي ارج و سودهاي آن نوشـته گـردد. کسـروي خـود در     اي دربارهو از اینرو جا دارد کتاب جداگانه

ي بـاره آنها بیش از همـه در ولیخواهد آمد.پیگفتارهاي چندي از آن سخن بمیان آورده که در

هاي نوشتن این تاریخست.  انگیزه

مدرسی در اهمیت این کتاب نوشـته و در پیمـان بچـاپ    يدر زیر گفتاري را که آقاي مرتضا

:آوریمرسیده می

مدهاي جهانی و کوششـهاي مردانیسـت کـه در نبردهـاي زنـدگانی      ارشته داستانها از پیشتاریخ یک

مـردان در راه غرضـهاي پسـت خـود و نادانیهـاي خـویش      اینچون برخی ازاند. هو رنجها برداند هکوشید

برند از اینرو در تاریخ باید این دو دسته میکوشند و برخی در راه آسایش مردمان و سعادت خلق رنجمی

کاري = ظاهرسازيظاهر. رویهـ رویه (همچون مویه) = صورت ،1
)1314ي چاپ یکم بخش دوم (ـ دیباچه2
.  میرساندنسخن یوستگیپرگذشتن از این گفتار زیانی بهدـ 3
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.را جدا گردانید و نیک را از بد متمایز ساخت

ز برگزیدگاننـد و دسـت   کنند باید دانشورانی باشند که بتوان گفـت ا میکسانی که تاریخنویسی آغاز

هـا را از  خدائی با آنان همراه شده و اینگونه تاریخنگاران برگزیده باید حقـایق را مـو بمـو نوشـته و پـرده     

تاریخ برداشته و تاریک را روشن سازند و همانا این گونـه تاریخنویسـی اسـت کـه قـدر و      يرازهاي نهفته

.القی و اجتماعی نامیدتوان آن را کتاب سودمند اخمیکند ومیارجی پیدا

سفانه هیچکدام داراي ایـن مزایـا نبـوده و    أکتابهائی که تاکنون در تاریخ بزبان فارسی تألیف شده مت

خور این ارج و مزایا در فارسی کتابها درايمگر در این اواخر پاره.هرکدام کوتاهیها و زیادیها را در بر دارد

تـاریخ هجـده   « یکـی از آنهـا   .میباشـد »کتاب سـودمند « ناميتوان گفت که شایستهمیچاپ یافته و

که کتابهاي آقاي کسـروي را کـه از   کسانی.است که در این مقاله مورد گفتار میباشد»آذربایجانيساله

هـاي تـاریکی را از تـاریخ    کنون چه پـرده دانند که تااند مییابد خواندهمیده و اند سال پیش یکایک نشر

.ق مهمی را روشن گردانیده استبرداشته و چه حقای

تحقیقات تاریخ مشروطیت را آغاز کرده و با قلمی شـیوا و متـین کـه    ياز جمله چندیست که دامنه

داننـد کـه تـاکنون در خصـوص     مـی همه.سازدمیآقاي کسرویست داستان مشروطیت را روشنيشیوه

مردمانی که در ایـن داسـتان شـریک    يتاریخ مشروطیت کتاب خوبی نوشته نشده و یادداشتهاي پراکنده

آذربایجان يلف کتاب تاریخ هجده سالهؤم.آن ارزش را دارا نیست که تنها تنها چاپ و نشر گردداند هبود

مخصوص خود نیک را از بد جدا و داسـتان  يداستان تاریخی را با قوانین اخالقی سنجیده و با آن سلیقه

يحساسی از آن درس عبرت گرفته و فریفتـه يتاریخی را آمیخته با قواعد اخالقی نموده که هر خواننده

این سطور که هنوز مراحل عمرش اجازه نمیدهد کـه  ينویسنده.گرددمییسفاین داستان و این کتاب ن

هاي ز هرکسی از دوستان و یاران و مادرانی که فرزندان و جگرگوشهاین داستان را با چشم دیده باشد اما ا
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ثیرات عمیقـی در آنـان   أخوانند چنـان تـ  میهنگامی که این کتاب راام هدیداند هخود را قربانی ایران کرد

کند!!! میناطیسی هم بدیگران سرایتغميآید که مانند قوهمیپدید

تـوان از روي داوریهـاي آن   مـی وشن و آشکار نگاشـته کـه  راستی این کتاب نفیس حقایق را چنان ر

ایـن کتـاب را آن کسـانی کـه فرزنـدان و      .ارزش مشروطیت ایران را با تاریخ انقالب فرانسه خوب سنجید

ارزشـش را بیشـتر از   انـد  هو یا خودشان دخالت داشتاند ههاي آنان در آن داستان جانبازي کردگوشهجگر

گردد!!! اگر فرانسه افتخـار  میپوشی آشکارکه چگونه حقایق پس از مدتها پردهدانندمیدیگران دانسته و

ما هـم اند هکند که مورخین زبردست فرانسوي همچون مسیو تییر و دیگران تاریخ انقالب فرانسه را نوشت

توانیم این مباهات را کرده و تاریخ مشروطیت ایران را که بقلـم آقـاي کسـروي تـألیف شـده بـا آنهـا       می

توانیم گفت که قدرت قلـم و شـاهکارهاي اخالقـی و اجتمـاعی را کـه مؤلـف       میبسنجش گزاریم و بلکه

دانشمند در این کتاب بکار برده کمتر مانند آن در کتابهـاي مـورخین فرانسـوي پیـدا میشـود بـویژه بـا        

مؤلف تـاریخ هجـده   کند و میهاي ناراضی پیداقیدهایی که هر تاریخنگار در ایران در برابر هیاهوي دسته

ایران همیشه اینگونـه جانبـازان و فـداکاران را    .ساله نیز با آن قیدها روبرو شده و آنها را پاره ساخته است

بازیهـاي علمـی   بیسوادي که آشـنا بـه حقـه   يسوم ـ آن طبقه يطبقه، دارا بوده و بقول مؤلف دانشمند 

که براي همیشه نـام ایـران و ایرانیـان را سـربلند     اند هچنان داد مردانگی و شهامت اخالقی را داداند هنبود

باشد براي بـار دیگـر ثابـت    میکرده و داستانهاي تاریخی باستانی را که براي مردمان کنونی مانند افسانه

.اندکرده

انتقاد نگریسته يمشروطیت را مؤلف دانشمند این کتاب با دیدهيیک دسته از بزرگان سیاسی دوره

پوشی کرده و شـرم و نجابـت   پردهايهاگرچه مؤلف تا اندازاند. هو با دالئل تاریخی خیانتهاي آنان را شمرد

دري کند و تا آنجا که حقایق تاریخی و وجـدان اجـازه داده و   به ایشان اجازه نداده که بیشتر از اینها پرده
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ياند که دغلکاران و مردان ناپـاك دوره ه راه بروي خواننده باز کردهاند. با اینهمسودمند براي تاریخ بوده نوشته

دشمنی در آنها نظر کند.ياند همیشه با دیدهانقالب را نیک بشناسد و بسیاري از ایشان که هنوز زنده

زیرا مشروطه در ایران با آن اهمیت .اندازه داردهمین قسمت از تاریخ هجده ساله است که قیمت بی

وش بلکـه اگـر فرامـ   .درستی از آن پیـدا نشـد  يآن شد و با اینهمه نتیجهيآنهمه فداکاریها دربارهآمد و 

که بپرسیم علت آن را ما از هرکسی.هرج و مرج ایران بشمار بودهيهنشده بیست سال پیش بدترین دور

و انـد  هچه کسانی بودبدبختی يولی از خواندن تاریخ هجده ساله هرکس بآسانی میداند که مایه.ندانسته

ستارخانها و باقرخانها بـا  يمیانهمحاکمه.کندمیدسته را آنهمه دنبالبیهوده نیست مؤلف دانشمند یک

ها دادن و این مردان مهم را محکوم خاندسته از مردان مهم آن زمان کردن و شجاعانه حق را به ستاریک

.آیدبرمیآنيساختن کاري است که تاریخ هجده ساله از عهده

و همیشه زبان انتقاد باز دارند و گاهی اند هدسته از این قسمت تاریخ آقاي کسروي رنجیداگرچه یک

اینها از روي اغراض شخصی اسـت و ابـداً   يپست فطرتانه بسخنان بیجایی نیز برمیخیزند ولی چون همه

.نها اعتنا کردیبنیادي ندارد نباید با

نتوانسته ایرادهاي خود را بنویسد و منتشـر گردانـد و تنهـا    همین بس که تاکنون کسی 

کنند.میبگفتن اکتفا

هـاي  تحقیقات تاریخ دارند و نوشتهيدرازي که در رشتهيخوشبختانه آقاي کسروي با آنهمه سابقه

ایشان مورد اعتماد و حجت مورخین و مستشرقین بزرگ میباشد دامن همت را به کمر زده و این یتاریخ

.انده را بخوبی پیموده و بقول گذشتگان حق مقام را نیک ادا کردهرا

شنیدم که این کتاب اند هجوانانی که در این داستان شورانگیز دستی داشتيبارها از مادران داغدیده

این کتاب شـیرین  اند. هتحریر دیدينام نهاده و درد دلهاي خود را در آن کتاب برشتهکتاب منتاریخ را 
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هاي باریک آن یک استاد بزرگ اخالقی و اجتماعی انگیز که داستان تاریخی را شرح میدهد در نکتهو شور

ثیر درسـهاي یـک   أثیر آن مانند تـ أکند ، که تمیمانند آقاي کسروي گفتگوهاي اخالقی و دین را گوشزد

.آموزدمیآموزگار زبردستی است که درس اخالق و دیانت را بر اجتماع

ثیر دارد اینگونـه  أزه نزدیکتر به راستی باشد ارزش آن بیشتر است و در خواننده بیشتر تتاریخ هر اندا

عبرتی است که آدمی را بسوي راستی يتاریخها بهترین آموزگار اخالقی و اجتماعی میباشد و یک تازیانه

.کشاندمیو درستی

د میشود که گوئی خـودش در  ثیرات عمیقی در او ایجاأخواند چنان تمیآدمی وقتی که این کتاب را

پـس از خوانـدن   .سـازد مـی و زار بوده و مربی توانائی حقایق اخالقی و اجتماعی را گوشزدآن میدان کار

گرداند کـه گـوئی خـود را    میآذربایجان آدمی را چنان بیطاقتيچند صفحه از کتاب تاریخ هجده ساله

دا مورد بازپرسی قرار گرفته و قاضی پاکی مانند وجدان و خيفراموش کرده و خود را باخته و در محکمه

.نمایدمیآقاي کسروي او را محاکمه

و کاري نداشته باشد باز از خواندن این کتاب انسان هر قدر خشن و خونسرد باشد و با احساسات سر

ایـران  اختیار کرده از اظهار احساسات و نفـرین بدشـمنان درونـی و بیرونـی     ثیرات درونی او را بیأگاهی ت

.بلکه در برخی مقامها ناگزیر میشود جلو اشک را نیز باز گزارد.خودداري نمیتواند

که خود وقایع و جریانات بترتیب و تـدریج بـوده   این کتاب آنست که بنحويي؟]دهمععهده[مزیت 

شـخیص  کنـد و در داوري و ت میدنبالآن راآید و قدم بقدم میهمان ترتیب و تدریج پیشه تاریخ نیز ب

شاید خوانندگان مقصود مـرا درك نکننـد اینسـت توضـیح     .شودنمینیک و بد نیز از همان ترتیب برکنار

کم کنند ولی کممیمیدهم ـ در یک جریان بزرگ تاریخی بسیاري از اشخاص در آغاز امر صمیمانه رفتار 

تاریخنویس که .ب شوندافتند و چه بسا بخیانت مرتکمیاغراض شخصی گردیده از صمیمیت دوريهآلود
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پس از ختام جریان قلم برمیدارد و میخواهد تاریخ جریان را بنویسد غالباً اینطور است که چون تاریخنگار 

قیمـت  انـد  هخیانتهاي آن اشخاص را در نظر دارد به صمیمیتهائی کـه در آغـاز جریـان از خـود بـروز داد     

شـوند و  مـی اغلب مورخین دچار این خطا.کشدنمینگارشيکه رخ داده برشتهنگزارده وقایع را بنحوي

ولی مؤلف تاریخ هجده ساله از این لغزش برکنار بوده و اگر کسی تاریخ هجده .خود ایشان درك نمیکنند

کـه در آن  نگـارد و کسـانی  مـی ساله را از آغاز آن با دقت خوانده خواهد دید مؤلف وقایع را چنانکه بوده

( گو که معلوم نیست آن صمیمیت حقیقی بوده یا نه) کارهاي ایشـان را  اند هکردمیزمان بصمیمیت کار

.نگارد و خطاها و خیانتهـاي آخـري ایشـان را بـآن زمـان دخالـت نمیدهـد       میهمان نحو که رخ دادهه ب

مد هر زمـان را بـا   اخواننده توگویی خودش در آن زمانها بوده و با جریانات قدم بقدم همراهی کرده و پیش

.تماشا کرده استدیده 

علمـاء و  يمشروطه در ایران چون شروع گردیـد در آن زمـان انبـوهی از مـردم از دربـاري و طبقـه      

آنها را در تاریخ نشـان میدهـد و شـور و    يمؤلف نیز همه.بیسواد در آن شرکت کردنديبازاریان و طبقه

میرزا با توپ و تفنگ محمدعلیورسدمیولی چون جریان بیک جاي سختی.کندمیهیجان عموم را یاد

برجسته يدسته طبقهان دو دسته میشوند یکخواهمشروطهکند در اینجا میبکندن بنیاد مشروطه قیام

.دسته خود را کنار کشیده پـی اغـراض خـود میرونـد    گمنام و بیسواد ـ آن يو باسواد و یک دسته طبقه

.گردانندمیدهند تا دوباره مشروطه را برمینشانگمنام و بیسواد ایستاده فداکاري يولی این دسته

کارهـا  يبرجسته دوباره بمیدان تاخته رشـته يلیکن همینکه دوباره مشروطه برمیگردد همان طبقه

العـاده آنهـا را از   کوشند و با یک مهارت فوقمیفداکاريگیرند و بمحو و نابودي آن دستهمیرا در دست

اندازنـد و چنـان میکننـد کـه هـیچکس     مـی بدنامشـان کـرده و از نظرهـا   برند سهل است که میمیدان

این حقایق را در آن زمـان درك  اند هآنهائی که در جریان بودادانست چنان حقایقی در میان بوده حتنمی
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.نکرده بودند و اگر درك کرده بودند از یادشان رفته بود تا آقاي کسروي آنها را روشن گردانید

يطبقهيرسد بدون آنکه بجاللت و اهمیت صورمیشدن دو دستهنکه بمحل جداآقاي کسروي همی

کشی بکارهاي خود نشان داده بودند فریب خـورد  برجسته قیمتی گزارد و یا از مهارتی که ایشان در پرده

نماید و میتاریخی را دنباليگیرد و محاکمهمیگمنام و بیسواد رايبا یک صراحت عادالنه طرف طبقه

.یدهدممحاکمه را از دست نيکند و هم در هیچ جا رشتهمیبا قدمهاي آهسته هم تاریخ را دنبال

این نکته معنیهاي بزرگی را دربر دارد و از جمله این معنی او بسیار مهم است که هرکسی بداند که 

هـاي  برجسته اسـت و طبقـه  يهاي شرقی آنچه فاسد گردیده این طبقهدر ایران و دیگر توده

يهاي دوم و سوم در صالحیت خود باقی اسـت و ایـن نکتـه   انبوه گمنام یا بعبارت دیگر طبقه

گیرد.میاصالح شرقيبزرگی است که جلو ناامیدي را درباره

العرفان صیدا چاپ میشد خوب یـاد دارم کـه چـه    يکه اصل این کتاب بزبان عربی در مجلهزمانی

.امکرد و من که در آن زمان در عربستان بودم اثر آن را خوب دریافتـه میاثري در خوانندگان عربی زبان

خواننـد  میشدند که گویا تاریخ استقالل و جنبشهاي دیار عرب رامیثرأبسیاري از دوستان من چنان مت

.ایستادندنمیاز دلسوزي و همدردي بازو

وع طآن مقيسف بودند که دامنهأمیشه متدر مطبوعات عربی این کتاب انعکاس غریبی داشت و ه

.نمودندمیگردیده و دانشمندان عرب همیشه از نگارشهاي آقاي کسروي تمجید و توصیف

قسـمت  انـد  هگیالنیان آرزو دارند که همانگونه که مؤلف دانشمند بخش آذربایجـان را تـألیف نمـود   

دوش و همقدم بوده فراموش نفرمایند و گیالن را که رادمردان بزرگی در این راه با برادران آذربایجانی هم

از این راه به گـیالن نمـوده و   ايهکه دسترس به اسناد تاریخی آن سامان دارند خدمت شایستايتا اندازه
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.اندتاریخ مشروطیت را تکمیل فرمایند که بزرگترین خدمت به تاریخ و ایران نموده

اعی و تاریخی که با داستان پدران و آشـنایان  هاي اخالقی و اجتمهرگاه آرزو داریم که بهترین درس

آمیز تاریخی را آموخته و از اندرزهاي خواهیم بهترین درسهاي عبرتمیموزیم ، هرگاهاما آمیخته شده بی

بیمار خورانیـده  يخواهیم دواي خوشبختی را به تودهمیگرانبها و نفیس بزرگی سرمشق بگیریم ، هرگاه

فکر يو آنان را از نکبت و بدبختیهاي اجتماعی رهائی دهیم سزاوار است در نشر این کتاب زیبا که زائیده

یک مرد بزرگ تاریخی و اجتماعی است کوشش دریغ ننمائیم که انتشار آن خدمت بایران و نسـل جـوان  

.باشدمی

1مدرسی چهاردهیا مرتض

تاریخ مشروطه) 2ـ5

آذربایجان یا داستان مشروطه را که بخش ببخش همـراه سـالهاي پیمـان چـاپ    يهجده سالهتاریخ 

ام.از بهر چه آن را نگاشتهام هشود بارها گفتمی

کار بیکاري وانداشته است. سودي نیز از آن چشم ندارم. بلکه اگر کسانی از نزدیک جسـتجو  مرا باین

و این هنري نیست که من تاریخنگاري کنم.برمام و میزیانهاي بزرگی از آن بردهکنند خواهند دید 

دیگران جایی باالتر و پایینتر از بهر ياي مرا در شمار تاریخنگاران میگیرند و در ردهبینم پارهمیمن

فهم و فرهنگ ایشان تواند بود و راستی جز از آن میباشد.ينمونهکهمن باز میکنند. این چیزیست 

بنگاشتن این کتاب واداشت این بود که دیدم در سی سال کسی بنگارش تاریخ مشروطه آنچه که مرا 

اي نیز راستی را فداي خشـنودي ایـن و آن   برنخاست و اگر کسانی چیزهایی نوشتند بسیار نارسا بود. پاره

)502049ـ (1
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خـواهی سـتودند و  ي دشمنان توده بودند بمشـروطه کردند و کسانی را که در جنبش آزادیخواهی در رده

این و آن پرداختند. چاپلوسی و پستی نگزاشت تاریخ 1کاریهايجانبازیهاي مردان غیرتمند را گزارده برویه

درستی از آب درآورند.

پستیهاست در پستیهاي دیگران با نگاه ساده نگـرد و آنهـا را   يکه خویشتن آلودهکسی

د.شناسعیب نشمارد. بلکه اگر کسی بآنها خرده گرفت او را تندرو می

تاریخنگاري که جز خوشی و آسایش خویش دربند چیز دیگري نیست و نیک و بد را جز در تـرازوي  

سنجد و در زندگی بیش از این نشناخته که سر از توي سرها درآورد و با چاپلوسیها و نمیخوشیهاي خود

اریخ را نیـز از بهـر آن  سنجیهاي ادبی راه بانجمن توانگران و زورمندان پیدا کنـد و تـ  زبانیها و نکتهشیرین

نگارد که از این توانا و از آن توانگر ستایشهاي چاپلوسانه کند و هواداري ایشان را از براي خود ذخیـره  می

ارد؟! چگونـه توانـد   گـ چنین کسی چگونه تواند پسـتیهاي دیگـران را دریابـد و در تـاریخ خـود بن     ، نماید 

کشد و از گزند و زیان نیندیشد؟!..  رخشان ه سیاهکاریهاي توانایان و زورمندان را ب

برنتابی و جانبازي و مرگ را خوار گرفتن فرسنگها که خویشتن از گردنفرازي و ستمکسی

خـود راه دادن نیـز نمیتوانـد چگونـه او میتوانـد      يدور است و چنان چیزهـایی را باندیشـه  

بهـره بودنـد و   بجانبازیها و دلیریهاي کسانی ارج گزارد و فرومایگانی را که از آن مردانگیها بی

[؟!]بدغلبازي خود را در میان پیشروان آزادي جا داده بودند بسیاهکاري ستاید.

رد فـالن پسـتی را کـرده چنـین میگویـد :      ما بارها آزمودیم چون با کسی گفتگو میکنیم که فالن م

روز آن« یـا میگویـد :   »اي آقا! اینها هم ایرادیست شما میگیرید؟!.. مگر او نمیخواسـت نـان بخـورد؟!..   « 

کاري = ظاهرسازي ـ رویه (همچون مویه) = صورت ، ظاهر ، رویه1
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»دیگر بوده و جز آن کار نمیتوانستی کرد!

تم ار میداشـ جـ نویسـیهاي یـک تاریخنگـار زمـان قا    و دروغ1بافیهاهروزي گفتگو از چاپلوسیها و گزاف

نوشـت از دربـار بیـرونش    نمـی بیچاره مجبور بـوده. اگـر آنهـا را   « شنوندگان همگی چنین پاسخ دادند : 

هر پستی و زشتی توان برخاست. و آنگاه ه دیدم اینان همگی برآنند که در راه روزي طلبیدن ب.»میکردند

ند. بلکه خود ایشان هرکـدام  شمارچاپلوسی از یک توانا و دروغنویسی در تاریخ را چندان گناه بزرگی نمی

شناسند.بلکه آنها را یک گونه زیرکی و هنرمندي میاند هباین پستیها آلود

ردنفـرازي و غیرتمنـدي و در   گکسانی از اینان چنانند که هرگاه کسـی را ببیننـد در راه   

،آوردمیبسختی و گرسنگی تاب، اینکه از چاپلوسی و پستی و دورویی پرهیز میکند يسایه

نام دهند و چه بسا بزبان دلسـوزي و پنـدآموزي   » خشک« که دارند او را خوار گیرند و بزبانی

نکوهشهایی کنند.

گرفتاري و آلودگی آنان را درياین حال بیشتر مردم است بویژه گروه نویسنده و داننده که ما اندازه

یی در هـا هاز بهر هر فرومایگی فلسـف شناسند و میکه براي هر پستی عذريآنان2ایم.باز کردهجاي خود 

بدآموزیهاي قرنهاي گذشته را در مغز خود انباشته دارند پیداست در چه حالی هسـتند  يیاد دارند و همه

آورند. و اگر تاریخی بنگارند چگونه از آب درمی

تـاریخ  3سانه ایست که با دست اینان چکتابی که بنام تاریخ بیداري ایران نوشته شده بهترین نمونه

یابد. با آنکه این کتاب در سالهاي نخستین مشروطه و در پرشورترین زمان نگارش یافته است.مینگارش

ـ اصل : گزافبافیها1
ایـن پایگـاه :   33ي یـا در پسـت شـماره   85ي پرچم روزانه شماره» چه اثري تواند داشت؟..یاندیشپراکنده« ـ از جمله در گفتار 2

kasravi-ahmad.blogspot.com
ـ سان = حال ، طور ، چگونگی. چه سان = چگونه. بدینسان = اینطور 3
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سخن کوتاه میکنم من یقین کردم که اگر کتابهایی در تاریخ جنبش مشروطه نوشته شـود بـیش از   

کرده خواهد شد.همه ستایش توانگران و توانایان خواهد بود و از جانبازان دلیر کمتر گفتگویی 

دسته غیرتمندانی در راه آزادي تـوده بـا جـان و دارایـی     من این را روا نشماردم که یک

کشته شـوند و یـا بـاالي دار رونـد و نامهاشـان نیـز       هکوشش کنند و بیشتر ایشان در این را

ذشته و و چون بیست و اند سال از این داستانها گفراموش گردد و در تاریخ نامهاي دیگران یاد شود

کـه آگـاهی دارنـد    کم همگی آنانخود بیم آن بود که اگر بنگارش تاریخی در این باره برخاسته نشود کم

بمیرند و پس از چند سالی دیگر دسترسی بآن آگاهیها نباشد اینست از هر باره خود را ناگزیر دیـدم کـه   

نگاشته و بچاپ رسـانیده بـودم و   باین نگارش پردازم بویژه که چند سال پیش از آن تاریخ کوتاهی بتازي 

1.زمینه را در دست داشتم

سی اگر آسان مینماید کار بس دشواریست. بویژه تاریخ زمان خود را نوشـتن. چنـین کـاري    یتاریخنو

سـنگ راه  ،اهیست که کمتر پایی در آن نلغزد زیرا گاهی دوستی این و آن و یا چشمداشت سـود گلغزش

نار کشاند گاهی کینه و همچشمی جلو بینش او را گیـرد. ایـن خـود کـار     شده نویسنده را از راه راست بک

مـن در هـر   .را نکرده جز دربنـد راسـتی نباشـد   بس دشواریست که کسی پرواي خشم و خشنودي مردم

جلو کینـه  ام هام. گذشته از آنکه همیشه کوشیددهیرا در پیش چشم داشته و همیشه خود را پایگامی آن

و چه بسا یک گفتاري را ام هپرسش و کاوش بکار بردام هبگیرم و در هر داستانی تا توانستو دلخواه خود را 

ام هو بچاپ رسیده چون دانستام هگاهی رخ داده که یک سرگذشتی را که نوشت.امچندین بار عوض کرده

ينوشـتم و در سـوریا در مهنامـه   » آذربایجان فی ثمانیه عشر عاما« ام که نخست کتابی بتازي بنام تاریخ باز نمودهيدر دیباچهـ 1
ست ولـی  اکهنيکشورلبنان بنان و با اینکه که بندریست در لچاپ میشدالعرفان در آن زمان در صیدا [(ك)العرفان بچاپ رسید.

]بسالهاي آخر جنگ جهانی دوم کشید.لبناناستقالل رسمی در قیمومت فرانسه بود.او نیزوابخشی از سوری)1923در آن زمان (
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این و آن و نگراییدن ي پرهیز از هواداري ام. اما دربارهنو بچاپ دادهنادرست است بار دیگر نوشته و از سر

کسی که کتاب را بخواند آشکاره خواهد دید کـه  گمان ندارم نیازي بگفتن باشد. هر،بکینه و دلخواه خود

ام.جز درپی راستی نبوده

یی میگیرند و زبان بگلـه و  هاهپژوهی باز دیده میشود کسانی خردبا اینهمه کوشش و پرهیز و راستی

آیند و بدشمنی و آزار برمیخیزنـد. اینسـت ناچـارم در اینجـا     در تندي درمیناله باز میکنند بلکه برخی از

بپاسخ ایشان بپردازم :

بزرگی پدید آید هزاران کسان در يبجا باشد. زیرا جنبشی که در یک تودههاهشاید بخشی از این گل

ه بتواند پیشامدها و این نشدنیست که یک نویسندآن دست دارند و زمان بزمان کارها رنگ نوینی میگیرد

ي دسـت  نگارش کشد و جنبش را بدانسان که انجام گرفته بستاید و از همهيرشتهه را چنانکه رخ داده ب

یادداشتهایی بنگارنـد و هـر یـک    اند هکه در آن دست داشتدر چنین کاري باید کسانی.اندرکاران نام برد

آنها تـاریخی پدیـد آورد کـه در    ياري از رویهمرفتهباز نمایند و سپس تاریخنگاند هآنچه را دیده و دریافت

آن تاریخ نیز بیگمان نارساییها پدید خواهد بود.

ایرانیان کسانی که پا درمیان داشـتند و جانبـازي کردنـد بیشـتر ایشـان      خواهیِدر پیشامد مشروطه

نویسـی پیـدا   داشـت که دانستندي هرکدام گرفتاریهایی پیدا کردند و مجال یادنتوانستندي و آنانننوشت

چینان بودند پرهیز از آن داشتندي که تاریخ آن جنبش براستی نگاشته شود. نکردند. دیگران هم که میوه

ولی ام هاگرچه بسیاري از پیشامدها را از نزدیک تماشا کرده و یا شنیدام همن که اکنون دست باین کار زد

و و کاوش میباشم و در این باره گذشته از پرسشـها  این اندازه آگاهی بسیار اندك است و ناگزیر از جستج

سخن با دشـواري  هگذرانم. کوتامیرا یکایک از دیدهو کتابهاي چنديهاهنمایم روزناممیکه از این و آن

مـن پوشـیده میمانـد. ایـن     آورم و خود میدانم که باز چیزهـاي بسـیاري بـر   میبسیار آگاهیهایی بدست
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[= معتـرف] سـتوان شناسم و بارها باین نارسـایی نگارشـهاي خـود خَ   میدیگرانچیزیست که من بهتر از 

بجاست.هاهنگارم که بخشی از گلمیام. در اینجا نیزشده

کسانی در آن هنگام که جنگ و کشاکش در کار و پاي جانبـازي در  .لیکن بیشتري هم بیهوده است

منـدي رسـیده پـا بمیـان نهـاده و خـود را       هولـی سـپس کـه زمـان بهـر     اند همیان بود خود را کنار داشت

و بهمین دستاویز از ما نیز چشم دارند آنان اند هو سالها با این نام زندگی بسر برداند هخواه وانمودمشروطه

را در شمار جانبازان غیرتمند یاد کنیم ولی این چشمداشت بسیار بیجاست.  

انـد  هولـی بـیش از همـه تماشـاچی بـود     اند هدیگري در این جانفشانیها پا درمیان داشتيدستهیک

و کارهاي بزرگی را بنام خود اند هسرودآمیزي از کوشش خود میکه هست سپس داستانهاي گزافهچیزي

اند. این در نهاد آدمی نهاده که چون دروغی را چند بار باز گفت در دل خود او جایگیر گردد و یاد میکرده

یابنـد کـه مـا    پندارد. اینان نیز همان حـال را دارنـد و ایـن درنمـی    خویشتن فریب خورده و آن را راست

کـه  توانیم دروغگویی ایشان را دریـابیم. مـا همیشـه از کسـانی    میدسترس بآگاهیهاي راستتري داریم و

نباشد و آنگاه بـدروغ  1بافهآزماییم که از آن کسان گزافوریم نخست او را میامیخواهیم آگاهیها بدست بی

آوریم که دانسته میي یک آگاهی بگمان افتادیم آن را چنانرا بمیان نیاورد. و اگر گاهی دربارهپاي خود 

.ایمهشود ما بیگمان نبود

سنجیم و دیگران دسترس بآن نمییک جدایی دیگر اینست که ما نیک و بد را جز در ترازوي راستی

خ واداشته همین است کـه نادانیهـاي   یکی از جهتهایی که ما را بنگاشتن این تاری2ترازو ندارند.

انـد  کـه از دغلکـاران خـورده   توده را برخشان کشیم و دوري ایشان را از راستیها و فریبهایی

ـ اصل : گزافباف1
بازنموده شده است. » دردها و درمانها« و نیز در» نیک و بد« در کتاب هاهاي نیک و بد یا ترازوي سنجیدن آنـ پایه2
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ما میگوییم : در آن زمان و پـیش از آن خردهـا سسـت و کوتـاه بـوده و بـراي گـواهی       روشن گردانیم.

پیشامدها را بدانسـانی  1کارها را براست داشتهتوانیم آن میداده یاد میکنیم پس چگونهکارهایی که روي

[؟].در تاریخ بنگاریماند هیافتکه دیگران درمی

و برخی از ایشان عنـوان وزارت نیـز   اند همیرزا بودگرد سر محمدعلیبینیم کسانی در باغشاه برمیما

مردم ایشان را گناهکـار  و اند هخواهان آمدمیرزا برافتاده بمیان مشروطهو سپس چون محمدعلیاند هداشت

شـماریم. در نـزد   با آنکه ما اینان را سخت گناهکار میاند. هدبلکه از کسان بسیار نیکشان شماراند هندانست

و انـد  هبـدکرداریهاي او دسـت داشـت   يباشند. زیرا اینان در همـه میرزا بدتر میما اینان از خود محمدعلی

میـرزا  که در مجلس هوادار جنگ بـا محمـدعلی  همچنین کسید. انهگذشته از آن دورو و فریبکار نیز بود

که جنگ برخاسته خـودش و یـارانش از خانـه بیـرون     میبوده و تفنگ بدست مردم میداده ولی در روزي

ولـی نـزد مـا از بـدترین     2یابنـد. ي ایشانند گناهشان را درنمیدیگران چون همه همپایهاند همدانی

و انـد  همیرزا بمشروطه روي سردي نشان میدادکه پیش از افتادن محمدعلیباشند. نیز آنانمیگناهکاران

يما همهاند هرزا داشتیمکه یکرو بمجلس و یکرو بمحمدعلییا آناناند هسپس که او افتاده بگرمی پرداخت

نارسـایی  گـوییم از  اند میهشان داشتشناسیم و اینکه مردم ایشان را پذیرفته و گرامیمیاینان را بدکاران

خردها بوده است.

که در داستان بمباردمان مجلس از ایران بیرون رفتند در قفقـاز و خـاك عثمـانی و    بینیم کسانیمی

انـد  هالفی که از آزادیخـواهی میـزد  تبریز ایستادگی نموده بااند هو با آنکه میدانستاند هاروپا گردش میکرد

ـ براست داشتن = تصدیق کردن1
گنـاهش را  « سـت. جـاي افسـوس اسـت کـه در میـان کسـانی کـه         و چه بسا روي سخن به اوسیدحسن تقیزادهیکی از اینانـ 2

اند.هشتنیز نوهاچند تنی نویسنده بوده و در ستایش تقیزاده گزافه» یابنددرنمی
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هدان داده بکوشـند و کنـون ایـن کوتـاهی را عیـب هـم      بآنجا شتابند و دست بدست مجااند هاین نمیکرد

شمارند و با پیشانی باز داستان گردشهاي خود را یاد میکنند و آن را نیز کوششهایی در راه مشـروطه نمی

شمارند.می

الف ي کارها را در دسـت داشـته بـا   که در آغاز جنگهاي تبریز در آنجا بوده و رشتهبینیم مرديمی

میزده همینکه جنگ برخاسته آنجا را رها کرده و جان بدر برده و تا جنگ برپـا بـوده   ی که خواهمشروطه

در اروپا آسوده زیسته و هرگز یادي از تبریز و ایران نکرده که تو گـویی آن جنـگ و کشـاکش در کشـور     

بـار  اي رخ میداده. لیکن همینکه جنگ فرونشسته و ایمنی رو داده با پیشانی بـاز بآنجـا درآمـده و   بیگانه

بینیم که از درون و بیـرون  میشویممیو ما چون در کار او باریک1کارها را در دست گرفتهيدیگر رشته

بـرده. روشـنتر بگـویم : آن کـار خـود را بـد      شکستی بخود راه نمیداده و گمان گناهکاري بخویشتن نمی

د و راه فرمانروایی و کـامرانی او  دانسته و بگمان او دیگران بایستی رنج کشند و با جان و دارایی کوشننمی

یافته که او نیز بنوبت خود بایستی جانبازي کند.نمیرا باز کنند. این را هرگز در

که آنان جز از بهـر فرمـانروایی و   اند هانبوهی همگی این باور را داشتيدستهیکبینیم می

فرمانروا باشند ولی همینکه روز سختی ی آنان باید گامکچه در مشروطه و چه در خود.کامرانی نیستند

باز کنند و ایـن بـاور چنـدان در دلهـاي     آید بیکبار خود را کنار کشیده میدان را براي رنجکشان میپیش

نبازان خـرده  اچنانکه بسردار اسعد و ستارخان و دیگر جاند. هآوردمیبزبانایشان جایگیر بوده که آشکاره 

میخواستید که خودتان وزیر یا سردار بشوید؟!. مشروطه که گرفتـه شـد   : مگر مشروطه اند هگرفته میگفت

چرا پی کار خود نمیروید؟!.

او سپس والیگري و وزیري ي آذربایجان گفتار نوزدهم.نک. تاریخ هجده سالهي هدایت است.مخبرالسلطنهیبه حاجـ روي سخن1
.  هم بودرضاشاهوزیر نخستیافت و 



کسرويمدوبخش تاریخ و پندهایش

74

پذیرفته. چنانکـه آن کسـان را بـا ایـن دسـتاویزها      مینادان بیچاره نیزياینها چیزهاییست که توده

ر اسـت. اینـان اگـر    کارها را بدست ایشان سپرده. ولی خرد و راستی از آنهـا بیـزا  يبخود راه داده و رشته

مشروطه را بسود کشور میدانستند بایستی یکدل و یکرو بیاري آن برخیزند و در راه پیشرفت آن با جان و 

هرگاه مشروطه را بزیان کشوردارایی کوشش کنند. هرگز خونهاي ایشان رنگینتر ازآن دیگران نبـوده.  

وي آن نیارند.شناختند بایستی بیکبار از آن بیزاري کنند و هرگز رو بسمی

گـواه آلـودگی و   انـد  هاینکه نگرفت.اي بودند بایستی این رفتار را پیش گیرنداگر مردان راست و ساده

شناسیم و نمیخواهیم در تاریخ مشروطه یادي مینیست ما ایشان را گناهکارنادرستی ایشان است و بیجا

از ایشان کرده باشیم.

کـار تـوده   .کترین گناه ایشان نباید چشـم پوشـید  که بکار توده برمیخیزند از کوچکسانی

ي ایرانـی را  هوس این و آن نتواند بودن. شما ببینید : همین کسان که نادانی و درماندگی تـوده يبازیچه

ي کارهاي کشور را بدست گرفتند کمی مانـده بـود   میرزا رشتهغنیمت شمرده پس از برافتادن محمدعلی

ي ایران همـان ده و انـد   هاهو کارندانی آنان گردد. یکی از بیمناکترین دورکه آزادي ایران فداي نادرستی 

1کارها در دست اینان بوده است.يمیرزا رشتهسال است که پس از برافتادن محمدعلی

شناسیم چشم آن دارند که بپاي جانبازان برده شـوند و از ایشـان   میکسانی که ما بدینسان گناهکار

آغازند.میشود بگلهنمید و چوننیز ستایشهایی کرده شو

کوششـهاي چنـدین   يی برخاستند و در نتیجـه خواهمشروطهدارایی بزرگی بدر ایران بایخاندانهای

ساله دارایی خود را از دست داده بینوا گردیدند. از اینسوي کسانی نیز با دست تهی بکار برخاسـتند و در  

و اسـفندیاري يالسـلطنه محتشـم ،پیرنیا ، محمدعلی فروغـی  حسینالدوله ، حسن و ـ کسانی همچون ناصرالملک ، حسن وثوق1
.الممالکمستوفی
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ینها چشم دارند نامشان در تاریخ بماند. ولی پیداست کـه  دوي ااندك زمانی دارایی بسیاري اندوختند هر

آن یکی چگونه خواهد ماند و این یکی چگونه خواهد ماند.

دوباره میگوییم ما بنگارش این تاریخ برخاستیم کـه ایـن نیکیهـا و بـدیها را از هـم جـدا گـردانیم و        

. بـا اینهمـه مـا تـا     ایمهد هموار ساخترا پیشبینی کرده بودیم و زیان آن را نیز بخوهاهپیداست که این گل

کنیم که نـامی  میي بدان باین اندازه بسندهدري دوري میکنیم و نیکان را یاد کرده دربارهبتوانیم از پرده

از آنان نبریم و هرگاه بردیم بستایش نپردازیم.

در ایـن  .باشیمستوان مییی که از روي راستی میشود و از آن رشته است که ما خودمان خَهاهاما گل

تر از این تباره هر یادآوري که بشود از یادآورنده خشنود خواهیم بود و امیدواریم در چاپ دوم بهتر و درس

1بنگاریم.

پایههاي بیو رنجشیداوري تاریخ) 2ـ6

که ما در این تاریخ ناگزیریم دربند راستیها باشیم و نیکیها و بدیها را بدانسان که بوده ایمهبارها نوشت

بازنماییم ، و ارجی بنام و شکوه بدان نگزارده و گمنامی و بیکسی نیکان را بدیده نگیریم. زیرا این تاریخ را 

م دیگران بآن برنخاستند و یک. امروز مرا نشایستی بتاریخنگاري پردازم. چون دیدایمهاز بهر همین نگاشت

نامهاشان نیز در کار فراموش شدنست ناچار بـآن  اند هدسته مردانی که در راه کشور آن جانفشانیها را نمود

کم و کاست بنگارم.برخاستم و از گام نخست براین بودم و هستم که بدیها و نیکیها را بی

یشمارند همین است که بدان ببدي و و چیز بسیار ارجدارش ماند هکه گفت» داوري تاریخ« 

در داستان مشروطه کسی این کار را انجام نداده بود ، و بلکه چون یـک نیکان بنیکی شناخته گردند.

)406369ـ (1
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آنهـا را  انـد  هرشته بدخواهیها و سیاهکاریها در پرده انجام گرفته بوده بیشـتر آنانکـه پـا درمیـان میداشـت     

بدان چیـره گردیـده و   دایی درمیانه گزارده نمیشد ، و بلکه نفهمیده بودند. بد و نیک بهم درآمیخته ج

من در این کتابها بیشتر راستیها نیکان را از میان برده و نامهاي آنان را نیز از زبانها انداخته بودند.

را آشکار گردانیده و نیکان و بدان را از هم جدا کرده میدانی در میان ایشان پدید آوردم.

نمایند و ما ناگزیریم بار دیگر می. با اینهمه باز کسانی رنجیدگیایمهیادآوري کردکنون بارها این راتا

که اند هدسته چون پدران و خویشانشان از بدخواهان مشروطه و یا از کسانی بودبه آنها پاسخ نگاریم : یک

و مـا  انـد  هبرخاسـت و یا بسیاهکاریهاي بـدتري  اند هرو بدربار قاجاري داشتخواهان و یکرو بمشروطهیک

کشیم اینان بجاي آنکه از پدران و پیشینیان خود برنجند که آن بدیها مینگارشيبدیهاي آنان را برشته

مـده و  اکشیم. ایـن بـدتر کـه اینـان از روبـرو برنی     مینگارشياز ما میرنجند که آنها را برشتهاند هرا کرد

ي دیگري پیدا کرده و در اینجا و آنجا ببدگوییهاهانشان چیست و بهرنجشيگویند که مایهنمیآشکاره

پردازند.می

اینها که کهنـه شـده بـود و از میـان میرفـت شـما چـرا آنهـا را تـازه         « گوید : مییکی با من چنین

این پرسش چنـدان شـگفت آمـد کـه نخواسـتم پاسـخی       »گردانید تا مردم را با خود دشمن کنید؟!..می

اینجا آن را آوردم تا پاسخش را نگارم. این پرسنده نمیدانـد کـه داوري تـاریخ    اش گویم. ولی دربپرسنده

مردمی که بدان را از نیکان جـدا نگیرنـد چشـم    سودهایی از آن برخیزد. نمیداند که ه چیست و چ

در بازاري که مس و زر بیک بها باشد هرگـز کسـی زر   نمیداند کهنیکی از کسی نتوانند داشت. 

در راه پیشرفت کار یـک  . این نمیداند که »مردم را با خود دشمن کنید« میگوید : ورد.ابآن بازار نی

توده نباید دشمنی این و آن را بدیده گرفت و از زیانهایی که میرسـد (اگرچـه بـزرگ باشـد)     
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ترسید.

دارد و خـود را مـرد   مـی تر که آنکه این پرسش را کرده از کسانی است که دعوي پیشواییتاین شگف

ي مایه و پایگاه او میباشد.شمارد ، و این اندازهزرگی میداناي ب

یابند اگر مردان پاکـدلی هسـتند و   که بدیهاي پدران و گذشتگان خود را در این تاریخ میباري آنان

نویسیم که از بـدیهاي پـدران   میدارند باید هیچ نرنجند. ما این را نیزمیخود دلبستگیيبکشور و توده

بایـد جبـران بـدیهاي    میکه هست این فرزندان نتوانند بآن پدران بنازند وی نیست. چیزيفرزندان را باک

پدران و گذشتگان را با نیکیهاي خود کنند.

نگـاریم  میاینان اگر بهره از خرد دارند باید این بدانند که ما در حال آنکه بدکاریهاي پدران ایشان را

نماییم. این خود دلیـل اسـت   میاز بردن نامهاي بدان خودداريکنیم و تا میتوانیم نمیدريهیچگاه پرده

که ما را هیچگاه کینه با این کسان نیست.

و در راه نادانیهاي خود آن خونها را ریخته و سـپس دسـت   1آن مالي تبریزي که اسالمیه بنیاد نهاده

ش بیفرهنگانـه گلـه   نگـاریم یکـی از پسـران   مـی بدامن روسیان زده ما چون در تـاریخ زشـتکاریهاي او را  

هـاي آن  هخواست او روزناممیمینویسد که از پدر او نکوهشها کرده میشود. من پاسخی باو ندادم. ولی دلم

انـد  هو نـامی را کـه بـروي او گـزارد    انـد  هها از پدرشان نوشـت هزمان را خواندي و آنچه را که در آن روزنام

ام.دریهاي دیگران نکردهام و هرگز پیروي از پردهکردهرويدانستی تا نیک دیدي که من تا چه اندازه میانه

ي جنبش مشروطه نشده و کسان کنون داوري دربارهدارند. چون تاهواي این و آن میدسته نیزیک

انـد  هو بسیاري از آنان هنوز زنـد اند هبنیکی شناخته گردیداند هبسیاري از پیشروان که خود از بدکاران بود

و اکنون که مـا در تـاریخ گـوهر    اند هان میباشند و در دلهاي خود جا براي آنان باز کردکسانی هوادار ایش

.ندبه دارش کشیدتهران پس از گشودنکه میرهاشم دوچیی استازـ سخن 1
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نمـاییم هـواداران ایشـان نیـز بگلـه      مـی ایشـان را بـاز  يآوریم و رفتارهاي ناپاکدالنـه میایشان را بیرون

میپردازند.

نگـارش  يپیشروان برشتهکه ما از آن گوییم : و آن اینکه بدکاریهایینمیما باینان یک پاسخ بیشتر

شما آنچه میدانید بنگارید تا ما را آگاه سـازید  اند هاگر راست نیست و آنان چنین کارهایی نکردایمهکشید

و ما در چاپ دوم لغزشها را از میان برداریم. ولی اگر آن کارها راست است دیگر چه جـاي گلـه اسـت؟!..     

ما بپاس دلخواه شـما پـرده   اند هکارهاي بدي را انجام داداگر خواست شما اینست که با آنکه آن پیشروان

بسیار بیجاییست.بروي آنها بکشیم این چشمداشت

کنیم چشم پوشیم و داستانها را بدانسان که رو داده و میدسته هم برآنند که ما از داوریهایی کهیک

ت بیجاییسـت. زیـرا پیشـامد    لیکن ایـن نیـز درخواسـ   1در بیرون فهمیده شده بنگارش آوریم و درگذریم.

ي بیرونـی  اگـر رویـه  اي آن را با دیده دیـده.  مشروطه در زمان نزدیک رخ داده و هر مردي چهل ساله

بینید کـه  میشماکارها براي فهمیدن راستیها بس بودي دیگر چه نیازي بنگارش تاریخ افتادي.

با اند هي داداز ایشان بکشتن آزادیخواهان رأخی و براند همیرزا بودکسانی در باغشاه در پیرامون محمدعلی

ي او فروافکنده و او را آنچنان که بوده شناسانیده و خیانتهـایش را  کتاب تاریخ مشروطه نقاب از چهرهـ یکی از اینها تقیزاده است. 1
تاریخ به داسـتانهاي او رسـید   این چینان و مردان دورنگ جنبش کرده. او از هنگامی که شرح بآشکار آورده ـ کاري که با دیگر میوه 

سال هم گذشت و سیزده ي کتاب کشته شد و دفاعی برنخاست تا اینکه نویسندههرگز به هیچولیسالها فرصت دفاع از خود داشته 
گفت :  در میان یک سخنرانی در باشگاه مهرگان چنین 1337آنگاه در سال 

ي مرا بخواهید تاریخگو و تاریخنویس اصالً هیچ حکمی نباید بدهد مگر بر مبناي حقایق شهودي مسلمه و قطعی و حتا اگر عقیده« 
ریشه نبـود. چـون درو دلیـري    . ترس تقیزاده از داوري تاریخ بی»شنونده و خواننده واگزار نماید اصلح استه ن حکم را هم ... باگر آ

نمایی و دروغهاي بیشـرمانه پرداخـت و   بسیاهمردانهبایست خود را پاك نشان دهد ولی بجاي دفاعاعتراف به گناهان نبود بناچار می
دست دهد نداشت بخیره به کاستن از آبروي کتاب کوشید و در آنباره چنین گفت :چون از آبرو چیزي که از

است.» سست و دور از حقیقت» «الاقل سه ربع کتاب« 
در این پنجاه و اند سال این دو حقیقت هرچه گذشته آشـکارتر گردیـده : یکـم ، سـندیت و اصـالت و امانـت و دقـت کتـاب تـاریخ          

بـر  ي ملکرضازادهغها ، نیرنگها و خیانتهاي تقیزاده (براي نمونه نگاه کنید به پیشگفتاري که شادروان ي ایران ، دوم ، درومشروطه
که رفو بردار نیست).چاك کردهي تقیزاده را چندان نوشته و پردهصداي معاصر، نشر 1378چاپ ،کتاب تاریخ مشروطه
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و مردم آنان را ببدي نشـناخته و بلکـه بـاالترین جاهـا را     اند هخواهان درآمداینهمه سپس بمیان مشروطه

و این بهترین نمونه است که تـا پـاي داوري بمیـان    اند هخواهی باز کردبراي ایشان در انجمنهاي مشروطه

دارید که مـا از آن درگـذریم و تنهـا پیشـامدها را     میا این حال چگونه چشمب.نیاید مردم چیزي نفهمند

بنگاریم؟!

دیگري نمیخواهند که ما این تاریخ را بنگاریم و ارجی باین گونه کارها نمیگزارند. یکـی  يدستهیک

من اگر گردانید؟!میشما براي چه این کسان گمنام را شناخته« گوید : میاز ایشان نزد من آمده چنین

ایـن  »کشیدممینگارشيبرشتهان راهاي سقراط و دیگربجاي شما بودم تاریخ مشروطه را ننوشته گفته

پندارند جهان بـا  میاینانشـمارد.  میگوید که سالها درس خوانده و خود را از دانشمندانمیرا کسی

دانـد  نمیداخت. بیچارههاي سقراط و افالطون است که باید بآنها پرگردد و تنها گفتهمیسخن

ي او فاتحه خوانده.هاهکه روزگار بسقراط و گفت

بـایران کشـید و داریـوش را    لشکرکه اسکندر هنگامیاند. هگفتم پاسخ شما را بسیار پیش از این داد

در دو جنگ بشکست داریوش نامه باسکندر نوشت و فرستادگان فرستاد تـا میـانجیگري کننـد و چنـین     

رها گردانـد  اسکندر هزار تالنت گرفته کسانی را که از خاندان داریوش دستگیر کرده بودپیشنهاد کرد که

آن اسکندر باشد و در میانه آشتی برپا شـود. اسـکندر چـون نامـه را بیـاران خـود       و خاك آنسوي فرات از

سـکندر  مـن اگـر ا  « خواند و پیشنهاد را در میان کرد پارمنیو که یکی از نزدیکان وي بود چنـین گفـت :   

.»من هم اگر پارمنیو بودمی چنان کردمی« . اسکندر پاسخ گفت : »بودمی درزمان این را پذیرفتمی

پنـدارد  مـی روز در آتن سقراط نام دانایی بوده و سخنانی گفته ، این بیچارهبیچارگی را بنگرید : یک

اندیشد آیا چسودي از آن توانـد  نمیباید پس از دو هزار و چهارصد سال آن سخنان بر زبانها گردد و هیچ
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بود؟!.. از آنسوي مردان غیرتمندي را که بیست و اند سال پـیش برخاسـته و آن غیـرت را از خـود نشـان     

باین نزدیکی فرامـوش میکنـد و از شـنیدن    ي رنجهاي ایشان را میچینندمیوهامروز همهاند که داده

اي کـه  یده و رنـج کشـیده و درس خوانـده و نتیجـه    نماید. بیچاره سالها کوشمینامهاي ایشان رنجیدگی

بینید. روشنتر بگویم : آنچه از خوي و دریافت آدمیگري در نهاد خود داشته از میبدست آورده اینست که

پندارد و ایـن روا میشـمارد   میدست داده و چنین درمانده و نادان بمیان افتاده. بدبخت خود را دانشمند

گویـد از مـردان غیرتمنـد و    مـی ي نادانی اوست کـه و گفتگو کند و این اندازهکه با هرکسی روبرو ایستد

در فهمـد کـه   نمـی سقراط پردازیم و ایـن يهاي پوسیدهجانفشان دیروزي هیچ یادي نکنیم و بیاد گفته

يیک توده که ارج جانفشانان را نشناسند در آن توده دیگر جانفشانانی پیـدا نشـوند و بهـره   

روزي نباشد.ی و تیرهآنان جز بدبخت

شدم که در اینجـا یـادي ازو و از نـادانیش    نمیاش نگزارده و برآنتن بودي ارجی بگفتهاگر این یک

اش همینسـت و بـس.   شود نتیجهمیامروز درسهایی که خواندهکنم. اینان چندین هزار بیشترند. 

ـ  يپرستی و دیگر خویهاي سادهراستی ک مشـت سـخنان   آدمیگري را از دست میدهنـد و ی

بافیهاي شاعران و یا از پنـدارهاي رسـواي   هاي سقراط و افالطون و یا از یاوهاي از گفتهبیهوده

ریزند میپر باد بیرونيصوفیان و یا از احادیث زراره و علقمه فرا میگیرند و با مغزهاي آشفته

کنند و در برابر هرمیپیشواییدیهی را نتوانند راه برد دعوي که یککسانیپردازند. میو بخودنمایی

سازند.میافرازند و بدینسان نادانی خود را آشکارمیکسی باال

اند و از یکسو هم ببینید یک تاریخ نوشتن بـا چـه سـختیهایی    شما از یکسو ببینید اینان چه درمانده

روبرو میشود.
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کسـانی  کمتر مانند دارد.جنبش مشروطه در تاریخ ایرانگـویم :  میو یکبار دیگرام هبارها گفت

که در آن روز برخاستند و آن جانفشانیهاي گرانبها را کردند چه در آذربایجـان و چـه در گـیالن و دیگـر     

ـ مردان ارجداري هستند و باید همیشه نامهاي ایشان را بنیکی و ارجمندي یاد کرد.جاها

تاراجگر بروي آنان گزاردند این خود بسیار نادانی بود که کسانی از ارج آنان کاستند و نام

1ها خوارشان ساختند.و در دیده

مردان دلیر را بگوشه و کنار بازیهاي خود آنبسیار نادانی بود که دغلکارانی بمیدان ریختند و با روباه

انداختند ـ از کشتگانشان یادي نکردند و بر زندگانشان زندگی را تنگ گرفتند.

آمد.ران بود و این آوازها در نهان از گلوهاي ایشان بیرون میاین کارها همه بخواست دشمنان ای

کوشـم کـه داوري   مـی من بنگارش این تاریخ بنام دادگري برخاستم و بیش از همه بـرآن 

ي آن مردان جانفشان و ستمگران بدنهادشان کنم و خشنودي خدا را در این کار میدانم و میانه

ي این و آن گوش نخواهم داد و پـرده  بسخنان بیهودهمزد خود را ازو چشم میدارم ، و هیچگاه 

2از روي دغلکاریها خواهم برداشت.

تاریخ هیجده ساله را چرا نوشتم؟) 2ـ7

بـا  ام جـاي سـخن بـاز اسـت. چنانکـه گفتـه      و بـاز ام هبارها در پیرامون نوشتن این تاریخ سخن راند

روزي بدست آورم ، و با کوششهایی که در راه دارم و میباید بکوشم و میگرفتاریهایی که من در زندگانی

اي را از اینجـا و  ، بسیار سخت است کـه آگاهیهـاي پراکنـده   ام هنوشتن و چاپ کردن پیمان بگردن گرفت

شنیدم.میهنوز بدگویی از قهرمانان مشروطه را 57ـ گردآورنده خود تا پیش از سال 1
)504169ـ (2
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اندیشه بکار برده تاریخ نویسم. پس باین کار چرا پرداختم؟!.آنجا فراهم آورده و هوش و

انگیخت یکی این بود که دیدم کسی بـآن برنخاسـته و   که مرا باین کار برچند چیزيام هچنانکه گفت

تر میشویم و بیگمـان دانسـتم کـه کسـی بـآن      روز بروز زمان میگذرد و ما از آن پیشامدها دورتر و بیگانه

آورد.رخاست چیز درستی از آب نخواهد درنخواهد برخاست و اگر هم ب

هـاي ننگینـی بـروي آن    پردهبیکبار از میان میرفت وي غیرت توده استجنبشی که نمونهیک 

بزرگی چون در آن جنبش پـا درمیـان   يدستهکشیده میشد. در آن روزها که من باین کار برخاستم یک

کوشیدند مینداشته و یا اگر داشته شایستگی از خود نشان نداده بودند از اینرو همیشه بکاستن از ارج آن

یزي بود دیگران پیش آورده بودند و هم خودشان از چ« آمد چنین میگفتند : میو همینکه گفتگو بمیان

ایشانسـت کـه   يداشتند. برخی از اینان چنانکه شیوهمیصدها کسان این سخن را به زبان1.»میان بردند

در هر گفتگویی که پیش آید خود را آگاه از کارهاي سیاسـی نشـان دهنـد و راسـت و دروغ سـخنانی از      

انند در اینجا نیز از خودنمایی زشت و لوس خود دست برنداشته بیکپیوستگی ایران با همسایگان خود ر

سـال  تبریـز کـه یـک   « هاي بیمغز و پوچی برمیخاستند. تـا آنجـا کـه روزي یکـی میگفـت :      رشته گفته

ي انگلـیس ـ   وزارت خارجـه 23516ي ي تلگرافی است که زیـر شـماره  ـ یک دلیل بر اینکه این گفته چه اندازه پوچ است ترجمه1
1337ي که بشرح زیـر از شـماره  1906تهران دهم جوالي 178ي سفارت انگلیس در ایران گزارش شماره30ي ي شمارهضمیمه
ي تلگراف از مستر اي گرانت داف به سر ادوارد گـري وزیـر خارجـه   « آوریم. می1346مصور تاریخ پنجم خرداد ي] تهراننامه[هفته

ام مبنی بر اینکه مردم حاضرند از یکی از روحانیون طراز اول تهران پیامی دریافت داشته1906الي ووصول به لندن دهم جانگلیس
دولت فعلی را سرنگون سازند و بنابراین اگر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در نظر دارد باو مساعدت مـالی کنـد حـاال وقـت آن     

یـه  وجه قادر نیست از هر نهضـتی کـه عل  فرارسیده است ـ چنانچه تصویب میفرمایید باو پاسخ خواهم داد که سفارت انگلستان بهیچ 
صـورت باعـث نـاراحتی    دولت کنونی باشد پشتیبانی کند مالها ممکن است در سفارت پادشاهی انگلستان تحصن بجویند که در آن

ي عزل وزیراعظم کنونی فراهم شود یا نه؟ زیرا تـا وقتـی کـه    زیادي خواهد شد. آیا میتوانیم با روسها تفاهمی حاصل کنیم تا وسیله
دیگران (تـا آنجـا کـه دانسـته     » ... اوضاع بهبود نخواهد یافت احتماالً شاه از اوضاع حقیقی اطالعی ندارددولت فعلی بر سر کار است 

ي دیگر افتاد آغازش با خواست مردم و انجـامش  اند مردم بیدار شده جنبشی کنند و آنچه پیش آمد و سپس برویهشده) نمیخواسته
(ي)با دیگران بود.
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. یـک سـخنی را کـه هـم دروغ     »ایستادگی در برابر دولت نمود پول از لندن براي ایشان فرسـتاده میشـد  

داد. یازده مـاه ایسـتادگی   میست باین دلیري میگفت و بروي آن پافشاري نشانآشکار و هم سراپا ننگ ا

گردانیـد. آن ایسـتادگی   مـی بریده بدینسـان آلـوده  گردنفرازي ایرانیان بوده زبانيتبریز را که سراپا مایه

جیـب خـود  تبریز از ستارخان و همراهانش آغاز یافت و اینان تا یکماه بیشتر نیازي بپول نداشتند. زیرا از

داشتند و میگرفتند. تفنگ و فشنگ را نیز بسیاري از خودشانمیخوردند و یا از همراهان خویش واممی

    بدیگران نیز از انبار ارك میدادند. سپس چون کار بدرازي کشید کمسیون اعانه پدید آمـد کـه بـا رسـید

میگرفتنـد و بمجاهـدان روزانـه (تنـی دو    ي تواناییش پول از بازرگانان و توانگران از هرکسی باندازهیچاپ

دلیریهـا و جانفشـانیهاي تبریـز بهمـه جـا رسـید       يقران) میدادند. سپس چون کار بزرگتر گردید و آوازه

ایرانیان در استانبول و باکو و قفقاز و پاریس و لندن بگرد آوردن پول و فرستادن آن به تبریز پرداختنـد و  

پیاپی پول بمجاهدان رسانیدند. بویژه انجمن سعادت استانبول که دستگیري بسیار بزرگی کـرد. از سـوي   

آزادیخواهان افتاد و انجمن ایـالتی تبریـز برپـا گردیـده خـود را جانشـین       دیگر چون سراسر شهر بدست 

شناخت و بهمه جا این را آگهی داد در تبریز و دیگر شهرها بگرد آوردن مالیـات پرداختنـد و از   ادارالشور

و بهمگی رد بودنددر ماههاي آخر در تبریز بیست هزار تن مجاهد گآن راه نیز کمک بزرگی رسید. 

زانه داده میشد.آنان رو

همدسـتی آنانسـت در   يغیرت و مردانگی ایرانیان و نشـانه يببینید داستانی باین نیکی را که نمونه

نمودند.رشک و پستنهادي بآن رنگ وامیيسایه

یکی بیش یا کم دستی در جنـبش داشـته و کارهـایی کـرده بودنـد ، از      دیگري که هريدستهیک
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، 1دادنـد میوغ خود را از بنیادگزاران جنبش و یا از کارکنان بزرگ آن نشانبدر، نبودن تاریخی در میان 

شنیدم و در شگفت میشدم. هر جنبشی یا پیشامد بزرگی که در هاي اینان را میو من بارها الفها و گزافه

دارنـد بایـد تاریخنویسـان دانـایی آن را بنویسـند و     مـی یک توده رخ میدهد و کسانی در آن پا در میـان 

کار هر یکی را نشان دهند. وگرنه این در نهاد آدمی ينیکوکاران و بدکاران را از هم جدا گردانیده و اندازه

ی را از خود بسیار بزرگ شمارد. بـویژه  کنهاده که بکارهاي خود دلبستگی بیشتر دارد و یک کوشش کوچ

که خردها سست و خویها پست باشد.در جایی

ناخواندگان و کمدانشان کوشـیدند و بیشـتر آنـان    درسدر جنبش مشروطه بیش از همه

و چون کسانی نبودند که درپی نام و آوازه باشند و بخودنمایی پردازند کشته شده و یا پراکنده افتادند

زنان بشناسانیدن خود برخاستند و چـون کسـی در   بسیار شناخته نشدند و بجاي ایشان دروغگویان و الف

دوانید و در آینده کمتـر کسـی دروغ   میی بایشان داده نمیشد دروغهاشان ریشهبرابر ایشان نبود و پاسخ

بودن آنها را خواستی شناخت.

یکی آن جنـبش را بقـالبی یـا    که هراند هسرایان کتابها نوشتشنیدنی اینست که بسیاري از این الف

د باز کرده. این کتابها چاپ یکی در میانه جاي بزرگی براي خورنگی که دلخواه خود او بوده انداخته و هر

و یـا بدسـت   يها ماندي و در آینـده چـاپ شـد   نشده و گمان نمیرفت که بزودي چاپ شود ولی درخانه

فریب او شدي.يتاریخنویسی افتادي و مایه

در ،مرد گمنامی کـه جـز در تهـران و شـهر خـود او     یکی از آن کتابها اکنون در دست منست. یک

جاهاي دیگر کمتر کسی نام او را شنیده داستان مشروطه را نوشته و خود را یکی از پیشگامان نشان داده 

او را یکـی از  ، » مجلـس خـتم یـا تسـلیت    « گـذرد در آگهـیِ  ها یا وابستگان آنان درمیها یا سلطنهـ هنوز هم هرگاه یکی از دوله1
آورند. (ي)سرجنبانان مشروطیت بحساب می
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میرزا مجلس را بتوپ بسته او نیز همچون آزادیخواهان نهان و سخن را تا آنجا رسانده که چون محمدعلی

و رسـانیده و در آنجـا از سـوي    گردیده و سپس از تهران بیرون رفته و با رنجهاي بسیاري خود را بـه بـاک  

گکه بـه پترسـبور  اند هکه علماي عتبات بنمایندگیش برگزیداند هکمیته پیشوازش کرده و باو آگاهی داد

میـرزا بـاز دارد ، و او ایـن نماینـدگی را     رود و با دولت روس گفتگو کند و آنان را از دادن وام بمحمـدعلی 

رفتـه و در  مانی همراه برداشـته و بـه پترسـبورگ   ري را بترجپذیرفته و چون روسی نمیدانسته پانوف بلغا

ها گفتار نوشته و کـاري را کـه میخواسـته انجـام داده ، و تـا      آنجا با کسان بسیاري دیدار کرده و بروزنامه

شـده ولـی   مـی ي روس نوشـته هـا هو داستان کارهاي او در روزنام»مجتهدشیخ میرزاعلی« دیرگاهی نام 

او را بگیرند و او نهانی بـا  اند ها آزادیخواهان روس پیوستگی پیدا کرده این بوده خواستمیان بچون در این

رخت ناشناس گریخته و بیرون رفته. این داستان را که سرا پا دروغ است چنان با نام و نشان یـاد میکنـد   

ي هـا هشـد جملـ  اي از سـخنان او در دسـت با  که کمتر کسی دروغ بودن آن را دریابد ، و براي آنکه نمونه

آوریم :پایین را در اینجا می

چون نشستیم خودش آمد بـا یـک سـینی    .ما را محرمانه پذیرفت.روز دیگر رفتیم نزد وزیر مالیه

اندك پارسی میدانست که نیاز بترجمان نبود. .شیر و قهوه بود و یک جعبه سیگاريکه سه پیاله

تر سفیر مخصوصی بود که پول قـرض کنـد   من  سرگذشتها سرودم. گفت عالءالملک آمد بشهر پ

دولت روس از داد و فریادهاي تو و پیغام آقایان نجف نتوانست قرض دهد و بعالءالملک .براي شاه

س زبان داده اسـت  پیشنهاد کرد که از دولت فرانسه قرض کند و دولت روسیه را ضامن دهد و رو

ی بدان من بتهران بوده و آخوانـد (!) و  الملک اکنون بفرانسه براي قرض رفته ولضامن شود و عالء

مسلمان نیستم تقلید آقایان نجف هم نکنم ولی نمیدانم تو را چـرا دوسـت   .اممجتهد خیلی دیده

دارم من براي دلخواه و دوستی تو نخواهم گذاشت دولت روس قرض بشاه دهـد یـا ضـامن شـود     
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براي پیمان فشـار سـختی   ت ودست مرا گرف.گفتم بلی[؟]فرانسه بدهد تو از من خشنود هستی

پول ندارد نتواند با ملت بجنگد.دداد گفت آسوده باش محمدعلی پول نخواهد گرفت. عقل ندار

ان کـه خبرنگـار   یاین مرد یک کار شگفت دیگري کـرده و آن اینکـه داویـد فریـزر نـامی از انگلیسـ      

پیشامدهاي آن زمـان نوشـته در   هاي لندن و پس از توپ بستن مجلس در تهران بوده و کتابی در هروزنام

و تنهـا سـر او در   انـد  هبینیم که زنده و سرپا ایستاده بخاکش فرو بردمیرامرديياو ما پیکرهاین کتابِ

فریزر داستان او را ننوشـته و تنهـا در زیـر    1رده شده.تبیرون مانده و ریش پهن و انبوه او بروي زمین گس

اي را کـه زنـده زیـر    کهنـه ينجهکحکمران اسپهان شـ « نست : اش ایپیکره یک جمله نوشته که ترجمه

الدولـه بـوده و بـا    . حکمـران اسـپهان در آن هنگـام اقبـال    »بکار انداختههار باشد دوبارخاك کردن گناهک

نموده و هیچ شکنجه دریغ نمیگفته. ولی چنین داستانی مـا از او نشـنیدیم و   میآزادیخواهان سختگیري

آن چیســت. ولــی ایــن مــرد ـ ایــن شــیخ   ير از کجــا شــنیده و سرچشــمهزفریــنمیــدانیم داســتان را 

کـه از تهـران  گویـد آن پیکـره از منسـت. روزي   مـی مجتهد یا شـیخ عبـدالعلی موبـد بیـدگلی    میرزاعلی

گریختم در بیرون شهر سربازان قراول مرا گرفتند و با طناب پیچیدند و بدانسان زیـر خـاك کردنـد و    می

یکی از سربازان را فرستادم از شـهر پـول گرفـت و آورد و مـرا رهـا کردنـد. اینسـت        چند ساعتی بودم تا

م نوشته شده.یکه گفتاي از کتابهایینمونه

گذشته از اینها در ایران آلودگیها فراوان گردیده. از یکسو چاپلوسی و گراییدن بتوانگران و زورمنـدان  

ها بسیار کم شده و جوانان درس میخواننـد و  هدر سالهاي آخر مایدر دلها ریشه دوانیده. از یکسو 

شاه است. (ي)  ي سلطنتی و مربوط بزمان ناصرالدیناصل این پیکره در آلبومخانهـ 1
ي ناصـري کـه   ي یکی از رجال دورهن شرح در زیر آن چاپ شده : پیکرهبا ای» کاروند کسروي« در کتاب 28ي این پیکره با شماره

ي دریاي خزر تن خود را زیر شن برده و موبد بیدگلی ادعا کرده که از اوست.در کرانه
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دانشهایی فرا میگیرند ولی این جربزه که یک کار گرانبهایی را انجام دهند بسـیار کـم دیـده   

اي شده و تنها براي پول درآوردن بـآن  امروز کتابنویسی یک پیشهاینها ، يپس از همهشود می

نزدیک کسانی بآن برخیزند گذشته از آنکـه از  يآیندهمن میدیدم اگر این تاریخ بماند و دربرمیخیزند.

بود. زیرا از یکسو خـوي چاپلوسـی   بهره خواهند ماند عیبهاي دیگري در کار خواهدبسیاري از آگاهیها بی

آزادشان نگزارده ناگزیرشان خواهد گردانید که از جانفشانیهاي مـردان گمنـام و کمـزور چشـم پوشـند و      

مایه نخواهد گزاشـت چیـز درسـتی از آب درآورنـد.     ان پردازند ، و از یکسو کمیِبستایشهاي بیجا از دیگر

پس از همه ، چون خواستشان پول درآوردن خواهد بود هیچ یکی این نخواهد کرد که چنـد سـالی رنـج    

بیشتري از نویسندگانست خواهند کوشید که کتابی را از يو خود جستجوهایی کند و چنانکه شیوهکشد

يچنانکـه در همـه  هاي نادرسـت او را کتـابی سـازند   نوشتهدر این زمینه بدست آورند و اروپاییان

و جغرافی کشور خود را هم از زبانهاي اروپایی ترجمه کرده و نامهاي آبادیها اند هها این رفتار را کردزمینه

را چنان مینویسند که پیداست که از یک زبان اروپایی برداشته شده.

ی در پیرامون مشروطه چاپ شده بـود و سـپس نیـز چـون     کن یکی دو کتاب کوچپیش از نوشتن م

در کتابهایی که براي دبیرستانها نوشته میشود از این اند هبراي پیشامد مشروطه جا در تاریخ ایران باز کرد

ز هم سخن میرانند. شما همینها را بخوانید تا بدانید ترس و بدگمانی مـن بیجـا نبـوده. در یکـی ا    امدپیش

کتابهایی که پیش از نوشتن من چاپ شده چون بهنگام نوشتن و چاپ کردن آن عالءالملک وزیر معـارف  

ن ددابوده تاریخنویس چاپلوس چنین خواسته که نام او را نیز در کتابش ببرد. در کتابی کـه بنـام نشـان   

از دشـمنان بنـام مشـروطه    میرزا و جانفشانیهاي آزادیخواهان بوده از عالءالملک که از درباریان محمدعلی

اش را نیز آورده و بدینسان چاپلوسی و پستی خـود  ده و پیکرهورفته یاد کرده و ستایشها ازو سرمیبشمار
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را در کتاب یادگار گزارده. 

ده ساله را در یک کتاب بسـیار  راند و تاریخ جنبش میدر دیگري که آن نیز تنها از زورمندان سخن

ـ تبریز و آن جانفشانیها و خونریزیها و سختیيکوششهاي یازده ماههيی جا داده دربارهکوچک ه کشیها ب

از انقالبیون از ترس جان و مـال بریاسـت مرحـوم    ايدسته« :نویسد میدو سه جمله بس کرده و چنین

ارتجاع جلـوگیري و ممانعـت بعمـل    مد قشونِآستارخان و باقرخان رسماً در عقب سنگر نشسته از پیش

زبانی تاریخنگار است.شیریني. این جمله نمونه»آوردند

زیرا 1شگفت است.ياي دیده میشود که مایهدر یکی از کتابها که براي دبیرستانها نوشته شده جمله

الـدین اسـدآبادي نـام بـرده و او را از پیشـگامان آزادیخـواهی       در گفتگو از جنبش مشروطه از سید جمال

در مکه بنیاد نهاد. این داستان »ام القري« نام بالدین حزبی مالسید جنویسد : مرحومشمرده چنین می

آن اینست که عبدالرحمن کواکبی که یکی از دانشمندان سوریا بوده کتـابی  يهپاك دروغست و سرچشم

کتـاب اینسـت کـه نویسـنده گردشـی در      يبعربی نوشـته و بچـاپ رسـانیده و زمینـه    »ام القري« بنام 

ي گرفتاریهاي مسلمانان گفتگـو  کرده و در همه جا علماي بنام را دیده و با آنان دربارهکشورهاي اسالمی 

آن يکرده و از همگی نوید گرفته که در ماه فالن سال فالن در مکـه باشـند و گـرد هـم آینـد و دربـاره      

و گفتگوهـاي  نـد  اهو آمـد انـد  ههمگی پذیرفتگرفتاریها بسکالش پردازند و راه چاره پیدا کنند و آن علماء 

دانـیم  مـی نویسد ولی مامیاین چیزي است که کواکبی در آن کتاب بدرازي و گشادياند. هبسیاري کرد

نویسی است و راستی چنـین داسـتانی رخ نـداده ، و شـما تـاریخنویس      که عنوان آن رماننویسی و افسانه

اب در کتـ شود. شادروان یزدانیـان آموزان نوشته میـ کتابهاي درسی در ایران نه براي بیداري بلکه بیشتر براي خفته ماندن دانش1
هاي کوچک سیاه و سفید ستارخان و باقرخان در کتـاب  میرزا در کنار پیکرهي رنگی و بزرگ از محمدعلیبه چاپ پیکرهاشنامبرده

در ورزیهـایی کینهمشروطه به دوستی باامروز هم در رخت درسی تاریخ دبیرستانها در زمان حکومت محمدرضاشاه اعتراض میکند. 
.خواهیم کردي ابه یکی از آنها در گفتار آینده اشارهخوریم. اینگونه کتابها برمی
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را بجاي کواکبی گرفته ، و نـام کتـاب را   الدین جمالایرانی را ببینید که افسانه را راست پنداشته ، و سید

تاریخنویس است.يهوش و جربزهياي از اندازهبروي حزب (حزب پنداري) گزارده. این نمونه

سود تاریخ در داوري آنست. تاریخ براي این سودمند است که نیک را از بد ، گذشته از اینها 

بخوانندگان تاریخ دهد ، و ایـن داوري از  و درست را از نادرست جدا گرداند و بدینسان درسی 

ایـن  ار گـزارد. درسـتک ار و ناکدرستيکسی بسزاست که نیک را از بد بشناسد و جدایی میانه

بینیم بغیرت و گردنفرازي و جانفشانی و درستکاري ارج نمیگزارنـد و  شناسیم آشکاره میکسان که ما می

مارند و پیداست که چه داوري در تاریخ توانند کـرد. مـن   شمردانی را که داراي این خویها باشند خوار می

سخن خود بیـرون  يدرماندگی اینان را در شناختن نیک و بد باز نمایم باید از زمینهياگر بخواهم اندازه

دیگـران  يشناسند و همیشه بترانـه اینست بآن نمیپردازم. درماندگانی که دوست از دشمن باز نمی،روم

بافـان زمـان   مشت یاوهجانفشان و بزرگی را که در تاریخ خود میدارند کنار نهاده و یکمیرقصند و مردان

يشناسند بآسمان برمیدارند و تنها دستاویزشان گفتهکاریهایی که از هر یکی از آنان میمغول را با ننگین

تـاریخ  از چنین درماندگانی چه چشم توان داشت کـه  فالن شرقشناس و بهمان پروفسور میباشد ـ  

مشروطه را چنانکه سزاست بنویسند و داوري در میان جانفشانان و فریبکاران کنند؟!.. چنین 

چیزي را چگونه توانند؟!.. 

الملک و مستوفی و مشیرالدوله و که چند تنی از درباریان از ناصرام همن در تاریخ مشروطه نشان داد

ــزد  الملــک و فرمانفرمــا و دیگــران در زمــان خــرده خود تمنمــؤ کــامگی (اســتبداد صــغیر) در باغشــاه ن

خواهـان و  مشیرالسلطنه وزیر بودنـد ، کـه در کشـتن مشـروطه    يزیستند و در کابینهمیمیرزامحمدعلی

با روسیان و بستن پیمان بزیـان کشـور همدسـتی داشـتند ولـی      وبر سر تبریز و در گفتگلشکرفرستادن 
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جـا  1از راهی که ما میدانیم چه بـوده واهان آمدنـد و  خمیرزا برافتاد بمیان مشروطههمینکه محمدعلی

بـاین  کارهاي دولت مشروطه را بدست گرفتند. مـن میدیـدم   يبراي خود باز کردند و سالیان دراز رشته

و بارها دیدم که چون گفتگو بمیان آمد و من ایراد گرفتم درزمان پاسخ کار آنان کسی ایراد نمیگرفت

کـه  انـد  هکه در سستی خرد تا باینجـا رسـید  کسانی»مگر آنان نمیخواستند نان بخورند؟!« داده گفتند : 

جدایی میان نان خوردن و بکار توده پرداختن نمیگزارند چه توانستندي که در تاریخ داوري کنند و نیکان 

از بدان جدا گردانند؟!..  را

تاریخ نوشتن اینان نه تنها سودي ندادي زیانهاي بسیار با خود داشتی :گفت یک کلمه توان

، و این چیزي بود که من خرسندي نتوانستم داد.و راستیها را از میان بردي

هر برپا بود شروزها که جنگ و شورش در آنآزادیخواهی تبریز بود و در آنبزرگترین کانون شورشِ

با چشم خود میدیـدم  من جوان هفده و هجده ساله بودم و آن پیشامدها را از نزدیک تماشا میکردم و 

که مردان غیرتمند و گردنفرازي با چه شوري میکوشیدند و جوانـان دلیـر و جنگجـو بـا چـه      

از گرجیان آن جانفشانیها و مردانگیها که،خونگرمی جانفشانی مینمودند. خود ایرانیان بمانند

، و این اندوهی در دل مـن شـده بـود کـه ایـن      فراموش شدنی نیستام هو ارمنیان و قفقازیان دید

سودجویی بنام تاریخنویسی برخیزند و بیکبـار  کوششهاي مردانه نوشته نشود و از میان رود و یا بیمایگانِ

ارج نشان دهنـد ، و بجـاي   بک و بیپرده بروي این سرگذشتها و داستانها بکشند و یا اگر نکشند آنها را س

چینان پردازند. راستی را این اندوه بزرگی در دل من بـود و ایـن را   کاران و میوههمه چیز بستایش از رویه

را به آشـکار نیـاورد   » راهها« را نوشت ، این » دادگاه« که کتاب 1323نوشته شده. کسروي تا سال 1319ـ این گفتار در خرداد 1
هاي سیاسی پرده برداشت. در کشته شدن او علتهاي چندي مـؤثر  از برخی راز» افسران ما« ولی در آن کتاب و نیز سپس در کتاب 

کتاب دادگاه یکی از مؤثرترین آنهاست.کهبوده
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بایاي خود میدانستم که بنوشتن آن داستانها برخیزم ، و چون پیش از آن تاریخ کوتاهی بعربـی نوشـته و   

1را دنبال نمایم.یبزرگ گردانم و بفارسی یک تاریخآن راشدم در سوریا بچاپ رسانیده بودم ناگزیر 

علما و مشروطه) 2ـ8

در آغاز ارتباط با اروپا ، چون کسـانی ترقـی اروپاییـان و انحطـاط شـرقیان را میدیدنـد علـت آن را        

ماننـد  ند. این بود آرزو میکردند در ایران هم داستبداد پادشاهان و قصور آنان در کارهاي کشوري میشمار

اروپا قانون و مجلس شورا باشد که جلو استبداد دربار گرفته شود ، و از زمان ناصرالدینشاه کسانی در این 

کوشیدند تا در آخرهاي مظفرالدین شاه شادروا[نا]ن طباطبایی و بهبهانی آن را اجرا کردند.راه می

ته شـد. لـیکن از همـان گـام     در ایران مشروطه یا حکومت دمکراسی برپا گردید و قانون اساسی نوش

ي آن با مذهب شیعه پیدا شد. زیرا در این مذهب حکومت ازآنِ علماست.نخست ضدیت میانه

نشسـتند. ولـی در حقیقـت فرمـان میراندنـد. زیـرا مـردم        علماي شیعه تاج نمیگزاردند و بتخت نمی

بنام زکات یا خمس یا رد مظالم هاي ایشان نمایند و مالیات خود را میبایست در هر کاري پیروي از گفته

بآنان پردازند.

همان اید. ي رژي شنیدهشاه در قضیهحکایت میرزا محمدحسن شیرازي و مقاومت او را با ناصرالدین

شاه عایدات نداشته است.میرزا در حدود خود کمتر از ناصرالدین

و مسئولیت آن بپادشـاه  در حقیقت اینان حکومت میکردند. تنها تاج و تخت را با زحمت کشورداري

آنکه مسئولیتی بگردن گیرند و زحمتی کشند بمردم فرمان میراندند.واگزارده ، خود بی

داري را بدسـت خـود تـوده و نماینـدگان     این بود با مشروطه یا دمکراسی ـ که حکومت یا سررشـته  

)603185ـ (1
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، که آخوند خراسـانی  ایشان میداد سازش نتوانستند و بدشمنیهاي سختی برخاستند. یک دسته از ایشان 

و حاجی شیخ مازندرانی و دو سید و مانند اینان بودند بقاي کشور و آبادي آن را بحکمرانی خـود تـرجیح   

داده غیرتمندانه و پاکدالنه بمشروطه پشتیبانی مینمودند. لیکن دیگران بـاین گذشـت خرسـندي نـداده     

بایستادگی پرداختند.

ي مشروطه بـا مـذهب ناسـازگاري پدیـد     ف افراد نیز ، میانهگذشته از این مخالفت اساسی ، در وظای

خوانیهـا برپـا   آمد. چه در مذهب شیعه هرکسی میبایست جز بکارهاي مذهبی ـ از زیارت رفـتن و روضـه   

کردن و مانند این ـ نپردازد و مقصد و آرزویش در زندگانی جز اینها نباشد. در حـالی کـه مشـروطه یـک      

مندي به نیرومندي دولت و مانند اینهـا ـ   ستی و کوشش بآبادي کشور و عالقهپررشته تکالیفی ـ از میهن 

خواهـان زبـان بـاز کـرده بمـردم میگفتنـد : پولهـایی را کـه در راه         بگردن هرکسی میگزاشـت. مشـروطه  

خوانی و رفتن بزیارت خرج میکنید ، در مدرسه باز کردن و راهها شوسه کردن و مانند اینها بمصرف روضه

ي رنجش پیروان مذهب میگردید.ها مایه، و همین گفتهرسانید 

از هر باره ناسازگاري پیدا بود و نتیجه آن شد که در میانه جنگها و خونریزیها رخ داد ، و چون هـیچ  

طرف آن دیگري را از میان بردن نتوانست ناگزیر کار بدو دستگی انجامید.

واه دشمن جان هم بودند ، و کنـون نیـز اگـر    خواه و استبدادخي مشروطهمدتهاي متمادي دو دسته

1دشمن نیستند از هم جدایند.

آذربایجـان واداشـت اینکـه دیـدیم در ایـران      يیکی از چیزهایی که ما را بچاپ تـاریخ هجـده سـاله   

ایران انجام دادند که همیشه بایـد در تـاریخ   مشروطه را علما بنیاد نهادند و کسانی از آنان نیکیهایی را بر

)706376(ـ 1
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اي از ایشـان مقهـور سیاسـت دولـت گردیـده بدشـمنی مشـروطه        کرده شود. از آنسوي چـون دسـته  یاد 

برخاستند و در میانه خونهاي ناحقی ریخته گردید و این کار آنان باعث شد که علما از کشاکش مشروطه 

داران دیگـري بدسـت هـوا   ياین بدنامی آنان زیان بس سترگی را باسالم رسـانیده بهانـه  بدنام درآمدند و 

رشته حقایق را از میان برده ایـن نتیجـه را داد کـه    ش و دشمنی یککشاکاروپاییگري داد. بعبارت دیگر 

دشمن هرگونه پیشرفت در کشور ایران بشناسند.مردم علما را دشمن مشروطه بلکه

وانیم از باشد منتشر سازیم و تا بتما میخواستیم حقایق را در این باره تا آن اندازه که در دسترس می

ايکه تاریخ مشـروطه را خواهنـد نوشـت فریـب نگارشـهاي پـاره      بدنامی علما بکاهیم تا در آینده کسانی

هاي تندرو را نخورند و از حقیقت بیگانه نیفتند.هروزنام

مشـروطه و  يبینیم کسانی گله از ما دارنـد. اینـان آن نمیداننـد کـه محاکمـه     میباز،ما با این نیت

تـوانیم کـه حقـایق را    نمـی استبداد بپایان رسیده و استبداد محکوم و روسیاه درآمده و امروز ما جز ایـن 

بدنامیشـان  يکه در جانب استبداد بودند اگر عذري داشتند آن عذر را باز نموده از انـدازه نگاشته کسانی

بکاهیم و اگر نه او را بحال خودش واگزاریم.

آنـان نسـبت بـدرفتاري یـا     دارند که ما از علماي هوادار استبداد ستایش کنیم و بـر اگر اینان چشم 

چنین ستایشی پیش نخواهد رفـت و بـیش از آن نتیجـه    فریب خوردن هم ندهیم باید دانست که 

رشته نکوهشـها و بـدگوییها بمیـان آورده    نخواهد داد که کسانی بپاسخ برخاسته دوباره یک

شود.

ضـد مشـروطه   صن جسته و پنج مـاه بیشـتر بـر   حاه عبدالعظیم تخود علمایی که در ش

نمودند پس از بیرون آمدن از آنجا شرحی در سـتایش مشـروطه نوشـته و امضـا     میکوششها
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آن در دست ماست و در جاي خود آن را یاد خـواهیم کـرد.   يچاپ شدهيکه نسخهاند هکرد

اینحال چگونه ما بگوییم حـق بجانـب ایشـان    بااند. هنامه بمجلس فرستادبلکه کسانی از ایشان توبه

بوده و از نسبت بدرفتاري یا فریب خوردن هم خودداري نماییم؟!

ي تنـدرو تهـران و   هـا هکسانی اگر از این اندازه حقگویی ما دلتنگی دارند مـا آنـان را حوالـه بروزنامـ    

گیریم.میکار خود رايمالنصرالدین بادکوبه داده دنباله

گوییم : علما بایسـتی  می؟..ایمهعلما گرفترا خرده بر» داريدیه« کند که چگونه ما میدیگري ایراد

اال وان امامکم قد اکتفی من دنیـاه بطمریـه و مـن طعمـه     « فرماید : میپیروي از موالي خود نمایند که

ـ  دو کهنه پاره خرسند گردیـده و ا ه معنی آنکه : مردم پیشواي شما از گیتی ب»..بقرصیه دو ه ز خـوراك ب

فواهللا ماکنزت من دنیاکم تبرا وال ادخرت مـن غنائمهـا وفـرا و ال    « فرماید : می»کندمیگرده نان بسنده

معنی آنکه سوگند بخدا مـن از گیتـی شـما زري گنجینـه نکـردم و از آنچـه       .» .اعددت لبالی ثوبی طمرا

».تمبدست آوردم مالی نیندوختم و رخت جز یکی براي خود نگاه نداش

که به پیشوایی مردم برمیخیـزد بایـد از دارایـی    کسیدشمنی است. از اینجا يتوانگري مایه

ن بخش کند تا بدینسان جلو رشک و اچشم بپوشد و اگر توانگري از پیش دارد آن را به بیچیز

داري کند؟.. ما انکار نداریم گوییم : پیشواي اسالم چرا دیهمیاز اینجاست که مامردم را بگیرد.يکینه

شتزار داشتن است.کداري جز از باغ یا شتزاري داشته و از رهگذر آن زندگانی کند. ولی دیهککه کسی باغی یا 

اي بـود  آنهمه دشمنیها که با مجتهد و امامجمعه در تبریز کرده شد بخش بیشتر آن از رهگذر کینـه 

دلیل که با دیگران آن دشمنیها را ننمودند.که مردم از جهت توانگري آنان داشتند باین 

هم این کس مینگارد : علما که مشروطه را برانگیختند سپس چون دیدند کار باروپاییگري میکشد از 
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اینجهت بجلوگیري از آن برخاستند.

راه جلوگیري از اروپاییگري دشـمنی بـا   اي راست است. ولی باید دانست که این سخن تا اندازه

هرچه بیشـتر  ، . زیرا دشمنی با مشروطه پیش نمیرفت و آن ایستادگی و مغلوبی مشروطه نبود

1راه اروپاییگري باز میکرد بدانسان که باز کرد.

اروپـاییگري  يبینیم که کسـانی تشـنه  میزمان در دست ماست و آشکارهاي آنهروزنام

ي گفتار یا کردار آشـکاري  جویدند ولی هرگز یارامیتبریزیان براي اینکار لگاميبوده و بگفته

اهللا و دیگران با مشروطه بدشمنی برمیخیزند و از همـین  که آقا شیخ فضلنداشتند تا هنگامی

روز بـدگوئی  هنگام است که هواداران اروپا بهانه پیدا کرده بدستاویز حمایت از مشروطه هـر 

سازند و بدینسـان  میهدیگري از علما کرده و هر زمان بدآموزي دیگري را از اروپاییان پراکند

کم رشته از دست رفته بیکبار راه بروي اروپاییان باز میشود.کم

گزارشهاي شگفتی از تـاریخ  » والیت فقیه« دلبستگی بهت به هواداران مشروعه و آنهایی که امروز بنام ایسبرندهـ این داوري پاسخ 1
آدمکشیهاي دشمنان مشروطه ننگینکاریها و چشمش را بر ) نویسنده2هاي دبیرستان (تاریخ ایران و جهان کتابیکی ازدارند. درمی

در سات اسالم بوده.(تعلیمات)خواهی از آموزاکهايشور مشروطهکوشیده چنین وانماید که خواهانِ پافشار بسته ویا همان مشروعه
هاینسـت کـ  نتیجـه  ».هـاي دینـی داشـت   ن و مال و مجاهدت در راه آزادي و مشروطه انگیزهبذل جا« نویسد :می174ي) (صفحه

مجاهـدان گرجـی ، ارمنـی و انـدامان حـزب      باسـکرویل ،  ي ي نویسـنده دربـاره  دانسته نیست اندیشـه بود!کسی را درد میهن نمی
ي تـا انگیـزه  دریابـد یـان آزادي و بردگـی بـود    بجاي آنکه ماهیت جنبش مشروطه را کـه نبـرد م  .؟باشداجتماعیون عامیون چه می

پـردازد.  اي مـی از هواداري به آن روشن گردد بـه چنـین گـزارش یکسـویانه    بیگانهنامسلمانِاز دین و یاگریزانایرانیِ آزادیخواهان
را آنکه پناهیدنش بسـفارت روس  (بیمیرزا را سرایی میکند که چرا محمدعلیاهللا نوري اندوهشیخ فضلبرهمچنین چند سات جلوتر 

د.ولی شیخ را بدار کشیدن» بدون محاکمه آزاد گزاشتند تا بروسیه برود« بنویسد)
کـه در راه رسـیدن بخواسـتهاي خـود بـا      خواهـان اسـت  خـواهی و دشـمنی بـا مشـروطه    همـان پرچمـدار مشـروعه   اهللا شیخ فضل
بـه  شـیخ سـیاهکاریهاي  ي دربـاره این نویسـنده  بود.شو ریخت این همبازمیرزا همدست گردید و خونهاي بسیاري که امحمدعلی

ن کـه راسـتی را   کسـا نماید. از اینگونـه  بکشته شدنش دلسوزي میمیخواسته و تنها چون او مشروطه را مشروعه خاموشی گراییده
ي نیکیهـا ي همـه اگـر سرچشـمه  رسید : کنند باید پدشمنی خود را با مشروطه آشکار نمی، اند ولی از ترس بدنامی هوادار مشروعه

.گرفتن مشروطه و قانونها از اروپا بود؟!ه آنهمه جانبازي و بيچه نیازدیگر پیش میرفت يکارهرهاو با آنهبودشریعتاسالم و 
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امروز هم راه جلوگیري از اروپاییگري یا از بیدینی اروپاییان آن نیست که ما خود را کنـار  

کشیده بیکبار دشمنی با هرچیز نوین بنماییم. بلکه ناگزیریم که بتوده درآمده دست بهم داده 

آور است نپذیریم. وگرنـه از  زیان است پذیرفته و آنچه را که زشت و زیانرا که نیک و بیآنچه 

1دیگري در دست نخواهد بود.يسختگیري جز پاره شدن رشته نتیجه

یک کار نیکی که شده کسی باید یا بهتر از آن کند و یا همان را بپسندد) 2ـ9

بایستی « گویند : میگیرند. مثالًمیمیخوانند و ایرادهامن بارها میشنوم کسانی تاریخ هجده ساله را 

نـامی را  »دکتـر . « »مشت عوام را بسـیار بـزرگ میکنـد   یک« گویند : مییا»علت این قضایا را بنویسد

بیند برداشته و چند سـطر خوانـده و بـا دلتنگـی سـر بـرآورده      میکجا که آن تاریخ رامیشنوم که در هر

»...رست نیستاینها د« گوید : می

گیریسـت و  اگـر خواسـت شـما خـرده    « . باید گفـت :  »شما بهتر از این نویسید« باینان باید گفت : 

یابید که نبوده و یا از چیزهـایی آگاهیـد کـه بـوده و در ایـن نوشـته نشـده        میچیزهایی را در این تاریخ

آنسـت کـه ایـن را نپسـندید و     یادآوري کنید و این چیزیست که ما خود میخواهیم. ولی اگر خواسـتتان  

میخواهید این تاریخ هیچ نوشته نبودي آن یک خوي بسیار پستی است که از خود نشان میدهید.

يدسـته تاریخ هجده ساله چیز بزرگی نیست. اینان با همه چیز آن رفتـار را مینماینـد و خـود یـک    

چیزي نیست کـه بکـاري   اند هایران خواندکه در اروپا یا در نجف یا در زیانکاري میباشند. اینان درسهایی

با همین درسهاي بیهوده خود را دانـا  ي یک کار سودمندي گرداند. از آنسوي توانندهان رابخورد و آن

شمرند و با هرکسی دعوي همسري میکنند و بخود بایا میپندارند که هر کتابی که دیدنـد و  می

)207465ـ (1



کسرويمدوبخش تاریخ و پندهایش

97

ایراد گیرند و آن را نپسـندند ، و سـرانجام   یا هر سخنی که شنیدند نافهمیده و ناسنجیده بآن 

نتیجه این شده که بهیچ کار سودمندي در کشور خشنودي نمیدهند و بهمه چیـز زبانـدرازي   

اند و بدي کار و رفتار خـود را  آید بیکبار گستاخ گردیدهمیکنند ، و چون کسی از جلوشان نمی

اند.هبزرگ این چنانی در ایران پدید آمديدستهیکنمیدانند.

اند و از درسهاي خود بدانشهاي ي خدادادي را از دست دادهاینان خویها و دریافتهاي ساده

اینست بیکبار تهیدستند و از آیین زندگانی و از دستورهاي خـرد  اند.درست و سودمندي هم نرسیده

بدینسان که بـا آنکـه   . اندهباشند. و آنگاه از روي خودخواهی آیینی براي زندگانی خود پدید آوردمیناآگاه

روستایی ساده شایستگی ندارند از خودفروشـی  یکيآید و باندازههیچ کار سودمندي از دستشان برنمی

باز نایستند و خود را از توده برتر گیرند و همیشه زبان بگله و نکوهش از مردم بـاز دارنـد ، و اگـر کسـی     

نپسندند و در نشستها بنشینند و سخن آن راد بیک کوششی در راه توده برخاست و یک کار ارجداري کر

اینست آیینی که این بیکارگان و مفتخواران »...شوندنمیمردماین« گویند و در پایان آن باینجا رسند : 

براي خود برگزیده اند.

آن را: یک کار نیکی که شـده کسـی بایـد یـا بهتـر از آن کنـد و یـا        1ایستخردمندانهيیک قاعده

آن روستایی بیدانش از این قاعـده ناآگـاه نیسـت و    ا هرکسی داند و رو بپذیرد. این قاعده بپسندد 

همیشه این را بکار بندد و هیچگاه بیک کاري که خودش بهتر از آن نمیتواند ایراد نگیرد. ولـی  

اند ، و با آنکـه خـود هیچکـاري    اند آن را فراموش کردهي درسهایی که خواندهاینان در نتیجه

گیرند.ي کارهاي نیک دیگران ایراد میوانند بیشرمانه بهمهنمیت

به این حال انداخته.آن رابوده و لغزش چاپی» ي خردمندانه اینستیک قاعده« ـ بسا این 1
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گیرد بگوید چه دانشی از اروپا براي میهن خـود  مینازد و خود را بزرگمیکه بنام دکتريآن مردي

گوته و شیلر ، و ازبر يارمغان آورده؟!.. آیا جز گفتگو از مکتب رئالیست یا ایدآلیست ، و دانستن تاریخچه

نی از این اروپایی و از آن آمریکـایی ، و ماننـد اینهـا کـه هـیچ سـودي نتوانـد داشـت چـه          اخواندن سخن

گشـته جـز سـخن رانـدن و بیهـوده سـرودن چـه کـار         شان داده؟!.. آیا از روزي که بازاي از خود نسرمایه

سودمندي را انجام داده؟!..

خردمندانـه را تنهـا   ين آن قاعدهترازو ، و زیان فراموش کرديما اگر این دانشهاي او را در یک کفه

يدیگر آن گزاریم بیگمان این زیان سنگینتر خواهد درآمـد. زیـرا از آن دانشـها سـودي بتـوده     يدر کفه

، نتواند رسانید ولی این یک قاعده را اگـر فرامـوش نکـردي و در دل داشـتی     هاهخود ، جز آشفتن اندیش

باري با هر کار نیکی دشمنی نکردي.

این دانستندي اند هي درسهایی که خوانده و دانشهایی که فراگرفتاینان بجاي همهایکاش 

ي آدمیسـت. ایـن   که پذیرفتن راستی و پیروي کردن از آن یکی از خویهاي بسـیار گرانمایـه  

ي این یک خوي بسـیار گرانمایـه اسـت. ایـن     ي پیشرفتها نتیجهجهان همهدانستندي که در

همیشه یکی برخاسته و پیش افتاده و دیگـران  اند هها که پیش رفتدانستندي که اینهمه توده

اند.و از این راه بوده که پیش رفتهاند همردانه بیاري او کوشید

ي ایـن و آن  و مغـز خـود را بـا پنـدارهاي بیهـوده     اند هایکاش بجاي آن فلسفه که خواند

ي سـتیها (کـه آنـان شـیوه    این خواندندي که خودخواهی و گردنکشی در برابـر را اند هانباشت

اند) از خویهاي پست آدمیسـت و کسـی بـا اینهـا بـزرگ نگـردد ، ایـن        زندگانی خود گرفته

اوست و هر خردمند باغیرتی بایـد خـود را در   يخواندندي که بزرگی هرکسی در بزرگی توده
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.برابر توده فراموش کند و در کوششهایی که براي پیشرفت آن میشود بدلخواه همدستی کند

تنها این را آموختندي که ایستادگی بروي نافهمی کـار  اند هآن چیزها که آموختيایکاش بجاي همه

گاوان و خران میباشد.

سر تاریخ هجده ساله نیست. این تاریخ اگر هم ارجدار است نچیزیست کـه  سخنم بردوباره میگویم :

ـ من بآن بنازم و اگر کسی نپسندید برنجم.  سـخنم از گسـتاخی و بیبـاکی    ت.تاریخنویسی کمی منس

که خود کاري نمیتواننـد کارهـاي   ایشانست که آشکاره با هر کار سودمندي دشمنی مینمایند و در جایی

پسندند.  دیگران را هم نمی

...نمایند.میي تاریخ هجده ساله نیست. در همه چیز این رفتار راتنها درباره

و انـد  هفشـاند بزرگـی در آن کوشـیده و جـان   يدسـته ببینید : در کشور جنبشی پدید آمده و یک 

، و سـی  اند ههدر کردان رادسته بدخواهی با کشور نموده و رنجهاي آن، و یکاند هبسیاري هم کشته شد

و اند سال از آن زمان گذشته و کسی تاریخ آن جنبش را ننوشته ، و کسی بجـدا کـردن نیکـان از بـدان     

کنون جلـدهایی را بپایـان   ن بسیار آن تـاریخ را بنویسـم و تـا   با رنج و زیاام هنپرداخته و من ناگزیر گردید

و سـخنان  انـد  ه، و کسانی بجاي خشنودي از این کار و همدستی و یاوري بزبانـدرازي برخاسـت  ام هرسانید

می این کارشان را جز گستاخی و بیشـر يداد؟!.. آیا انگیزهگویند ـ آیا باین کسان چه نام توان میسردي

چه چیز دیگر توان دانست؟!.

کـه در  آنيو با همـه ام هي آن رنج بردآنکه سالها دربارهيمن تاریخ هجده ساله را نمیستایم. با همه

، و این نارساییها شناسممن خود در آن نارساییها میکنون نوشته نشده زبان فارسی چنین تاریخی تا

چنانست که برخی را خواهیم توانست در چاپ دوم برداریم و برخی همچنـان خواهـد مانـد تـا در آینـده      
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بردارند.  آن رادیگران 

نتواننـد نوشـت (چنانکـه    یمن سخنم از این کسانست که اگر ده تن دست بهم دهند چنـین تـاریخ  

گـویم اینـان چـون خـود کـاري      میدوباره1پسندند.هم نمیمرا ياند) و با اینهمه نوشتهتاکنون نتوانسته

2نمیتوانند میخواهند دیگري نیز کاري نتواند.

نویس باید بیطرف باشد!تاریخ) 2ـ10

هـا را در چـه راهـی    طرف) باشد ولی ببینید این جملـه اند که تاریخنگار باید برکنار (بیاین را شنیده

اري که پیش پیروان و بستگان خود عنوانی داشـته و جایگـاه بلنـدي    زنند : فالن مال یا بهمان درببکار می

اند ولی در جنبش مشروطه رفتارهاي زشتی ازو سر زده و بچشمداشت پول و یا آرزوي پنداشتهبرایش می

کشیم ناگهان ي نگارش میمیرزا بسته و اینست ما در تاریخ بدیهاي او را برشتهدیگري خود را بمحمدعلی

هـاي  ي آن یـک رشـته جملـه   ي درازي نوشته و در دیباچهن نواده یا بهمان خویشاوند او نامهبینی فالمی

پربهایی را از اینجا و آنجا شنیده و در یاد داشته و به رخ ما کشیده : (تاریخنگار باید برکنـار باشـد ـ بایـد     

ها را دستاویز گرفتـه  گفتهي خود آزاد است) و مانند اینها. اینارج بزرگان را دانست ـ هرکسی در اندیشه 

ي روز بتوپ بستن مجلس و پس از از کسانی که این تاریخ را نپسندیده تقیزاده است که پس از پنجاه سال خاموشی دربارهیکی ـ 1
بجـاي آنکـه بروشـنی    در یک رشته سخنرانیهاچنانکه پیشتر گفتیم آسوده گردید دلي تاریخ مشروطهآنکه از زنده نبودن نویسنده

ا این پندار که با دروغبافی میتواند خود را پاك گرداند از این تاریخ بـه بـدگوییها برخاسـت.    بآن جنبش بپردازد ،تاریک هاي گوشه
هـا را شـناخته بودنـد.    زیرا تا آن هنگام بسیاري از خواندن آن ، تقیزاده و تقیزادهآب رفته را بجوي باز گرداند.ولی او بیهوده کوشید 

ها در سراسر کشور افراشته الدولهها و ناصرالملکها و عینهاي تقیزادهشد تندیسهاین بیگمان است که اگر تاریخ مشروطه نوشته نمی
) چنین مینویسد :1314ي بخش دوم تاریخ مشروطه (بینی میکرده که در دیباچهکسروي توگویی رفتار تقیزاده را پیشمیگردید.

انـد و روز بمباردمـان  ته و از آمادگی و ایستادگی بازایسـتاده میرزا در تهران سپر انداخمحمدعلیکاريِآن کسانی که به هنگام ستیزه
اند و از آنجا پس از گرفتن زینهار از شاه راه بوده خود را پنهان ساخته و شبانه به سفارتخانه شتافتهيکه خود روز مردانگی و جانباز

میـرزا  یلاند ولی سپس که محمدعه همراهی برنداشتهي تبریز گامی باند و در آن یازده ماه کشاکشهاي خونریزانهاروپا را پیش گرفته
نبردها کرده و » اعتدال« و » انقالب« برافتاده و بنیاد خودکامگی (استبداد) کنده شده در این هنگام به میدان شتافته و باهم بر سر 

چنین کسانی چگونه به نگارش تاریخ مشروطه بگرایند؟!اند ،داد رسوایی داده
)605297(ـ 2
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شود که چرا نام فالن مجتهد یا بهمان امیر بخواري برده شده است.در پایان این می

آقا درست قضاوت کنید. « پردازند : رسند بیک رشته سخنانی میبینیم چون بمن میاي را میدسته

هـا را  اینگونـه جملـه  » بـرود آن زمان دیگر بود و این زمان دیگر است کاري نکنید که زحمت ماهـا هـدر  

شود که چرا ستایشهاي بیجا از اینان کرده نشده است.گویند و نتیجه آن میمی

گویی چرا خودتـان تـاریخ ننوشـتید؟!.. چـه بدنـد آن کسـانی کـه از        گوید : اگر راست میکسی نمی

ر بخواهیـد یـک گفتـار    خواهند دیگري نیز بکاري برنخیزد. از اینان اگآید و میخودشان هیچ کاري برنمی

مانند. همیشه زبانشان بر دیگران باز است. سی سـال  آبرومندي بنویسند یک کتاب درستی بپردازند درمی

باشـد و اکنـون   گذشته و تاریخ مشروطه نوشته نشده که همین یکی بهترین دلیل بر درماندگی ایشان می

کشـیم باینسـان   ن زبـان آن را بنگـارش مـی   ایـم و بـا راسـتتری   که ما رنج این کار را بر خود هموار کـرده 

پسـندند  کنند. ما ناگزیریم این را یادآوري کنـیم کـه کسـانی کـه ایـن تـاریخ مـا را نمـی        گیري میخرده

ي هـاي مـا را تـاراج نکننـد آن زمانسـت کـه انـدازه       خودشان تاریخ دیگر بپردازند باین شرط کـه نوشـته  

ه کسی چشم دارند که راستیها را رها کرده بسـتایش یـک   شایستگی آنان دانسته خواهد شد. ببینید از چ

1مشت بدکرداران برخیزد؟!.

تر گردیدچگونه تاریخ مشروطه پیراسته) 2ـ11

شد خوانندگان بسیاري به یـاري آن  ي پیمان نوشته میدر سالهایی که تاریخ مشروطه در ماهنامه

:نویسدي چاپ دوم کتاب چنین میبرخاستند. کسروي در دیباچه

سپاس خدا را که ما را فیروز گردانید ، و اینک بچاپ دوم این تاریخ آغاز میکنیم. چاپ نخست بنام « 

کـه آن را آغـاز کـردیم میخواسـتیم تنهـا      بپایان رسیده. زیرا هنگـامی » ي آذربایجانتاریخ هجده ساله« 

)408510(ـ1
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بنویسیم ، ولـی چـون بکـار    خواهی تا هجده سال دیگر مدهاي آذربایجان را ، از آغاز جنبش مشروطهاپیش

هم نشدنیست. از آنسوي چـون  پرداختیم دیدیم جدا کردن رخدادهاي تهران و آذربایجان و دیگر جاها از

کم بیرون میدادیم ، همینکه چند شـماره از آن مهنامـه بیـرون آمـد     ي پیمان و کمتاریخ را همراه مهنامه

و آگاهیهـایی کـه میداشـتند بـراي مـا نوشـتند ، و       بسیاري از خوانندگان دلبستگی باین تاریخ نمودنـد ، 

یادداشتهایی که از خودشان یا از دیگران در دست میداشتند براي ما فرستادند ، و همچنین بـا فرسـتادن   

توان گفت یک تکـانی در میـان یـک    ها ، یاري بسیار نمودند. میپیکرهسندها ، وکتابها ، وها ، وروزنامه

مدهاي همـه جـا ، از تهـران ، و   ااین همراهیها مـا را جـز آن نشایسـتی کـه بـه پیشـ      دسته پدید آمد. با

يسـاله تـاریخ هجـده  « ایـن بـود   ...دیگر کانونهاي جنبش آزادیخواهی پردازیم. گیالن ، وآذربایجان ، و

را بهمـین  اکنـون چـاپ دوم  گرفت ، و» ي ایرانتاریخ مشروطه« ي ي راه خود ، رویهاز نیمه» آذربایجان

هـا  باید دانست که در این چاپ بسـیار داسـتانها و پیکـره   نام که درستتر و بهتر است آغاز میکنیم ، و می

»افزوده گردیده (بویژه در بخش یکم) ، و خود کتاب نوینی شده.

شتر شـدن به پیراستهند که اهبرخی از خوانندگان کاستیها یا لغزشهایی را در آن تاریخ یادآور شد

آوریم.میاي در دست باشدنمونهتا از آنها را براي آنکهجا دودر اینیاري کرده. 

امیربهادر جنگ

شرحی راجع باظهارات شادروان حسـین  3از سطر » آذربایگانيهجده ساله« تاریخ 70يدر صفحه

پاشاخان امیربهادر جنگ مرقوم داشته بودند بدین ترتیب :

میطلبیدنـد  » عدالتخانـه « بائی و دیگران در تهران به جنبش برخاسته در آن روزها که آقاي طباط« 

ضرت عدالتخانه بدهد من شکم خود حاگر اعلی« امیر بهادر جنگ در پیش مظفرالدین شاه چنین میگفت 

».. و تو زنده بودي شکم خود را پاره نکردي!.»را پاره میکنم
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از اشخاصـی  »... الـخ .ضـرت حاگر اعلی« له را تاریخ این جمنِأگرامی و ذیشيمعلوم میشود نویسنده

رکیکی باشد بـدون مالحظـه بطـرف مخـالف خـود      وکه همیشه عالقه دارند هرگونه نسبت بداند هشنید

د.نااستناد بدهند. اینهم از جمله هزاران هزار استنادات برخالف واقع است که به امیر بهادر جنگ داده

در هر حال یادآوري میکند :

امیربهادر جنگ که چنین حرفی گفته است ولی نه در موضوع افتتاح عدالتخانه به مظفرالـدین شـاه   

مظفري در مـوقعی بـه   يشدن دورهيبلکه چندین سال پس از سپر» من شکم خود را پاره میکنم« که 

اشـاره  اگر در ذکـر وقـایع بـآن حـوادث هـم      » .. پس قبالً شکم مرا پاره کنید..«محمدعلیشاه گفته است 

فرمودید البته در موقعش تذکر داده میشود.

بهادري.تبریز  ن

آقاي بهادري : در چند ماه پیش که من شما را در تهـران دیـدم از هـوش و پاکـدلی شـما خرسـند       

باور کنیـد کـه مهـر شـما را در دل     ،رانی بدورممدگویی و گزافهاشناسید که از خوشاگر مرا می.گردیدم

از این نگارشتان رنجیدگی ندارم.گرفتم. کنون هم 

خویشـی درمیانسـت و از خانـدان او    آید کـه شـما را بـا امیربهـادر جنـگ     از نام بهادري چنین برمی

ولی برادرانه این اندرز را از مـن  .آن نگارش پیمان خرده بگیریدباشید. در اینحال شما را میرسد که برمی

میـرزا و  امیربهـادر جنـگ و محمـدعلی   ود آدمی باشـد. ید گفت اگر از پدر خابد را بد ببپذیرید کـه  

و کارشان بخدا افتاده و ما چه میدانیم که کنون در چه حـالی هسـتند. شـاید کسـانی از     اند هدیگران مرد

باشد.اند که ما نمیدانیم و کنون بپاداش این نیکیها روانهاي ایشان آسوده و خرسند میایشان نیکیهایی داشته

ر سرودن تاریخ کارهاي بدي را کـه از گذشـتگان سـراغ داریـم بایـد      دکه هسـت :  چیزي

نکوهش نماییم تا آیندگان از آن پرهیز کنند و این نه بقصد بدگویی از آنان بلکه بقصد آنسـت  
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که نیک را از بد جدا سازیم و همه را با یک دیده ننگریم تا نیکان در نیکیهاي خـود اسـتوارتر   

ردارند.گردند و بدان از بدیها دست ب

مـا بایـد   وبویژه در داستان مشروطه که بنیاد آن در ایران با خون جوانان و شـیرمردان گـزارده شـد   

چنانکه بوده بنگاریم و کسانی را که با این جنبش غیرتمندانه نبرد نمودند نکوهش نماییم تـا  آن راتاریخ 

برانداختن آن را نکنند ـ چنـین   يند و اندیشهیآرزوي دشمنی با این دستگاه نیابدر آینده کسان دیگري 

این گفتگوها هرگز يدر همهکسانی بدانند که نامهاشان در تاریخ با چه زشتی یاد خواهد شد. بهرحال 

کسان در میان نخواهد بود. هرگز نمیتوان فرزندان را بگنـاه  ننگی یا برخوردي ببازماندگان آن

بویژه که این فرزندان پاکدل و ایراندوست باشند.پدران گرفت.

اسـت و گمـان   » بیداري ایرانیـان « از روي کتاب ایمهامیربهادر جنگ آن عبارت را که نوشتيدرباره

ار کردنـی نیسـت کـه امیـر بهـادر دشـمن مشـروطه بـود و تـا توانسـت بـا            کال انحندارم دروغ باشد. بهر

ه مجلس بیرون کردن او را از تهران خواستار شد و او در قونسـولگري  ان نبرد نمود تا آنجا کخواهمشروطه

روس بست نشست.

شـاه بـود و عنـوان    يکارهاو همهکسپس هم در هنگام توپ بستن مجلس و در زمان استبداد کوچ

سپهساالري داشت.

گام از وفاداري هندربار بودند در اینيما میدانیم آنان این عذر را داشتند که چون از دیر زمان بسته

میـرزا برندارنـد. ولـی بایسـتی بداننـد کـه       شماردند کـه دسـت از حمایـت محمـدعلی    شناسی میو نمک

که با مشروطه نمود خیانت بایران کرد و خیانت بخاندان خود کـرد و خیانـت   میرزا در دشمنیمحمدعلی

هر عنوانی که باشد نکوهیده است.ه باسالم کرد و هواداري از چنین کسی ب
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خوي خویی شما نزد ما ارج خود را دارد. شما جوان هوشیار پاکیزهاینها نیکی و ستودهيپس از همه

میتوانید در راه پاکدینی و ایراندوستی که ما زیر پا داریم همراهی نماییـد و بـا کوششـهاي خـود جبـران      

1بدیهاي امیربهادر جنگ را نمایید.

ان یاد شودراسپجانياز همه

ي بخش دوم تاریخ آذربایجان نـام حـاجی   اینکه در دیباچه« گویند : میخوانندگان پیمانکسانی از 

دسته جوانمردان از سـر و جـان گذشـته و    اید کار بسیار بجاست. یکآقا صدقیانی و دیگران را بردهرسول

ر اسـت کـه   ي خشنودي خداست که از آنان یاد کرده شود. ولی بهتآنهمه زیان و رنج بردند این خود مایه

آقا بـادکوبچی   اي و آقا میرزامحمود اسکویی و حاجی رحیمنامهاي کربالئی علی مسیو و آقا جعفرآقا گنجه

اسماعیل هشترودي و آقاکریم اسـکندانی  آقا امیرخیزي و آقا شیخآقا میرزاحسین واعظ و حاجی اسماعیل

راه بودنـد و مـدتها بـا جـان و دل    بـاغی نیـز بـرده شـود کـه از پیشـاهنگان آن      اصغر قرهو آقا شیخ علی

اصغر دانسته نشد بکجا رفت و چه بالئی بر سرش آمد. آقاي معـین الرعایـا   کوشیدند. بیچاره شیخ علیمی

یکی از کسانیست که گذشته از کوششهاي چندین ساله دارایی خود را در ایـن راه از دسـت داد. زیـرا در    

و هر دو را تاراج نمودند و آنچه در مـدت سـالهاي دراز   ي تجارتی اخانه و حجره[ق]1326جنگهاي سال 

ابوالحسن حکـیم را بایـد کـرد کـه در روزهـاي      پس از همه یاد میرزااندوخته بود همه را بردند. 

نخستین اسالمیه بیچاره را گرفتار نموده و به تهمت بابیگري بکشتند. با آنکه بیچاره قـرآن در  

جست.میتهمت بیزاريبغل خود داشت و سوگندها خورده از آن

آید باید این نامها را فراموش نساخت. یکی هم ختائیان که نـام  میکنون که یادي از آن روزها بمیان

)209593ـ (1
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ان نبودند. مگر مقصودتان اشاره بزیانهائی باشد کـه در جنـگ بـا    خواهمشروطهي اید ایشان در جرگهبرده

1»روسیان دیدند

و برخـی دیگـر را در جـاي    ایـم هبرخی از ایشان را در تاریخ نام برداید که نام بردهمیگوییم : کسانی

ي کوششـهائی کـه   همه از یادآوري شما خشنودیم. زیرا بسیار کسان بـا همـه  خود نام خواهیم برد. با این

ایـن  نامهاي ایشان بر زبانها نیفتاده و چه بسا که مـا نیـز آنـان را نشناسـیم.     اند هکرده و رنجهائی که برد

نگاریم نارساییهاي بسیاري را دربر خواهد داشت و این بر خوانندگان است کـه  میکه ماتاریخ

به برداشتن آن نارساییها بکوشند و یادآوریها از ما دریغ نگویند.

هرچه هست این را باور بکنید که ما را غرض از نگارش این تاریخ جز نشـان دادن راسـتیها نیسـت و    

هائی که از فرزندان ایـن آب و خـاك سـر    یو دلیراند هکاریها که کسانی نمودخواهیم جانبازیها و نیکوهمی

باشـد بتاریکیهـا نیفتـاده و از یادهـا در نـرود و اینکـه گـاهی        میي سرفرازي ایرانیانزده و هر یکی مایه

در تاریخ باید بد را بد نوشت و نیک را نیک.نگاریم از ناچاریست. زیرا مینکوهش این و آن را

توان پرده بروي راسـتیها کشـید و از   میتوانیم کرد؟! آیامیسانی از ما خواهند رنجید ولی چهآري ک

نشاندادن نیک و بد باز ایستاد؟! 

نگارید مقصود اشاره بآن گزنـدها و خانـه بـر بادیهاسـت کـه در      میي ختائیان چنانکه خودتاندرباره

آیا آنهمه زیان که این خاندان در راه ایرانیگري ي آن خاندان گردید.داستان جنگ روس و مجاهدان بهره

2ردند درخور آن نیست که در تاریخ یاد کرده شود؟! ب

(ك)اند.ي یادآوریهاییست که دو سه کسی از خوانندگان نمودهـ خالصه1
)302117ـ (2



ـ3

خرد ، دین ، سرفرازي

) خردها امروز سستی گرفته3ـ1

یکی از فرقهاي آدمیان با جانوران و چهارپایان خرد است که آدمیان دارند و جـانوران ندارنـد. بنیـاد    

باشد.می» خرد« هاي روان است و یکی از نشانه» روان« آدمیگري 

خرد چراغی است که آفریدگار فرا راه زندگانی آدمیان داشته تا در روشنایی آن راه آسوده بپیماینـد.  

خرد چشم دل است و جانوران که آن را ندارند چون کورانند.

گیـرد و بـه   پردازیم. آنچه باید گفت اینست که خرد گاهی سستی مـی ما در اینجا بستایش خرد نمی

انگیـزد. اینسـت   آن مردان خدایی و آن آموزگاران آسمانی است که خدا برمیگراید. استاد خردپستی می

ي آدمیان بوده خردهـا نیـرو گرفتـه و بلنـدي یافتـه و جهـان حـال        که در هر زمان که مرد خدایی میانه

اند از نیـروي خردهـاي ایشـان کاسـته     دیگري پیدا کرده است. سپس هرچه مردم از آن زمان دورتر شده

است.

ي این موضوع مثالهاي بسیار از زمان خود داریم. ولی چـون نیـک و بـد کارهـاي هـر زمـان را       ما برا

شود از ایست که عیبهاي آن آفتابی مییابند و این پس از گذشتن هر دورهمردمان آن زمان بآسانی درنمی

دانیم که نخست مثالی از زمانهاي گذشته آورده سپس بزمان خود برگردیم :اینجهت بهتر می

ي گذرد سالهاست که تیمور لنـگ معـروف در نتیجـه   هفتصد و نود[و]شش سال از تاریخ هجرت می

ـ  لشکرکشیهاي بسیار و تاراجها و کشتارهاي بیشمار ، فرمانروایان بومی  هـر سـو پراکنـده    ه ایران را کـه ب
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اسـت کـه   » حضرت صاحبقران« بودند برانداخته و بسراسر این سرزمین دست یافته است. در هر کجا نام 

اي سـاخته یـا حـدیثی از    » مکاشـفه « هر کجا که صوفی یا فقیهی یا شاعري اسـت  ه رود و ببر زبانها می

جوید.شتابد و بدان دستاویز نزدیکی باو میاي بافته بنزد او میاینجا و آنجا بدست آورده یا قصیده

گ تـاختن بشـام را دارد کـه آن    در این سال تیمور تازه بغداد را بگشاده و در نزدیکیهاي ماردین آهن

در فارس اسـت  » عمرشیخ« بهره نگزارد و چون یکی از پسران او بنام سرزمینها را هم از گزند و آسیب بی

ي تاختن بشام با او نیز شور کرده شود.کسانی بطلب او فرستاده که بیاید و درباره

بدبـه و شـکوه از راه عـراق عـرب راه     اي از سپاه و امیران از شیراز روانـه شـده بـا د   عمرشیخ با دسته

انـد  نمـوده داند که او و همراهانش مردم را با چه دیده دیده و چه رفتاري بـا آنـان مـی   سپارد. خدا میمی

اند.کشیدهرا که بارها ده هزار یکجا هفتاد هزار یکجا سر بریده و آهی نیز نمیمردمی 

فرزند دلبنـد خـود مشـتاق اسـت و او را طلـب      حضرت صاحبقران بدیدار « برند. منزل منزل راه می

برسد. باو چه که در هـر منزلـی صـد گزنـد     » اردوي کیوان پوي« او باید برود و هرچه زودتر به » فرموده

زنند.رسد باو چه که کسانش در هر فرودگاهی آتش بدارایی مردم میبمردم بیچاره می

ي آبادیها از کوچـک  رسند. در آن زمان همهمی»خرماتو« بنام 1در چهار منزلی بغداد به برابر دیهی

بخت نیز بارویی دارد. کسان عمرشیخ بطلب کاه و جـو و  و بزرگ بارویی گرد خود داشت این دیه برگشته

شناسند آنان کیسـتند و سرپرسـت کـاردانی هـم ندارنـد کـه       روند. روستاییان که نمینان نزدیک بارو می

گزارند.ي آن کسان میه دست رد بر سینهي کار کند سر از فرمان پیچیدچاره

شود.خبر به پسر تیمور رسیده سخت برآشفته خویشتن به آبادي نزدیک می

انـد چـون کسـان نـادان و     رفته و تیر و کمان در دسـت داشـته  یان که پشت بامی چند تن از روستای

= ده ، دهکده)dihدیه (ـ 1
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رو کشیده هرچـه  شتر برآشفته سپر بِاندازند. او بیشناختند تیر بسوي او میسر و پایی بودند و او را نمیبی

سپارد.رود و ناگهان تیري بر شکم او رسیده شریانها را پاره میکند و همان دم افتاده جان مینزدیکتر می

اي برپا میشود : سپاهیان از هر سـو بجنـبش آمـده روي    دهد و چه هنگامهدیگر نپرس که چه رو می

اي در آن بـاز  زمـانی سراسـر آن را زیـر و رو کـرده زنـده     آورنـد و در انـدك  بخـت مـی  تیرهيبآن دهکده

گزارند.نمی

خزیـده و بیخبـر از همـه جـا نشسـته ناگهـان       اق گرمی ستایی که با زن و فرزندان خود باتبیچاره رو

آنکه مهلتی بدهند و سخنی بپرسـند همـه را   بیند که بیشمشیرهاي آخته باالي سر خود و فرزندانش می

د.دهنبدم شمشیر می

ـ بیچاره کودك شیرخوار که در لبهـاي او سـاییده شـود    ه گهواره خوابیده در انتظار پستان مادر است که ب

سازد.یابد که بگلوي نازك او ساییده شده با یک تکانی سرش را از تن جدا میناگهان سوزش خنجر را درمی

ر جـوانش از در درآمـده   بیچاره نو عروس که به سامانِ خانه پرداخته چشم بسوي راه دارد کـه شـوه  

ي عفـتش را دریـده   یابد کـه نخسـت پـرده   دست بگردن او بیندازد ، ناگهان دژخیمان را در برابر خود می

سپس با خنجر و نیزه شکمش را پاره میکنند.

انـد و چـه گفتـاري    یافتـه اینها دریافتهاي من و سوز دل من است. ببینیم مردم آن زمان چـه درمـی  

یم :یاند. اندکی از گفتارهاي مورخ آن زمان را نقل نماجانگداز بر سر زبان داشتهي این حوادثدرباره

ي خرماتو نام رسیدند و در آنجا غله فراوان بود شاهزاده یـک دو نـوکر   در چهار منزلی بغداد بکالته« 

ازآمـده  فرستاده فرمود که لشکریان را تغار دهند[= مهمانی دهند] و اهـل قلعـه سـر بـاز زده و نـوکران ب     

آباد آمد و آن قلعه چنـان نبـود کـه    التفاتانه سوار شده برابر آن وحشتصورت حال بازنمودند شاهزاده بی

اندیشه تیري بطرف سـواران انداختنـد و امیـرزاده    یک ساعت از ده سوار محافظت توان نمود کردانِ کوتاه
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ناگاه تیر بال از کمـان قضـا گشـاد    عمرشیخ را آتش قهر برافروخته و سپر پیش رو آورده نزدیک بارو رفت

یافته بر شریان آن شیر ژیان رسید و هماي زندگانی از قفس جسمانی خالص گردید و در سـاعت هـالك   

ي نامبارك را درهم الحال آن کالتهع  با تیر قضا دفع سپرها هیچست فریاد از نهاد بهادران برآمده فیشد

ره پاره پاره کردند و اسـتخوان شـاهزاده را در شـیراز سـردابه     کوفته مجموع آن اشرار را تا اطفال شیرخوا

ي اندك بقا رفتنی است و متـاع ایـن کاشـانه را    هرآینه ازین مرحلهاختیار کرده پنهان نهادند چون آدمی 

بجاروب فنا رفتنی عاقل دل درو چرا بندد و کامل اگر بر خود نگرید باري چرا خندد عالمیان را اندوه ایـن  

ها پرآب گشت اما چاره جز صبر و تسلیم نداشتند.ان جان گرفته دلها کباب و دیدهعزا گریب

چون هست ز هرچه هست نقصان و شکست چون نیست ز هرچه هست جز باد بدست

پندار که هرچه نیست در عالم هست   انگار که هرچه هست در عالم نیست 

او مشورت نموده عازم بالد شـام و مصـر شـود    حضرت صاحبقران منتظر امیرزاده عمرشیخ بود که با

ي پر غصه امرا را شنوانید همـه متحیـر شـدند نـه     اردوي همایون آمده این قصهه ناگاه امیر توکل بهادر ب

روي گفتن و نه راي نهفتن ع آه ازین قصه که دردیست که نتـوان گفـتن عاقبـت بـر عقـل و درایـت آن       

ی عرضه داشتند حضرت صاحبقران چـون کـوه گـران سـنگ     حضرت اعتماد نموده صورت واقعه در خلوت

ثبات قدم نمود و آن شربت تلخ مذاق نوشیده و لباس صبر پوشیده تحمل فرمود و دانست که جزع و فزع 

فایده ندارد ع اي دل ناآزموده وقت جزع نیست بحکم الهی راضـی شـده صـبر فرمـود و تـرویح روح او را      

1...»صدقات بمستحقین رسانید

پیدایش ایشان است که خردها نیرو گرفتـه  ي ردند و این در سایهن خدا آموزگاران خمردا

(ك)796السعدین سمرقندي حوادث سال مطلع ، )106009ـ (1
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شود.جهانیان کارفرما میبر

اي از ستمهاي تیمور و کسان اوست. و چـون مـا از سسـتی خردهـا     آن داستان دلگداز خرماتو نمونه

شویم.آور میچندي را یاديایم اینک نکتهگفتگو داریم و آن داستان را بر سخن خود گواه آورده

تن شته شده بود بحکم عدل و خرد بایستی جز آن یککپسر تیمور که با تیر یکی از روستاییان ـ 1

نمودند بکشتن آن چنـد تـن کـه در پشـت بـام پهلـوي آن       بدیگري گزند نرسانند. اگر هم ستمکاري می

نموده مردمش را پراکنده سـازند. اگـر از   کردند دیه را ویرانهروستایی بودند بسنده کنند. اگر تندروي می

مردان دیه را از تیغ بگذرانند.يگذشتند بیش از آن نبایستی بکنند که همهاین حد هم می

آیـین  کشتن زنان بیگناه و بریدن سر کودکان شـیرخوار نـه تنهـا بـا قـانون عـدل سـازگار نیسـت         

ستمگري نیز از آن بیزار است.

شـناختند  کسان او پایبند عدل و خرد بودند یا خود آنان قانون و آیین میخواهید گفت مگر تیمور و 

که چنین ایرادي بر آنان گرفته شود؟!

و کـار نداشـتند.   سـر يگویم : راست است که این کسان با ستمکاري بزرگ شده با خرد و دادگرمی

شـنیدن  شمارند و تاب دیـدن و هر ستمگري جز بستمهایی که مردم آسان میکه هست چیزي

روي و خونخواري باشد.مگر ستمگر بسیار خیرهکند.آنها را دارند دلیري نمی

این خاك و مرز بوم بودند. که اگر خردهـا سسـتی نگرفتـه و    يتیمور و کسان او هرچه بودند پرورده

توانسـتند در سـتمکاري تـا آن حـد پـیش رونـد و       شـماردند آنـان نمـی   مردم آن ستمگریها را آسان نمی

تن دیهی را ویرانه نموده خنجر بگلوي کودکان شیرخوار بکشند. اویز کشته شدن یکبدست

اي بیش نبود همیشه دم از دینداري زده بمردمفریبی پایبند بـود  بویژه که تیمور با آنکه گرگ درنده
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خدا گرفت بدیدن او شتافت و بدینسان خود را پایبند نشینی سراغ میهر کجا که صوفی خانقاهه چنانکه ب

داد.و دین نشان می

پنداشـتند و  نشینی را دیـن نمـی  پوشی و خانقاهپشمینهاگر خردها پستی نگرفته و مردم

بمردمی و آدمیگري که بنیاد دین است پایبند بوده نیکی ببنـدگان خـدا را بهتـرین عبـادت     

خدا کوشیده دلجویی بندگان ه نشینان بخانقاهارشماردند ناگزیر تیمور هم بجاي رفتن بدیدمی

نمود.آزار و ستم کم می

تیمـور و کسـان او بیـزار بـوده و بـر      ياگر خردها بپستی نگراییده مردم از آن خونخواریهـاي ددانـه  

خاسـتند کـه اگـر هـم کـاري از پـیش       آوردند ناچار بجوش و جنـبش برمـی  شنیدن و دیدن آن تاب نمی

چ ماند. اگر از هـی اثر نمیهرحال بیه مور رسیده بنفرین و بدگویی ایشان بگوش تیيبردند باري آوازهنمی

شتافت جوش و جنبش مردم را بگـوش او  نشین که تیمور بدیدار آنان میراه نبود باري آن صوفیان خانقاه

نمودند.رسانیده اگر بریاکاري هم بود زبان بنکوهش ستم و بیداد او باز می

هـاي تیمـور و همکـاران او را عیـب     و خونخواریمردم آن زمـان کشـتارها   کنیم از هر سو که نگاه می

انـد. بدانسـان کـه امـروز مـردم اروپـا       شـمارده نشمرده و آن را جزو سیاست جهانگیري و جهانـداري مـی  

1اند.پرستی دادهاندوزیهاي خود نام سیاست و وطنبخونخواریها و کینه

نداشت کشتار بیگناهـان  اگر خردها سستیشماریم. اینهاست که ما دلیل سستی و پستی خردها می

پرستی کجا؟!توزي و بخون یکدیگر تشنه بودن کجا و وطنکجا و سیاست جهانداري کجا؟ امروز هم کینه

ي بلژیکیها با نوشته شده. در آن زمان خونخواریهاي فراوانی از اروپاییان در یادها بود از جمله رفتار وحشیانه1934این گفتار در ـ 1
که به جنـگ جهـانی دوم انجامیـد و    توزیهاي اروپاییان از یکدیگرانجامید. هنوز کینهمردم کنگو که به مرگ ده ملیون تن از ایشان 

ي فرانسویها در الجزایر در راه بود.آن همچون رفتار دژخویانهیهاي پس ازریزخون
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بحکم الهی راضی شده صبر فرمود « مورخ چون خبر کشته شدن عمرشیخ بتیمور رسید يبگفتهـ 2

کسانی بدستاویز کشته شدن یکاین چه خردي است که». و ترویح روح او را صدقات بمستحقین رسانید

کودکان شیرخوار نیز دریـغ ننماینـد  خون سازند و بر يتنی دیهی را از بن براندازند و زن و مرد را آغشته

اند پس این از سوي دیگر براي آسایش روان کشته شده صدقه بمستحقین برسانند؟! اگر اینان بیدین بوده

نیست مگر اینکه د پس آن کشتار بیگناهان براي چیست؟! انصدقه دادن براي چیست؟! اگر دین داشته

اند.شماردهو مردم از پستی خردها آنها را آسان میآن زشتکاریها و خونخواریها عادي گردیده بوده

تـرین  تن از ایشان که زشتبینیم که کشتار مردم یک دیه را بدستاویز گناه یکخود مورخ را میـ 3

دهد ثري از خود نشان نمیأکند و بر کشته شدن زنان و کودکان تادي یاد میستمی است با زبان آرام و ع

دلهـا را کبـاب و چشـمها را پـر     « خیزد و سرایی و سوگواري برمیاد کشته شدن عمرشیخ بنوحهیولی از 

».عاقل دل درو چرا بندد و کامل اگر برخود نگرید چرا خندد« انگارد که شمرده جهان را بیوفا می» آب

اند و ملیونهـا زن و  ورخان است که کشتارهایی که تیمور و همکاران او کردهمبسیاري از يشیوهاین

تیمـوري  يسرایند ولی کشته شدن یک شـاهزاده اند با زبان آرام میرا نابود ساختهکمرد و بزرگ و کوچ

سـخن را از دسـت هشـته بنالـه و سـوگواري      يانگارنـد و رشـته  را اندوه بزرگـی بجهـان و جهانیـان مـی    

خیزند.برمی

انـد. بلکـه از پسـتی    گراییـده ق و چاپلوسی بآن شیوه میلنه اینکه این یک کار زبانی آنان بوده یا بتم

خرد کشته شدن ملیونها ایرانی و ویران گردیدن ملیونها خاندانها را در راه جهانگیري و جهانداري کسـانی  

تیمـوري را  ياند. ولی کشته شـدن یـک شـاهزاده   خونخواریها نداشتهو ایرادي بر آناند شماردهآسان می

اند.دانستهاندوه بزرگی می

بیخردي مورخان کار جوینی اسـت کـه آنهمـه خونخواریهـاي چنگیزخـان و      يیکی از بهترین نمونه
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الدین کشته شدن رکنخیزد. ولی چون بداستان بسوگواري برمیسراید در کمتر جایی پسران او را که می

رتهـاي  خیزد و بـا آن عبا سرایی برمیرسد ناگهان بنوحهارجی بیش نبوده میپسر خوارزمشاه که جوان بی

مـرد از چنگیـز و خانـدان او کـرده     هایی که ایـن سراید. چاپلوسیزیباي خود گله از روزگار میسنگین و نا

ارج و هایش از سلطانمحمد خوارزمشاه و پسران بـی یبخشیم. اما چاپلوسرو میدربار آنان بوده بچون چاکرِ

بهاي او آیا جز پستی خرد علت دیگري داشته است؟!

آدمی کشـتند. سـعدي شـاعر    1800000مورخان آن زمان يمغول چون ببغداد دست یافتند بگفته

دارد شیرین زبان ایران که در آن زمان بوده یادي کـه از آن داسـتان دلگـداز در شـعرهاي فارسـی خـود       

آورد.اي آن کشتار را مثل میآنست که در هزلیات خود براي ادا کردن یک مطلب بسیار زشت و بیهوده

ارجترین مردي بوده و در پستی او این بس کـه پسـرش ابـوبکر روز روشـن بـر      ولی مستعصم که بی

زمـان بـود   يهکرخ تاخته و پس از کشتار و تاراج دختران شیعه را اسیر گرفت و پدرش که خلیفيمحله

گریاند.رو نگرفت سعدي در کشته شدن چنین مردي آسمان را خون میایرادي ب

اسـت پـس چـرا دلـش تنهـا بـر       آیا چه منظوري این شاعر ایران داشته است؟! اگر مقصود دلسوزي

سوخته است؟! مستعصم 

خرد آن مـردم اسـت. نـزد هـر خردمنـدي ایـن       يي مردم آن زمانها و اندازهعمده سخن من درباره

تـوان گرفـت.   بیگفتگو است که هر کسی را جز بگناه خود او نباید گرفت. بـرادر را نیـز بگنـاه بـرادر نمـی     

انـد پـس بکارهـاي تیمـور و     یافتهاند؟ اگر درمییافتهمعنی را درمیخواهم بدانم آیا مردم آن زمان اینمی

؟..اندنگریستهکردند با چه دیده میا بلکه شهري را کشتار میتن دیهی ردیگران که بگناه یک

آوریم مردم ایـرادي  اران و از شعرهاي شعرا و از دیگر کتابها بدست میگهاي تاریخنآنچه ما از نوشته

از اینجاست که پـس از آن زمانهـا کسـانی هـم از میـان خـود       اند وبآن کارهاي دلگداز ستمگران نداشته
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شـاه اسـماعیل در   يکشـتارهاي بیرحمانـه  اند چنانکه ته و دست بآن کارها باز کردهایرانیان برخاس

هرات و دیگر شهرها و کشتارهاي شاه عباس در گرجستان و کشتارهاي آقامحمـدخان قاجـار   

تاریخ ایران است.هاي ننگی بردر کرمان و گرجستان لکه

؟.. آیـا درآن زمـان سـتمگر در    دادهنمینظیر این خونخواریها روي مغول هاي پیش از پس چرا در قرن

میان مردم نبوده؟. 

اند و او را یکی از بزرگـان  گفتهتیمور با آن پلیدي نه تنها در زمان خود و پسرانش ایرانیان ازو بد نمی

اند پس از سپري شدن خاندانش نیز مردم جز نمودهجهان شمرده از فزونی خرد و کاردانیش ستایشها می

دها تیمـور نـام   صـ شـاید  در ایران رواج یافته که» تیمور« اند و اینست که نام ي او نداشتهدربارهستایش 

امروز در این سرزمین باشد.

آنکه اجباري در کار شمارده بیدر مرگ او چندین شاعر ایرانی که هر یکی خود را پیشواي جهان می

1.اندبهشت ساختهيریخ سروده و او را روانهتايباشد یا طمع مالی از این رهگذر داشته باشند ماده

موالنا بهاءالدین جامی گفته :ـ 1
وز خون عدو روي زمین گلگون کرد سلطان تمور آنکه چرخ را دلخون کرد  

پا بیرون کرد  الحال ز رضوان سر وفیعلیین رفت    يدر هفده شعبان سو
و آن زنـان و کودکـان بیگنـاه همـه     هزار توسی و صدها هزار ایرانی دیگر که تیمور و کسـانش کشـتند  آن هفتاد هزار اسپهانی و ده 

اند.بوده» عدو« 
موالنا علی بدرالدین هروي گفته :

رفت سوي بهشت و تخت بهشتجهان  اعظم تمورخان زمیر
قبرش نموده است و بهشت سرقبر او شد بهشت و تاریخش

دیگري گفته :
وداع شهریاري کرد و تاریخش همان باشد  ان باشددوایش بهشت جاوأهنشاهی که مش

(ك)واي چه کسانی خواهد بود؟!أواي تیمور باشد پس دوزخ مأاگر بهشت م
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1؟!.ت دیگري داشته استخرد علیآیا این کارها جز پست

همیشه نگران آینده باید بود) 3ـ2

یکی از غفلتها که دامنگیر مردمان میشود آنست که سرگرم گذشته بوده پرواي آینده کمتر میکننـد. 

تیره بختی است.يي دیگر مایهدلیل نادانی و از سوچنین غفلتی از هر توده

بدانسان که راهرو اگر روي به پشت گردانیده بخواهد راه بقهقرا پیماید ناگهان بگودال یـا  

د یک توده نیز در زندگانی اگـر همیشـه سـرگرم گذشـته باشـند و پیـاپی یـاد        تچاه درمیغل

غفلت را دریافتـه  گذشتگان را کرده بخود بالند و پرواي آینده کمتر نمایند بیگمان سزاي این

ند.تبگودال گرفتاري درمیغل

بینی خود را بـا گذشـته دلشـاد    میرااي هباشند. هر تودمیفسوسا که امروز شرقیان دچار این غفلت

ساخته پرواي آن را ندارد که آینده چه خواهد بود.

پندارنـد دیگـر مردانـی همچـون     مـی زده هستند کهدر ایران کسانی تا آن اندازه غفلت

ي امید خود را بنگهـداري نامهـاي   ذشتگان از این سرزمین نخواهند برخاست و اینست همهگ

انگارند.می»حرز امان« گذشتگان بسته آنها را 

این کار زیانهاي بسیاري را در بر دارد. بدتر از همه آنکه در قرنهاي گذشته ایران گرفتـار و  

این سراسر زیانست که امـروز کـه ایـن    خوار بوده و ده قرن کمابیش بدترین حال را داشته و

کشور پا بساحل رستگاري گزارده باز هم چشم بگذشته دوخته هرگز نخواهـد آن خواریهـا و   

زبونیها را از خود دور گرداند.

)107008ـ (1
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پیمودند ناگهـان بلجنـزاري افتادنـد و گـام     ایرانیان در قرن چهارم سرفراز و رستگار راه زندگی را می

ایشـان  دند و در آن گرفتاري راهزنان و آدمکشان بلکه گرگان و درندگان بارها بربگام حال بدتري پیدا کر

کـم غیرتمنـدان نـابود شـدند و     ي انبوهی را از پا انداختند. در این میـان کـم  هاهتاختند و در هر بار دست

ون دادنـد  نام ایرانیگري نبود از خود بیريخواري و زبونی بر همه چیرگی یافت. فرومایگانی آنچه شایسته

بارها غیرتمندي پدید آمده بچـاره کوشـید   از بیم و نومیدي گردید. خردها سستی پذیرفت دلها پر

ایشان بخشوده از آن لجنزار بکنارشان رسانید.هدر رفت. تا خدا بره لیکن رنج او ب

کنون زهی نادانی که این توده قدر رهایی را نشناسد و راه رستگاري پیش نگیرد. بلکه در 

لجنزار ایستاده و روي بدانسوي گردانیده همه یاد آن زمانهـا کنـد و همیشـه داسـتان آن     دم 

زشتیها و نارواییها باز راند.

کسانی تا در تاریخ بکاوش نپردازند و قرن چهارم هجـري را بـا زمـان قاجاریـان بـاهم نسـنجند ایـن        

ها را درست درنخواهند یافت.گفته

اگر از همه چیز چشم بود و همه روي به پستی و سستی داشـت.  در این ده قرن ایران همه گرفتار 

بپوشیم از سستی خردها چشم نخواهیم پوشید. در این دوره نیک و بد را بهم درآمیخته کمتر 

ساختند.رشته کشیده جدا از هم نمیستم را با داد بیک،آنها میگزاردنديفرقی میانه

داستانی بسنده مینمایم تـا  یکبباید. در اینجا اي میهجداگانما اگر داستانها از آن زمان برانیم کتاب 

:هنگام تا چه اندازه بوده استخوانندگان بدانند که سستی خردها در آن

سلطانمحمد سلجوقی در تاریخ معروفست. این مرد پـس از کشاکشـها بـا بـرادر خـود کـه در میانـه        

ویرانه میگردید پادشاهی یافت و پس از سالها مرگش شتزارهاکایرانیان بینوا پایمال میشدند و روستاها و 
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ست کـه  ایهنگام کسانی چنینش گفتند : این بیماري از جادوگريفرارسیده به بستر بیماري افتاد. در آن

بـازپرس دسـتور داد زن را گرفتـه میـل بچشـمهایش      زن شما کرده. محمد از شنیدن این بیدرنگ و بـی 

را از نـوکران و  اي هنده ننموده دستساریکی بندش نمودند. باین هم بتنگ و تيکشیدند و سپس در خانه

بگردن انداختـه خفـه   یسمانکنیزان او را بیگناه نابود ساختند. باین هم بسنده ننموده زن کور بیچاره را ر

نمودند. در آن هنگام که این بیگناه با دست دژخیمان نابود کرده میشد محمد نیز دم واپسین را زده روي 

تافت.میز جهان برا

اگر همین داستان را بسـنجیم چنـدین بیخـردي و نـامردمی از آن پیداسـت : چـرا بایسـتی نداننـد         

جادوگري پنداري بیش نیست و هرگز نمیتوان با دست جادو کسـی را بیمـار گردانیـد و یـا بـه بهبـودي       

این و آن زن بینـوایی  يبگفتهآورد؟! چرا بایستی ندانند که هرکس دشمنان و بدخواهانی دارد پس نباید 

بهره نمود و سپس در تنگناي زندان انداخت؟! چرا بایسـتی نداننـد کـه اگـر     را گناهکار گرفته از چشم بی

آیا چنین نادانیها و نامردمیها در دو قـرن  زنی گناه نموده نباید کنیزان و نوکران او را نابود سـاخت؟!  

شگفتی در آنجاست که چنـین نـامردمی کـه روي   پیش از آن در ایران روي میتوانستی داد؟! 

اند. شـما در هـیچ تـاریخی    و زبان به بدگویی و نفرین باز نکردهاند هننکوهیدآن راداده مردم 

را یاد نموده و آن را بر سلطانمحمد گناه بشمارد بلکـه در  زنخواهید دید که این داستان دلگدا

همه جا ستایش او را خواهید خواند.

آن ستایشـها از سـلطانمحمد  پیـاپیِ 1که این داستان ننگین را در تاریخ خود یـاد کـرده  تاریخنگاري

دهـد.  مـی نـام » یگانه مرد درست سلجوقیان« او را یاد کرده » فزونی داد« و » استواري دین« راند و می

(ك)حامد االصفهانیاالمام عمادالدین محمدبنـ1
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افسوس! صد افسوس!

زندان سپردن پـس از چنـدي   به تهمت جادوگري میل بچشم همسر خود کشیدن با آنحال او را به تنگناي 

اینها دیندار و دادگر بودن!يریسمان بگردنش انداختن کنیزان و چاکران او را بیگناه کشتار نمودن پس از همه

ي آنآیا ما بیهوده میگوییم : خردها سست بوده؟! آیا کسانی که ستم بآن ننگینی را درنیافته کننـده 

اند؟!داشتهشماردند خرد درستی میرا دادگر و دیندار

کوششها بر آنست که یک توده بد را بد دانسـته از آن بیـزاري جوینـد و    يدر جهان همه

نیک را نیک شناخته بسوي آن بگرایند و این خود باعث آنست که بدي در آن توده کمتر گردد 

ي شایان بردارند.و توانا و ناتوان همه ایمن و آسوده زیست کنند و از خرسندي بهره

خـدا  يکشندگان خود را فرسـتاده ،ه ستمگران را بدینداري و دادگري ستایندگروهی ک

زها و هالکوها و تیمورها را بر صدر تاریخ نشانند بجاي نفـرین بـر آن نـامردان    یچنگ،انگارند

ي خـود فـرود   با دست خود تیشه بریشـه چنین گروهیو آفرین بپردازند ،کتابها در ستایش

اند.گردانیدهيروزخویش را آماجگاه هرگونه بدبختی و تیره، چنین گروهیاند هآورد

اند چه جـاي نکـوهش بـر ایشانسـت؟.     که قرنها پیش از این مرده و رفتهنکوهش نمیخواهیم. کسانی

و هـا هرا نشـان میـدهم. پسـتی خردهـا را میرسـانم. میگـویم : چنـان کسـانی گفتـ         سستی و زبونی آنان

خواري و زبونیست و امروز باید از آنها دوري گزید باید همه را دور انداخت.هاي ایشان نیز سراپا نگاشته

خواریها يآزادي خود را آلودهيمیگویم : اي ایرانیان از آن قرنهاي زبونی چشم بپوشید. در این دوره

و زبونیهاي گذشتگان نگردانید!

جا برانم. در آن قرنها نـه تنهـا   گفتگو را در یکيخواهم همهنمیدر این زمینه سخن فراوانست و من
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اند از سستی خردها هر کیش ناسزایی در اینجا ایران گرفتار بیگانگان و ایرانیان دچار خواري و زبونی بوده

رواج گرفته و هر زمان بدآموزیهاي دیگري پدید آمده و چون راهنمایی در میان نبوده و کسی جلـوگیري  

راکنده شده و همه باهم درآمیخته. سخن روشنتر بگـویم : در ایـران   مردم پينمیکرده این نارواییها میانه

،یونانیيفلسفه، اللهیگري علی، خراباتیگري ، شیعیگري ، صوفیگري ، باطنیگري ،در آن قرنها مسلمانی

شـه  یهندي همه بهم درآمیخته و نیک و بد و راست و دروغ درهم گردیده و اینست که آخرین تي فلسفه

هوش و دانش ایرانیان فرود آورده.يرا بر ریشه

گـوییم  مـی کنون هم اگر ما چاره ننماییم از این نادانیها صد زیان خواهد برخاست. از اینجاسـت کـه  

ايگذشته و آینده پدید آورند و زندگانی نوین آغاز کنند. زندگانیيایرانیان باید دیواري میانه

که بنیاد آن خردمندي و غیرتمندي باشد.

از این پس نام ایران را گرامی شمرد بلکه گرامیتـرین نـامش گرفـت. بایـد دشـمنان تـاریخی را       باید

همیشه با نفرین یاد کرد و آن فرومایگـان نـادان را کـه چاپلوسـیها از آن دشـمنان نمـوده یـا ستایشـها         

نام ایرانی نشناخت آنان را نیز همیشه با نفرین یاد نمود.ياند شایستهنگاشته

تـا از  اي هتـود نده ایمن نخواهند بود. ینکنند از دشمنان آددشمنان گذشته را بنفرین یاکسانی تا

گمراهیهاي پیشینیان بیزاري نجویند براه رستگاري نخواهند افتاد.

ي قرنهاي زبونی را پایمال نسازند از زبونی ایمن نخواهنـد گردیـد!   هاهایرانیان اگر بازماند

بایـد  انـد  هو در برابر آن خونخواریها همه خرسندي نمـود اند هکه در دور مغول برخاستکسانی

آن پلیدیها خـرده  که در زمان تیمور زیسته و بررا پایمال ساخت! آنانهاي شوم آنانهبازماند

باید نشان از ایشان باز نگزاشت.اند هنگرفت
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آنـان بجـوش   اند و خون که آن بدبختیها را با دیده دیده و یا از نزدیک شنیدهآن کسانی

از اي هو هر کـیش یـا فلسـف   اند هاند و هر آنچه گفته و نگاشتمده از خرد و مردمی دور بودهانی

فیروزي باید همه را از میان برداشت.ياند در این دورهخود بیادگار گزارده

ا انداخت.از این گذشته هرچه هست باید زیر پما را از گذشته دو چیز بس : غیرت ایرانیگري دین مسلمانی!

آن غیرت ایرانیگري که درفش هخامنشیان را تا آنسوي رود دانوب کشانید. آن غیرتـی کـه در برابـر    

سدهاي آهنین پدید آورد. آن غیرتی که در برابر عرب خونینترین میدانها را آرزوي جهانگیري رومیان

امیـه را  ی که دستگاه شوم بنـی آن غیرت.برپا ساخت و تنها با نیروي خدایی اسالم بود که برابري نتوانست

الدین خطیـب و شـاه منصـور پدیـد     الدین خوارزمشاه و شمسلیث و جاللدرچید. آن غیرتی که یعقوب

آزادي و فیـروزي را  يآورد. آن غیرتی که شاه عباس و نادر را برانگیخت. آن غیرتی کـه امـروز ایـن دوره   

بروي ما گشاده.

نمیخـواهیم و هرگـز بـه پنـدارهاي دیگـران و کشمکشـهاي       آن راياز دین اسالم نیز جز سرچشمه

1بیجاي این و آن نخواهیم پرداخت.

آوریـم در اینجا شـرح کوتـاهی مـی   باید. میی درشرحوگمراهیستي مایهی اند. چنین سخنـ کسروي را دشمن اسالم شناسانیده1
: اسالم دو تاست. یکی اسالمی کـه پـاکمرد عـرب بنیـاد گـزارد و مـردم       . او میگویدبخواندرا شي کنجکاو باید کتابهایخوانندهولی

. دیگري اسالمی که امروز هست و آوردزیر پرچم آن دین گرد را ي عرب را که دشمن یکدیگر بودند متحد و نیمی از جهانپراکنده
ورزي دارند ودر میان خود نیز دهها دشمنی و کینههریک زندگانی نژادي خود را پیش گرفتهبخش گردیدهمسلمانان به دهها تیره

آن اسـالم بـا  . هر دینی باید بـا گمراهیهـاي زمـانش نبـرد کـرده آنهـا را برانـدازد       ها بشمارند. ترین تودهدر همان حال از پس مانده
پدیـد  ولی سپس دهها گمراهی دیگري که امروز نیـز رواج میـدارد   برانداخت.آن را بود نبردید و شگمراهی زمانتنها پرستی که بت

روزگار ما» اژدها گمراهیِ« ي یونان ، صوفیگري ، خراباتیگري ، شیعیگري و بهائیگري گرفته تا : از فلسفهآمد و به اسالم درآمیخت 
گذشـته زمانش . تواندآنها را برانداختن نمیبر سر راه جهانیان است که اسالم کهن و نوامروز دهها گمراهییگري. نتیجه آنکهمادـ

گمراهیها بنیـاد دیـن را   ولی خود کانون دهها گمراهیست.ناماین اسالمزیراآن اسالم هرچه مانده نه دین بلکه بیدینیستاز.است
کـه  اسـت آیینـی یکی است. پاکـدینی  » پاکدینی« بنیاد وبنیاد آن دیندین نه چیزیست که کهنه و نو گردد.بنیاد بهم نتواند زد. 

باشد.نیز مقصود بنیاد اسالم میجادر ایني دینها یکیست. بنیاد همه. رهاندمیجهانیان را از گمراهیها 
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1یی که باید براي راه آینده برداشت.هاهاینست توش

ي نکوخوییست ) پایندگی یک توده بیش از همه در سایه3ـ3

ي در سـایه در جهان که بنیاد زندگی بر کشـاکش نهـاده شـده پاینـدگی یـک تـوده بـیش از همـه         

ي استواري ایشان گردد. بدانسان کـه درختـی تـا سـخت و اسـتوار نباشـد در برابـر        خویهاییست که مایه

تندبادها ایستادگی نتواند یک مردم نیز تا استوار نباشند پایدار نخواهند ماند.

یـا  پندارنـد و نهادیهـا مـی  زبانی و چاپلوسی و اینگونه سسترویی و چربکسانی خوشخویی را خنده

انگارند. اینان سخت نادانند و خوشخویی جز از اینهاست.ساختن با هر نیک و بد را هنري می

باید که استوار و پایدارشان گرداند.براي یک توده پیش از همه خویهایی می

گرداند چیست؟...آنچه یک توده را استوار و پایدار می

آزادگی   غیرت   دلیري   از خود گذشتگی  پافشاري.

سخندانی و دانشمندي و هنروري و اینگونه عنوانها را در این زمینه ارجی نیست.

زیسته بر که داراي این خویهاي ستوده بودند در جهان گرامی تاریخ بهترین گواه است که هر مردمی 

نهاد و فرومایه بودند زیر پا مالیده شدند.دیگران برتري یافتند و آنانکه سست

نگاهی بیندازید تاریخ ایران و یونان و روم را بخوانید.بر مردمان باستان 

ي غیـرت و  ایرانیان که آنهمه کشورها گشادند و قرنها خداوند آسیا بودند این برتري را جـز در سـایه  

مردانگی نیافتند.

ي غیـرت و دلیـري   ي اندکی در برابر سپاه انبوه هخامنشی پافشـاردند جـز میـوه   یونانیان که با همه

)210622ـ (1
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ایشان فراوان بودند.يمیانه1لئونیداس و ملتیادس و آریستیدس و ثمیستوکلیس.نچیدند

پس از چیرگی اسکندر که کشور پهناور ایران آزادي خود را باخت تنها غیرت و دلیـري یـک مشـت    

اشکانی بود که کشور را از دست بیگانگان برهانید و سپس هم مشت آهنین رومیان را از آسیا برگردانید.

ي خـود را میخـورد و آنهمـه    ي دلگداز مغول که ایران سیلی سستخوییهاي دویسـت سـاله  در پتیاره

الـدین  الدین خطیـب و جـالل  گزندها بمردم رسید و آنهمه رسواییها بار آمد این تنها تیمور ملک و شمس

ودنـد و از آن  ي آن سستیها نبودنـد و ایـن هنگـام مردانگیهـا نم    خوارزمشاه و چند تن دیگر بود که آلوده

وفان رسوایی روسفید بیرون جستند!  ت

این داستان بهترین راهنماست که آدمیان داراي کدام خویهـا باشـند تـا در روز سـختی     

درنمانند! 

شدند دسـت آن خونخـوار را از   ي تیمور اگر ده تن غیرتمندي همچون شاه منصور پیدا میدر حادثه

تارها روي نمیداد!تافتند و آنهمه گزندها و کشایران برمی

2الـدین الـدین و تیمـور ملـک و جـالل    ي سرافکندگی ایرانست. ولی شاه منصـور و شـمس  اینها دوره

ي سرفرازي ایرانیان خواهد بود.همواره نامهاي ایشان مایه

نشین بود که ایران را در قرنهاي دیرتر آیا جز غیرت شاهان صفوي و دلیري و جانفشانی ایلهاي بیابان

قرنها آشفتگی بسامان آورد؟! از اینگونه گواهیها در تاریخ فراوانست.پس از 

نهادي بـا  اي خونشان از جوش افتاده از سستدر جهان آسیبی بدتر از آن نیست که توده

ThemistoclesـAristeidesیا AristidesـMeltiadesـ 1

. داسـتان  آوردمـی ملـک را  الدین طُغرایی و تیمـور کند و داستان زندگی شمسمنصور یاد میـ نویسنده در پیمان از دلیریهاي شاه2
کشد. ي نوشتن میالدین خوارزمشاه را نیز آقاي مایل تویسرکانی در همان ماهنامه برشتهزندگی جالل
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اندیشی فروغ و تاریکی را یکی بشمارند و بیخردانه همواره نالـه از  نیک و بد سر کنند و از کج

1چرخ و روزگار نمایند.

چیندي پاکخوییهاي خود را نمیي سرفراز جز میوهیک توده)3ـ4

توأم بـوده. در یونـان و روم   ها جنبش خرد با رواج خویهاي ستودهگواهست که همواره در تودهتاریخ

چنانکه از یکسو خردها تکان خورد و زندگانی راه دیگري گرفـت خویهـا نیـز پیراسـته گردیـده دلیـري و       

تگیري از بینوایان و مانند اینها رواج یافت. در جنبش اسـالمی نیـز چنـین رخ    درستی و گردنفرازي و دس

داد.

اید. در لشکرکشی خشایارشا ایـن مـرد بـا سـپاه یونـان      داستان لئونیداس ، پادشاه اسپارت را شنیده

نیان ي ترموپوالي را داشت و چون ایرانیان از کوه گذشته ، پشت سر او را نیز گرفتند و یونانگهداري تنگه

ناگزیر بودند بگریزند و جان بدر برند و یا به جنگ ایستاده کشته شوند ، لئونیداس انبـوهی را از یونانیـان   

هاشان فرستاد و خویشتن با چند تن ، پایدار ایستاده ، مردانه جنگیدند و همگی کشته شدند. این به خانه

چگونـه بـدان آسـانی انجـام دادنـد؟! چـرا       کار چرا کردند؟! این جانبازي و مردانگی بسیار بزرگی اسـت ،  

نگریختند؟! چرا جان بدر نبردند؟! این راست است در قانون اسپارت گریختن از جنگ گناه سختی بـود و  

توانسـت از  دیدنـد. لـیکن لئونیـداس مـی    گریختند ، کیفر سختی میلئونیداس و یاران اسپارتیش اگر می

بـود و بهتـرین نوازشـها را    کرد همیشه پیش ایرانیان گرامی خشایارشا زینهار خواهد. اگر چنین کاري می

دانسـت کـه   ، پس چرا این را نکرد و مرگ را بهتر دانست؟ زیرا او خرد درست داشت و نیـک مـی  2دیدمی

زندگی جاویدانی نیست و هرکسی دیر یا زود از این جهان رخت خواهد بربست و چنـد سـال زنـدگانی را    

)304226(ـ1
)بخش هفتم رانگاه کنیداز ایرانیان پناه جست و نوازشها دید. (چنانکه ثمیستوکلیس ـ2
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در پـیش او چنـدان   گرفـت و گردنفـرازي و نیکنـامی    برابـر نمـی  با بدنامی که پس از آن توانستی زیست

شمرد.ارجمند بود که جان باختن را در راه آن گوارا می

ي راستیها را میدانستند. میگـویم :  ي درستی روان نتواند بود. نمیگویم یونانیان همهاین جز در سایه

بسـتند.  شناختند و از درستی روان آسـان بکـار مـی   یآنها را که میدانستند درست میدانستند و ارجش م

1همین بود حال رومیان.

سخن که جهان میدان نبرد است و آدمیان هرکسی باید جز بسود خود نکوشد چندان این

این راست است کشاکش در نهاد آدمی نهاده ولی این نیکی او نیسـت  بیخردانه است که باندازه نیاید.

و اینست باید تا تواند از آن ایستادگی کند. از آنسوي دروغگویی و نادرستی بزیان خود دروغگو و نادرست 

باشد.می

اگرچه این به چیستان (معما) میماند که کسی که دروغی میگوید و هزار ریال مثالً از کسی میگیـرد  

بین شویم چیستان گشـاده خواهـد   این سود آشکار ما بگوییم دروغ بزیان او بوده. ولی اگر اندکی باریکبا

شد.

دروغگویی که یکی را فریب داده پولش را میگیرد اگر چنین بودي که دروغ را تنها او بتواند و دیگـر  

بگوییم از دروغ سودي برده. ولـی  کسی نتواند و یا آن رفتار را که کرد بیکبار از مردمان کناره گیرد میشد 

چون چنین نیست باید گفت : سودي نبرده بلکه زیانکار درآمده. زیرا او که امروز بیکی دروغ گفته پـولش  

که هرکسی تنها سود خود را جویـد و  را گرفته فردا نیز دیگري باو دروغ گفته پولش را میگیرد. در جایی

بدینسان ایمنی از میان مردم برخیـزد و هرکسـی   کننـد و  بتواند دروغ نیز بگوید همگی این کار را 

)405301ـ (1
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کـه ایـن خـود زیـان بزرگـی      هیچگاه آسوده نباشد دیگران کشاکش کند وناگزیر گردد پیاپی با

میباشد.

اند از بهر همین بـوده  که راهنمایان مردمان را براستی و درستی و نیکوکاري برانگیختهنای

ایم که ما این را نشان دادهدمان از آسایش بیشتر باشد.مريکه کشاکش هرچه کمتر گردد و بهره

رنج بیشتر جهانیان از راه کشاکش است که اگر کسی روزانه ده ساعت میکوشد بیگمان هشت سـاعت آن  

باشد.در این راه می

نماید چون دیگري با او ایـن رفتـار را کـرد آن   که با مردم فریبکاري میشود کسیهمیشه دیده می

که مینالد و زبان بنکوهش فریبکاري و نادرستی باز میکند. ولی ازو نـه سزاسـت کـه بنالـد و     هنگام است

بنکوهد!

آوریم در اینجـا  در این باره در تاریخ داستانهاي پرارجی هست و چون ما همیشه از تاریخ گواهیها می

ی کـه خـرد پـیش رفـت     ایم یکی از زمانهـای کنیم. چنانکه در جاي دیگري گفتهنیز آن شیوه را دنبال می

توان از کارهاي آنان به گواهی یاد کرد. ي یونانیان در زمان هخامنشیان بود و اینست میمیانه

باشند. از جمله دو تـن از  ي یونانیان مردانی بنام شدند که در تاریخ نیز شناخته میدر آن زمان میانه

شوند. زیـرا  در بسیار جا باهم یاد کرده میایشان که یکی ثمیستوکلیس و دیگري آریستیدیس نام داشت

زیستند در کارها نیـز چـه بسـا همدسـت بودنـد. در جنگهـایی کـه        گذشته از آنکه باهم در یک زمان می

ي ایرانیان برخاست و در تاریخ باستان از بزرگترین پیشامدها بشمار است این دو تن در بیشـتر آنهـا   میانه

شد. ایشان یاد کرده میپا در میان داشتند و کارها بنام 

کسی است که فیروزي جنگ ساالمین بنـام او پایـان یافـت. آریسـتیدیس نیـز در      ثمیستوکلیس آن
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با فیروزي سرفراز گردید.1جنگ پالتاي

ي نزدیکی و همدستی باهم از رهگذر پابندي براستی و نیکوکـاري جـدایی از هـم    این دو تن با همه

ود که در راه پیشرفت از دروغ و نیرنگ و بیدادگري پرهیز نباید کـرد و  داشتند. زیرا ثمیستوکلیس برآن ب

رفتار خودش از این راه بودي. ولی آریستیدیس از دروغ و نادرستی سـخت پرهیـز کـردي و هرگـز گـرد      

بیدادگري نگردیدي.

يدر آن زمان یونانیان گذشته از جنگی که با ایران داشتند یک کشاکش و دشمنی سختی نیز میانه

آتن و اسپارت همیشه در کار بودي. در آن هنگام این دو شهر ناگزیر شده دست یکی کردند ولی در نهان 

پروردند. پس از جنگ ساالمین چون کشتیهاي یونانیان همگـی بـه بنـدر آتـن بازگشـت      کینه در دل می

و بدینسـان  ثمیستوکلیس چنین میخواست که آتنیان را برانگیزد ناگهان آتش بکشتیهاي اسـپارت زننـد  

بهره سازند. آریستیدیس بآن خرسندي نداد.اسپارتیان را از نیروي دریایی بی

شـمردند و  ي ثمیسـتوکلیس بودنـد و نیرنـگ و نادرسـتی را روا مـی     دیگر مردان یونان همه از دسته

یش نبـود.  اي بـ شمارند. لیکن این بهانهنمودند که این بیراهی را تنها در کار توده روا میچنین عنوان می

با نیرنگ و نادرستی یک مرد با یک مرد چه جـدایی  ، نیرنگ و نادرستی یک توده با یک توده 

ي یونانیـان اینـان فریـب سـودي کـه از دروغ و      ي پیشرفت خـرد میانـه  راستی اینست که با همهدارد؟!

یـري نگذشـت کـه    آید خورده انجام آن را نمیتوانستندي دریافت. ولی دنادرستی در گام نخست پدید می

ي آتـن و  میانـه ي رفتار اینان روز بروز دشمنی و همچشـمی ي نادانیهاي ایشان پدید آمد. در سایهنتیجه

تر گردید. چندین بار آشتی کردند و پیمانها بستند. ولـی در هـر بـار چـون بنیـاد کـار بـر        اسپارت سخت

Plataeaـ 1
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ها نداشـت ، اینسـت همینکـه فرصـت     نادرستی بود و هیچیکی از دو سوي از درون دل پابندي بآن پیمان

کم پیمان نیـز از ارج  ي خود پنداشت. بدینسان کمجست نیرنگی بکار برد و آن را یک سودي از بهر توده

ي آن کرده نشود. اینست جنگ در میان دو ها چندان سختی گرفت که جز با خونریزي چارهافتاد و کینه

ون یکدیگر برخاست. بیست و هفـت سـال همیشـه    ي یونان دو بخش شده بریختن خشهر درگرفت. همه

جنگ و دشمنی در کار پیشرفت بود. صدها آبادي ویران گردید. هزاران جوانان کارآمدنی در خون غلتیـد.  

کشتیهایی که هر دو سوي داشتند همگی نابود شد. آن نیرومندي و شکوهی که یونان پس از جنگهـا بـا   

ي اینها هر دو سوي از پا درآمده بناتوانترین حال افتاد. در نتیجهایران پیدا کرده بود همگی از میان رفت.

بود که فیلیپوس پدر اسکندر فرصت یافته آزادي یونان را از دستشان گرفت.

ي خـود  شکنیها و ناراستیها که مـردان یونـان بنـام سـود تـوده     این بود زیان آن دروغگوییها و پیمان

ي دیگري ندارد؟!.. ین که نادرستی جز زیان نتیجهکردند. دیگر چه گواهی روشنتر از امی

سراسر تاریخ پر از اینگونه داستانهاست. ما اگر از زمان بسیار دوري گواهی آوردیم از بهر اینسـت کـه   

ي ارجمنـدي  م. و آنگـاه چنانکـه گفتـیم بـه یونانیـان بـا دیـده       ینخواستیم از زمانهاي نزدیک گفتگو نمای

ي نادرسـتیها و بدخوییهاسـت وگرنـه    یخ پر از پیکار و خونریزي و همگی میوهنگریم. وگرنه سراسر تارمی

1را چه نیازي بجنگ و خونریزي میباشد؟!.آدمی 

) آریستیدیس و هانیبال3ـ5

ستوده و گفتیم :ترین خوي آدمی را گرانمایه» راستی پرستی« چون در گفتگو از خویهاي پاك 

)406340ـ (1



کسرويمسوبخش تاریخ و پندهایش

129

...» ... ازآنِ آریسـتیدیس اسـت   2ي خطابسـت و زاده1ابیطالب و پسر قحافهاین خوي ازآنِ امام علی ابن « 

پرسند آریستیدیس که بوده؟.. کسانی می

گوییم : آریستیدیس یکی از مردان یونان باستان بوده که در زمان داریوش پادشـاه هخامنشـی و   می

زیسته.جانشین او خشایارشا می

اال گرفته و خویهاي ستوده رواج یافته. یکی از آنها ایم : گاهی در جهان خردها ببارها گفته

گـري روي  در میان یونانیان در همان زمانها بوده. دیگري در میان رومیان در زمـان جمهـوري  

در اروپـا در  پیش آمـده. چهـارمی   در میان مسلمانان در قرنهاي نخست اسالمی داده. سومی

کنـیم و  ت ما در نگارشـهاي خـود از اینهـا یـاد مـی     . از اینجاسقرنهاي هفدهم و هجدهم انجام گرفته

آوریم. کسانی اگر تاریخ این چهار دوره را بخوانند خواهنـد دیـد چـه مـردان بخـرد و      همیشه گواهیها می

پاکنهادي در میان بوده و معنی پیشرفت و برتري جهان را خواهند فهمید.

ما اینجا تنها به یک کـار او بسـنده   اش بسیار است وسرگذشت آریستیدیس دراز و کارهاي پاکدالنه

انـد. در  ] را بسیاري از خوانندگان شنیده و داستان آن را دانستهMarathonنماییم : نام جنگ ماراثون[=می

نامند. زیرا هـر  می3»سنگهاي سرپیچ تاریخ« کتابهاي اروپایی یک رشته از جنگها را فهرست کرده آنها را 

هایی درپی داشته که تاریخ را از راه خود برگردانیده و آن را براه دیگري انداخته. یکـی  یکی چندان نتیجه

ي یونانیـان شـد آنـان را    اي که در ایـن جنـگ بهـره   شمارند. زیرا فیروزياز آنها این جنگ ماراثون را می

ي فیروزیهاي دیگر گردید.لیر گردانید و مایهبایستادگی در برابر پادشاهان نیرومند هخامنشی د

ي یکم خلیفهـ ابوبکر1
ي دوم ـ عمر خلیفه2
باشد. باشد که ) میDecisive Battles of the World» (جنگهاي قطعی« ـ یکی از نامگزاریهاي اروپاییان براي این گونه جنگها 3
ي همین نامگزاریست. برگردانیده» سنگهاي سرپیچ تاریخ« 
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خواهیم گفتن اینست که آتنیـان هـر سـاله ده    داستان جنگ را در جاي دیگري بخوانید. ما آنچه می

و دیگـري  1گزیدند. در آن سال هم ده تن را برگزیدند که یکـی از ایشـان ملتیـادیس   تن را بسرداري برمی

گرفتند. ي سرداري و فرماندهی را بدست میتن بنوبت رشتهبود. ده3ثمستوکلیسو سومی 2آریستیدیس

رفت. آتنیان از روي قانون ناگزیر بودنـد ده  ولی میان ایشان ملتیادیس از همه کاردانتر و دلیرتر بشمار می

تن را برگزینند. ولی سود آتن در این بود که جنگ با دست تواناي ملتیادیس انجام گیرد. ایـن بـود روزي   

ه آریستیدیس رسید پاکدالنه نوبت خود را به ملتیادیس واگزاشت و خویشتن در زیـر دسـت او   که نوبت ب

پژوهی او باعث شد که دیگران نیـز همگـی نوبـت خـود را بـه ملتیـادیس       بسپاهیگري ایستاد. این راستی

برابر کهتري نمودن درنویسد : آریستیدیس با این کار خود بهمگی فهمانید کـه  می4واگزاردند. پلوتارخ

مردان بزرگ و کاردان نه تنها از ارج کسی نکاهد بلکه خردمندي و پاکدلی او را نشان داده بـر  

را از میـان سـرداران آتـن برداشـته     نویسد : آریستیدیس با این رفتار خود همچشمی میارجش افزاید.

دسـت و بـال گشـاده    ي اختیار را بدست ملتیادیس سپارند و او را به هـر کـاري  همه را واداشت که رشته

گردانند.

انگیز یونانیـان  پرستی یکی از مردان تاریخی یونان. کسانی که پیشرفت شگفتي راستیاینست نمونه

خوییهـاي مـردان یونـانی را    باشند اینگونه ستودهاند و در جستجوي راز آن میباستان را در کتابها خوانده

کوچک آن کارهـاي بـزرگ تـاریخی را انجـام     يبا این خویها بود که یک تودهفراموش نسـازند.  

دادند.

Miltiadesیا Meltiadesـ 1

AristeidesیاAristidesـ 2

Themistoclesـ 3

Plutarchـ4
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خویی را نشان دادیم آنجا زیان بـدخویی را  یک گواهی نیز از تاریخ کارتاژ یاد کنیم. اینجا سود ستوده

اند. شاید از جنگهاي تـاریخی روم  باز نماییم. شاید بیشتر خوانندگان نام هانیبال سردار کارتاژي را شنیده

د.و کارتاژ آگاهی دارن

دو دولت نیرومند یکی در شمال دریـاي سـفید در ایتالیـا (دولـت روم) و دیگـري در جنـوب آن در       

در خشکی و دریا رزمهـاي بـس سـختی    1ي افریقا (دولت کارتاژ) باهم درافتادند و بیست و سه سالکناره

شـت و  باهم کردند. چندین بار روم شکست یافت و گزند بس سـختی دیـد. چنـدین بـار کارتـاژ زبـون گ      

گویند پانصد کشتی از کارتاژ و هفتصد کشتی از روم در جنگها نـابود گردیـد. از   زیانهاي بزرگی یافت. می

رفت. و سـرانجام  سپاهیان چندان کشته شد که شمار نداشت. بیست و سه سال بدینسان جنگ پیش می

هـایی کـه در   ا و دیگر جزیـره کارتاژیان از پا افتادند و ناگزیر شده آشتی خواستند و پیمان نهادند سیسیلی

دست داشتند به روم باز گزارند و تاوان جنگ را نیز پردازند. اینها را انجام دادند و چنان ناتوان افتادند که 

دیگر امید برخاستن نداشتند.

دانست دیگر کارتـاژ را  این زبونی را بر خود هموار نساخت و چون می2سردار غیرتمندي بنام هاملگار

ي گذشته را از روم باز خواستن در دسترس نخواهـد  ختن و با روم در دریا جنگ کردن و کینهکشتیها سا

بود ، دوراندیشانه راه دیگري پیش گرفت.

در آن زمان خاك اسپانیا و فرانسه در دست مردمان کنونی نبود. مردمانی کـه در آن زمـان در آنجـا    

بودند. هاملقار از دریا گذشته باسپانیا دست یافت و 3نشیمن داشتند دلیر و جنگجو ولی پراکنده و دژآگاه

کم نیرو اندوزد و بآبادي شهرها کوشد. نُه سال در این راه برآن شد که از مردان آنجا سپاه پدید آورد و کم

پیش از میالد  241ـ First Punic War«264«ـ جنگهاي1
Hamilcar Barcaـ 2

، وحشی  نادیده و ناتراشیده باشدـ کسی که آگاهیهایش ناراست و خود فرهنگ 3
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رشته را دنبـال و هشـت سـال نیـز او کوشـید. و چـون       1کوشید. و چون درگذشت داماد او هاسدروبالمی

یبال (پسر هاملقار) افتاد. تا این زمان پیشرفت بسـیار در کـار اسـپانیا رخ داده    درگذشت رشته بدست هان

تر شده بودند. هانیبال خواست آرزوي دیـرین پـدر خـویش را بکـار     آزمودهشهرها آبادتر و سپاهیان جنگ

آن روز بندد و از روم کینه خواهد و برآن شد از راه خشکی از شمال اسپانیا بایتالیا تازد. چنین کـاري تـا   

دانند از اسپانیا تا ایتالیا از راه خشکی دو رشـته کوهسـتان بسـی    ي کسی نیامده بود. آنان که میباندیشه

سخت و بلند (پیرینه و آلپ) در میان است و اینها در آن زمان نشیمن مردمان جنگجویی بـوده دشـواري   

شناسند.  کار هانیبال را می

پیش از میالد با نود هزار پیاده و دوازه هزار سـواره  218ال ها ننگریست و در سولی هانیبال بسختی

و سی و هفت فیل از اسپانیا روانه گردید ولی چند ماه کشید تا خود را بشـمال ایتالیـا رسـانید و در ایـن     

هنگام بیش از بیست هزار پیاده و ششهزار سواره و هفت فیـل نمانـده و همگـی از گزنـد راه و جنـگ بـا       

هانیبـال خـود را نباخـت و از آهنـگ خـود بازنگشـت و از       گران نابود شده بود. با اینهمه نشینان و دیکوه

هاي آلپ نشیمن داشتند و از دولت روم آزرده بودند سپاهیان تازه بسیج ي کوهکه در دامنه2مردمان گال

ت و هـر بـار   کرد. رومیان لشکر بجلو او فرستادند. هانیبال سه بار پیاپی رومیان را در میدان جنگ شکسـ 

انبوهی را از ایشان کشت.

رومیان چنین روزي را ندیده بودند. کسی بدینسان روم را زبون نسـاخته بـود. پـس از آن چیرگیهـا     

هانیبال بر سراسر شمال ایتالیا دست یافت و راه پایتخت بروي سپاه او باز گردید. رومیان چشم براه بودند 

ي جنـوب ایتالیـا   کنند. لیکن هانیبال بر سر آن شهر نرفت و روانـه پایتخت دیدار يکه او را بیرون دروازه

Hasdrubalـ 1

Gaulـ 2
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تـري  گردید باین آهنگ که شهرهاي جنوبی را بر روم بشوراند. رومیان ناگزیر شـدند بکوششـهاي سـخت   

را از بزرگـان بـدیکتاتوري   نـامی 1برخیزند و بدانسان که در زمانهاي گرفتاري و دشواري کردندي فابیوس

ر را بدست او دادند. فابیوس جنگ روبرو را با هانیبـال روا نشـمرد و آن را کـار بیمنـاکی     گماردند و اختیا

دانست و یک سال که رشته را در دست داشت از دور و کنار با هانیبال آورد کرد. رومیان ایـن رفتـار او را   

سپاه در دشت با هشتاد هزار216نپسندیدند و رشته را بدست دو قونسول دیگر سپردند و اینان در سال 

ي ي شـیوه کـه در سـایه  3با هانیبال روبرو شدند. هانیبال از چند تن سرداران بنام تـاریخ اسـت  2»کان« 

آمدنـد و اینسـت در   هاي انبوهی چیره درمیي اندکی بر دستهبردند همیشه با دستهاي که بکار میرزمی

نماییهاي هانیبال این جنـگ کـان بـود.    شود. یکی از هنرتاریخ سپاهیگري همیشه نامهاي ایشان برده می

از درازاي صـفها کاسـته بـر    ي سپاه او کمتر ازآن رومیان بود چون سـردار رومـی  زیرا در جایی که شماره

هانیبال از خطاي او استفاده کرده با یک جنبش استادانه که به سپاه خود داد رومیان را ژرفاي آن افزوده 

نویسند در اندك زمانی هفتاد نسان بر آنان چیره درآمد و چنانکه میاز چپ و راست گرد فرو گرفت و بدی

هزار تن از ایشان را بخاك انداخت با اینکه از لشکر خود او بیش از هزار تن کشته نشد. در ایـن شکسـت   

هفتاد تن از نمایندگان سناتوس و گروهی از بزرگان روم و یکی از دو قونسول نیز کشته گردید.

آمیز پندارند و آن را بآسانی باور ندارند. ولی تاریخ روم در این زمان داستان را گزافهشاید کسانی این

داریم بسیار روشن است و جنگهاي هانیبال و هنرنماییهاي او را خود تاریخنگاران رومـی  که ما گفتگو می

هـر زمـان شـاهکار    ي این داستان همزبانند. چنانکه گفتـیم هانیبـال در جنگهـا    اند و همگی دربارهنوشته

آنکـه سـپاه   انـداخت بـی  ي آن استادیها بود که بدینسان دشمن را از پا میداد و در سایهدیگري نشان می

Fabiusـ 1

Canneیا Cannaeـ (اصل : گان) ، 2

(ك)ـ از این سرداران است ناپلیون یکم امپراتور فرانسه و نادرشاه افشار3
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ـ  خود او گزند بسیاري بیند. (چنانکه همین رفتار را در جنگ زاما سردار رومی رو در برابر هانیبال کـرد و ب

چیره درآمد و ما آن را یاد خواهیم کرد).

ه شاهکاریها از سرداران در تاریخ فراوان رخ داده و در تاریخ ایـران نیـز از آنگونـه پیشـامدها     از اینگون

ي همین جنگ هانیبال در کان و هنرنمایی او در تاریخ ایران جنگ نادرشـاه افشـار بـا    بسیار است. ماننده

نگشـا داسـتان آن را   باشد که میـرزا مهـدیخان در جها  عبداهللا پاشا سر عسکر عثمانی در بیرون ایروان می

ي بسیار روشن نوشته است. در این جنگ سر عسکر هفتاد هزار سـواره و پنجـاه هـزار پیـاده بـا توپخانـه      

چی آورده اسـت کـه   بزرگی همراه داشت. این شمارش را میرزا مهدیخان از روي دفتر محمد آقاي ذخیره

وان جـاي داشـتند و روز جنـگ    هاي سپاه تـرك کـه در ایـر   جاي هیچگونه گمان نیست. گذشته از دسته

بآهنگ یاري با سر عسکر از آنجا بیرون آمدند.

انگیزي نیز دید و چون بامداد ي میرزامهدیخان خواب بیمنادرشاه شبانه سخت بیمناك بود و بنوشته

ي دشمن و نیرومندي آنان را باز نمود و سفارش کـرد کـه در   دمید سران لشکر را خواسته انبوهی شماره

باشـد. نـادر بیهـوده    ي ترکان و نیرومندي آنان میتی ننمایند. اینها نیز دلیل بر فزونی شمارهکوشش سس

بیم نکردي و بیهوده سرکردگان را پیش خود نخواندي و سفارش نکردي.

با اینهمه نادرشاه همگی سپاه خود را بکار وانداشته تنها پانزده هزار سـوار دلیـر ورزیـده را از ایشـان     

ي که بکار برد بـا ایـن دسـته   ي رزمیي شیوهیشتن در جلو آنان به نبرد پرداخت و در سایهبرگزیده و خو

ي دشمن را بدست آورده و آن سپاه انبوه را درهم شکسـت. خـود سرعسـکر بـا انبـوهی از      اندك توپخانه

ار ي بکـ ي دلیري و فزونی کوشـش بلکـه در نتیجـه   سپاهیان کشته گردیدند. پیداست که این نه در سایه

ي پشتگرمیش باین هنرهاي خود بود و اگر یک جنگ او را با بوده است. نادر همهبردن یک شاهکار رزمی 

ها بردي.پاشا که بشکست نادر انجامید کنار بگزاریم همیشه از آن هنر خود بهرهعثمان
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شکسـت  بسخن خود بازگردیم. هانیبال در چهار جنگ پیاپی لگیونهاي جنگ آزموده و جانباز روم را

و پس از فیروزي آخري در جنگ کان سراسر جنوب ایتالیا بدست او افتاد که به هر سو رو آوردي کسـی  

از شهرها با او از در همدستی درآمدند و به روم نافرمـانی نمودنـد. از جملـه    ايبجلوگیري نپرداختی. پاره

این رفتار را کرد.1شهر کاپوا

روم چنین گزندي را هرگز ندیده بود و هرگاه مردم دیگـري بـودي بیکبـار از پـا افتـادي و نومیدانـه       

لیکن رومیان سختی را هرچه بزرگتـر دیدنـد   درهاي پایتخت را بر روي دشمن فیروزمند بگشادي. 

یبال یکی از بزرگترین پیشامدهاي دولت روم این پیشامد است. هانپافشاري و مردانگی بیشتر کردند.

اند.و رومیان هر یکی شایستگیهاي خود را بجهان نشان داده

رسـانید. کارتـاژ   گزاشت و هر زمان گزند دیگري به رومیان میهانیبال همچنان در خاك روم روز می

رفت که کـین کهـن را بازجویـد.    ایستاد و امید بسیاري میدوباره پا گرفته با دشمن دیرین خود برابر می

داشت و نیازمند بود که کارتاژ بپشتیبانی او برخیزد و با سـپاه  2هار خاك دشمن دربایستلیکن هانیبال د

و پول و خواربار و افزار جنگ باو یاري کند. بارها این خواهش را از سناي کارتاژ کرد و بـاور نکردنـی بـود    

ي که با جانفشانیهاي که کارتاژ پشتیبانی و یاوري از چنان سردار غیرتمندي دریغ گوید ـ سردار گردنفراز 

ساخت.  ي خود کارتاژ از مرگ رها میمردانه

داران روانهاشان بیمار و همه بدرد خودخواهی و ولی در کارتاژ خویهاي ناپاك بود. انبوهی از سررشته

بهـره  خاستی و جز گمنامی نهادانی که از دست خودشان کاري برنمیرشک گرفتار بودند یک دسته پست

ب و روز در آتـش رشـک   تافتندي و شـ داشتندي دلیریهاي هانیبال و نامداري او را بر نمیاز زندگانی نمی

Capuaـ 1

مایحتاج  ـ 2



کسرويمسوبخش تاریخ و پندهایش

136

ي گفتند و هر زمـان ببهانـه  سوختندي. اینان بخواهشهاي هانیبال ارج نگزارده دستگیري ازو دریغ میمی

یازیدند.دیگري دست می

در برابر رومیان غیرتمند و پاکدامن سزاوار اي بایستی نابود شود. چنین مردمی چنین توده

بگردن گیرند هاملقار و هاسدروبال و هانیبال بیهوده آزادي نبودند. بایستی یوغ بندگی آنان را

کوشیدند.می

باري هانیبال چون از یاوري همشهریان خود نومید شد باز شکست بخود راه نداده دربایستهاي سـپاه  

را از اسپانیا بیاري خود خواند و با آنکـه چنـان   1را از یونانیان و خود ایتالیا بسیج کرد. برادرش هاسدروبال

ر جوان و دلیري را در جنگها از دست داد باز از پاي ننشست و از خاك روم بیرون نرفت تا کـار بآنجـا   براد

کشید که رومیان نیز بخاك کارتاژ تاختند و جنگ را بافریقا انداختند. در این هنگام بود کـه کارتـاژ بیـاد    

سال در ایتالیا بسر کرده بـود از آنجـا   هانیبال افتاد و او را بیاري خود خواند. هانیبال پس از آنکه ده و اند 

روي 3در دشت زامـا سردار رومی 2ي او و اسکپیوبیرون رفت. در آفریقا نیز یک جنگ بزرگ دیگري میانه

داد و در این جنگ براي نخستین بار هانیبال شکست یافت و بیست هزار تن از سپاه او کشته گردید. این 

اي کـه اسـکپیو در ایـن رزم نمـود و بـر      خ بشمار است و استاديجنگ نیز یکی از پیشامدهاي بزرگ تاری

شود.همچون هانیبالی چیره درآمد در تاریخهاي سپاهیگري یاد کرده می

کارتاژیان با همین شکست ناچار شدند از رم آشتی خواهند و این بار سراسر آزادي خـود را از دسـت   

ریقا داشتند چشم پوشند و آن را با فیلهاي جنگی ي خاکی که در بیرون افداده بگردن گرفتند که از همه

ان بود.  ـ یکی از برادران هانیبال همنام دامادش1
Scipioـ 2

Zamaـ3
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دسـتور از روم بـا دشـمنی بجنـگ برنخیزنـد و بتـاوان       و کشتیهاي خود به روم واگزارند و از آن پس بـی 

جنگهاي گذشته تا پنجاه سال دیگر ساالنه پول گزافـی پردازنـد. بدینسـان کارتـاژ خـود را دسـت بسـته        

اي نماینـدگان  رفت پارهبسیج کردن بخش نخست تاوان گفتگو میي بدشمن سپرد. و چون در سنا درباره

ي بلنـدي کـرد.   باریدند. هانیبال که هم در آنجـا بـود ناگهـان خنـده    گریستند و اشکها از دیدگان میمی

کارتاژیان در شگفت شدند و کسانی زبان بنکوهش باز نمودند.

تر و بدتر خواهیم دید من آینده از این سختاین اندوه اندکی از بسیار است. در« هانیبال پاسخ داد : 

دیدم و بارها از دیده اشک باریدم. ولـی شـما   آن روزي که در خاك ایتالیا بودم این بدبختی را با دیده می

...».  خندم ام اینک امروز میهاي مرا باور کردن نخواستید و من چون آن روز بسیار گریستهگفته

خن با بدرفتاریهایی که با وي کـرده بودنـد داشـت و آن پسـتیها و     پیداست که مرد غیرتمند روي س

کرد.نمود و خود کار بسیار بجایی مینادانیهاي آن مشتی بیماردالن را یادآوري می

توانند بـدیگران نیـز   اي که در آن پستنهادان فراوان گردند و خودشان که کاري نمیتوده

جاي ارجشناسی و یاوري سختگیریها کنند رسـد  میدان ندهند و با مردان جانفشان و کاردان ب

ي تلخ آن ناپاکخوییها را چشند و خود را گرفتار کیفر یابند.روزي که میوه

یابند اینگونه داستانهاي تاریخی را بخوانند و نیک ي آن را درنمیخویی و نتیجهآنان که معنی ستوده

دارد. در روزهاي خوشی چندان نمیخویی یکان یکان آن نگه یک توده را جز ستودهبیندیشـند.  

ي بـدخوي  ي آلـوده ارجی و پسـتی یـک تـوده   پدیدار نباشد ولی در روز سختی است که بی

شناخته گردد.
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1از اینگونه داستانها در تاریخ فراوانست. در تاریخ ایران چندین داستان بزرگ از اینگونه پدیدار است.

ي نیک و بد گزاشت) باید جدایی میانه3ـ6

ي نیـک و بـد بسـیار    گزاري میانـه ي ایران همینست که حس فرقانگیزي در تودهی از حاالت غمیک

ي بدبخت بیمار است و حس زندگانی در آن کمتـر  ضعیف گردیده ، و این یکی از عالماتست که این توده

گردیده.

م بـا آنکـه   انـد و مـرد  بینیم کسانی بـاین کشـور خیانـت کـرده و از راه خیانـت پـول اندوختـه       ما می

شناسند باز با آنان آمد و شد دارند در مجالس راهشان میدهند.  سیاهکاریهاي آنان را می

ه از پایتخـت  از پادشاهی کناره گرفتـ اوکه همینکهشودیاد می[در اینجا از چاپلوسان زمان رضاشاه

افسران ارتش در پیشامدهاي خیانت برخی ترس و بدگویی ازو آغاز کردند و نیز داستانهایی از بیرون رفت

].آیدبمیان می1320شهریور

یک چنین خیانت آشکاري از یک مـأمور دولتـی سـر زده ، و ایـن بـدتر کـه مـردم نیـز بخاموشـی          

اند و در برابر چنین زشتکاري جز بیپروایی از خود نشان نمیدهند.گراییده

ام اسـپارت و آتـن و یونـان باسـتان را     من ناگزیرم در اینجا بیک داستان تاریخی پردازم. خوانندگان ن

آوریست که اند ، این خود یک داستان شگفتشنیده و داستان جنگهاي آنان را با دولت هخامنشی دانسته

یک کشور کوچکی در یونان با دولت جهانگیر بزرگی همچون دولت هخامنشی جنگ کـرد و در برابـر آن   

ي زنـدگانی  اري از دانشمندان را واداشته که دربارهایستادگی توانست. این داستان چون شگفت است بسی

یونانیان باستان رسیدگی و جستجوي بسیاري کنند و راز این فیروزي را بدسـت آورنـد. اینسـت در اروپـا     

)410633(ـ 1
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ي تاریخ یونان و قانونهاي یونانی و اخالق و عادات مـردم آنجـا نوشـته شـده و     تاکنون هزارها کتاب درباره

ارها و رفتارهاي یونانیان دستور و سرمشق اروپاییان میباشد.رویهمرفته بسیاري از ک

آورم تـا دانسـته   اینک من در اینجا رفتاري را که در اسپارت با گریختگان از جنگ کرده میشده مـی 

اند.هاي زنده با بدکاران چه رفتاري میکردهشود توده

شـه در جنگهـا فیـروز    اسپارت یک شهري بود ولی خود کشوري شـمرده میشـد و سـپاهیان او همی   

پنداشته میشدند و علت این ، گذشته از دیگر موجبات ، » ناپذیرسپاهیان شکست« درآمدندي تا آنجا که 

ي گریختگان از جنگ داشت ـ زیرا از روي قانون اسپارت کسی کـه   اي بود که قانون دربارهآن سختگیري

دم او را سخت خوار میگرفتند. دختـر دادن  گریخت از بسیاري از حقوق قانونی محروم بود. مراز جنگ می

باو و دختر گرفتن ازو ننگ شمرده میشد. اگر کسی در کوچه باو برمیخورد از روي قانون حق داشـت او را  

بزند و آزار دریغ نگوید ، و او حق دفاع از خود نداشت. میبایست خود را نشوید و پاکیزه نباشد و رختهاي 

از ریش خود را تراشیده و نیمی هاي رنگارنگ ناجور زند و نیمی خود وصلههاي خوب دربر نکند ، و بجامه

ي را بازگزارد تا شناخته باشد و هرکس بتواند کینه از او جویـد. ایـن بـود دسـتور قـانون اسـپارت دربـاره       

ي خود بسنجید.گریختگان از جنگ. کنون شما این را با حال توده

م : در یونان هر شهري استقالل داشت و حکومت باین معنـی  از اسپارتیان یک داستان دیگري بنویس

گوییم و در سراسر کشور یک حکومتی برپاست نزد یونانیان شـناخته نبـوده. در میـان آن    که ما امروز می

شهرها آتن و اسپارت از دیگران بزرگتر بود و هر کدام بیک رشته شهرها نفوذ داشت و چنانکه گفتیم این 

اري از خود نشـان داده و بـا دولتـی همچـون دولـت هخامنشـی جنـگ کردنـد و         دو شهر شایستگی بسی

ایستادگی نمودند.

ي یونان را در دست داشتند. ولی چون با یکدیگر بجنـگ  ي اختیار همهتا سالیانی این دو شهر رشته
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و دشمنی برخاستند و سی سال کمابیش کشاکش و خونریزي در میـان آنـان میرفـت در نتیجـه هـر دو      

سر برافراشت که با اسپارت بدشـمنی سـختی   1ان افتادند. و در این میان یک شهر دیگري بنام ثبیسناتو

برخاست.

پادشـاه آنجـا بـود کـه خـود یکـی از       2ي اختیار در دست آکیسیالوسدر اسپارت در این زمان رشته

ن شکسـت بـاو   ي اسپارت با چنین سرداري گمـا آزموده و بنام شمرده میشد. سپاه ورزیدهسرداران جنگ

ي ایـن اختـراع   سـایه بندیهاي جنگی داده و درسردار ثبیس تغییراتی در صف3نمیرفت ولی اپامینونداس

ي شهرت او در سراسر یونان گردید.جنگی خود بسپاه اسپارت چیره درآمده آنان را بشکست ، و این مایه

بـر سـر شـهر آمـد ، و ایـن      شکست اسپارت بر آن گران بسر آمد. زیرا اپامینونداس لشـکر برداشـته  

نخستین بار بود که زنان اسپارت دشمن را در کنار شهر خـود میدیدنـد ، و آنچـه تـرس آنـان را بیشـتر       

دیـوار و مـانع در برابـر دشـمن     کرد این بـود کـه اسـپارت بـارویی در دور خـود نداشـت و شـهر بـی        می

شـماردند بـه بـارویی در دور شـهر     یر میناپذایستاد. اسپارتیان از غروري که داشتند و خود را شکستمی

خود نیاز ندیده و نکشیده بودند.

تیان جانبازانه میکوشـیدند و از ایـن کوچـه بـآن     رباري ثبیسیان هجوم آوردند و جنگ درگرفت. اسپا

ي دلیـري و از  کوچه دویده دشمن را بیرون میراندند. آکیسیالوس خود کوشش بسیار میکرد و در نتیجـه 

و زیردستانش ثبیسیان کاري نتوانسته و از شهر بیرون رفتند.جانگذشتگی او 

زره و سپر بلکه بـا تـن   از جوانان نه تنها بیدر این جنگ یک داستان شگفتی رخ داد : اساداس نامی

ي آن زمان روغن بـتن مالیـده و در خانـه    نیمه لخت جنگ کرد و دلیریها از خود نشان داد : چه او بشیوه

Thebesـ 1

Agesilausـ 2

Epaminondasـ 3
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ناگهان هیاهوي جنگ برخاست. اساداس نایستاده با همـان حـال شمشـیر بیـک دسـت و      نشسته بود که 

اي بدست دیگر گرفته بیباك و بیم بیرون شتافت و از گرد راه بجنگ پرداخت که هـر کـه را میدیـد    نیزه

اش فرو میبرد. بدینسان دلیریها از خود نشان داد و این شـگفت  نواخت یا نیزه بسینهشمشیر بر سرش می

برنداشت.هیچ زخمی که

این یا از آن جهت بود که خدایان به نوجوانی و دلیري او بخشودند و نگهـداري  « نویسد : پلوتارخ می

بود دشـمنان زیبـایی او را دیـده و از    جوان خوشروي و نیک اندامی نمودند و یا از این جهت که چون تازه

». نمودندسپریش در شگفت شده از زخم زدن خودداريآن لختی و بی

بپاداش آن دلیري تاجی از گل بـاو دادنـد. ولـی در همـان    1ایفورانپس از پایان جنگ « نویسد : می

».زره بجنگ شتافته هزار درهم جریمه ازو گرفتندهنگام بگناه اینکه بی

پـاداش  هاي آخریسـت. یـک تـن جـوانی چـون جانبـازي کـرده کـار او را بـی         گواه سخن این جمله

یک تاج گلی که براي گردان (قهرمانان) میدادند باو میدهند. ولی از آنسوي چـون قـانون را   گزارند ونمی

پوشـند. چـون   زره بجنگ برخاسته بود این گناهش را فراموش نکرده از کیفرش چشـم نمـی  شکسته و بی

اي بودند خواستم این یک داستان را هم از آنان بگواهی آورم.ي زندهگفتیم یک توده

ي خود را با این بسنجید. رفتاري را که در ایـن تـوده بـا نیکوکـاران و بـدکاران      حال تودهکنون شما 

میشود بیاد آورید و با این داستان در ترازو گزارید. آنان چکار میکردند و در این توده چه کار میکنند.

دیگري. از مردم و رفتار آنـان  در اینجا نمیخواهم از دولت و رفتار او با بدکاران سخن رانم. آن بماند بگفتار 

با بدکرداران پرسش میکنم. این خود توده است که حـس نفـرت از بـدیها و خشـنودي از نیکیهـا را فرامـوش       

نماید.بینیم سخت بیمار است و همچون یک مرده پرواي نیک و بد نمیساخته. این توده است که می

، راهبران اسپارت (جز پادشاه) Ephorـ 1
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ه در پیشـامد شـهریور گریختـه بودنـد سـخن      که ما از خائنان و از کسانی کپرچمدر چند شماره از 

اینها باعث میشود که از نـان خـوردن   « بینیم کسانی آمده وساطت میکنند و چنین میگویند : راندیم می

یک توده باید نابود گردد و بزیر دست بیگانگان بیفتد براي آنکه یک مشت خائن نان بخورند.». بیفتند

دانند. در بیـرون چنـین دیـده    معنی درست هیچ چیز را نمیبینیم این بدبختان در اینجاست که می

فهمنـد ولـی چـون    میشود که اینان چشم دارند و گوش دارند و فهم دارند و خرد دارند و همه چیز را می

انـد و گـیج و سـرگردان زنـدگی     بینیم بیچارگان فهم و خرد خود را باختـه آید میپاي آزمایش بمیان می

میکنند.

یـک  دانند که کارهاي دولتی براي نان خوردن نیست بـراي انجـام وظیفـه اسـت.     بدبختان این نمی

سرهنگ یا سرتیپ را میگیرند نه براي آنکه نان خورد بلکه بـراي اینکـه کشـور را از دزدان و    

ي کارهـاي  راهزنان و از دشمنان بیگانه نگه دارد و اگر نیاز افتاد جان خود را دریغ نگوید. همه

هیچیکی براي نان خوردن نیست. آن حقوقی که بکارکنان دولت میدهند دولتی چنین است و

ها باشند.براي اینست که گرسنه نمانند نه آنکه تنها درپی این حقوق و دیگر استفاده

ي بسـیاري از مـردم   کردیم. این عقیدهاگر این سخن را از یک کس و دو کس شنیده بودیم پروا نمی

اً در ایران هر کاري جز براي پول درآوردن و نان خوردن نیست.اساساست و شما چون نگاه کنید 

شمارد و بمردم پند میدهد آن را یک شغلی واعظ که خود را رهنما میکارهاي دولتی بمانـد.  

شمارند نویسان که خود را مربیان توده میبراي خود گرفته و تنها درپی دخل میباشد. روزنامه

باشند.خواهند و جز دربند پول نمیرا نمیهاي خودفروش روزنامهجز فزونیِ

نمایندگی در مجلس یک کسبی گردیده و تنها براي ماهانه داوطلب نماینـدگی میشـوند.   
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نیز سرایت کرده. مردك تاریخ مینویسد براي آنکه ایـن و  آن را خشـنود   بلکه بمسائل علمی

ش آنسـت کـه از فـروش آن    گرداند و پول درآورد. کتابی بنام اخالق مینویسد و تنها مقصـود 

1استفاده برد. ...

خداشناسیپرستی و ) بت3ـ7

پیشـرفت در دانـش و آیـین    يورید. یونانیان با همـه اي باستان و گمراهیهاي آنان را یاد بیهاه. تود..

دین گرفتار پندارهاي بس زشتی گردیده و بارهاي سنگینی بـدوش خـود برداشـته    يدر زمینه،زندگانی

بودند : خدایان بیشماري از پندار خود تراشیده همواره بایستی درپی خشنودي آنان باشند و از خشمشان 

خود بلرزند. هر زمان بایستی قربانیها سر ببرند و در پرستشـگاه بویهـاي خـوش دود کننـد. اگـر بـاده      بر

بهره نگردانیده ساغري بنام ایشان بزمین بریزند. اگر بجنگـی میرونـد نخسـت از    گساردند خدایان را بیمی

خدایان دستور خواهند و چون فیروز برگشتند سهم بزرگـی از مـال تـاراج را بخـدایان بخشـند. دختـران       

ز کینـه و رشـک   دوشیزه را به پرستاري خدایان برگمارده در پرستشـگاهها زنـده بگـور سـازند. همیشـه ا     

خدایان بیمناك زیسته از هر پیشامدي فال بد گیرند.

خداشناسی آنان داریم که بهترین نمونه از گمراهی و يما داستانهایی در تاریخ یونان و روم در زمینه

ي دیگر بودند. در جنگهـاي  هاهباشد. با آنکه یونانیان و رومیان بسیار بهتر از تودمیي آدمیهاهنادانی تود

کـه  ي بس سترگ تاریخ باسـتان میباشـد در رزم پالتـاي بهنگـامی    هاهونانیان که از حادثیهخامنشیان با 

یونانیان صف بسته از آنسوي سوارگان ایرانی آماده ایستاده بودنـد پااوسـانیاس سـردار یونـانی بایسـتی از      

فند پشـت سـر   خدایان دستور گرفته سپس فرمان جنگ دهد و این بود که بدستیاري یـک کـاهن گوسـ   

)39و 38هاي پرچم روزانه شماره(ـ 1
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هـا هدستور خـدایان را دریابـد ولـی رود   هاهدرید تا از چگونگی رودمیگوسفند سر بریده شکمهاي آنها را

مخالف مقصود درآمده خدایان دستور جنگ نمیدادند. در این میان سوارگان ایران پیـاپی تاخـت آورده از   

تا پس از قربانیهاي فراوان خشـم خـدایان   آنکه اینان دستی باز کنند. خستند بیکشتند و مییونانیان می

فرونشسته دستور جنگ و ستیز را دادند!

ر تا نزدیکی کشـور او بـرد   کلششداستان کریسوس پادشاه ساردیس را هرکس شنیده که چون کور

» آپولـو « کریسوس دودل بود که آیا جنگ کند و یا از راه دوستی و آشتی درآیـد کسـانی را فرسـتاده از    

ونان شور خواست. خدا دستور جنگ داد. ولی چون کریسوس با کورش رزم کـرد شکسـت   خداي بزرگ ی

یافته سراسر کشور را از دست داد بلکه خویشتن دستگیر افتاده تا بدم پرتگاه مرگ رفت.

گویانی جهان گردیده و یاوهيکه هوش و زیرکی او شهره[= اسکندر ، که لفظ غلطی است]لکساندرآ

ا بگشاد براي آنکـه پرستشـگاه آمـون را    راین مرد چون مصراند هپیغمبري رسانیديرجهدر ایران او را بد

پیمـود کـه اگـر    [= لیبی]دیدار نموده از آن خدا دستورها گیرد راه بس بیمناك و دوري را تا بیابان لیبوا

مینمودند نجه بدرود زندگیکتندبادي درمیگرفت خود او و همراهانش همگی زیر ریگ مانده با بدترین ش

نجه را دریافتـه بـدرود زنـدگی گفتـه بودنـد. ایـن       کیش از آن پنجاه هزار سپاه کنبوجیا این شـ پچنانکه 

آلکساندر هم ارمغانهاي بس گرانبهـا  .نجا رسید آمون او را فرزند خود خوانداشگفتتر که آلکساندر چون بد

بخدا و کاهنانش پیش کشید.

دانشمندان یونانی که بکار برخاستند و بگمـان  انبوه اسـت.  ياز گمراهیهاي تودهاي هاینها نمون

و » عقول عشره« يآیا از افسانهخود فلسفه بنیاد نهادند باید گفت گمراهی را ده برابر گردانیدند.

بافیهاي بیجا آن فلسفهيتوان گفت تا امروز ملیونها مغز فرسودهمیمانندهاي آن چه گره از کار گشادند؟!

مده است.از گمراهی و نادانی نتیجه بدست نیگردیده و ج
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ایرانیان باستان را میدانیم که خدایانی بنام مهر و ناهید و شـهریور و تیـر و ماننـد آن از پنـدار خـود      

پدید آورده قرنها گرفتار آن بودند. در هر شهري پرستشگاهها برپـا کـرده روزانـه بایسـتی هرکسـی چنـد       

در گرداند. نیز میدانیم کسانی از ایشان آتش را که هرگز فرقی با دیگـر  ساعت از عمر خود را در این راه ه

چیزها ندارد درخور پرستش دانسته همیشه آن را افروخته میداشتند و رنجهاي بسیار در این باره بر خود 

نمودند.میرانی در آن خودداريآب دریا با آن فراوانی از کشتیهموار مینمودند. همچنین 

ي دیگـر گفتگـو   هاهي برگزیده بودند و پیشرفتها در کار زندگانی داشتند. اگر از تودهاهدهنوز اینها تو

یی از آنان فرزنـدان خـود را در برابـر خـدایان     هاهکاریها خواهیم برخورد. زیرا دسترشته سیهبداریم بیک

ن بخداي رود در آب زیبا را آراسته و پیراسته بنام ارمغايبریدند و دختران دوشیزهمیسنگی و چوبی سر

انداختند.می

اگر تاریخ .آیـد میو گردن شکسته از زیر خاك بیرونکاوند خدایان سرمیرا کهاي هامروز هر ویران

را جستجو کنیم شاید هر یکی از ایشان خون صدها دختران دوشیزه را بگردن دارد.

آیا اینها بارهاي سنگین بر دوش مردم نبوده؟! آیا چه سودي از ایـن  .این بوده گمراهیهاي گذشتگان

دیـن  ،آمده؟! در برابر اینهاست که خـدا پیغمبـران برانگیختـه   میپندارها جز بیم و نگرانی و رنج بدست

...1براي مردم فرستاد. دین فرستاد تا مردم از آن بارها سبک باشند و چاپک و آسوده راه زندگی پیمایند.

نیک میدانیم. در آن زمان کـه او برخاسـت   آن راما اگر تاریخ دیگران را ندانیم تاریخ اسالم و پیغمبر 

پرستیدند و در برابـر  میرا با دست خود تراشیده و ساخته2ییهاهعرب چندان زبون نادانی بودند که پیکر

پریدن مرغی از چپ یا راسـت  کاهنان بسته ازيریختند. همچنین دل بگفتهمیآنها آبروي خود را بخاك

)211675ـ (1
بکار رفته.» عکس« ـ اینجا به معنی تندیس (= مجسمه) است ولی سپس پیکره تنها در معنی 2
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بیمها بدل راه میدادند.  

یگانـه  بودند دین او را وارونه گردانیده بجاي اوهرمـزد در ایران با آنکه ایرانیان پیروان زردشت بشمار

ستایش مهر و ناهید و تیر و مرداد و مانند اینها که هر یکی پنداري بـیش نبـود میکردنـد. بـاین بسـنده      

انه بایسـتی چنـد سـاعت عمـر خـود را در البـه و نیـایش        زنمودند. هر ایرانی رومیانکرده بندگی آتش ر

بخدایان پنداري هدر سازد و یا بآتشکده رفته بسرود و دعا پردازد.

شـناختند و بـر سـر الهـوت و ناسـوت خـون همـدیگر را        مـی در روم و ارمنستان پسر مریم را خـدا 

» معلـول « و » علـت « و » ماهیـت « و » وجـود « بـا داسـتان   میریختند. آنانکه ترسا نبودند مغز خـود را  

...1گرفتند.میمیفرسودند و هر زمان پندار دیگري را

ي بیجا نگردانید و بجاي آن پنـدارهاي بیخردانـه ایـن    هاه: بیهوده خود را گرفتار اندیش2دین میگوید

ید که چگونه زندگانی کنید.مبفه

آن رستگاري بود کـه در  يور زندگی مینمودند و خود در سایهمسلمانان آغاز اسالم همه با این دست

م پذیرفتنـد در  ایرانیان هم که اسالاندك زمانی عربستان یکی از بهترین و ایمنترین کشورها گردید. 

قرنهاي نخستین بهترین حال را داشتند.

شـتند کـه کمتـر    قرن سوم و چهارم هجري تاریخ ایران را بخوانیم ایرانیان چنان پیشـرفت دا اگر در

همـه غیرتمنـد و همـه    ،انبـوه همـه خداشـناس و همـه گردنفـراز     يدیده بودند. تودهآن رازمانی مانند 

تاریخنگاران از یکسوي سیصـدهزار سـواره و پیـاده در برابـر ترکـان      يشمشیرزن. همین بس که بنوشته

)211683(ـ 1
پیمان در بیشـتر جاهـا بـراي گمراهیهـایی کـه در دیـن پیـدا        دین باید با خرد و دانش سازگار باشد.ـ مقصود دین راستین است.2

جوید.میي کیش بهره شود از واژهمی
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مرمـره شـتافته بـا رومیـان رزم     نگهداشته از آنسوي ساالنه پنجاه هزار و صد هزار جنگجو تا کنار دریـاي 

داران اسـالمی از  مینمودند. اگر کارهاي حکمرانی را نگـاه کنـیم بیشـتر حکمرانـان و وزیـران و سررشـته      

سبکباري! ایـن  ياندازه از خود نشان میدادند. این بود نتیجهایرانیان بودند و هر یکی هنر و شایستگی بی

رستگاري!  يبود میوه

ن پدیـد آمـده بـه    ناري دیر نپایید. از همان زمانهـا پنـداربافانی در میـان مسـلما    دریغا که این سبکبا

یونانیان را دستاویز کرده مغز يکوشیدند. یک دسته آن پندارهاي کهنه و پوسیدهمیسنگین کردن بارها

بـاره  ستودند و در اینمیبنام باطنیگري این آدمی و آن آدمی را به خداییاي هفرسودند. دستمیخود را

زده بهواي آنکه بخدا خواهند پیوست » کشف و شهود« بستند. گروهی دم از میپندار را بهميصد رشته

خزیدند.میزندگی را از دست هشته باین گوشه و آن گوشهيرشته

این بیخردیها را یکایک نباید شمرد. همین بس که بگـویم : سراسـر رسـوایی بـود. همـین بـس کـه        

آلود گردانیدند. همین بس که بگویم : خاك بر سر خود و دیگـران  اف رستگاري را گلصي: چشمهبگویم

آسایش را از جهان کندند.يریختند و ریشه

فرارسـید و  خآري دوباره مردم را گرانبار گردانیدند و از راه بازداشتند. در آن بیابان ناگهان شب تـاری 

ـ گـرد ایـن کـاروان گمـراه و پراکنـده و گرانبـار را       بیکبار درندگان ـ درندگان خونخوار دشت مغولستان 

فروگرفتند و کردند آنچه که تا روز رستاخیز باید فراموش نگردد.

نمودند آیا ایرانیان شمشیرزن و جنگجوي آنـروزي زبـون   میاگر مغوالن در قرنهاي سوم و چهارم رو

يشتافت آیـا مغـول را دم دروازه  زي میبجانباکگردیدند؟! آن ایرانی که از اینجا تا آسیاي کوچمیاینان

دیـن زنـان و فرزنـدان خـود را     کشور خود دیده دست روي دست میگزاشت؟! آن ایرانـی مسـلمان پـاك   

.برد؟!..میبشمشیر دشمن خونخوار سپرده خویشتن گریخته جان بدر
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1.اي که خرد را پایمال کند از دست روزگار مشت سختی خواهد خوردهر توده

...

ببینید باطنیان در ایران آنهمه نیرو پیدا کرده بودند و داستان آدمکشیهاي آنان بسراسر شرق و غرب 

رسیده با اینحال چون مغوالن بایران درآمدند و آن سیاهکاریهاي دلگداز را نمودند یکـی از باطنیـان ایـن    

دلیل آن نیست که پنـدارهاي  نکرد که چنگیز یا هالکو را بکشد و سهم در دلهاي مغوالن بیندازد. آیا این

بهره ساخته بوده و آن آدمکشیها را نیز نه پیچاپیچ بیجا اینان را دیوانه و گیجسر گردانیده از آدمیگري بی

2از راه غیرت و دلیري بلکه از روي گیجی و دیوانگی انجام میدادند؟!

...

رویـداده.  [پنداربافان بدعتگزار]ناندانستید چه رسواییها از این نادامیکردیدمیاگر تاریخ را جستجو

که آید که سیاهکاریها و بیخردیهاي آنان را یکایک بشمارم. همین نمونه بس که در شهريمیمن شرمم

بریدنـد و  مـی دریدند و سـر میبیفتد پیاپی شکماي همغوالن دست یافته همچون گرگان خونخوار که بگل

مالیخولیا پا رسید. در چنین هنگامی مردي سرمستمیانخون میریختند. از هر سو فریاد و شیون بآسم

کـرد! ببینیـد   هم شناخته شادمانی می[= تاتار = مغول]تترييبزمین میکوبید و از اینکه خدا را در جامه

ی چگونه از سرها گذشته بوده!یکار خداشناسی بکجا رسیده بوده! ببینید سیل رسوا

کـه امـام   انـد  هشناختن بنیاد آفرینش این نتیجـه را گرفتـ  دیگري از کوششهاي خود در راهيدسته

نگارنـد و بدینسـان ایرانیـان را در میـان مسـلمانان جهـان سـرافکنده و بـدنام         ابن ابیطالب را خدا بیعلی

اند.ساخته

)211675ـ (1
)211689ـ (2
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پرسـت کهـن  ي بـت هـا هي تـود با نادانیهـا این نادانیهايآیا اینها رسوایی نیست؟! آیا چه فرقی میانه

برید بدکردارتر بـوده یـا ایـن    میآیا آن سیاهدل خاك برسري که فرزند خود را در برابر بت سرباشد؟!می

1...نگریسته؟! آیا اینها مالیخولیا نیست؟!میخداییيدرونی که آدمکشان مغول را بدیدهتیرهيدیوانه

) زردشت نخستین برانگیخته3ـ8

پرسش :

ایـد کـه   فرمـوده 45يسال یکم صفحه15يدر شمارهنویسد :میآقاي غالمحسین حقانی از مرند

خـدا بـوده (گویـا احتمـالی     يشت زردشت به پیغمبري برخاسته و میتوان گفت که نخستین برانگیختـه 

اید بویژه زردشت که چون نخستین پیغمبر او بوده خواهشمندم روشـن  است) باز در همان صفحه فرموده

غمبر نیامده بوده است.یش از زردشت به جهان پیپفرمایید که 

پاسخ : 

که در تاریخ بنام پیغمبري شناخته شده زردشت است. ولی اینکه آیا پـیش از آن در  نخستین کسی

تـوان پاسـخ   نمـی زمانهایی که تاریخ آنها را درنیافته کسی باین نام برخاسته اسـت یـا نـه چیزیسـت کـه     

در پاسخ باین اندازه از همه بآینده پردازندما میخواهیم مردم بیش داد ، و چون [= قطعی]ايیکرویه

بریم یا براي مثل و از بهـر روشـنی سـخن    میکنیم. ما اگر گاهی از شت زردشت و دیگران ناممیبسنده

ي بیهوده و ناسازگار هم کـه در پیرامـون آن برانگیختگـان    هاهخودمان است و یا از براي اینست که اندیش

پذیرند و کسـانی آن را یگانـه   نمیهمان زردشت را کسانی به پیغمبريدر دلهاست از میان برخیزد. مثالً

و اند هکه هر دو دسته بخطا رفتدر جاییاند هدو تیرگی ساختيشناسند ، و همین چیز را مایهمیپیغمبر

)211690ـ (1
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ندلیل در دست نمیدارند. ما میخواهیم اینگونه پراکنـدگیها از هـر بـاره از میـان بـرود وگرنـه از پـرداخت       

1پرهیزیم. و این چیزها نه از دینست و نه سودي بزندگانی امروزي ما دارد.میبگذشته سخت

) در پیرامون شَت زردشت و آیین او3ـ9

ي او پرسشـهاي بسـیاري دربـاره   ایـم  هي خدا خوانـد ما چون بارها نام زردشت را برده و او را فرستاده

پرسـد : آیـا راسـت اسـت از مـردم      مـی .. دیگـري ؟میشود. یکی میگوید : چه دلیل بفرستادگی او داریـد 

انـد   ه.. سومی زناشویی با خویشان نزدیک را که زردشتیان میداشـت ؟آذربایجان بوده و آیا دلیل آن چیست

عنوان نموده میخواهد خرده گیرد. اینها ما را باین گفتار واداشته است.

سـرگرمی سـاخت. اینکـه مـا     يد مایـه باید دانست که گفتگو از زردشت و آیین او را نبایمینخست

شناسـند و جـز او دیگـري را    ي خـدا مـی  دسته او را یگانه فرستادهسخن ازو راندیم ، چون در ایران یک

دو تیرگـی و  يشـمارند ، و ایـن یـک زمینـه    انبوهی او را فرستاده نمیيپذیرند ، و از اینسوي دستهنمی

یها و پراکندگیها را از هر راهی که باشد از میان بـرداریم ، از  خواهیم دو تیرگمیمیباشد ، و ماپراکندگی

اینرو بآن سخنان پرداختیم.

سـرگرمی  يآور است بگذشته پرداختن و آن را مایهي پراکنده زیانهاهولی چنانکه اندیش

ساختن نیز زیانها دارد. زندگانی راه خواهد ، و باید در راه همیشه چشم بسـوي جلـو داشـتن.    

مردمی که به گذشته پردازند رستگار نگردند.

ي خـدا  ي او خواهند باید گفت : فرستادهشت زردشت را باید در تاریخ شناخت ، و اگر راستی را درباره

هان آفرینش بسیار بزرگتر از آنست که بر سر یک تن و دو تن گردد.بوده ولی یگانه فرستاده نبوده. ج

)504132ـ (1
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این پس از آن است که معنی فرستادگی دانسته » ؟چه دلیل بفرستادگی او هست« اینکه میگویند : 

ي روشـنی دربـاره  يو اندیشـه اند هگرفتدانند. چیزي شنیده و یادشود. امروز انبوه مردم معنی آن را نمی

هـاي  هرانـد. مـا معنـی آن را در شـمار    مـی . اگر بپرسید خواهید دید هر کسی سخن دیگريدارندآن نمی

را » راه رسـتگاري « ایم. ولی اگر کسی خواهد بهتر و روشـنتر دانـد بایـد    پیمان نگاشتهيسالهاي گذشته

ت. ي شت زردشت نیـز هسـ  خواند. در آنجا معنی راستین فرستادگی باز نموده شده و همان معنی درباره

دیگران چگونه او هم آنگونه.

ایـن را در کتابهـاي زردشـتیان    ..» ؟بـوده مـی آیا راست است از مردم آذربایجـان « پرسند : میاینکه

ایـن ري جـز ري   « گویـد :  میو هم در آنجا» از مردم ري میبود« وندیداد پهلوي میگوید : اند. درنوشته

ولی ما اگر آذربایجانی بودن زردشت را ندانیم ». بودهمیبزرگ و خود جایی در آذربایجانيشهر شناخته

از مردم شمال بودن او را میدانیم ، و این از روي سنجش زبان اوستا و از راه آگاهیهاي زبانیست.

پـارس نشـیمن   يمـاد و در جنـوب آن تیـره   يکه زردشت برخاسـته در شـمال ایـران تیـره    زمانی

ي دیگـر  هاهکه هردو تیره (همچنین تیرایم هن جستجو کرده بدست آوردي زبان اینااند. ما دربارهمیداشته

ايبـوده : یکـی اینکـه پـاره    مـی جداییهایی در میانايکه هست پارهاند. چیزيداشتهمیزبانآري) یک

شـده در جنـوب   مـی آمده. بدینسان که آنچه در شمال با شین و گاف و زاء گفتهمیحرفها بجاي یکدیگر

اند. چنانکه هنوز هم شمیران و گهرام در شمال و سمیرم و جهرم در گفتهمیسین و جیم و دالآنها را با

آید. بجاي داماد در سـمنانی زومـا گفتـه   میجنوب یادگار آن جداییهاست. بجاي دانستن در کردي زانن

شود.می

ردشـت اسـت  شـت ز يزمـان داریـم و چـون اوسـتا را کـه نامـه      ست که ما از زبان آنایاین آگاهی

بوده.مییابیم و از اینجا میدانیم زردشت از مردم شمالمیسنجیم آن را از روي زبان شمالمی
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يکه در هر تکـه زمان نوشته نشده و از زبانیآن در یکياگرچه اوستایی که در دست ماست همه

یسـت ، و آنچـه از   آن از زردشـت ن يباشد و بیگمـان همـه  آن بکار رفته پیداست که ازآن یک زمان نمی

ما ناسازگار نیسـت. زیـرا اگـر    يولی اینها با گفتهاند هو دیگر ساختاند هزردشت بوده در آن نیز دست برد

یک بخش بس کوچکی از اوستا از زردشت باشد آن خواست ما بدسـت آمـده. اگـر هـم بگـوییم همگـی       

زردشت میان مردم يو بنام گفتهکه سخنانی ساخته ساختگی است باز زیانی نخواهد داشت. زیرا کسانی

نه زبان دیگري را.اند هبردمیبیگمان زبان آن پاکمرد را بکاراند هدادمیرواج

کسانی بخواهنـد یـاد گیرنـد. اگـر     تاریخ و تنها از بهر آنست که اگريگویم : اینها از دیدهمیدوباره

روي این چیزها رنجیدگی نمـود و از  هرگز نباید بر کسی نخواست و یاد نگرفت هیچ باکی نیسـت و  

ي آینده باشـیم. باید که بامروز پردازیم و در اندیشهمیهم جدا گردید. گذشته گذشته و ما را

اي شناسند امروز را بیش از این ارجی ندارد کـه نمونـه  میزردشتياوستا که نام بردم و گفتم آن را نامه

یک پـاکمردي کـه روزي   سود دیگري از آن نتوان برداشتن. از زبان باستان ایران میباشد ، وگرنه هیچ 

ي پراکنـدگی و درمانـدگی   ي رستگاري ملیونها مردمان گردیده امروز نشاید نام او را مایهمایه

گردانید.

دلیلها از تاریخ در دست اسـت کـه چنـین    اند هاما زناشویی با خویشان نزدیک که زردشتیان میداشت

، بلکه در آیین او نیز زناشویی با خویشان نزدیک ناروا شمرده میشـده. آري  چیزي در آیین زردشت نبوده

در قرنهاي دیرتر (در زمان ساسانیان) چنین زناشویی در میان زردشتیان رواج میداشته که آن را نه تنهـا  

»ویـراف ارداي « اند. کتابی بنـام  انگاردهمیخشنودي خداي، بلکه یک کار نیک و مایهاند هشماردروا می
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نگارد که ویراف میـ بدینسان1ايبزبان پهلوي در دست ماست که در آن داستانی ـ یا بهتر بگویم : افسانه 

پاکدامن و از پیشوایان بـزرگ زردشـتیگري میبـوده روانـش از اینجهـان بیـرون رفتـه و در        نامی که مرد

نگارد کـه ویـراف را هفـت    میچنینآسمانها بگردش پرداخته و از آنجا آگاهیهایی آورده. در آغاز داستان

ي یی دربـاره هـا هخواهر میبود و آن پاکدامن هر هفت تن را بزنی خود گرفته بود. در خود داستان نیز گفت

خشنودي خداست دیده میشود.يزناشویی با خواهر و دختر و آنکه این کار مایه

داشـته. پـیش از آن در زمـان    مـی نیز ما در تاریخ میخوانیم که خسـرو پرویـز دختـر خـود را بزنـی     

خوانیم که خواهر خود را بزنـی میداشـته. اردشـیر دوم را میخـوانیم کـه      میهخامنشیان داریوش سوم را

شناسیم کـه کنبوجیـا بآتوشـا دل    دختر خود را بزنی گرفت. پیش از همه داستان کنبوجیا و آتوشا را می

یرساند که از زمان هخامنشیان اینگونه زناشـویی در  باخت و با آنکه خواهرش بود او را بزنی گرفت. اینها م

ایران رخ میداده و در قرنهاي دیرتر رواج بیشتر یافته.

رساند که چنین کـاري در آیـین   میبدانسان که هردوت نوشتهلیکن همان داستان کنبوجیا و آتوشا

در مهـر او بیتـابی  کنبوجیـا چـون دل بآتوشـا باخـت و     :نویسـد مـی زردشت ناروا شمرده میشده. چه او

نمود از موبدان دستور خواست که او را بزنی گیرد. موبدان همه گفتنـد چنـین کـاري نارواسـت. ولـی      می

کنبوجیا پافشاري مینمود و یکی از موبدان چنین گفت : خواست پادشاه از همه باالتر است. با ایـن گفتـه   

راه بروي او باز کرد.

نیرومنـدي و خودکـامگی   يآنکه پادشاهان هخامنشی با همـه یکی از این نگارش دو چیز پیداست : 

اند. این از داستانهاي دیگـر نیـز   و در کردار و رفتار دستور از موبدان میخواستهاند هپابستگی بدین مینمود

جدایی آشکاري میان داستان و افسانه هست بدینسان که داستان راستست ولی افسانه از روي پندار و انگار هاي پیماننوشتهـ در 1
پدید آمده.  
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آن پیشرفت و نیرومنـدي بیماننـد گردیـده پاکـدامنی و     يآید ، و بیگمان از چیزهایی که مایهمیبدست

شاهان پیشین هخامنشی بوده.خویشتنداري پاد

یشـده تـا آنجـا کـه     دیگري اینکه در آیین زردشت زناشویی با خویشان نزدیک سخت ناروا شمرده م

اند. چیزيپوشی از آن دلیري نتوانستهآن را بمیان آورند و بچشماند هنبوجیا ناگزیر بودموبدان در پاسخ ک

یک موبد) شکسته است.اي ازکه هست این آیین را کنبوجیا (بدستاویز گفته

دلبستگی بـدختر خـویش (نـام او نیـز     يدر داستان اردشیر دوم نیز چنانکه پلوتارخ نوشته او با همه

کرده. لیکن مادرش (مـادر اردشـیر) بـاو دل داده و بدریـدن     میآتوشا بوده) ، آن را نهان میداشته و شرم

. از این »...ر از خودت بگیرتناي یونانیان را پاییهن و اندیشهآیی« شرم واداشت و باو چنین گفت : يپرده

که کنبوجیا کرده بوده هنوز مردم آن را کارييشمرده و با همهپیداست که آیین چنان کاري را روا نمی

و اینست اردشیر از آن شرم میکرده. ولی چون اردشیر نیـز بـانگیزش مـادرش بچنـان     اند هشناختناروا می

کـم بجـایی رسـیده کـه آن را از آیـین زردشـت       یان مردم از بدي آن کاسته و کمزناشویی برخاسته در م

اند.گرفته و یک کار نیک شمارده

آن گذشت چگونه گوهر خود را از دست ي آنست که یک دین چون قرنها براین خود نمونه

1داده دستخوش بلهوسان گردد.

.. کسانی که امروز نام آن .خدا بود پیغمبر بزرگی بود ولی در سه هزار سال پیشيزردشت فرستاده

پیغمبر را میبرند اگر مقصود جستجوهاي تاریخی است مرا ایرادي برآن گفتگوها نیست. ولی اگر مقصـود  

پیش کشیدن آن دین در برابر اسالم است زهی گمراهی!

)501009(ـ1
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» پرسـتی آتش« افتاده و بدعتی همچون دین زردشت هنوز در زمان ساسانیان بحال بدي 

در آن پیدا شده و این بود که در برابر اسالم ایستادگی نتوانست پیش از آن هم با مسیحیگري 

ایستادگی نمیتوانست و ایرانیان دسته بدسته بمسیحیگري میگراییدند.

انیـان  فهمند که ایران زردشتی بود و مسلمان گردید. بعبارت دیگر ایرچرا این کسان نمی

فهمیده و سنجیده آن را گزارده اسالم را برگرفتند پس کنون چه جاي آنست که بار دیگر  آن 

1را برگیرند؟!

) اسالم و ایران3ـ10

شـناختند در برابـر آن جنگیدنـد و چـون شـناختند در راه آن      پدران ما تا اسالم را نمی

جنگیدند.

و هزارها بلکه ملیونها ایرانیان خـون خـود را در راه   ... سیزده قرن تاریخ ایران جز تاریخ اسالم نیست 

هاي واپسین عمـر خـود بـدین    رونق اسالم ریخته و بلندي نام اسالم را خونبهاي خود دانسته و در دقیقه

خونبها خرسندي داده و با دل شادمان و آرام جان سپارده است.

مسیح ، دینی کـه زمـان آن سـپري    آن زمانی که دولت نیرومند بوزانت (روم شرقی) به پشتیبانی دین

شده بود برخاسته با اسالم سخت دشمنی مینمود و هر سال در تابستان در سرحد روم بازار کـارزار و سـتیز   

آنسو دسته بسته و بر گرد درفش اسالم گرد آمـده  [و]گرم میشد ساالنه هزاران و ده هزاران ایرانی از اینسو

شتافتند و کشتن و کشته شدن دریغ نمیداشتند.نبازي میکاالي پربهاي جان بکف بدان بازار جا

ي سرفرازي ایرانیان است که با آنکه در آغاز کار با اسالم دشمنی کرده و بـا تازیـان آن   این خود مایه

)108015ـ (1
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ها را برپا نموده و آن خونریزیها را نمودند سپس چون بحقیقت آن دین پاك آشـنا گردیدنـد بـآن    هنگامه

آن جان دریغ نساختند.گرویده در راه ترویج

پندارند که ایرانیان از ترس جـان مسـلمان شـدند نـادانی خـود را نشـان       کسانی اگر می

تاریخ بهترین گواه است که ایستادگی و مردانگی بیش از آن نمیشد که مردم این سـرزمین در  میدهند.

نتیجـه گزاشـت.   برابر تازیان نشان دادند و تنها نیروي خدایی اسالم بود که آن کوششها و مردانگیها را بی

ینمودند کسی هم آنـان  پس از آن هم که تازیان بایران درآمدند ایرانیان تا میتوانستند دشمنی با اسالم م

کم مردم بچگونگی آن دین خدایی پی برده باو گرویدند را ناگزیر از مسلمانی نمیکرد. چیزي که هست کم

1و از روي باور  آن را بپذیرفتند و چنانکه گفتیم در راه آن بجانفشانی برخاستند.

شـر اسـالم بـایران    تازیـان اگـر بدسـتاویز ن   ي اسالم و ایران این میتوان گفت که آري درباره

ي چهار خلیفه بسر آمده نوبت بهمچون بویژه پس از آنکه دورهدرآمدند بدستور اسالم رفتار ننمودند.

کوشیدند.معاویه و یزید و مروان رسید که خود دشمنان اسالم بودند و جز بکندن بنیاد آن دین نمی

بر سیاه برتري نمیداد و خویشـتن  آن پیغمبر بزرگواري که سراسر آدمیان را یکسان شمرده سفید را 

بیشتر نمیخواند ، اینان بدستاویز دینِ آن پیغمبر بر » یک آدمی« ي او بود ي خدا و فرستادهرا که ستوده

ي مردمان برتري میدادند و دست نشـاندگان ایشـان در ایـران بمـردم     مردم چیره گردیده عرب را بر همه

شماردند.ي خود مین را برده و بندهبرتري فروخته نان ایرانیان را خورده آنا

ي همسایه را تاریـک دیـده چراغـی بـا دسـت نـوکري بـدانجا        درست بدان میماند که رادمردي خانه

میفرستد. نوکر که چراغ را میرساند در روشنایی آن چشمش بخانه و ابزارهاي گرانبهـاي آن افتـاده دل از   

)103005ـ (1
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نشینی میکند.آن خانه خوشام دري اینکه چراغ آوردهآنجا نمیکند و ببهانه

پیشـینیان مـا نیـز    . بر این ناهنجاریهاي تازیان است که باید ایراد گرفت و زبان بنکوهش باز کرد

اند و بهنگام خود از این ناهنجاریها دل آزرده بوده و تا میتوانستند نبرد و کوشش دریغ نداشته

1اند.پاسخ آن دعویهاي بیجاي تازیان را داده

بخشم که چون پیغمبر اسالم بدعوت برخاست گمراهانـه  امیه نمیه بر تازیان بویژه بر بنیمن این گنا

او را آزار نمودند و سر از پیروي او باز زدند. بلکه بدشمنی و جلوگیري برخاسته قصـد جـانش کردنـد کـه     

یـاران  ناگزیر شده از مکه بگریخت و کار اسالم در عربستان راست نشـد مگـر بـا تیـغ کـج علـی و دیگـر        

ي سـختی سـپري گردیـده نوبـت     جانفشان آن پیغمبر. سپس هم چون بنیاد اسالم استوار گشـت و دوره 

سربلندي و فرمانروایی رسید این هنگام از یکسوي در عربستان آن یاران جانفشـان پیغمبـر و بازمانـدگان    

ان و شـهرهاي دیگـر   ي کارها را بدست گرفتند از سـوي دیگـر در ایـر   ایشان را بکنار برده خودشان رشته

بدستاویز اسالم و پیغمبر بمردم چیره گردیده برتري فروختن آغاز کردند.

ي دل آزردگی غیرتمندان ایران و بیشـتر بـر سـر    چنانکه گفتیم این نارواییها در همان زمان نیز مایه

بـود بـا اینهمـه    این نارواییها بود که در قرنهاي دوم و سوم هجري که اسالم در ایران رواج فـراوان یافتـه  

2کسانی از ایرانیان سر بشورش آورده با گماشتگان خلفاء میجنگیدند.

کنند. ایکاش اینـان دسـتی در تـاریخ    کسانی هم داستان برانداختن خاندان ساسانیان را دستاویز می

یی در هاچه حال افتاده و چه رخنهه دانستند که پادشاهی این خاندان از زمان خسرو پرویز بداشتند و می

کشـت و  بنیاد ایشان پدید آمده بود تا میدانستند که سرنوشت ایشان جز برافتادن نبود. پسـر پـدر را مـی   

)103008ـ (1
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برادر برادران را نابود میساخت و کار هرج و مرج چندان باال گرفته بود که کودکان و زنان را بر تخت جاي 

گزاردند.ه دیگري را بجاي او مینشاندند پس از چند هفته بیگناه کشتداده یکی را که امروز برمی

اي داشت بایستی اسالم را پذیرفته ولی تازیان را از سرحد راه اگر ایران سرپرست کاردان و جهاندیده

ندهند. اگر اسالم در زمان خسرو انوشروان برمیخاست چه بسا که آن پادشاه جهاندیده و خردمند همـین  

ن بیست و دو ساله بود که کار را با تازیان بجنگ کشـانیده  ي خطاي یزدگرد جواکار را میکرد. این نتیجه

تازیـان در هـر   سپس هم با یک شکست قادسیه نومید گشته پایتخت را رها کرده بگریخت و بـا آنکـه   

ي بدبختی مردم را نکرد.او باري از این راه چارهخواستار صلح و پیمان بودندقدمی

نمودنـد  رانیانی که اسالم پذیرفته در راه آن جانفشانی مـی حال باید دانست که ایرانیان همان ایرهه ب

در اندك زمانی جبران آن زبونی را کردند و برخالف آنچه معروف است هنوز سه قرن از آغاز تاریخ اسـالم  

ي حکمرانی را خودشان بدست گرفتند کـه بـا خلفـاء    نگذشته بود که ایرانیان آزادي خود را یافته و رشته

نی رابطه نداشتند نه اینکه زبون یا باجگزار آنان بودند. بلکـه چـه بسـا کـه خلفـاء دسـت       جز از راه مسلما

1نشانده و زبون ایرانیان بودند.

آن روزي حساب ایران و عرب در قرنهاي پیشین پاك شده و سخنی براي امروز باز نمانده.

از دیگران نبود و چـون اسـالم   که تازیان بسرحد ایران رسیدند ایرانیان آن روز غیرت و مردانگیشان کمتر

پنداشتند ، غیرتمندانه بنگاهـداري  یافتند و جز شهرگشایی علت دیگري بر آن جنبش عرب نمیرا درنمی

ي غیرت و مردانگی بود. ولی با نیروي خدایی اسالم برنیامده ایران برخاستند و کردند آنچه را که شایسته

ندیدند. و چون تازیـان چیـره گردیـده بسراسـر ایـران      جز شکستهاي پیاپی از آن کوششهاي خود نتیجه
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دست یافتند باز ایرانیان دشمنی باسالم فرو نگـزارده هـر زمـان کـه توانسـتند از شـورش و جنـبش بـاز         

نایستادند و در این بار نیز خونهاي فراوانی از ایران ریخته گردید.

درآمیخته با نادانی! فسوسا بـر آن خونهـا   فسوسا بر آن خونها که در راه غیرت ریخته شد ولی غیرت 

که ریخته گردید و پاك هدر رفت!

کم ایرانیان حقیقت اسالم را دریافتند و بآن دین خدایی بگرویدند.لیکن کم

ي آن در این زمان بود که ایران دانست چه باید کرد. دانست که باید دشمنی بـا اسـالم را کـه مایـه    

اده با چیرگی عرب و فزونی جوییهاي آنان و دعویهاي بیجا که داشـتند ـ   شکستها و بدبختیها بود کنار نه

ي ایران گردیـد  دعویهایی که اسالم از آنها بیزار بود ـ بدشمنی برخاست. خوشبختانه این بار فیروزي بهره 

ن ي کارها را بدست آوردند. هنـوز قـر  که در اندك زمانی دست عرب را از ایران برتافته خود ایرانیان رشته

ي کارها در ایران با خود ایرانیان گردید. دیري هم نگذشت کـه  سوم هجري به نیمه نرسیده بود که رشته

ببغداد تاخته بر خلیفه نیز چیرگی یافتند و اختیار کارها بلکه اختیار زندگی او را نیز بدست آوردند.

هاي دیرتر بازنماند.در اینجاست که ما میگویم : حساب ایران و عرب پاك شد و سخنی براي زمان

پویند.گویند ایرانیان اسالم را بزور شمشیر پذیرفتند راه خطا میآنانکه می

سازي و نیرنگبـازي  پندارند ایرانیان چون بشمشیر با اسالم برنیامدند از راه دینآنانکه می

رخنه بر بنیاد آن دین انداختند نادانی خود را نشان میدهند.

هجرت نبود که یعقوب پسر لیث از سیستان برخاسته بر بخـش بزرگـی از   شگفتا ! مگر در قرن سوم

از مـویی  ایران دست یافت و با سپاه انبوهی بجنگ خلیفه تاخت و خود زمانی بود که کار خالفت اسـالمی 

همگـی بشـورش   آویخته بود ـ اگر ایرانیان اسالم را از جان و دل نپذیرفته بودند چـرا در چنـان هنگـامی    
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ي اسالم نکوشیدند؟!.و بکندن ریشهبرنخاستند

مگر در قرنی دیگر در زمان دیلمیان نبود که چون بویهیان ببغداد دست یافته بودند دو تن از کسـان  

ي بهاءالدولـه آورده  باهللا رفته و او را بخواري بسیار بیرون کشـیده بخانـه  ي خلیفه المکتفیبهاءالدوله بخانه

جویی از خالفت ازو دریافت داشتند ـ اگر ایرانیان اسالم را  پیمان کنارهبند نمودند و با زور مشت و سیلی

از آن دین برنگشتند و بیرق زردشتیگري برنیفراشتند؟!بزور پذیرفته بودند چرا در چنین هنگامی 

افشـانید راه  ي ایرانیـان مـی  ي خود نه تنها تخم پراکنـدگی میانـه  برادران : شما با آن سخنان بیهوده

سازید. کسانی که در تاریخ اسالم و ایران بجستجو خواهند پرداخت چه بسا که مدتها را نیز کور میتاریخ 

بنیاد شما باشند و چه بسا که کسانی فریب این سـخنان را خـورده و چیزهـایی در    هاي بیگیج این گفته

کتابهاي خود بنگارند!

را از دین بیزار گردانیدن مذهب ساختن و رخنه بر بنیاد یک دین خدایی انداختن و مردم

ترین ننگهاست. کسانی که چنین نسبتی را بایرانیان میدهند خود دشـمنی بـا ایـران    از زشت

آن میکنند. کسانی از ایرانیان هم که چنین نسبتی را پذیرفته پر و بالهایی هم از پندار خود بر

باشند.ور هرگونه نکوهش میو ناآگاهی را عذر آنان بدانیم وگرنه درخافزایند مگر نافهمی می

جویی یا بـآرزوي پیشـوایی بـدعتهایی نهـاده هـر      در قرنهاي پیشین اسالم کسان بسیاري بقصد فتنه

اند. ولـی ایرانیـان همیشـه از    کدام راه نوینی باز میکردند چند کسی هم از ایرانیان بچنین کاري برخاسته

زاریم و هرگز نخواهیم پذیرفت که نام ننگین ایشـان  کسان بیاند. کنون هم ما از آنجستهآنان بیزاري می

در تاریخ ایران بنیکی یاد شود.

انـد خـود   سـاخته چنان کسانی که مردم را از راه رستگاري در برده و در بیابان گمراهی سرگردان می
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اند. چه رواست که کسانی نـام آن غـوالن فریبنـده را بنیکـی ببرنـد؟! کسـانی کـه        دشمن آدمیگري بوده

اند چه سزاست که ایرانیـان آنـان را از برگزیـدگان    رشان دین دزدي بوده و بر بدبختی مردم میکوشیدهکا

خود بشمارند؟!  

شناختند در برابر آن هزارها قربانی دادند و چـون   ي ایرانیان که چون اسالم را نمیآن رفتار رادمردانه

دهزار صي اسالم برخاستند و این زمان هم هدارها را فراموش ساخته بنگآن را شناختند پاکدالنه آن کینه

ي سـرفرازي ایرانیـان اسـت کـج اندیشـانی آن را      قربانی در راه آن دادند ـ چنین رفتار رادمردانه که مایه 

نمایند که ایرانیان چون با اسالم بشمشـیر برنیامدنـد از راه نیرنـگ و دو رنگـی     تحریف نموده چنین وامی

فو بر این نادانی! تفو!بکندن بنیاد آن کوشیدند! ت

ایم چون امویان و عباسیان بدستاویز خویشاوندي اما شیعیگريِ ایرانیان چنانکه در جاي دیگري گفته

با پیغمبر اسالم بخالفت نشسته علویان را که بپیغمبر نزدیکتر از آنان بودنـد و در پارسـایی و دانشـمندي    

نمودند ن بیدادگري را برنتافته هواداري از علویان میآزردند غیرت ایرانیان ایهم برتري داشتند سخت می

و اینبود که بشیعیگري معروف گردیدند.

اما دشمنی با سه خلیفه و دیگر نارواییها که در قرنهاي اخیـر شـاه اسـماعیل صـفوي در ایـران رواج داده      

غاز مشروطه یکی از کارهـاي  اند و چنانکه همه میدانیم از آاینها کارهایی است که خردمندان همیشه بیزار بوده

1مهم آزادیخواهان دشمنی با آن بدعتهاي نازیبا بوده و خوشبختانه امروز کمتر نشانی از آن بازمانده.

نمایند کـه ایرانیـان از ایـن راه دشـمنی     کسانی که بر شیعیگري ایرانیان هم پیرایه بسته چنین وامی

شیعیگري بنحوي که آسـیب بـر اسـالم باشـد یادگـار      اند کهاند این کسان فراموش کردهنمودهباسالم می

اینسـت  و چنانکه میدانید رضاشاه این نمایشهاي بیخردانه را از میان برداشت ،ي حکومت رضاشاه نوشته شدهـ چون این در دوره1
ي خشنودي گرفته این رامایهباشد ـ  ـ بویژه توال و تبرا که یادگار ننگین صفویان میرانویسنده از میان برخاستن آن بدعتهاي ناروا

شود. ر نیز میدارتامنهدو هر روز ها دوباره بازگشتهفراموش شدهنآکهشود دیده می» بدبختانه«خواند ولی امروز می» خوشبختانه«
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ي صفویان است و در آن زمان ایران حاجتی بدشمنی با اسالم نداشته است.دوره

آغاز اسالم چنانکه گفتیم جز هواداري از علویان نبوده و بجز بـر خلفـاي زمـان زیـانی     اما شیعیگريِ

نداشته است.

انـد ـ   شدهترین کسان شمرده میزد خود ایرانیان چرکیناینان کاري را که از یک مشت باطنیان که ن

گـویی و فریبکـاري چـه مقصـودي     نگارند و دانسته نیست که از این وارونهي ایرانیان میسرزده بنام همه

1دارند؟!

آوریم آن جانبازیها و فداکاریهایی که ایرانیان مسـلمان  میما هرگاه که نام اسالم و ایران میبریم بیاد

آوریم آن داستان شگفت را که ایرانیان بـا  میپیشرفت و سترگی اسالم از خود آشکار ساختند. بیاددر راه

آنکه در آغاز کار با تازیان آن خونریزیها را کرده و پس از زبونی نیز که یوغ فرمان تازیان بگـردن گرفتنـد   

اك بردنـد دشـمنی را   نگریستند سپس چون پی بحقیقت آن دین پـ میدشمنیيهمیشه اسالم را بدیده

فرستیم بر آن روانهاي پـاك  ما آفرین میمبدل بهواخواهی ساخته در راه اسالم بجانبازي برخاستند. 

که بدینسان راستی و حق را بر هر چیز برگزیدند.

و بـر زبـان ایـن و آن    انـد  هي دینسازي ایرانیان جرجی زیدان مصري و دیگران نوشـت اما آنچه درباره

چند تن مرد پست زگوییم آنان جاند میهگوییم چنین کسانی نبودنمینیست.اي هاه بیپایافتاده جز اشتب

تـوان بنـام ایرانیـان    نمیشود نبودند و کار آنان رامیمردمی پیداهريجویی که در هر زمان و میانهفتنه

یاد کرد.

ینست که چون پس از زمـان  ایم قضیه اي شیعیگري ایرانیان نیز آنچه ما جستجو کرده دانستهدرباره

)108010ـ (1
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و یزیـد و مـروان و ولیـد افتـاد سـپس هـم       هخالفت اسالمی بدست کسانی همچون معاوی، چهار خلیفه 

الفـت را حـق خـود   خعباسیان آن را درربودند و بدسـتاویز خویشـاوندي پیغمبـر اسـالم بـود کـه اینـان        

غیرت ایرانیان این فریبکـاري و  ـتندداشمیپنداشتند و بنام جانشینی آن پاکمرد صد گونه ناپاکی روامی

خالفـت باشـد پـس چـرا     گفتند خویشاوندي پیغمبر اگر دلیل شایستگی کسـی بـر  میناپاکی را برنتافته

ر میباشـند خلیفـه نشـوند. ایـن بـوده داسـتان       تعلویان که از خاندان خود پیغمبر و از شما پارساتر و دانا

شیعیگري ایرانیان.

...

ي جرجی زیدان مصري و دیگران که از تـاریخ  هاههمه رعایت شود اینست که گفتآنچه باید بیش از 

ایران جز آگاهی اندکی نداشتند حجت گرفته نشود بلکه نویسندگان خودشان جسـتجو کـرده حقـایق را    

1ك آن را نیز نشان بدهند.رنویسند مدمیدریابند و آنچه

)106024ـ (1
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ي ایراني گرفتاریهاتاریخچه

) آغاز سخن 4ـ1

ها یکـی نرفتـه دیگـري از پـی     ده قرن گذشت که ایران همه سختی کشید همه بدبختی دید. پتیاره

فرارسید. گرفتاري ایران در این ده قرن نه تنها تاراجها و کشتارهایی بود که پیاپی از بیگانگان دید و بارها 

هـاي دلگـداز   زبانه کشید و خشک و تر همه را بآتش خود سوزانید. این پتیارهآتش بیداد در این سرزمین

که در تاریخها یاد کرده شده گرفتاریهاي آشکار ایران بوده.

گذشته از اینها ، یک رشته بدبختیهایی گریبانگیر ایران بوده که نه آشکار است ولی زیان آنها بیشـتر 

1پرده از روي آنها برداریم.خواهیممیباشد و این بدبختیهاست کهمی

هـاي  ي شرقیان (بویژه ایرانیان) گرفتـار اندیشـه  اي باندازههیچ گفتگو در جهان تودههیچ گزافه و بیبی

پراکنده و باورهاي بیهوده نبوده و در شرق نیز هیچگاه آلودگی تـا بـاین انـدازه نرسـیده. از هـزار سـال بـاز        

ي در دلها ریشه دوانیـده. بـراي آنکـه خواننـدگان ، هـم از انـدازه      2ادآلودگی روي آلودگی آمده و نژاد به نژ

وار از دیـده  ي آن آگاه شوند میباید در اینجا تاریخ را از هـزار سـال بـاز فهرسـت    گرفتاریها و هم از تاریخچه

گذرانیم.

ز در ده قرن گذشته در شرق اثر دین اسالم بیش از هـر چیـزي بـوده و مـا نیـز تـاریخ را از آن آغـا       

)206347ـ (1
ه. رفتبکار » نسل« ـ اینجا نژاد به جاي 2
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کنیم. اسالم چون در عربستان پیدا شد نیم قرن نگذشت که در بخش بزرگی از آسیا رواج یافت و اثـر  می

ایـم  ي این دین میدانند. ما بارها گفتـه ي ما را دربارهخود را در همه جا آشکار ساخت. خوانندگان اندیشه

ر مغارها میزیست و هـیچ  زندگانی آدمی همیشه در پیشرفت است. آن آدمی که روزي لخت و تهیدست د

بینیم و در آینده نیز بهتر از این خواهد بـود. تـو گـویی    دانشی نداشت ، امروز تا به آن پایه رسیده که می

یک راهی بروي آدمیان باز شده که باید گام بگام آن را بپیمایند و پیدایش برانگیختگان همیشه یک گـام  

تر از گامهاي پیشین بوده و پیشرفت پیدایش اسالم برجستهگوییم اي در این راه باشد. اینست میبرجسته

آدمیان را بسیار تندتر گردانیده.

دهیم. لیکن کدام اسـالم؟... آن اسـالم کـه بـوده و اکنـون      ي اسالم میایست که ما دربارهاین گواهی

نمیگذشت که نیست. زیرا اسالم بیش از دویست سال بپاکی خود نمانده و هنوز دو قرن بیشتر از آغاز آن

1ي آن را تیره گردانید ...آلودگیهاي پیاپی سرچشمه

در قرن سوم و چهارم هجري ، ایران حال بسیار نیکی داشت. حالی که شاید تا آن زمان هرگز نیافته 

بود : انبوه ایرانیان خداپرستی را پذیرفته از مهرپرستی و ناهید ستایی بیزاري جسته خردها بلندي یافتـه    

مردمی رواج گرفته ـ از سوي دیگر ایران جبران گذشته را نموده و دست عـرب را از ایـن سـرزمین     آیین 

پیشامدها نبود ایرانیـان تـاکنون بـر سراسـر آسـیا      ايبرتافته بلکه بر خلفاي عرب چیره گردیده ـ اگر پاره 

دست داشتند.

یـره گردیـده یکـی از    در جهان که چندین بار خردها برتري یافته و بر هوسها و نادانیها چ

)604206ـ (1
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. کسـانی تـا در تـاریخ    1آنها در این قرنهاي نخستین اسالم در میان مسلمانان و ایرانیان بـوده 

و در انـد هکاوش ننمایند چه خواهند دانست که در آن زمانهـا ایرانیـان چـه حـالی را داشـت     

.اندهخردمندي و دانایی و گردنفرازي چه پیشی و بیشی یافته بود

ایرانیـان از  ايارهپـس چگونـه پـ   2دیگویویند : اگر حال ایران و اسالم این بوده که میشاید کسانی بگ

جویند و از اینکه اسالم بر ایران چیره گردیده فسوسها میخورند؟..اسالم بیزاري می

میگوییم : کدام ایرانیان؟.. اگر ایرانیـان آن قرنهـا را میگوییـد در آن زمـان در ایـران چنـین کسـانی        

شناختند مردانه با او جنگیدند و چون با ایرانیان تا اسالم را نمیتاریخ گواه راستگوست که نبودند.

او برنیامدند باز زبونی از خود ننمودند و در دشمنی ایسـتادگی کردنـد ولـی سـپس کـه پـی       

بحقیقت آن دین پاك بردند او را بدلخواه پذیرفتند و در راه آن بجانفشانی برخاستند.

ي قرن سوم یعقوب لیث از ایران برخاسته چندان نیرومنـد گردیـد کـه دسـت     در نیمهبگواهی تاریخ

اگـر ایرانیـان   پیش رفته خلیفه را دچار صـد بـیم سـاخت.    واسطتازیان را پاك از ایران برتافت بلکه تا 

اسالم را بدلخواه نپذیرفته هوادار آن نبودند پس چرا در این هنگام از آن برنگشتند و با یعقوب 

خلیفه نشوریدند؟!بر

پـردازم. ولـی   در این باره سخن بسیار است و من چون درپـی موضـوع دیگـري هسـتم بـه آن نمـی      

پذیرفتند چه میکردند؟! آیا از دین زردشت چه در دسـتها بازمانـده بـود    پرسم : اگر ایرانیان اسالم نمیمی

و خویهـاي  : گـاهی در جهـان خردهـا بـاال گرفتـه     کنددر تاریخ یاد میو ستودگی خویها ي بلندي خردها از چهار دورهـ کسروي 1
. دیگـري در میـان رومیـان در زمـان     (در زمـان هخامنشـیان)  ستوده رواج یافته. یکی از آنها در میان یونانیان در همان زمانها بـوده 

در اروپـا در قرنهـاي هفـدهم و    مـده. چهـارمی  آپـیش لمانان در قرنهاي نخست اسالمیدر میان مسجمهوریگري روي داده. سومی
)  410633(هجدهم انجام گرفته.

گویندـ اصل : می2
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مردمـی همچـون ایرانیـان بـه پایبنـد      که بدستاویز آن از پذیرفتن اسالم سر بتابند؟! آیا سـزاوار بـود کـه    

هاي مهر و ناهید از شاهراه خداشناسی بازمانند؟! مردمی که از حقیقت چشـم بپوشـند کوردلنـد و    افسانه

شماردند؟!خود روا میچگونه ایرانیان کوردلی را بر

نیم تـازه  اي از بیدردان پس از سیزده قرن و اگر مقصود پرسندگان ، ایرانیان امروزي است آري دسته

بـازي بـا   شـب اند. ولی اینان سبکسرانیند که همیشه همچـون عروسـکهاي خیمـه   بیاد زردشتیگري افتاده

آیـد خـود از گلـوي کلفـت     انگشت دیگري جست و خیز میکنند و صداي باریکی که از گلوي آنان درمـی 

دیگري میباشد.

گویم کـه جـز از ابـزار دسـت     ر میاند. ولی من آشکاهایی پرداختهاینان از سالهاست که بچنین نغمه

رانند و مقصدي را در این میانه دنبال . اینان اگر سخن از روي اندیشه میباشنددشمنان ایران نمی

چرا همیشه بیک رشته سخنان قاچاقی در اینجا مینمایند چرا سخن خود را آشکار ننویسند؟!

ها در ایـران جـز یکـی از    ه این نغمهمن در جاي دیگري روشن خواهم ساخت کو آنجا بسنده نمایند؟!

باشد و کسانی کـه ابـزار ایـن سیاسـت شـده رخنـه در بنیـاد ایرانیگـري         هاي سیاست اروپاییان نمیمیوه

ارج نیستند.اندازند جز یک مشت مردم نادان و بیمی

ي این سایهدر گویم که ایرانیان اسالم را بدلخواه پذیرفتند و جز این نبایستی بکنند. هـم  دوباره می

دین پاك آسمانی بود که باندك زمانی خردها بلندي گرفـت و هوسـها و نادانیهـا بسـیار کـم      

پایید امروز ایرانیان دست بر سراسر آسیا داشتند.گویم که اگر آنحال دیر مینیز دوباره میگردید.

ها رو نمودن گرفت یارهي مسلمانان نارواییها یا بعبارت بهتر پتولی افسوس که از همان زمان در میانه

ي فزونتر یافت. این بـود از  بهره نماند بلکه بهرهها بیو یکی نرفته دیگري پدید آمد. ایران نیز از این پتیاره
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1همان زمان این کشور روي به پستی نهاد و بجایی رسید که هرگز ندیده بود!

کشاکش بر سر خالفت) 4ـ2

ي خالفت برخاست. چهار خلیفه پی هم آمدند و رفتند ارهنخستین گرفتاري در اسالم از کشاکش درب

اند بیهوده است. نخستین کشاکش از زمـان  و کشاکش در میانه نبود و هرچه در این باره در کتابها نوشته

ي پادشـاهی  معاویه و جانشینان او برخاست. معاویه چون خالفت را با نیرنگ به دست آورد و آن را برویـه 

ي هایی بطلبیدن خالفت برخاستند که یکی از آنها دسـته ار او بسیاري رنجیدند و دستهانداخت از این رفت

عباس بودند. بدینسان سه گروه بر سر خالفت میکوشـیدند و سـخن مـا در    ي بنیعلویان و دیگري دسته

اینجا از علویان و هواداران ایشان است که شیعه خوانده شدند. شیعیگري نخست یک جنبش سیاسی بود 

اش این شدي که خالفت بعلویان برسد و اینان بیگمان بهتر از امویان و عباسـیان  اگر پیش رفتی نتیجهو

شـیعیگري در آغـاز خـود یـک جنـبش      بودند و بخالفـت شایسـتگی بیشـتر داشـتند. اینسـت      می

ن خـوانیم کـه ایرانیـان نیـز هـواداري از ایشـا      و ما چون در تاریخ میي بسیار بجایی بودهغیرتمندانه

نمودند باید این را از سرفرازیهاي تاریخ ایران شماریم.می

امیه گرفتنـد و هـواداران   ولی چون این جنبش بجایی نرسید و عباسیان پیش افتاده خالفت را از بنی

علوي از کوششهاي خود جز شکست سودي نبردند این زمان بود که به شیعیگري رنگ کـیش (مـذهب)   

نشین باشد و مـردم  ت که خدا برگزیده و او خلیفه یا امام است اگرچه خانهداده چنین گفتند : خلیفه آنس

بنیـاد دیـن   « باید او را بشناسند و جز وي گردن بفرمان کسی نگزارند ، و در این اندازه نایستاده گفتند : 

شناختن اینان و دوستاري اینان و دشمنی با دشمنان اینانست ، و کسی کـه چنـین کـرد رسـتگار اسـت      

)206348(ـ 1
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خدا شیعیان را از طینـت دیگـر آفریـده و خـود     « ه نیست. سپس از این اندازه هم گذشته و گفتند : وگرن

».ي جدایی میباشندي برگزیدهیک دسته

هاي مـرا  اسالم که دین کوشش و جهاد بود این سخنان با آن هیچ سازشی نداشت و کسانی که گفته

یتوانند زیان اینها را نیک دریابند.م1اندي گذشته خواندهدر شماره» نساختن« ي درباره

ي یونان) فلسفه4ـ3

ي یونان و رواج آن بود. ما از فلسفه سخن بسیار رانده و بیپـایی آن را  دومین آلودگی پیدایش فلسفه

رانیم. فلسفه چه نیک و چه بد بیگمـان  ا تنها از زیانش بجهان اسالم سخن میجایم. در اینروشن گردانیده

ایـن  ي دیگري در بنیاد استواري اسالم پدیـد آورد.  نداشت و این بود رواج آن یک رخنهبا اسالم سازش 

ایم و این کاهش از ارج آن کـه پـس از پیـدایش دانشـهاي نـوین      ایرادها که ما بفلسفه گرفته

هـاي  شماردند و گفتهاروپایی پیدا شده آن روز نبود ، و همگی آن را بسیار بزرگ و ارجمند می

پنداشتند که دین براي مردم عـامی و  دانستند و چنین میرسطو را همه حجت میافالطون و ا

اندازه از شکوه اسالم کاست و چهفلسفه براي دانشمندان است ، و پیداست که رواج آن تا چه

2اندازه نیروي آن را کم کرد.

) باطنیگري4ـ4

شناسـند.  سومین گرفتاري باطنیگري بود. این بدآموزي بسـیار بزرگتـر از آنسـت کـه در ایـران مـی      

ایم.ـ گفتاري که به نساختن و ناسازگاري پرداخته است را در بخش ششم آورده1
شود.ـ براي آگاهی بیشتر کتاب در پیرامون فلسفه دیده 2
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انـد و مـا دور نخـواهیم رفـت اگـر آن را      نامیـده 1»ي شکننده و ویران کنندهدسته« اروپاییان باطنیان را 

گزاران و ي اسـالم نبـود و بنیـاد   این بدآموزي جز براي برانداختن ریشهخوانیم. » آتش سوزان« 

اي بروي آن کشـیده  کار اسالم نبودند. ولی در آشکار پردهراهبرندگان آن جز دشمنان ستیزه

ي دیگـر و ماننـد اینهـا را    عنوان شیعیگري و دوستاري خاندان علوي و دشمنی با سه خلیفه

کم رازهاي یافتند کمولی این پرده هم بسیار نازك بود و همینکه پیروي را شاینده میآوردند.پیش می

رسانیدند که باید بهیچ چیزي باور نداشت. اینها تاریخ بسیار بزرگی دیگر را باو آموخته سخن را تا آنجا می

ي این بـدآموزي آسـیب   هیچ پیشامدي باندازهاند. ي اینان نوشتهدارند و اروپاییان نیز کتابها درباره

2باسالم نرسانیده.

باطنیـان از  آمد ولی در قـرن چهـارم در ایـران رواج گرفـت.     این اگرچه در قرنهاي دوم و سوم پدید

ي مشت دیوانگـان سرمسـتی بـیش نبودنـد. ولـی چـون زیـر پـرده        نداشتند و خود یکاي همسلمانی بهر

بویژه پس از آنکه دولـت فـاطمی در مصـر    مسلمانی کار میکردند بزرگترین گزند را بمسلمانان رسانیدند.

ري رنگ سیاست بخود گرفت و ایـن جهـت دیگـري بفزونـی پیشـرفت آن      پدید آمد که این زمان باطنیگ

گردید.

در ایران باطنیگري رواج نداشت تا هنگـامی کـه دیلمیـان از کوهسـتان خـود بیـرون ریختـه بنیـاد         

کـه در دیلمسـتان و آذربایجـان و زنگـان و ایـن      » کنگریـان « پادشاهیها گزاردند و خاندانی از آنان بنـام  

ایی داشتند بنام سیاست ، کیش باطنیگري پذیرفتند و این آتش خاندانسـوز را در ایـران   پیرامونها فرمانرو

د. این نام به زبانهاي انگفتهنیز » حشاشین« در پیش داشتند غافلگیرانهي آدمکشی که شیوهباطنیان را همچنین دانستنی است ـ 1
است.یافتهو معنی آدمکشگردیده)assassin(آساسین اروپایی راه یافته

)604207ـ (2
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دامن زدند. سپس داستان حسن صباح و الموتیان پیش آمد که شـرح رسـواییهاي آنـان در تاریخهـا داده     

شده. سپس هم سیدمحمد مشعشع باطنیگري را با کیش شیعی بهم درآمیخته آن کیش را پدید آورد که 

1باید خواند.» مشعشعی« او بنام

هرحال باطنیگري نخستین رخنه در کاخ رستگاري ایرانیان بود و گزندي را بـر ایـران رسـاند کـه     ه ب

براي شرح آن کتاب جداگانه میباید.

امروز برخاسته و میخواهند تاریخ ایران را از روي دلخواه خود تأویـل نماینـد چنـین    کسانی از آنانکه 

صباح بنام ایرانیگري آن دستگاه را درچید و مقصودش بنیـاد یـک فرمـانروایی بـومی     گویند که حسن می

ایرانی بود. بر نادانی این کسان افسوس باید خورد. حسن صباح و فداییان او یک مشـت دیوانگـانی بـیش    

شـاه  بردند. وگرنه آن فداییان که با هزار حیله خود را بفالن پادنبودند که از کشتن و کشته شدن لذت می

شدند اگر آنان را بجنگ رومیان یا دیگـر دشـمنان   یا وزیر رسانیده و او را کشته و خودشان هم کشته می

زدند.فرستادند بیشک سر باز میایران می

نمـود و صـدها   در آن زمان که چنگیزخان بماوراءالنهر رسیده چهار سال در آن سرزمین قصابی مـی 

ریـده و کودکـان را شـکم دریـده و دختـران را دامـن عصـمت پـاره         هزار بلکه هزارها هزار مردان را سر ب

ساخت در چنین زمانی باطنیان همچنان بکار آدمکشی پرداخته هر کجا شکاري پیدا میکردنـد او را از  می

دست نمیدادند و یکی از آنان این غیرت را نکرد که خود را بچنگیز برساند و با کشـتن آن نـامرد جـان و    

ي دان ایرانی را رها گرداند. چنین نامردان پستی چه درخـور اسـت کـه کسـی دربـاره     ناموس ملیونها خان

بینی نماید؟!ایشان خوش

این شنیدنیست که در آخرها فداییان مزدور آدمکشی بودند بدینسان که کسـانی از ایشـان از فـالن    

ي خوزستان دیده شود. ـ براي آگاهی بیشتر تاریخ پانصد ساله1
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گرفتند که بهمان پادشاه را که دشمن اوست بکشند و خودشان نیز کشـته  پادشاه یا فالن خلیفه پول می

اینست چنین کسانی دیوانه بگویی هستند. خونخوار بگویی هستند. بیغیرت و نامرد بگویی هستند.شوند. 

یدا شدنش در ایران فسوسها ي باطنیگري و بیهوده نیست که من آن را پتیاره نامیده بر پاي از میوهنمونه

1م.میخور

) صوفیگري4ـ5

پس از باطنیگري بدعت دیگر صوفیگري را باید شمرد که آن نیز در قـرن چهـارم و پـنجم در ایـران     

نمایم :ام و در اینجا بچند جمله بسنده میرواج گرفت. من از صوفیان در جاي دیگري گفتگوي کرده

کـم زشـتیهایی  کمارسایی و از خود گذشتگی را داشت. ولی صوفیگري در آغاز پیدایش خود عنوان پ

شـمارند در هـر چیـز راه    در آن پیدا شده کار بآنجا رسید که صوفیان با اینکـه خـود را از مسـلمانان مـی    

پویند.جداگانه می

میبافند و با این پندارهاي بیخردانـه  » طامات« زنند و در خداشناسی ، اینان الف از رسیدن بخدا می

از کنند و باز می» سبحانی ما اعظم شأنی« یشرمانه دل خود را خوش ساخته کسانی از ایشان زبان به و ب

گدایی خود شرم ننموده با پیغمبران بدعوي همسري برمیخیزند.

ي خود میسازند و گدایی را ننگ نمیشمارند. بجاي نماز در زندگانی ، اینان بیعاري و بیکاري را پیشه

افشانند.ي مسلمانیست اینان پاي میکوبند و دست میشیوهو نیاز با خدا که

ستمگر را بد دانستن و دادگر را نیکو شماردن که در سرشت هر آدمی است اینـان فرقـی   

بینند.ي ستمگر و دادگر و بدکردار و نیکوکار نمیگزارند و موسا را با فرعون بیک دیده میمیانه

ـ اصل : میخوریم.1
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ایی بفهمند اینان به آن معنی خرسـند نگردیـده از پـیش    هر سخنی که گفته شود و دیگران ازو معن

خود معنیهاي دیگري میبافند.

شوند آن هم بر زن زیباي جوانی ولی صوفیان در پنجـاه سـالگی عاشـق    میدیگران در جوانی عاشق

سرایند.میشوند و هزارها غزلمیمردان پنجاه ساله

پرست مانان جدا میگیرند و مسلمانان را پوستیکایک چه بشمارم : صوفیان در هرچیز خود را از مسل

انـد و  اند و بمغز دین راه یافتهچنین وامینمایند که آنان بحقایق دیگري پی برده(قشري) نامیده 

بدینسان بر دیگران برتري دارند.

خـورد و تـا بتوانـد از درمانـدگان و     مـی شت و کار پرداخته از دسترنج خود نانکه آن مسلمانی که ب

زنـد و دسـت   می»شیئی هللا« پرست است ولی این درویشی که در بازار بینوایان دستگیري میکند پوست

بسوي هر مرد و نامرد دراز میدارد مغزپرست میباشد.

آن مردان غیرتمندي که در برابر دشمن جانبازي میکننـد از آن راه بجـایی نخواهنـد رسـید. لـیکن      

افشانند از این راه بخدا خواهند پیوست.میه پاي میکوبند و دستآسا که در خانقاه گرد آمدصوفیان تن

اینست پندار صوفیان و رفتار ایشان! این رفتارها با مسلمانی چه سازش دارد و چه علت خردپسـندي  

شما چـرا  پرسم :پوشم و تنها میمن از همه چیز چشم میبراي هر یکی از آنها میتوان پنداشـت؟!  

گزارید؟!  از بهر چـه سـبیلهاي خـود را    سازید؟! براي چه گیس میمیرخت خود را دیگرگونه 

نمـا  نمیزنید؟! آنها دیگر چه حکمتی دارد؟! آیا نه اینست که شما میخواهید همیشـه انگشـت  

خواهید با این خودنماییها بر دیگران برتري فروشید؟!باشید؟! می

گزاردند صـوفیان همـه   ردم گیس میشنیدنیست که در قرنهاي ششم و هفتم هجري که گویا انبوه م
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شده است. ولی سپس کـه سـر   هاي صوفیگري شمرده میاند و سر تراشیدن یکی از نشانهتراشیدهسر می

اند. پس اینان همیشه میخواهند از مـردم  تراشیدن میان توده رواج گرفته این زمان صوفیان گیس گزارده

جدا باشند و بر مردم برتري بفروشند.

اید موضوعی را از تاریخ ایران شرح نمایم تـا خواننـدگان درسـت بداننـد کـه صـوفیگري و       در اینجا ب

باطنیگري چه آتشی بایران زده. بدانند که این جوش و خروش من از چـه راه اسـت و بـراي چـه اینهمـه      

گیري از صوفیگري و باطنیان دارم.دنباله

ر قرنهاي سوم و چهارم هجرت در ایـران  کسانی که در تاریخ ایران جستجو نمایند خواهند دید که د

شده. در آن هنگام یکی از سرحدهاي جنگی مـاوراءالنهر  غیرت و مردانگی چندان فزون بوده که لبریز می

هاي انبوه تـرك کشـاکش در کـار و در ایـن     و دیگري آسیاي کوچک بود که در آن یکی همیشه با دسته

شد.یکی هر ساله با رومیان جنگ برپا می

نمودنـد و  ي ایرانیان بود که دلیرانه در برابر جنگجویان ترك ایسـتادگی مـی  ماوراءالنهر بعهدهسرحد 

ي جانبازي و مردانگی ایشان در همه جا پراکنده بود. با اینهمه از ایران سـالیانه بیسـت هـزار و سـی     آوازه

ند که در آنجـا جنـگ   ي سرحد روم میشدهزار بلکه تا صد هزار مجاهد داوطلب گردیده دسته دسته روانه

کنند و دلیریها نمایند. اینست که میگویم : غیرت و مردانگی در ایران لبریز بود.

رفت.ي غیرت و مردانگی ده تن بشمار میمیتوان گفت در آن زمان هر یک تن ایرانی در سایه

ماوراءالنهر ي مردمهایی دربارهنگاران قرن چهارم است تکهاستخري که یکی از جهانگردان و جغرافی

سـرحدي  در سراسر جهـان اسـالم  « نگاشته که باید ترجمه نمود و در تاریخ ایران با زر نوشت. میگوید : 

ترکان نیست و مسلمانان در برابر آنان ایستادگی دارند و سراسـر مـاوراءالنهر میـدان جنـگ     سختتر از آنِ

آنکـه تفـاوتی در کـار    پیـاده برمیخیـزد بـی   از ماوراءالنهر سیصدهزار سـواره و  « میگوید : ». بشمار میرود
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و فرغانه چنـدان بـرگ و سـاز جنگـی هسـت کـه       1شنیدم در چاچ« میگوید : ». زندگانی مردم پیدا شود

ي آن پیدا نشود. چنانکه هر مردي از رعیت از صد تا پانصـد اسـب   بگفتن نیاید و در هیچ سرحدي ماننده

».براي جنگ نگاه میدارد

ي آن اسماعیل سامانی با یک دسته سپاه از آقـاي خـود روگـردان گردیـده روانـه     میگوید : غالمی از 

انـدازه نمـود و در   بغداد شد. در ماوراءالنهر از رفتن او تفاوتی نمایان نگردید ولی در بغداد آمدن او اثر بـی 

ي آنها نبود.دربار خلیفه هرگز سپاهی ماننده

ت و اند هزار تن غازي از خراسان برخاسته بآهنـگ  بیس355ابن مسکویه داستانی آورده که در سال 

الدوله درخواستهایی نمودند از جملـه اینکـه   سرحد روم روانه گردیده بودند و چون به ري رسیدند از رکن

الدوله این نپذیرفت غازیان بجنـگ ایسـتادند و سـه روز در درون    المال را بایشان واگزارد و چون رکنبیت

ندیدم گروهی دلیرتـر از  « آورد : الدوله چنین میدند. از زبان ابن عمید وزیر رکنالدوله جنگیشهر با رکن

اینان و کار آنان را ناانجام نگزاشت مگر اینکه سر دستگان بیشمار داشـتند و اینـان بـا یکـدیگر دشـمنی      

».مینمودند

لـوتر آمـده بقـرن    هایی از غیرت و گردنفرازي ایرانیان در قرن چهارم ولی اگر دو قرن جاینست نمونه

در این قرن و قرنهاي پـس از آن تـاریخ   ششم برسیم کمتر نشانی از این گردنفرازیها خواهیم یافـت.  

ایران سراسر ننگین است.

در این دو قرن تغییر مهمی در تاریخ ایران روي داده و ایرانیان پس از آن پیشرفتی کـه داشـتند بـه    

(ك)شود.ـ همانجاست که امروز تاشکند نامیده می1
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1اند.بدترین حالی دچار گردیده

تیگري) خرابا4ـ6

دیگري پیدا شد و رواج یافـت. در قـرن پـنجم پـس از همـه      اینها در زمانهاي نزدیکی ، یکی پس از 

شـماردند و بـر آفریـدگار ایرادهـا     اي مـی تگاه بیهـوده خراباتیگري پیدا شد. یـک دسـته آفـرینش را دسـ    

ما را جز این نبایـد کـه   ایم و بکجا خواهیم رفت و گفتند : ما نمیدانیم از کجا آمدهگرفتند و چنین میمی

گذشته را فراموش کرده و آینده را بیاد نیاورده و دمی را که در آنـیم غنیمـت شـماریم و خـود را بـدامن      

خرابات (میخانه) انداخته بخوشی کوشیم و پرواي هیچ چیز نکنیم. این سخنی بود که میگفتند و خـرد و  

و همه را فداي یک پندار کج خود میساختند، اندیشه و دانش و مردمی و غیرت همه را ریشخند میکردند

دادند. از سرشناسـان اینـان یکـی خیـام و     و این بدآموزیها را با شعرهاي بس شیوایی میان مردم رواج می

دیگري حافظ بوده.

کاسـت ، و بـراي   شد و از نیروي اسالم میبدینسان بدآموزیها و آلودگیها یکی پس از دیگري پیدا می

ي اثري که داشته روشن گردد یک گواهی از تاریخ یاد میکنیم :خوش اینها و اندازهي ناآنکه نتیجه

شما میدانید جهاد یا جنگ با دشمنان دین یکی از دستورهاي بـزرگ اسـالم بـوده ، و آن پیشـرفت     

ي این دستور بوده. هم میدانید مسلمانان تندي که اسالم در قرنهاي نخست خود دید بیش از همه نتیجه

رنهاي نخست با چه دلخوشی آن دستور را بکار بستندي. پس از آنکه اسالم کشور بزرگی براي خـود  در ق

هـاي خـود را رهـا کـرده از     پیدا کرد در مرزهاي آن همه ساله جنگها رفتی و مسلمانان دسته دسته خانه

ـ جنگ بخودي خود کار ستودهراههاي دور بآنجاها شتافتندي و جانبازیها نمودندي.  ت. ولـی  اي نیس

)206350ـ (1
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هنگامی که در راه پیشرفت یک آیین خدایی و آسایش جهانیان ، و یا در راه نگهداري کشور و 

جلوگیري از دشمن بیدادگر باشد بسیار ستوده است و خود کوشش در راه خدا میباشد و بایـد  

بازیهـا  این کار اسالم که چنان شوري در مردم پدید آورده و آنان را بچنین جانبسیار ارجدارش شمرد.

1و مردانگیها در راه پیشرفت جهان برانگیخته بود بسیار بزرگ و بسیار گرانبهاست.

ایـن . میـدانیم رامغـول دلگـداز داسـتان . نشـده بـاز تـاکنون کـه هسـت چیسـتانی ایـران تاریخدر

!..گردیدند؟مغوالنزبونآسانیبآنچگونه ایرانیانکهچیستانیست

ازوبودنـد مـی دلیروجنگجومردمخودایرانیانکهآوردبیادبایدشود ،دانستهچگونگیآنکهبراي

کوششوجنگچوناسالمسپس. برخاستیبجنگهاوآراستیلشکرهمیشهکشورباستان ، اینزمانهاي

.افزودندبجنگجوییپذیرفتندرااسالمکهگردانید ، ایرانیانمیبایاکسبهمهرا

آندرگیـریم ، بدیـده هجـري پـنجم يسدهآغازهايوچهارميسدهآخرهايدرراایرانیاناگرما

درسـامانیان یکسـو ازکـه زمانسـت آندر. بودنـد رفتهپیشبسیارجنگجوییودلیريایرانیان درزمان

چنانکـه وگرفتنـد ، مـی راآنـان هجـوم وتاخـت جلـو ایسـتاده انبوه ترکـان يدستهبرابردرالنهرماوراء

یکسـو ازداشتند ،مینگهمرزدرآراستهوسواره آمادههزارسیصدهمیشهاند ،نوشتهدیگرانواستخري

تاراجهـا ومیگشادشهرهاهندوستان تاختهپهناوروبزرگبکشورخودسپاهیانباغزنويمحمودسلطان

ونهادنـد ، بنیـاد مـی  پادشـاهیها ریخته ،بیرونخودکوهستانازگیالنیانودیلمیانیکسوازوآوردمی

لشکرکشیهاوجنگهااینبادولتهاهمین. میگردانیدندزیردستراخلیفهرفتهپیشبغدادتابویهخاندان

.آوردندمیپدیدجنگهانیزخودمیاندرننموده ،نرمروییودوستینیزبا همدیگر

)604210ـ (1
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دسـته دسـته مـردان هزارهـا دهساالنهکهشدمیدیدهکشور ،خوددرسرگرمیهاوجنگهااینهمهبا

بـا مسـلمانان میـان درتابستانوبهاردرسالههمهکهجنگهاییدرآنجادرکردهکوچکآسیايآهنگ

هـزار هشتادخراسانازتنهاکهیابیممیتاریخدرماراسالیک. کردندهمدستی میشدي ،برپارومیان

وبـوده میسرشارمردانگیوغیرتازایران: گفت بایدمی.اندشدهکوچکآسیاييروانهآهنگباینتن

.استشدهمیلبریز

بسـته  اسـتبل دررارفـتم ، اسـبی  کـه دهگـانی ي هـر بخانـه ماوراءالنهردرمن: گوید میاستخري

.دیدمدیوار آویختهازراشمشیري

) مغوالن4ـ7

آمدهآنپیازششميسدهوگذرد ،میسدهاین. بودهمیپنجميسدهآغازهايتاایرانیانحالاین

بـا مـا کـه آنجاستدروگرددمیمغوالنتازوتاختدچارکشوراینهفتميسدهدر آغازهايورودمی

دروآنجـا درچهارسـال آمد ،بماوراءالنهرکهچنگیزخانبینیممیزیرا. گردیمروبرو میتاریخیچیستان

ازتوانسـت میآنچهوپرداختزنانگرفتنبردهومردانکشتنشهرها وکردنبویرانبخارادروخوارزم

مـردم جاهـا دیگـر وفـارس وعراقوو آذربایجانخراساندراینحالبا. نداشتدریغآنجاهابمردمستم

یـا وشـتابد سـتمدیدگان بیـاري آن وآوردپدیدايدستهکهنیفتاداندیشهباینکسیونیامدند ،بتکان

ازچنـین مردانگـی  یکی،مردمملیونهااز. کندجنگآنانبادرآمدند ،باینسومغوالناگرکهباشدآماده

1.ننمودخود

در پیشامد مغول ناتوانی و پستیِ بزرگتر از سلطانمحمد خوارزمشـاه سـر زد و او بـود کـه مغـوالن را      

بایران کشانید و خود نیز در برابر ایستادگی ننمود. ولی ما را با داستان او کاري نیست. نـادانی و بـدکاري   

گفتار ششم » صوفیگري« ـ کتاب 1
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بایست خود بنگهـداري  میخوارزمشاه بجاي خود. مردم چون دیدند او کاري نکرد و جلو دشمن را نگرفت 

بیپـروا  1بخشـود زینهاري که بر کودکـان نیـز نمـی   از شهرها و خاندانها کوشند و در برابر چنان دشمن بی

بینیم چنگیزخان چهار سال در ماوراءالنهر نشسته و آن خونها را ریخته و در ایران و ننشینند. لیکن ما می

انـد بنگهـداري خـود نیـز     یـاري آن بیچارگـان نشـتافته   عراق جنبشی پدیدار نشده و مسلمانان نه تنهـا ب 

انـد و  اند و همچون گوسفندان که در کنار کشتارگاه آسوده ایستند و نوبـت خـود پاینـد نشسـته    نکوشیده

ي مغـول بـا سـی هـزار سـوار از      بینیم سوتاي و یمه دو سرکردهاند. میهاي مغول دوختهچشم براه دسته

سازان تا بمازنـدران و ري و همـدان و آذربایجـان پـیش     رکنان و ویرانجیحون گذشته و از خراسان کشتا

انـد و جـز از شـهر تبریـز کـه      بودههاي گوسفندگرگان تیز دندانی در میان گلهاند ، و تو گویی آمده

انـد و از  الدین طُغرایی آن را رهانیده دیگر شهرها همـه گزنـد سـختی دیـده    کاردانی و غیرتمندي شمس

اند جنبشـی بنـام غیـرت و مردانگـی پدیـد نگردیـده ، و در چنـین        که در این شهرها بودهملیونها مردان

هنگامی که اگر یک مرد کاردان جانبازي برخاستی و پیش افتادي صدها هـزاران مـردم از تـرس جـان و     

2خاندان خود پیروي ازو کردندي یک تن بجانبازي برنخاسته است.

.بودبزرگیدلگدازاندوهیکاین،التواریخ کاملدراثیرابنيبگفته

ازکنـان تـاراج وکشتارکنانودرآیندکشوراین سرازتنهزارسیکهبودبزرگیدلگدازاندوهآري ،

ودرمانـده اگرایرانیان. گرفتنتوانندآنانجلوکهباشندزبونودرماندهچندانمردموروندبیرون آنسر

آزمـوده جنـگ سـپاهیان کـه راستسـت . نرفتـی بیـرون زندهتنهزارآن سیازیک تننبودندي ،بیمار

جلوشاندرهآنوگردنهایندرکهکرداین توانستنديولی،کردنتوانستنديروبروجنگوداشتندنمی

ـ بخشودن = رحم کردن 1
)604212(ـ 2
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میانشـان ازگردنـد ، جنـگ يو آمـاده بشـورند اگـر مـردم . کنندگریزوجنگوتازندبسرشانوگیرند

. انـد نشـوریده ایرانیان هـیچ کهاینجاستدرسخن. آیدپدیدکاردانفرماندهانآنانازوبرخیزددلیرانی

....اندبرنخاستهبتکانیدیده ،خودکشوردرراخونخواريدشمنانچنان

پشـتگرمی ایرانیانآنسواز. بودندمیانبوهترآبادیهاوشهرهادرمردمواین ،ازبزرگترآنروزيایران

بدانسـان کـه چه شدهبزرگیيتودهچنینیک. داشتندمیجاهادیگرومصروسوریاوعراقبمسلمانان 

...!..خود نموده؟ازناتوانیوزبونی

آنوبـود توانـد مـا هـاي گفتـه بـاین نیکیگواهکهماستدستدرنیکیکتابیکزمانهاهماناز

رفتـه بمکهدریاومصرراهازوآمدهبیروناندلساز578سالدرکهمرداین. جبیر استابنيسفرنامه

بمـا مسـلمانان حالازنیکیآگاهیهايخودکتابدردیده ،راجاهاو دیگرسوریاوعراق،بازگشتدرو

. اندگزاردهمیروزخوشیوآسودگیباواندبودهمیبسیار فراوانصوفیانجاهمهدراويبنوشته. دهدمی

نیکـی عنـوان جهـان ازپوشـی چشموو پارساییدرویشیشده ،بازاريصوفیانبدآموزیهايجاهمهدر

.اندداشتهوامیبگریستنمردم راواعظانجاهمهدر. بودهمیخودنمایانبراي

بزرگتـرین جـوزي ابـن بغداددر. رفتهمیاینهامانندو»وجد« و »بخداعشق« از سخنجاهمهدر

دروگریانیدهمیرامردموخواندهمیصوفیانهشعرهايمنبربااليمرداینوشدهمیشمردهآنجاواعظ

يهمـه در. اسـت داشـته وامـی گزیـدن پارسـایی وو درویشـی تراشـیدن بسـر رابسـیاري کسانبارهر

وکشـور نگهـداري ازسـخن کهنخواهید یافترایک جاییشمانوشته ،خودکتابدراوکهداستانهایی

نگهداريهماناودور بودهبسیارهااندیشهاینازمسلمانانجاهمهدر. باشدآمدهبمیانمردانگیوجنگ
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آناندانسته وایشانسپاهیانوامیرانوپادشاهان1بایايراآنانباجنگودشمنانازجلوگیريوکشور

2.اندداشتهمیخوارشناخته ،»دنیااهل« را 

ي چـه بـوده؟!.. آن ایرانیـان کـه در قـرن چهـارم آن       درماندگی در ایـران نتیجـه  آیا این بیچارگی و

اند؟!.. شـما اگـر بپرسـید    نمودند در دو قرن چه شده که باین حال افتادهمردانگی و جنگجویی از خود می

» مردم بد شده بودند دیگر...« آنکه بیندیشند و رنج اندیشیدن بخود دهند چنین پاسخ دهند : کسانی بی

ي انگیزه نتواند بود. آیـا انگیـزه  ولی این پاسخ ، بسیار عامیانه است. ما میدانیم که هیچ کاري در جهان بی

این بدي مردم چه بوده؟!.. آخر در دویست سال چه رو داده کـه مـردم را بـد گردانیـده؟!.. مگـر مـردم از       

ي ي سخت آن کتاب آسمانی را دربارهمسلمانی رو گردانیده بودند. مگر قرآن نمیخواندند؟!.. مگر دستورها

جهاد نمیدیدند؟!.. پس چه بود که گوش نمیدادند؟!. چه بود که دسـتور جهـاد را بیکبـار فرامـوش کـرده      

بودند؟..

پیداست که هیچیک از اینها نبوده و تنها اثر آن بدآموزیهاي پیاپی که پیدا شده و دلها را فرا گرفتـه  

هایی که براي نیک و بـد گـزارده   پایه« فراموش نکنید آن قاعده را که گفتیم : بوده این نتیجه را میداده. 

دو اندیشه در یک دل هر یکی آن دیگري « ، یا آن قاعده را که گفتیم : » شود باید آن را سست نگردانید

از نیـرو  زهرآلـود در دلهـا بیکبـار اسـالم و دسـتورهاي آن را      هاي رنگارنـگ این اندیشه3».را از اثر اندازد

ي نگهـداري خـود و   انداخته و بسیار سست گردانیده و مغزها را چنان آشـفته سـاخته بـود کـه باندیشـه     

ـ بایا = وظیفه1
گفتار ششم » صوفیگري« کتاب ـ 2
دردهـا  «یا »نیک و بد« اند. براي آگاهی بیشتر بکتاب هاي پیش پیمان آورده شده و خوانندگان با آنها آشنا بودهـ اینها در شماره3

بازگردید.  »و درمانها
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1دادند.افتادند ، ناتوانی بسیار شگفتی از خود نشان میافتادند ، و اگر میخاندان خود نمی

کوهسـتان  در قرن ششم دشمن نوینی براي ایران در غرب پدید آمد. گرجیان کـه مـردم انـدکی در   

ي همدسـتی بـا ارمنیـان و ابخازیـان     قفقاز بوده و قرنها زیردست ایران بسر داده بودند این زمان در سـایه 

ي مسـیحیگري و  ي پشتیبانی دولـت روم نیـروي فـراوان یافتـه و بکینـه     گروه انبوهی گردیده و در سایه

تاختند و آتـش تـاراج و   بایجان میمسلمانی با ایران بجنگ و ستیز برخاسته پیاپی به شهرهاي آران و آذر

ساختند. در آخرهاي آن قرن کار چیرگی اینان بآنجا رسید که تا مرند تاراج نمودنـد  زن میکشتار را زبانه

اي انباشته آتـش زدنـد و درِ مسـجد آدینـه را     اي از مسلمانان را بیک خانهو در اردبیل کشتار کرده دسته

کنده به تفلیس بردند.

فرسـتادند. ولـی کـو    فریاد آذربایجان بلند بود و ببغداد و عراق و همه جا فرستاده میدر چنین حالی

مردي که بفریادشان برسد؟!..

اي که تـا جهانسـت فرامـوش نخواهـد گردیـد. در ایـن       ي مغول رسید. پتیارهپس از آن نوبت پتیاره

والن بود و هـزاران زبـونی دیـد.    داستان شوم بود که ماوراءالنهر آن سرزمین دلیران چهار سال لگدمال مغ

در یکی از شـهرها چـون مـردان را    ي جوینی مرا مجال سرودن آن داستان نیست و همین بس که بگفته

براي کشتن بمغوالن بخش نمودند به هر کشنده بیست و چهار کشته سهم رسید.

ودکـان و  که مردانی شکافتن شکمهاي کببینید چگونه غیرت و مردانگی از میان برخاسته بود

ي دختران را با چشم خود دیده دستی بلند نمیکردند با آنکه یقـین میدانسـتند کـه پـس از     دریدن پرده

ساعتی آنان نیز کشته خواهند بود!

نهادي است که کسانی دشمن خونخوار را در پشت دیوار خـود یابنـد و هرگـز تکـانی     این چه سست

)604210ـ (1
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هار سال که چنگیز در ماوراءالنهر نشسـت و بکشـتن و   ي جلوگیري نشوند؟! در آن چبخود ندهند و آماده

اي هاي ایران غیرتمندانی برخاسته هر یکی دسـته کندن و سوختن پرداخت اگر در خراسان و دیگر گوشه

پرداختنـد چگونـه مغـوالن از جیحـون بدینسـو پـا       انداختند و مردانه بجانبـازي مـی  را پشت سر خود می

1گزاردند؟!.می

شکسـته  ز را در ایران محمـد خوارزمشـاه برافروخـت و گنـاه بیشـتر از آن گـردن      این آتش خانمانسو

باشد. ولی خود ایرانیان نیز این زمان ، ایرانیان دو قرن پیش نبودند و از غیرت و مردانگی قرنهاي سوم می

و چهارم هرگز نشانی پدیدار نبود.

این پستی بیایند و پس از آنهمـه  نماید که مردمی در دو قرن از آن بلندي باین خود بس شگفت می

سربلندي و گردنفرازي بدینسان زبون و خوار گردند.

مردمی کـه خـرد را   را راهنماي آنان ساخته. » خرد« ولی شگفتی ندارد. خدا آدمیان را که آفریده 

و بدینسان سزاي سازند و همگی راه نادانی میپویند چه شگفت که بدینسان درافتندلگدمال می

ي خود را دریابند؟! پس از قرن چهارم نادانیهاي بیشماري در ایران رواج گرفت و چـون کسـی در   نادانیها

ي غیرت و مردانگی و گردنفرازي را از این کشور برانداخت.جلو نایستاد روز بروز بیشتر گردید و ریشه

کنونی بـوده و تـا رود جیحـون (یـا رود آمـوي) کشـیده      خوانندگان پروا بدارند که خراسان در گذشته بسی پهناورتر از خراسان ـ1
خراسان و ماوراءالنهر تـا رود سـیحون جـزو ایـران و     يمیشده. آنسوي جیحون را نیز در روزگار اسالمی ماوراءالنهر خواندندي. همه

ر برابر پیشـروي ترکـان بیابـانگرد و    ، همیشه دمردمان آن ایرانی نژاد میبودند و ایرانیان از گاه باستان تا روزگار سامانیان و غزنویان
هـاي آن  جنگجوي همچون سدي استوار ایستادگی کردندي تا اینکه پس از چیرگی ترکان سلجوقی این سد شکست و یکی از هوده

د ایـران بـو  ينشینی ایرانیان در درون پشتهپسچیرگی و کشتارهاي ترکان و سپس مغوالن در ایران ، کاستن از شمار نژاد ایرانی و
آنچنانکه بسیاري از آن شهرهاي کهن ایرانی اکنون در زیر فرمانروایی ازبکان میباشد و کمتر نشانی از ایران و زبـان فارسـی در آنهـا    

هـاي شـوم را بدیـده گیرنـد و     ، این نتیجهشمارندبازمانده. کسانی که آسیب صوفیگري و دیگر بدآموزیها را انکار میکنند یا خرد می
کـه  کشـاورز ي یادداشـت آقـاي   (کوتاهشدهپرتگاه نابودي کشانیده بوده. ي، نژاد و تاریخ ایران را تا لبهاین بدآموزیهابیاد آورند که 

باشد.)پیراستگی این کتاب وامدار کوششهاي ایشان نیز می
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آن صـوفیگري  این نادانیها دو یا سه تا نیست ولی چنانکه گفتیم بزرگترین آنها باطنیگري و پـس از 

ي گلهـا و درختهـا و   است. باطنیگري باد سموم را میماند و بدانسان که چون باد سموم بباغی وزید همـه 

اندازد و یک بـاغی خـرم و دلـزداي را در    هاي آنها را از کار میگرداند و ریشهها را خشک و سیاه میسبزه

ي غیـرت و  ز چون در دلی جا گرفت ریشهگرداند ، باطنیگري نیاندك زمانی بیابان خشک و دلگدازي می

گرداند.سوزاند و دیوانگی و نادانی و بیباکی را جانشین آنها میمردانگی و مردمی و خردمندي را می

آن نادانی که در ایران نشسته در راه پیشرفت سیاست دولـت فـاطمی در مصـر جانبـازي کنـد ، آن      

نهادي که براي هـر سـخنی و هـر چیـزي     ، آن کجنمایداي که فالن و بهمان را خداي جهان باور فرومایه

پندارد ، چنین کسی از خرد و غیرت و آدمیگري پاك 1فهمند)ي مردم میمعناي دیگري (جز از آنکه همه

بهره است و ازو جز پستی و دیوانگی چشم نتوان داشت.بی

گرفتند و با نیک و بد تـوده  ي آنان این بس که در هر کاري خود را از مردم جدا میاما صوفیان درباره

کار نداشتند. این بس که با تن درست و گردن کلفت پی روزي نرفته براي نان شکم خـود چشـم بدسـت    

دیدنـد. از چنـین کسـانی    این و آن میدوختند. این بس که ستمگر و ستمدیده هر دو را با یک دیده مـی 

چگونه میتوان امید غیرت و مردانگی و جانبازي داشت؟.

ي زنان را پاره میکرد چنگیزخان شکمهاي کودکان را میدرید و سرهاي جوانان را میبرید و پردهآنکه 

بیرنگـی اسـیر  « ي دیگر میدید و همانا ي اینها در نظر عامیانِ قشري بود. صوفیِ عارف آن را با دیدههمه

یـا  » تأویـل « دهـد کـه   ـ براي پی بردن به آموزاکهاي باطنی کتاب راه رستگاري دیده شود. همچنین نویسنده در پیمان شـرح می 1
. ایـن همانسـت کـه هنـوز در     آن از بدعتهاي باطنیان و یادگار شـومی از ایشـان اسـت   فهمِبیرون بردن سخن از معنی آشکار و همه

مثالً همینکه یکی نخواهد . شودي قرآن ، حدیث یا گفتگوي عادي میان مردم) دیده میبسیاري جاها (در بازنمودن معنی شعر ، آیه
معنی آشکارِ شعري رود که از باده سخن گفته ، میگوید : غرض از باده فالن است و می نیست!     زیر بار 
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1».رنگ شده و موسا با فرعون در جنگ شده بود

شناسـد و از خـدا   » خـدا « را » چنگیـز « باین نتیجه رسیده که عمر ریاضت کشیده تازه صوفی یک

جدایش نداند. با چنین حالی چگونه او تکانی بخورد و از دیدن و شنیدن آن نامردیها و نابکاریها بجوش و 

جنبش برخیزد؟!

شتافتند و تنهـا  آنکه در قرنهاي سوم و چهارم ایرانیان براي جانبازي از خراسان به آسیاي کوچک می

ي آن آتش غیرت و مردانگی بـود کـه   اینها نتیجهز یک ماوراءالنهر سیصد هزار سپاهی برمیخاست ا

اسالم در دلها افروخته بود ولی این زمان آن آتش فرو نشسته بلکـه خـاموش گردیـده بـود.     

آلود گردانیدهي صاف آن دین آسمانی را گلباطنیان مردم را از مسلمانی دلسرد ساخته و صوفیان چشمه

بودند.

باطنیـان و  ي ایرانیان باطنی یا صوفی گردیده بودنـد؟.. میگـویم : نـه!    کسانی خواهند گفت مگر همه

هاي صوفیانه جهانگیر شده انبـوه ایرانیـان خـواه نـاخواه     هاي اندکی نبودند. ولی اندیشهصوفیان جز دسته

ها گردیده بودند.زبون آن اندیشه

آمد و غیرتمندانی بجلـوگیري از آن برنخاسـتند   این همیشه هست که چون بدعتی پدید 

2مانند.بهره از آن نمیاندکی نپذیرند دیگران نیز بیاگرچه آن بدعت را جز گروه 

جوینی داستانی مینویسد که چون چنگیزخان بشهر بخارا درآمد و بمسـجد آدینـه رسـید بـر منبـر      

و جـو دهنـد و قرآنهـا را زیـر پـا ریختـه       نشست و مغوالن اسبها را بحیاط مسجد آوردند تا در آنجـا کـاه  

موسیی با موسیی در جنگ شدبیرنگی اسیر رنگ شدنکهـ شاعر صوفی چنین سروده : چو1
که ستایش از بیرنگی و بیباوري است و نکوهش از باورمندي (و نیز غیرت!).  

. براي مثال بسیاري با آنکـه خـود را   هستیمچنین درديامروز هم ما گرفتار که شوددریافت میـ این نکته از نوشتارهاي کسروي 2
مادیگري ، صوفیگري و خراباتیگري دچارند.  از جملهدانند ولی به آلودگیهایی شیعی می
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در این حالت امیـر امـام جـالل    « هاي آنها را آخور ساختند و علما را بپاسبانی اسبها برگماردند صندوقچه

الدین علی ابن الحسن الرندي که مقدم و مقتداي سادات ماوراءالنهر و در زهد و ورع مشارالیه روي بامـام  

بینم به بیداریست یـا رب بخـواب.   آورد و گفت موالنا چه حالتست؟ این که میالدین امامزاده ... عالم رکن

...»وزد سامان سخن گفتن نیست موالنا امامزاده گفت خاموش باش باد بینیازي خداوند است که می

الدین امامزاده چنانکه از نامش پیداسـت صـوفی   ي ماست. زیرا رکناین داستان گواه درستی بر گفته

ي صوفیانست که براي هر پیشامدي عذري میتراشند این شیوهنبوده. ولی سخنش صوفیانه است. 

د توانـ مسلمانی از چنین سخن بیزار است. یک مسلمان این نمـی و هرگز تن زیر بار سختی نمیدهند.

که دشمن خونخوار را بدرون شهر راه داده زنان و دختران را زبون دست او گردانـد. یـک مسـلمانی جـان     

مگر زندگی چه ارجی دارد که آدمی از بهر آن تـاب بـه هـر    بازد و  چنان ناروایی را برنمیتابـد.  می

ناروایی بیاورد؟!

گفـتن  » باد بینیازي خدا میـوزد « و زنان و کودکان را با رنگهاي پریده دیدن و دل بجانبازي ننهادن

ننگی است که مسلمانی از آن بیزار است!

گویم : از جهتهایی که ایران را زبون مغول ساخت یکی بـاطنیگري و  سخن کوتاه میکنم و دوباره می

1دیگر صوفیگري بوده.

پسـر چنگیـز   ملیون بیشتر مردم در آنجـا بودنـد دروازه را بسـته و در برابـر تـولی     در نیشابور که دو

هـا و از سسـتی   ایستادگی نشان دادند. ولی شهري که میتوانست ماهها ایستادگی کند از نـاتوانی اندیشـه  

ها بروي دشمن باز کردند.آهنگها (عزم) چند روز ایستادگی نموده و دروازه

)206356ـ (1
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دینسـان  هاي خدادادي در کجاها بکار میرفته تـا در برابـر دشـمن ب   براي اینکه بدانید نیروها و جربزه

آورم :اند داستانهاي بسیاري در تاریخ هست و من اینک دو داستان را مینمودهزبونی می

ـ نجم الدین رازي یکی از سردسـتگان صـوفیان بـوده و در همـان زمـان میزیسـته و کتـابی بنـام         1

گویـد : چـون آگهیهـا[= خبـر] از کشـتارهاي مغـوالن در       نوشـته. چنانکـه خـودش مـی    » مرصادالعباد« 

رسیده و بیم آمدنشان به ري نیز میرفتـه او زنـان و فرزنـدان خـود را گزاشـته و      ماوراءالنهر و خراسان می

شبانه با یک دسته از درویشان از شهر گریخته و جان بدر برده و سپس آگهی رسیده که مغوالن چون به 

ین سرگذشتیست که خـود او  اند. اي خاندان او را بزرگ و کوچک از تیغ گذرانیدهاند همهري دست یافته

نهادانه اندازه نامردانه و پستي کتاب با آب و تاب مینویسد و شما ببینید که این رفتار او تا چهدر دیباچه

اي از غیرت و مردانگی داشتی از جان گذشته و پیش افتـاده و مـردم   بوده. یک مردي همچون او اگر بهره

الـدین بـا تبریـز کـرد) ، و اگـر ایـن       شـیدي (چنانکـه شـمس   را بر سر خود گرد آورده بنگهداري شهر کو

نتوانستی باري در گریختن تنها نگریختی و زنان و فرزندان را نیز همراه بردي و یا او هـم میمانـدي و در   

گـردان گریختـه و   کشته شدن از آنان جدا نگردیدي. این رفتار او که تنها با چند تن درویشـان و دریـوزه  

ترین کسان سر نزند. کنون شـما  پناه را بشمشیر مغول سپرده چیزیست که جز از پستزنان و فرزندان بی

ببینید که همین مرد یکی از سردستگان صوفیان بشمار میرفته و در آن راه (پنداربافی) اسـتاد زبردسـتی   

ام ي دروغـی را بنـ  بوده و در همان کتاب که نوشته هنرنماییهایی از خود نشان میدهد و مثالً یـک گفتـه  

(گل آدم را با دست خود چهل بامـداد  » خمرت طینه آدم بیدي اربعین صباحاً« حدیث قدسی بدینسان : 

ي سراییها میکنـد : خـدا میانـه   ي بزرگ را پر از پنداربافیها و گزافهبسرشتم) پیدا کرده هشت و نه صفحه

بـروي آن کـار میکـرده تـا     طائف و مکه گلی درست کرده و از آن کالبد آدم را ساخته و چهل هزار سـال  

هـاي خـود و دیگـران را هـدر     هـاي پسـت و بیخردانـه بـوده کـه جربـزه      درستش گردانیده. در این زمینه
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اند.گردیدهاند و بدانسان بیکاره و درمانده میساختهمی

آن کشـتار و ویرانیهـا را در   618تـا سـال   615ـ چون چنگیزخان و پسران و سرکردگانش از سال 2

هر و خراسان و غزنین و دیگر جاها کردند بمغولستان بازگشته تا ده سال دیگر ایران را بحال خود ماوراءالن

در آن ده سال مردم توانستندي از آن گزندهاي دلگداز که دیده بودند پند گرفتـه و  گزاردنـد و  

ج بخود آمده و این بار بآمادگی کوشند و براي بازگشت مغوالن که همگی آن را میدانستند بسی

سپاه و افزار کنند ولی آیا چه کردند؟!.. از بس آلوده بودند همینکه خونخواران بازگشـتند هـر   

دسته سرگرم نادانیهاي خود شدند و آنچه پروا نکردند بازگشت مغول بود و آنچه بیاد نیاوردند 

بـراه  صدهزارها دختران ایران را که در مغولستان میزیستند و همیشه چشـم خونهاي ریخته شده بود.

ایران میداشتند بیکبار فراموش کرده پی نادانیهاي خود را گرفتند. در همان سالها خلیفـه المستنصـرباهللا   

ي بزرگ خود را بنیاد گزاشت که شش سال در آن کار کردنـد و دارایـی بزرگـی را بکـار     در بغداد مدرسه

س میگفتنـد و روزي کـه بپایـان    ي ابن عبري بنیاد بیمانندي بود و سیصد فقیـه در آن در بردند و بگفته

رسید با شکوه بسیار آن را بگشادند.

خود را بیرون ریـزد و  يي گنجینهاندازه بوده. خلیفه که بایستی همهها تا چهببینید آلودگی اندیشه

ي نگهـداري مـردم باشـد بچنـین کـاري      شمشیر و افزار جنگ بخرد و جنگجویان بسیج کند و در اندیشه

درس و همه چیز را کنار نهاده خود جنگ یاد گیرنـد و دیگـران را   بایستیبیهوده برمیخیزد. فقیهان که 

د که چـون در بیسـت و چنـد سـال دیگـر      بیاد گرفتن آن وادارند بچنین درسهایی میپردازند. بیهوده نبو

و پایتخت خالفت بیش از چند روزي در برابر دشمنان ایستادگی نتوانستهالکو بر سر بغداد آمد 

با آنکه صدها مردان بنـام در آن شـهر گـرد بودنـد جـز درمانـدگی و بیچـارگی از خـود نشـان ندادنـد و           
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خونخوار گردانیدند.ي مغوالن صدهزاران زنان و مردان بیگناه را دچار پنجه

ي تأثیر آن بـدآموزیهاي پنجگانـه را نشـان    اندازهاین داستان را براي مثل نوشتم و خواستم آنست که

خـود آن آسـیب دیگـري    ي آن بدآموزیها بـود. ولـی   دهم. چنانکه دیدیم داستان دلگداز مغول نتیجه

ایشـان نوبـت لشکرکشـیهاي تیمـور     و در دو قرن کمتر که مغوالن در ایران چیره بودند و پس از گردید

هاي ایشان هرچه بیشتر گردید.، آلودگیهاي ایرانیان و پراکندگی اندیشهلنگ رسید در آن یک دوره

ي دیگـري دنبـال   بدآموزیهاي پنجگانه را که شمردیم نخست آنها جدا از هم بوده و هر یکی را دسته

انـدازه گردانیدنـد و برخـی بـدآموزیهاي     لها را بیمیکرده ولی در این دوره همه بهم آمیختند و آشفتگی د

همرفته آنچه از نیکیها بازمانده بود در این دوره از میان رفت.نوین دیگر رخ نمود و روي

) جبریگري4ـ8

و ما در آن زمان بداستانهاي بس شگفتی ي زبونی و بیچارگی ایرانستزمان مغول بدترین دوره

ي سـران و پیشـوایان تـا    بایسـت همـه  نشستند و میگانه در کشور میبرمیخوریم. در زمانی که دشمن بی

اند و با یـک  ي آن کوشیدهبینیم یک دسته همه بوارونهفرازي برانگیزند میتوانند مردم را بدلیري و گردن

ي جبریگري را رواج داده و سـر هـر سـخنی نـام قضـا و قـدر و طـالع و فلـک و         اندازه فلسفهپافشاري بی

اند و اینها براي آن بوده که بگویند نیک و بد همه از خداست و آسیبها و گزنـدها  خت را بردهسرنوشت و ب

رسد سرنوشت او بوده و کوشش و تالش را هم نتیجه نتواند بود. که به هرکسی می

این سخن از هر باره بسود مغولست ، از یکسو گنـاه از گـردن آنـان برمیـدارد و از یکسـو مـردم را از       

ي زهرآلـود  الش براي رهایی از دست آنان باز میدارد ، و ما نمیـدانیم ایـن پنـدارهاي بیهـوده    کوشش و ت

اند یا دست کارکنان مغول در میان بوده بخود پیدا شده و کسانی از نادانی و پستی اندیشه باینها برخاسته
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انـد ، و بـا آنکـه    دهو براي جلوگیري از هر جنبش و شورشی در ایران ایـن پنـدارهاي زهرآلـود را رواج دا   

نماید باز ما گمان بیشتر اند و چنین نیرنگی یا سیاستی از آنان دور میمغوالن مردم دژآگاه و درشتی بوده

دانیم) کـه ایـن نیرنـگ را    پنداریم (نه آنکه میبریم و چنان میبدست اندر میان بودن کارکنان ایشان می

اند.بایشان جهودان و ترسایان ایران یاد داده

نویسند : خدا چنانکه فرستادگانی از مهر فرستد (که پیغمبران میببینید بیشرمی تا کجا رسیده.

باشند) فرستادگانی نیز از خشم فرستد که چنگیز از آنان بوده. بیشرمی و پستی بخـود تـا باینجـا نتوانـد     

اند.رسید. همانا اینها را کارکنان مغول ساخته و بمیدان انداخته

نست که خراباتیگري که بنیاد آن بیپروایـی بـه گذشـته و آینـده و گراییـدن بمسـتی و       در همان زما

گیـرد و  کرده با یک شتاب و تندي بسیار رواج مـی خوشی بوده و خرد و غیرت و مردانگی را ریشخند می

اینها بیش از صدهزار سپاه به مغوالن سود داده.گردد و صدها شعر در همان زمینه سروده می

و شاعري) شعر4ـ9

کشـد فزونـی شـعرا و رواج    ي آن تا زمان مـا مـی  آغازد و دامنهاي که از زمان مغول مییک گرفتاري

این زیانشان بسـیار بـزرگ اسـت    1اندي شعر میباشد. شعرا گذشته از زیانهاي دیگري که رسانیدهاندازهبی

را بـا زبـان شـیرین و روانـی     که بدآموزیهایی که از پیش بوده و بدآموزیهایی که سپس پیـدا شـده همـه    

کننـد و چـون کسـی بجلـوگیري نمیکوشـد      ي نظم کشیده و رواج و پراکندگیش را صد برابـر مـی  برشته

نمایند. شما اگر دیوان شاعري را بـاز کنیـد   کاري میگشایند و صد ننگینگستاخانه به هر زشتی زبان می

را در آن بگنجانـد و دربنـد سـود و زیـان     خواهید دید جز این نمیخواهد که شعري درست کند و معنایی 

سرایی و چاپلوسی  گویی ، یاوهبازي ، بیهودهگساري ، بچهرواج گدایی ، بادهـ برخی از آن زیانها اینهاست : از زشتی انداختن و1
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سخن خود نیست و چون نیک نگرید خواهید دید هرچـه شـنیده و خوانـده از جبریگـري و از پنـدارهاي      

اندیشیهاي صوفیان و از فلسفه و پند و غزل و گله از روزگـار همـه را در میـان شـعرهاي     باطنیان و از کج

اگر بخواهیم بشماریم بیک کتاب جداگانه نیـاز خـواهیم   آورد. همین کار زیانهایش چندانست کهخود می

1وار یاد کرده درمیگذریم.داشت. در اینجا چون خواستمان تاریخ است فهرست

یی که فرمانروایی مغوالن پیش آوردلودگیها) آ4ـ10

ویرانـه  مغوالن ملیونها مردان را کشتند و ملیونها دختران و زنان را به اسیري بردند و صدها آبادي را 

گردانیدند. آن کردند که تا صد قرن فراموش نباید کرد. ولـی ایکـاش بـاین خونخواریهـا و ددیهـا بسـنده       

گزاردند.نمودند و پس از آنهمه گزندها این کشور را بحال خود میمی

ي ایران ي دیگریست که زیان بیشتر رسانیده و ریشهحکمرانی مغول در این کشور پتیاره

ي تاریخ ایران شماردیم قرن هفتم و هشـتم را  ن که ما قرن سوم و چهارم را بهترین دورهبدانسارا کنده.

ي آن تاریخ باید شمرد!که زمان حکمرانی مغوالنست بدترین دوره

کسی تا در تاریخ کاوش نکند چه خواهد دانست ایران در آن هنگام بویژه در آخرهاي قرن هفتم چه 

اي خزیـده و خـون دل   کشته گردیده و آنانکه بازمانده هر یکی بگوشـه حالی را داشت. غیرتمندان بیشتر 

تواند دریغ نمیگویـد. خردهـا   خورد. میدان براي بیغیرتان باز شده هرکس به پشتیبانی مغول آنچه میمی

خواري رواج گرفته و نابکاري آشکار گردیده.فروافتاده زبونی بر همه چیره گردیده باده

نگارد که باید خواند و آههاي پیاپی کشید. این نـامرد  میالدین نام خوارزمیشرفجوینی داستانی از 

که در جوانی بدنام میزیسته این زمان فرصت یافته و از دربار مغول به سمت گـرد آوردن مالیـات بـایران    

)604213ـ (1
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آمده در هر شهري از آنچه پستی و نامردي است دریغ ننموده و آتش بر خاندانها زده!

ي دین آزاد میگزاردنـد. ولـی از   خود نداشتند و اینست که مردم را دربارهمغوالن دینی از 

بیمی که از رهگذر اسالم داشتند و از جنبش مسلمانان بیمناك میزیستند همیشـه بـا اسـالم    

دشمنی مینمودند و ترسایان و جهودان را که مشتی در ایران پراکنـده بودنـد بـر مسـلمانان     

ي آنان با اسـالم تیرگـی   ه مسلمانان را آلوده گردانند و میانهبخشیدند و از بهر آنکچیرگی می

دادند.پدید آورند کارهاي زشتی را که آن دین روا نمیداشت در میان مسلمانان رواج می

ترین گناهـان اسـت شـیوع    بازي که در اسالم از ننگیناندازه گرفت. سادهخواري رواج بیاین بود باده

وا پراکنده گردیـد. بـدگویی از دیـن و بیـزاري از اسـالم آزاد شـد. بـدکرداران        هاي ناربسیار یافت. اندیشه

چیرگی یافتند. زشتکاران روي به فزونی نهادند.

ي در این میان بدآموزیهایی در ایران پراکنده گردید کـه جـز سیاسـت جهانـداري مغـول سرچشـمه      

اندازه داشته ...بینیم رواج بیمیاست که » جبریگري« توان بر آنها پنداشت. یکی از آنها دیگري نمی

پذیرد و آنگـاه رواج آن  اندیشی زمانی در میان مسلمانان پدید آمده ولی چون خرد آن را نمیاین کج

ي نیکوکار و بدکردار باز نمیمانـد  اندازه را در بر دارد زیرا در آنحال فرقی میانهاي زیانهاي بیدر میان توده

گردد ، از این جهت پیشروان اسـالم بدشـمنی آن برخاسـته جلـو     و هدر میو پاداش و کیفر همه بیهوده 

پیشرفتش را گرفته بودند.

اند و ولی در این زمان در ایران بار دیگر رواج پیدا میکند و آنچه ما میدانیم مغوالن برواج آن کوشیده

ختی که دیـده بودنـد بـاز    ي گزندهاي ساین خود سیاستی درکار حکمرانی آنان بوده. زیرا ایرانیان با همه

دولت اسالمی مغوالن بیم آن داشتند که روزي جنبشی کرده شود و کار بر آنان سخت گردد. بویژه کـه  
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غریـد و میخروشـید و   و همیشـه مـی  نمودنیرومندي در شام و مصر در برابر مغوالن ایستادگی می

آمد کار بر مغوالن دشـوار  کانی پدید مینهاد و از اینسوي در  ایرانی تهرگاه روزي آن دولت پاي فراتر می

میگردید.

پس این سود مغوالن بود که ایرانیان کارها را در اختیار قضا و قدر دانسته و از کوشش و تالش پـاك  

نومید باشند که از این راه هم بر آن بیدادگریهاي دلگدازِ گذشته خرده نگیرند و دل از رهگذر آنها آسـوده  

ي کوشش و جنبشی در آینده بیفتند.هگردانند و هم از اندیش

بینیم که ایرانیان بجاي آنکه مغوالن را فسوسا که این نیرنگ سیاسی کار خود را کرده و ما آشکار می

ي دشمن ببینند و همیشه بد آنها را بخواهند و زبـان بگلـه و فریـاد بـاز دارنـد کسـانی چنگیـز را        با دیده

یابیم که کنند و کمتر کسی را میي او یاد میرا درباره» االمر منکماولو« ي ي خدا شمارده آیهبرانگیخته

ناله و فریاد کند.

پاشیدند بیگمان در قـرن هفـتم در ایـران    ي ایران نمیاگر با این بدآموزیها آب به آتش خشم و کینه

ن کشـور  ي این جنبشها دست بیگانگـان از ایـ  داد و کسی چه داند که در نتیجهشورشهاي پیاپی روي می

برتافته نمیگردید؟

گساریها و زشـتکاریها پرداختـه از گذشـته و آینـده     بینیم بسیاري از ایرانیان به بادهولی ما آشکار می

اند و باین بسنده نکرده بدستاویز جبریگري دیگران را نیـز  چشم پوشیده سرگرم خوشی و کامگزاري بوده

اند.از هر اندیشه باز میداشته

س از مرگ سلطان ابوسعید در ایران رویداد و کسانی از ایرانیان در این گوشه و آن پیشامدهایی که پ

انـد. گوشه بکوشش و تالش برخاستند بخوبی نشـان داد ایرانیـان دلیـري و شـیردلی را از دسـت نهشـته      

رسـانید کـه از ایـن    داستان شگفت و شیرین سربداران بهترین نمونه از بهادري ایرانیان بود و بخوبی مـی 
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توانند برخاست.  کشور چه دلیرانی می

ي حکمرانی مغول جـز زبـونی از خـود ننمودنـد و هیچگـاه      با اینحال چگونه ایرانیان در سراسر دوره

بجنبش و شورش برنخاستند؟!. آیا نه آنست که مغوالن تـدبیرهایی بکـار بـرده و جلـو هرگونـه جـوش و       

آن تدبیرها جز این نبوده که مردم را بـا یـک   ایم کردهاند؟! و آنچه ما جستجوگرفتهجنبش ایرانیان را می

رشته پندارهاي بیپایه و مایه را در میان آنان رواج دهند و نیـز جلـو   رشته بدآموزیها سرگرم داشته و یک

توانند مردم را باین پستیها میبازي و اینگونه زشتکاریها را رها کرده آزاد گزارند بلکه تاخواري و سادهباده

1دانیها برانگیزند.و نا

گزندهائی که از مغوالن از این راه بایران رسیده و بدعتهاي زشتی که یادگار زمان حکمرانـی ایشـان   

باید تا شرح آنها داده شود و ما در اینجا ناگزیریم که گزارده بگذریم.است خود کتاب جداگانه می

***

ایشـان دیـن اسـالم پذیرفتنـد و بدینسـان      کسانی از پادشاهان مغول در آخرهاي زمـان فرمـانروایی   

دیدند رهایی یافتند و بار دیگر مسـلمانی در ایـران   ایرانیان از فشاري که از رهگذر مسلمانی از مغوالن می

تـوان  امروز کیش رسمی ایران گردیده بنیاد آن را از زمان مغوالن مـی رونق گرفت. بلکه کیش شیعی که

پرست بودند دربند سنیگري نبودند و شیعی و سـنی هـر دو را   والن بتي اینکه مغپنداشت. زیرا در سایه

اش همـین سـرگرم گردانیـدن ایشـان بـه      آورند ، پایـه ـ آنچه امروز دولتهاي خودکامه در بسیاري کشورها بر سر مردمان خود می1
بهتر کار میکند.کاریها و زیانکاریهاست. اینهاست که از ملیونها سپاهیبیهوده

پرسیدند : مردمت را بـا چـه اداره میکنـی؟ و او پاسـخ داده : بـا فسـتیوال و       فرمانرواي پیشین اسپانیاگفته شده که از ژنرال فرانکو
فوتبال و فاشیزم!.. کاري به این نداریم که این داستان ساختگی است یا نه و نیز آگاهیم که میان فوتبـال بـا نیرنگـی همچـون رواج     

هاي سرگرم کردن و فرونشاندن مردم.ادن به جبریگري جدایی بسیار است ولی این داستان اشاره دارد به یکی از شیوهد
نیرنگهـاي  بـه  و جلـوگیري از جنـبش ایشـان    جهـان  ي ماندهپسهاي جهاندار براي نادان نگاه داشتن تودهآزمند پیداست دولتهاي 

هـایی کـه   با هوشداري بیشتري بـه نغمـه  برداشتهدلی ها دست از سادهتودهاین . از اینرو بجاست که ندیازمیدست ي نیزترپیچیده
ان درنیفتند. زمندهاي شوم آکنند تا بدام نقشهپرواشود میبرایشان سروده
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دیدند ، شیعیان در ایران آزادي یافته به رواج کیش خود پرداختند. سپس هم که پادشاهان بیک دیده می

مغول مسلمان گردیدند یکی از ایشان که سلطان محمد خدابنده باشد بکـیش شـیعی گراییـد و سـکه و     

هرحال شـیعیگري  ه امام کرد و اگرچه پسر او سلطان ابوسعید پیروي از این کار نکرد بخطبه بنام دوازده

نمود تا بدست شاه اسماعیل بر سراسر ایران چیرگی یافت.رواج بسیار یافت و روز بروز پیشرفت بیشتر می

و آن بدآموزیها با اینهمه ایرانیان از گزندهایی که در آغاز فرمانروایی مغوالن دیده بودند رهایی نیافته

ي آنها پرداخت.همچنان در نزد ایرانیان بماند و جایگیر گردید که از این سپس باید بچاره

) صفویان4ـ11

پیشـامدهاي  گـوییم :  ما چون در اینجا مجال سخن دراز نداریم اینست که به اجمال پرداخته مـی 

زمان مغول و بدآموزیها و بدعتهایی که در آن زمان و پس از آن ، روي داد ایرانیـان را بحـالی   

ي ایـن کشـور   انداخت که چون ما بزمان صفویان میرسیم تو گویی خود ایرانیـان هـیچ کـاره   

ردند.تو گویی جز بدرد زیردستی و زبونی نمیخونبودند. تو گویی شایستگی هیچ کاري را نداشتند. 

ي اختیـار همگـی بدسـت ایلهـاي تـرك افتـاده و ایرانیـان بنـام         بینیم در ایـن زمـان رشـته   زیرا می

باشند. کار زبونی اینان بآنجا انجامیده که میرزا سلمان وزیر از هر چیزي تهیدست و برکنار می» تاجیک« 

میـرزا  « ند یکی ایـن بـود :   گرفترو میسلطانمحمد را چون با دست امراي ترك کشتند از ایرادهایی که ب

سلمان مرد تاجیکی است و جز رتق و فتق امور حساب و معامالت دیوانی از او متوقع نبـود و بـاو نسـبت    

».نداشت که صاحب جیش و لشکر گشته براي خود دخل در امور سلطنت کرده باعث فتنه و فساد گردد

ي مـورخ آن زمـان آوردیـم    ه از گفتـه کسانی که غیرت ایرانیگري در تن خود دارند این عبارت را کـ 

آرایی و شمشیرزنی مشهور جهـان  آن ایرانی که در لشکرکشی و سپاهخوانده آههاي پیاپی از دل برآورند. 
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رو گناه میگیرند. آن شیردلی که تا قرن بود کنون کارش بجایی رسیده که دخالت در کارهاي لشکري را ب

اندازه داشت امروز جز دبیـري و دفترنویسـی   سالم شهرت بیچهارم هجري دلیریهاي او در سراسر جهان ا

بکار دیگري شایستگی ندارد.

آیا این تفاوت در مدت چند قرن از کجا پیدا شده؟... آیا یک مردمی از آن سرفرازي باین سرفکندگی 

اند؟..  چگونه رسیده

بدعتها و بـدآموزیها را  خواهد پاسخ این پرسشها را دریابد در تاریخها کاوش کرده آن هرکسی که می

ي این بـدبختیها بـوده بشناسـد و بـر     زمان در ایران پدید آمده و خود مایهکه از زمان مغول و پس از آن

1اند هزارها نفرین بفرستد.کسانی که آن زشتیها را در ایران رواج داده

سیصد سـال در  از درآمدن مغول بایران در قرن هفتم تا برخاستن شاه اسماعیل صفوي در قرن دهم 

هاي تـاریخ ایـران میباشـد. در ایـن دوره آلـودگی روانـی       میان گذشته. این سیصد سال از شومترین دوره

ایرانیان بآخرین پایگاه رسیده و درماندگی آنان باین نتیجه انجامید که از کشـور و زنـدگانی و همـه چیـز     

نها به شعر سـرودن و عرفـان بـافتن و    چشم بپوشند ، و آن را به بیگانگان و گردنکشان گزارده خودشان ت

فلسفه تنیدن و کشاکشهاي کیشی پردازند. یکی از داستانهاي آن زمان کشاکش خراباتیان بـا صـوفیان و   

اند. بهنگامی که کشور لگدمال پاي بیگانگان بوده اینان با یـک خشـم و   زباندرازیهاست که خراباتیان کرده

اند. این داستان اند و هر زمان بتاخت دیگري برمیخاستهك میکردهاي با صوفیان حساب پااندازهي بیکینه

ي افسوس و شرمندگیست کمتر کسی از آن آگاه میباشد و ما هم در که هم شیرین و شنیدنی و هم مایه

و اینست باید در جاي دیگر جداگانه بآن بپردازیم.2اینجا بآن نمیتوانیم پرداخت

)207412ـ (1
به گشادي آمده]»ادبیات« در پیرامون [همچنین در کتاب (ك)ـ در راه رستگاري بکوتاهی آورده شده.2
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ي روشـن دیگـري از   اریهاي او در این دوره رو داده و یک نمونـه پیدایش تیمور و خونریزیها و سیاهک

ي ایران میباشد. یک مرد خونخـوار پلیـدي کـه بـه هـر کجـا میرسـید جـوي خـون روان          بیچارگی توده

ساخت و در اسپهان هفتاد هزار بیگناهان را سر برید و در بغداد از سرهاي کشتگان مناره پدیـد آورد و  می

هزار سر خواست و چون ده هزار سر پیدا نشد سرهاي زنان و بچگـان را بریدنـد.   در توس پسر پلیدش ده 

انـد.  اند و شعرا و تاریخنویسان چه ستایشـها ازو سـروده  ببینید چنین نامردي را در کتابها تا بکجا رسانیده

» بتـرویج شـرع و احیـاي مراسـم دیـن     « همیشه گروهی از علمـاء و مشـایخ در دسـتگاه او بـوده و او را     

» هشـتم سـده] = [يهئـ مجـدد دیـن در رأس م  « انـد کـه او را   اند و پستی را تا بآنجا رسانیدهداشتهوامی

ي اند همیشه مینازیده و بهنگام مـرگ سـپارده کـه نوشـته    باو دادهاند و تیمور باین لقب که علماء خوانده

او باشد.» حجت« علماء را توي کفنش بگزارند تا در نزد خدا 

ي هیچ کاري ي آلودگیهاي روانی شایندهي ایران در سایهچون صفویان پیدا شدند تودهدر قرن دهم 

ي دوري از شـهرها و  ي ترك را که در سایهنمیبودند ، و این از خوشبختی صفویان بود که ایلهاي پراکنده

ان بنیاد پادشـاهی  ناآشنایی با کتابها از این آلودگیها دورمانده بودند بر سر خود گرد آورده و بدستیاري آن

ي پادشاهی خود بومیان ایران را که تاجیک نامیدنـدي ، بجـز از   گزاردند. از اینرو در بخش بزرگی از دوره

بینـیم در زمـان   مستوفیگري و نویسندگی و ندیمی و مانند اینها بکار دیگري کمتر راه دادندي ، و ما مـی 

میـرزا بـوده میـرزا سـلمان     پسر بـزرگ او حمـزه  ي کارها در دست محمد پدر شاه عباس که رشتهسلطان

ي نزدیکی باو وزارت یافته ، ولی دیـري نگذشـته کـه    میرزا داده در سایهاسپهانی که دختر خود را بحمزه

انـد ، و  سرکردگان بگردنکشی برخاسته و او را بگناه آنکه تاجیک است و بکارهاي دولتـی درآمـده کشـته   

ي ي چنـان جایگـاهی نبـوده. زیـرا بگفتـه     ي هـوش و زیرکـی شـاینده   بینیم که میرزا سلمان با همـه می

میرزا بر سر دز هرات رفتـه و آنجـا را گـرد فروگرفتـه     تاریخنویس هنگامی که همراه سلطانمحمد و حمزه
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بایست از اندیشه و کوشـش  بودند و از اینسوي آذربایجان گرفتار تاخت و تاز عثمانیان بوده و یک وزیر می

ي عاشـقانه  نایستد میرزا سلمان شـب نشسـته و در آن سـال پیـري و دلسـردي غـزل یـاوه       اي باز دقیقه

و ایـن را  » ي او زود کنیـد اندیشهبهتر آنست کهخوبرویان چو سر کشتن سلمان دارید« سروده : می

ي او پنداشته ، و در همان روزهاست که خوبرویان یا بدرویان اندیشـه یک کاري و یک چیز سودمندي می

اند.کرده و بخاکش درغلتانیدهرا

ي جدایی از تـاریخ ایرانسـت و اثرهـاي بسـیار ـ از نیـک و بـد ـ در کشـور           روزگار صفویان یک دوره

گزارده. یکی از اثرهاي آن دوره بود که چنانکه گفتیم ترکان را تکان داده و آنان را بکارهاي کشوري پابند 

شـان آورد ، و بدینسـان یـک    داشتند دور گردانیـده بمیـان تـوده   میگردانیده و از آن زندگانی بیابانی که 

ي ایران افزود و اندکی سسـتی و درمانـدگی مـردم را جبـران کـرد. از      آخشیج (عنصر) نیرومندي را بتوده

آلـوده نیـز   آنسوي در آخر پادشاهی آنان ترك و تاجیـک بهـم آمیختنـد و در بومیـان دلمـرده و اندیشـه      

اي کـه سیصـد سـال گذشـته در دلهـاي ایـن مـردم        آمد و آن نومیدي و بیپرواییدلبستگی بکشور پدید 

ي ایرانی پدید آمد. سپس چون نادرشاه برخاست و پرورانیده بود از میان رفت ، و باز یک ایران و یک توده

ی آن کارهاي بزرگ را انجام داد از این فیروزیهاي درخشان او دلبستگی مردم بایرانیگري بیشتر گردید ول

توانستند) که صدها پندارهاي بیهوده و درهـم را کـه   هیچیک از صفویان و نادرشاه نتوانستند (و خود نمی

اي چنانکه گفتیم از چند صد سال پـیش پیـدا شـده و در دلهـا جـاي گزیـده بـود دور گرداننـد و چـاره         

یشـه دوانیـد و   در زمان صفویان برخی از آن آلودگیها بیشـتر ر ها کنند. بلکه بآلودگیهاي اندیشه

گویی ي شیعی و سنی بیش از اندازه گردید. بیهودهدر زمان ایشان کینهویرانی دلها را فزونتر گردانید.

آمیختگی صوفیگري و باطنیگري و خراباتیگري و دیگر بدآموزیها که از زمـان  شاعران رو بفزونی نهاد. بهم

مغول آغاز شده بود در زمان اینان پیشرفت بسیار کرد.
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از صفویان و نادرشاه ایران دچار آشوب گردید و سپس قاجاریـان پادشـاهی یافتنـد و در زمـان     پس

ي این پیشامدها بـار دیگـر نومیـدي و    اینان شکستهاي پیاپی از روس و انگلیس بکشور رسید و در نتیجه

ی خردهـا و  زبونی ایرانیان را فراگرفت و در این دوره هرچه پیش آمد جز به آشفتگی اندیشـه و درمانـدگ  

باشیم کـه بدینسـان سـخن را کوتـاه     ناتوانی روانها نیفزود و چون در اینجا زمینه تنگ است ما ناگزیر می

رسیم.کنیم و اینک بآغاز جنبش مشروطه می

) جنبش مشروطه4ـ12

هاي آن بود که داري در توده پدید آورد و یکی از نتیجهایم این جنبش تکان ریشهچنانکه بارها گفته

ي ایران که پس از قرنها خوابزدگی تکانی خورده و چشم باز کرده بودند خود را برابر اروپاي نیرومنـد  دهتو

و پرشکوه دیدند و براي نخستین بار با اروپاییان آشنایی پیدا کرده و گوش و هوش خود را بسـوي ایشـان   

هاي نوینی را بدلهاي خود راه اندیشهگردانیدند و هرچه شنیدند و دیدند فراگرفتند و بدینسان یک رشته

دانسـتند و  ي راست و دروغ و سودمند و زیانمنـد نگـزارده و هرآنچـه مـی    دادند. اگرچه آنان جدایی میانه

هـاي نـوین   دیدند و همچنین کسانی که دشمنی با این اندیشـه شنیدند گرفته و همه را بیک دیده میمی

توانیم در اینجا آنها را بچند رشته کنیم و سودمند و ما میگزاردند ولی ي آنها نمیکردند جدایی میانهمی

زیانمند را از هم جدا گردانیم. میتوان گفت ایرانیان پنج رشته را از اروپاییان فراگرفتند :

ـ حکومت مشروطه و زندگانی از روي قانون و دلبسـتگی بمـیهن و جانفشـانی در راه تـوده و برپـا      1

گیري و اینگونه چیزها.ي سربازها و شیوهکردن اداره

شناسی و ریاضیات و مانند اینها.ـ دانشهاي نوین از جغرافی و تاریخ و فیزیک و شیمی و ستاره2

مندي از اختراعها.ـ بکار انداختن ماشینهاي بافندگی و ریسندگی و کشاورزي و افزارسازي و بهره3

و رماننویسی و اینگونه چیزها.ـ شور اروپاییگري و الف تمدن و هایهوي پیشرفت و حزب سازي 4
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هاي تند و بیهوده.ي مادي و بدآموزیهاي مادیگري و زندگی را نبرد دانستن و دیگر اندیشهـ فلسفه5

ها بآنهـا گیـریم دلیـل آن    ي نخست نیک و سودمند بوده و ما اگر برخی خردهپیداست که سه رشته

ي آخـر بـد و زیانمنـد    ماریم. نیز پیداست که دو رشتهنخواهد بود که ایرانیان را در فراگرفتن آنها بیراه ش

ایم.بوده و ما از هر یکی از آنها در جاي خود سخنها رانده

هـاي آشـفته و   اندیشـه خواهیم بگوییم ایرانیـان کـه  در اینجا خواستمان سرودن تاریخچه است و می

ي نوین را هم از اروپا فراگرفتند ، ههاي پراکندي هزار ساله را در دلهاي خود میداشته این اندیشهپراکنده

و این نوینها که با آن کهنها هیچ سازش نمیداشت با اینحال آنها را از میان نبرد و بیش از ایـن نتوانسـت   

ي انبـوهی  ها نیز اینها را سست گردانید). گذشته از اینکه دستهکه آنها را سست گرداند (چنانکه آن کهنه

ها نگراییدند.ندیشهبیکبار دوري گزیده و باین ا

هـاي  در آغاز جنبش چون شور آزادیخواهی در میان یک دسته بسیار نیرومند بود تا دیري بر اندیشه

کـم از میـان بـردارد. ولـی در     ي کهن چیرگی مینمود و امید میرفت که بآنها فیروز درآیـد و کـم  پراکنده

بـود شـور   هـا در دلهـایی کـه مـی    هي دیگري بدست آمد و چنین دیده شد که آن اندیشـ آزمایش نتیجه

آزادیخواهی و میهندوستی را از نیرو انداخت. از آنسوي پس از زمـانی شـور آزادي خـود کمتـر گردیـد و      

کوشـید از یکسـو آن شـور را از نیـرو انـدازد و از یکسـو       چنانکه خواهیم دید دستهایی در کار بود که می

ي آنهـا ایـن شـد کـه ایـن      و یـا از اثـر افتـد ، و نتیجـه    ي کهن از میـان رود  نگزارد آلودگیهاي هزار ساله

ي گیجی و سرشکسـتگی مـردم   آنها آمیخت و در دلها جا براي اینها باز گردید و مایههاي نوین بااندیشه

که انبوه مردم بدآموزیهاي مادیگري را پذیرفته و از دین بیزاري مینمودند بـاز  هرچه فزونتر شد. در جایی



کسرويمچهاربخش تاریخ و پندهایش

201

1بندیها همچنان برپا بود. ...ایستاد و دستهون بجاي خود میچهارده کیش گوناگ

نگاهی دیگر به گمراهیها

و باطنیگري) شیعیگري4ـ13

بودند و سپس چون اسالم بایران چیره گردید خواهان و ناخواهـان  ایرانیان در زمان ساسانیان زردشتی می

که هست بسیاري از پندارهاي زردشتیگري را نیز نگهداشته با اسالم درآمیختند.  مسلمان گردیدند. چیزي

اي بودنـد.  برجسـته و برگزیـده  يهدین خدایی میبود و مسلمانان در قرنهاي نخست تـود اسالم یک

م ربسیار گرفتنـد. لـیکن اسـالم بپـاکی خـود نمانـد ، و از قـرن سـوم و چهـا         يهایرانیان نیز از اسالم بهر

یهایی بآن راه یافت و گرفتاریهایی رخ نمود. آلودگ

نخستین گرفتاري در میان مسلمانان داستان خالفت بود. چـون معاویـه خالفـت را بـا زور و نیرنـگ      

با آنان بکشـاکش پرداختنـد   ـعباس  هاشم و بنیبنیـامیه ارثی گردانید دو خاندان دیگري  ربوده در بنی

عباس با دست ابومسلم خالفت را گرفتند و این بـار  تند. سپس بنیکه ایرانیان در آن کشاکشها دست داش

هاشم براي بدست آوردن خالفت بکوشش هاشم کشاکش آغاز گردید. کسانی از بنیدر میان ایشان با بنی

لی هیچیکی کاري از پیش ـ وبن زید و دیگران  از محمد نفس زکیه ، برادرش ابراهیم ، یحییـپرداختند  

نبرده کشته شدند. 

خالفت یا امامت باید از سوي خدا « از اینرو پیروان آن خاندان راه خود را عوض کرده چنین گفتند : 

که خدا او را بخالفت برگزیـده خلیفـه اسـت اگرچـه مـردم او را نشناسـند ،       بکسی سپرده شود ، و کسی

)604218ـ (1
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که میخواهند گناهکار نباشند باید باین خلیفه یا امام پیـروي  نیبسته باشد. کسانشین و دستاگرچه خانه

1».کنند ، دیگران خودشان دانند

نشـینند و  را بخالفت برگزیده ، و اینکه خانهاند و خدا آنانخواستشان این بود که پیشوایان ما خلیفه

آید زیان ندارد.  کاري از دستشان برنمی

ن سیاسی بود رنگ کیش گرفت و آموزاکهـاي بسـیاري پیـدا    از اینجا کشاکش خالفت که یک داستا

ري و باور داشتن بامام ناپیدا پیش آمد و صد پینـه بـآن زده   ککرد ، و سپس داستان مرگ امام حسن عس

شد ، و این کیش که از حجاز و عراق برخاسته بود سرانجام در ایران جا گرفت و ریشه دوانید.

بودنـد و بارهـا   ان که از آغاز چیرگی عرب بایران با آنان دشمن میدوم گرفتاري باطنیگري بود. ایرانی

بردنـد  یافتند و کاري از پیش نمیبراي برانداختن یوغ آنان بشورش برخاستند چون در هر بار شکست می

تباه گردانیدن اسـالم کوشـند و   ه راهی بدسته چنین اندیشیدند که بجاي جنگ روبرو با عرب از یکیک

خود راه شگفتی را پیـدا کردنـد ، و آن اینکـه گفتنـد :     يهندازند و براي این دلخواه سیاهکارانآنرا از کار ا

، (یک معناي آشکاري که همگی »هاي پیغمبر اسالم یک آشکاري دارد و یک نهانیقرآن یا دیگر گفته« 

اي اسـالم را از  دسـتوره يهفهمند و یک معناي نهانی که جز برجستگان نفهمند) ، و با این دستاویز همـ 

خواري و قماربازي نهی کرده. آنها گفتنـد :  معنی خود بیرون برده تباهش گردانیدند. مثالً در قرآن از باده

منی باید از آن دو تن بیزاري جوید ، وگرنه ؤباده ابوبکر و قمار عمر است و خواست قرآن آنست که هر م« 

ـ       يهدربار». خوردن و قمار باختن گناه نیستباده ننماز گفتنـد : خواسـت خـدا دوسـت داشـتن علـی ب

ابیطالب است. نماز را خواندي خواندي نخواندي نخواندي.  

آموزاکهاي اسالم را میکندند ، و چون خواستشان دشمنی بـا آن دیـن بـود هرچـه     يهبدینسان ریش

»)شیعیگري« یا » داوري« کتاب (نک. د. آورـ نخست بار امام ششم شیعیان این سخنان را بمیان 1
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نی بارها بـاین جهـان   بدآموزي توانستند در میان مردم رواج دادند ، تا آنجا که گفتند : خدا در کالبد کسا

آمده. یکی در کالبد علی بوده ، دیگري در کالبد محمد مکتوم بوده ، دیگري در کالبد حاکم بامراهللا بوده. 

بدینسان پندارهاي بسیار پستی را در میان مردم پراکندند.  

زارده این گرفتاري نیز بیش از همه در ایران رواج یافت و حسن صباح بنیاد فرمـانروایی در اینجـا گـ   

1بودند و بدآموزیهاشان بیش از دیگر جاها در اینجا پراکنده گردید.سالها باطنیان در این کشور چیره می

) صوفیگري و رواج آن4ـ14

اید که چون چنگیزخان بر بخارا دست یافت بدرون شهر درآمده آنچه خواري و زبونی بـود  آن شنیده

گساري آراست و به سپاهیان بمسجد درآمده در آنجا بزم بادهبر مردم روا داشت و با سران و نزدیکان خود 

ي مسجد کشیدند که در آنجا کاه و جو خوراننـد و مغـوالن قرآنهـا را زیـر پـا      دستور داد اسبها را بباغچه

ریخته صندوقهاي آنان را آخور اسبان گردانیدند مالیان و مجتهدان و صوفیان که خوار و زار بیرون ریخته 

پرداختنـد.  ي مغوالن بنگهداري اسبان مـی دیدند و زیر تازیانهخود را در برابر چشم میيانیهاي نادنتیجه

پرداخت دیگري جلـو او را گرفتـه   سنجی بود و یکی که بگله مینیز یگانه هنرشان نکتهدر چنان هنگامی 

ـ       » وزد!نیازي خـدا مـی  خاموش! باد بی« گفت می ا سـختیهاي  بـا ایـن یـک جملـه او را آسـوده نمـوده ب

اندیشیها و نادانیها نیست.ي این کجدانستند آن سختیها جز نتیجهساختند و این نمیگداز میاستخوان

اندیشیها و پنـداربافیهاي خـود آلـوده    اگر اینان دین اسالم و آیین آن را بهم نزدندي و مردم را با کج

سوز را بر مردم روا دارد؟!.استخواننگردانیدندي کی مغول توانستی بدانسان چیره گردد و آن ستمهاي

اندیشیهاي صوفیانه نمـوده.  اید این مرد صدها صفحه را پر از باریکالدین رازي را دیدهاگر کتاب نجم

سـنجیهاي خـود سـیاه گردانیـده ولـی      ي کوچک عربی را عنوان کرده و چندین ورق را با نکتـه یک گفته

294صمي هفتماهه شمارهـ پرچم نیمه1
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پیشامد مغول خاندان و فرزندان خود را در ري بیکس گزارده نویسد در ي آن کتاب میچنانکه در دیباچه

خود او با چند تن درویش بیسر و پا جان بدر برده است.

ي درست یـا بعبـارت   را گرفته و از نتیجهاین از چیست؟.. آیا نه اینست که اینان دستورهاي اسالمی 

نمودند؟!.. آنچه را که امون آن بسنده میبافیها در پیربهتر از مغز آن چشم پوشیده و تنها بیک رشته نکته

ایم اینـان آن را بـر خـود    اند در پیش از این یاد کردهاینان با جهاد یا جنگ با دشمنان دین و کشور کرده

انـد و بدینسـان   باشد پرداختـه 1تر از آنی که جنگ با خویشتنگفتند بکوششِ سختنپسندیده چنین می

ي این نادانی و مانندهاي آن بود که در برابر نتیجهانداختند و خود ي بزرگی را از دین برمییک پایه

مغول درمانده باشند و بدان خواري و زبونی دچار آیند و یا پستی و بیرگی را بآنجا رسانند کـه  

2پناه گزارده خودشان بگریزند!زنان و فرزندان را بی

در قرنهاي هفتم و هشتم صوفیگري پیشرفت بسیار کرده خود دستگاه بزرگی گردید و این بچنـدین  

کم همگی از بـزرگ  جهت بود : از یکسوي دو سه قرن از پیدایش صوفیگري درمیان شرقیان گذشته و کم

ی کـه در  و کوچک و دور و نزدیک و دانا و کانا به پندارهاي شگفت صوفیان خو گرفته بودند و آن رمیدگ

نگریسـتند و از اینکـه   ي مهربـانی مـی  آغاز کار بود از میان برخاسته و این زمان مردم در صوفیان با دیده

پنداشـتند.  مـی » مـردم خـدا  « اند و پیاپی نام خدا را بر زبان دارند آنان را میدیدند خود را بکناري کشیده

گیري ایشان از زندگی جز تنبلـی و  و آن کنارهاین نیرو در خردها نبود که بدانند راه خداپرستی نه آنست 

تر و ناآگاهی مـردم از بنیـاد دیـن    هر اندازه که خردها سسته بي دیگري ندارد. آسانی انگیزهتن

. اهللا در اسالم ، برتري داشتهسبیلو بر دستور جهاد فیبوده» جهاد اکبر« ي ایشان که در اندیشه» مجادله با نفس« ـ 1
)405314(ـ 2
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افزود.فزونتر میگردید بر رواج صوفیگري می

از یک سوي دیگر چون در قرن هفتم داستان مغول رخ داد و مسلمانان بخـواري و زبـونی   

. زیرا گذشته از آنکه خواري و زبـونی بـا   ي دیگري بر پیشرفت صوفیگري گردیدین انگیزهافتادند ا

صوفیگري سازش بسیار دارد نومیدي مردم از رهایی نیز ایـن نتیجـه را میـداد کـه هرکسـی خـود را بـا        

هـی  پندارهایی سرگرم سازد تا کمتر یاد گرفتاریها کند. کسانی که آن مردانگی را نداشـتند کـه از هـر را   

ي درد کوشند ناگزیر بودند با پرداختن باین راهها از اثر درد بکاهند.باشد بچاره

ي اینهــا مغــوالن بــراي جلــوگیري از شــوریدن و جنبیــدن مســلمانان کوششــهایی گذشــته از همــه

یم اند و یکی از آنها فزودن بر رواج صوفیگري بوده و ما در این باره گواهیها از تاریخ در دست دارنمودهمی

بدانسان که صوفیگري و خراباتیگري و اینگونه گرفتاریهاي مسلمانان داستان دلگداز آمدن که 

ي . زیـرا مغـوالن بـا همـه    ي رواج آن آلودگیها گردیدمغوالن را نتیجه داد آمدن مغوالن نیز مایه

ت کـه آن  دژآگاهی و بیابانیگري در کار خود شایستگی و توانـایی نشـان میدادنـد و ایـن ناگفتـه پیداسـ      

بردنـد و بیگمـان نیرنگهـا یـا بزبـان      کشورهاي بزرگی را که زیردست گرفته بودند همه با شمشیر راه نمی

بردند و در این باره اگر خودشان چندان استادي نداشـتند کسـان بسـیاري از    امروزه سیاستها نیز بکار می

دست داشتند بسـیار اسـتاد بودنـد و    ي کارها در جهود و ترسا و دیگران که بایشان پیوسته بودند و رشته

ي ایشان بوده که در سراسر کشورِ مغـوالن بـرواج صـوفیگري و خرابـاتیگري و     ي اندیشهشاید این نتیجه

1مانند اینها کوشیده شود.

(نشـر اینترنتـی در تارنمـاي زیـر :     »عرفانتصوف و ي یادداشتهایی درباره« ي دانشگاهی خود بنام جواد قهرمانی در رسالهآقاي ـ 1
pakdini3.mihanblog.com((گفتار هشتم)است. داشتهاي از این پشتیبانیهاي دستگاه مغول به صوفیگري به گوشهروي سخن

گردد. صوفیگري شناخته میایلخانان یکی از رواج دهندگانِ یهودي نژادوزیر اهللا فضلخواجه رشیدالدین، از آن نوشتار 
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نگارد و حال گرفتاري مردم را باز یکی از تاریخنگاران که داستان دلسوز چیرگی مغول را بر ایران می

ي و ایـن را مایـه  » لیکن در زمان مغول ادبیات و فلسفه پیشرفت بسیار کـرد « ویسد : نکند چنین میمی

انگارد. ولی راستی آنست که اینها نیز از گرفتـاري و بـدبختی ایرانیـان پـیش     دلداري براي خوانندگان می

کنیم.اي داریم اینست باین اندازه بسنده میمیرفته. ما چون در این باره گفتار جداگانه

ي ابن جبیر و ابن بطوطه و مانند اینها را بخـوانیم در قرنهـاي ششـم و هفـتم و هشـتم      اگر سفرنامه

ترین جایگاهها اند و بیشتر ایشان در زیباترین و آراستهصوفیان در همه جا زندگانی بسیار خوشی را داشته

ز اندازه بیـرون  این خود داستان شگفتی است که مردمان در آن زمانها در دهش اانـد.  زیستهمی

اندوزي کوشد و در این راه است که بـا دیگـران   که از نهاد خود آزمند است و تا بتواند بپولآدمیاند.بوده

ي انـد. ایـن نتیجـه   میکـرده کند در آن زمانها مردمان در دهش و بخشش با یکدیگر همچشمیچشمیهم

خود بیرون رفته بوده. اسالم بر هر تـوانگري  دستورهاي اسالم بوده ولی آن نیز همچون دیگر چیزها از راه 

انگیختـه. لـیکن ایـن را از    دستگیري از بیچیزان و درماندگان را بایا میگرفته و به هرگونه نیکوکاري برمی

وري و برزگري و داد و ستد و اینگونه راهها بدسـت بیاورنـد و   خواسته که دارایی را از راه پیشهکسانی می

ي درماندگان و بیچیزان دستور میـداد. اینکـه کسـانی بـا     گیري را نیز تنها دربارهآنگاه چیزي دادن و دست

ستمگري و تاخت و چپاول دارایی بیندوزند و آن را در راه خانقاه سازي بهر صوفیان تنبل و مفتخوار و در 

خوان نهادن از بهر ایشان بکار برند چیزي بود که دین از آن بیزاري داشت.

اندازه داشتی و توانگران و زورمندان بیکدیگر پیشـی  دهش در آن قرنها رواج بیهرچه هست اینگونه 

شـده و در و بیشی جستندي و بیشتر بصوفیان پرداختندي. اینست در شهرها خانقاههاي باشکوه برپا مـی 
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دانیم که صـوفیان دسـته دسـته بگـردش     یافته. از کتاب ابن بطوطه میآسایشگاهها بنیاد می1فرودگاهها

اند که ناهـار و  آمدهي) آنجا فرود میي (یا زاویهاند در تکیهرسیدهاند و به هر فرودگاهی که میرمیخاستهب

شام و رخت و گرمابه و همه گونه دربایست زندگانی از بهر ایشان در آنجا آماده بوده است و هر چنـد روز  

اند.بردهاند در آنجا بسر میخواستهکه می

کنم آن قرنها بستاییم بسخن درازي نیاز پیدا خواهیم کرد. باین یک جمله بس میاگر صوفیان را در 

که بهتر از همه زیست آنان بوده. اینست در آن زمان صوفیگري دستگاه باشـکوهی داشـته و صـوفیان در    

نی اند و پیران ایشان هر یکی درجاي خود فرمانروایی میکرده. از اینجا کساهاي انبوهی بودههمه جا دسته

نشـینی رسـند و   نشینی بتختاز آنان باین اندیشه افتادند که راستی را بنیاد فرمانروایی گزارند و از پوست

اي بکار برخاستند و در آغاز چند تنی فیروزي نیافته از میـان رفتنـد.   کم این اندیشه نیرو گرفت و پارهکم

یـز دسـت یافتنـد کـه مـا از ایـن بـاره        ي بهتري پیش آمد و کسانی باین آرزو نلیکن پس از دیري زمینه

2جداگانه گفتگو خواهیم کرد.

ایم یکی نگاریم : چنانکه گفتهدر اینجا چون گفتگو از زمان مغول داریم دو داستانی را از آن زمان می

جستند. در این زمـان  هاي صوفیان بوده که هر پیشامدي را بدلخواه بگزارش آورده از آن سود میاز شیوه

از اینگونه رخ داده. یکی آنکه چون داستان دلگداز مغول رخ داد و آنهمـه خونهـا ریختـه شـد و     دو مثالی

ـ جاي فرود از هرگونه ، منزل1
بنیـاد ،درویشـان بدسـتیاري افتـاده تخـت وتاجبآرزويپیرانازبرخییزن« خوانیم : ـ در کتاب صوفیگري در اینباره چنین می2

رامرعشیانپادشاهیمازندراندرکهبوده) بزرگمیریا(مرعشیالدینمیر قوامآنانازایران یکیدر. اندگزاردهخودبرايپادشاهی
وانـد گردیـده کشتهاین راهدرحیدرشیخپسرشواوخودولیبرخاستهآرزوبآنکهبودهصفويجنیدشیخدیگري ،آوردهپدید
.استماندهحیدرپسراسماعیلشاهکار برايانجام

ازنرسـید ، بلکـه  بیشـتري پیشـرفت بـه صـوفیگري خانـدان آنزمـان دراینحالبا. بودمیصوفیگريازآمدهپدیدصفويخاندان
وشـکوه ازو روزبـروز نهـاد افسـردگی بـه رودیگرجاهايدرچهوایراندرچهصوفیگريکهبودمیخاندانآنپادشاهیآخرهاي
» .استبودهمیرفتنپسبهروهمچنانتاکنونوکاسترونقش



کسرويمچهاربخش تاریخ و پندهایش

208

ي نادانیهاي خود را در برابـر  ها ویران گردید در جایی که صوفیان بایستی بهوش آیند و نتیجهآنهمه خانه

د از پیشـامد چنـین   ي آن بدبختی کوشنچشم دیده دست از آنها بردارند و با مردم دست بهم داده بچاره

محمـد  برداري کردند که بگویند آنهمه گرفتاري بپاس جایگاه صوفیان بوده. بدینسان که چون سلطانبهره

را از پیشروان صوفیگري کشته بوده خدا بر مردم خشم گرفت و مغـوالن  خوارزمشاه شیخ مجدالدین نامی 

سرودند و بخـود  ن نموده و در اینجا و آنجا میرا بخواستن خون آن پیر فرستاد. کسانی از آنان این را عنوا

اي از نادانی و پستی ایشانست. این بهترین گواه است که یک دسته چـون  این نمونهبالیدند. می

براه کج افتادند هرچه پیشتر روند گمراهتر گردند. بهترین گواه است که یک مشتی چون سـر  

دادنـد و آن الفهـا از   نان آن سـختیها را بخـود مـی   ایاز پیروي مردان خدا پیچند بیکبار تباه گردند.

براي خـود جایگـاهی بـاالتر از جایگـاه برانگیختگـان خـدا       زدنـد و  پیوستن بخدا و مانند آن می

ي پستی و نادانی ایشانست. و این نمونهشناختندمی

ته و گفت از کشته شدن شیخ مجدالدین بمردم بیگناه چه؟! مجدالدین را خوارزمشـاه کشـ  کسی نمی

اي از خود صوفیان نیـز  این چگونه میشد که خدا دیگران را بخون او بگیرد؟! وآنگاه در تاخت مغول دسته

توان گفت آن داستان خونین از بهـر کشـته   کشته شدند که یکی از ایشان شیخ عطار بود. پس چگونه می

آنـان نکـرد جلـو تاخـت     شدن یک صوفی بوده؟! اگر صوفیان را پیش خدا این ارج بوده پس چرا یکـی از  

مغول را از ایران برگرداند؟!

آمـده؟! یـک   ي کرامتهاي اینان زیانکاري بوده و نیکی از دستشان برنمینمیدانم چرا همه

شود ولی صد صوفی زنده یک شهري را از تـاراج  ي ویرانی صد شهر میصوفی کشته شده مایه

نگاه نمیدارد.
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ساختند و با اینها بود که چشـمها  نشسته این چیزها را میبا تنهاي درست و دلهاي بیدرد در کنجی 

اند و در یکـی از  گردانیدند. همین داستان را در چندین کتاب آوردهرا ترسانیده مردم را زیردست خود می

را خـدا  آري تا دل صاحبدلی نامد بدرد هـیچ قـومی   « افزاید : ي کتاب این عبارت را نیز میآنها نویسنده

».رسوا نکرد

شدند؟! وآنگاه این از کجا بوده که خشم خـدا تنهـا   کسی نمیداند اینان چه میکردند که صاحبدل می

را رسوا گرداند؟!بهنگام بدرد آمدن دل صاحبدل بجوش آید و از بهر یک دل ، قومی

هاي پندارند که گفتهیابند و شاید چنین میخوانند زیان آن را درنمیکسانی که اینها را می

این بدترین گناهیست که یک گیرند. ولی اینها سراپا زیان و سراپا ننگ است. دي را فرا میسودمن

انـد خـود را ایـن چنـان     انـد و بهـیچ دردي نمیخـورده   مشتی که در زندگانی فزونی و سربار دیگران بـوده 

تی است کـه  ي خود شمارند. این بدترین پسي آفریدگان گیرند و خدا و جهان و همه چیز را ویژهبرگزیده

کسانی بریخته شدن خون هزاران هزار بیگناه و بکنده شدن صدها هزار خانـه دلشـان نسـوزد و در میـان     

آمیز بمیان آورنـد.  ي کار خود نباشند و بدانسان گفتار شماتتهاي جانگداز مردم بیچاره جز در اندیشهناله

را پایمال کردنست.این خدا را خوار گرفتن و مردمی 

ي زمان ما را بینید که ایشـان را یـک رشـته    شما مردان بیکارهبهاي صوفیانست و این ارج و

گویند : کسی را ستایند و چنین میو بلکه داراي یک رشته رازهاي خدایی میشمارندمردان بزرگ می

ب اند بیکبار لـ کشیها بآن رازها رسیدهي سختیبآن رازها دسترس نیست زیرا آنان که از صوفیان در سایه

اند تا بدیگران نیز رسانند.اند آگاهی نداشتهاند و آنانکه نرسیدهاند و کسی را آگاه نساختهبسته

پرسد یک دسته کسانی که راه برازهاي خـدایی یابنـد و بـه    ي نادانی را براندازد. کسی نمیخدا ریشه
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ـ  جایگاه بلندي نزد خدا برسند آیا کارهاي ایشان اینگونه بایستی بود؟!  هـاي آن  ز را از نشـانه هـر چی

براي جهان روز گرفتاري شناسند. آیا چه نشانی از آن جایگاه واالي صوفیان پدیدار گردیده؟!می

ي مردم بود آیا کدام دستی صوفی میانهبدتر از زمان مغول کمتر رخ میدهد. در آن روز که صدها پیرِ بنامِ

ي خـود زنـان و فرزنـدان خـود را در ري     را از مردم بیچاره گرفتند؟! یک پیر بزرگشان آن بود که بگفتـه 

دیگري آن بود که در نیشـابور زار و زبـون کشـته    1بدشمن گزارده شبانه با چند درویش بیکاره بگریخت.

ردیدند یا دستگیر مغوالن شدند. پس چگونه اینان رازهاي خدایی گردید. دیگران نیز بگریختند یا کشته گ

2داشتند؟!.

اي در جهـان از  اند بیدلیل باور کنیـد کـدام دسـته   اگر شما بخواهید الفهایی را که خود صوفیان زده

اینگونه الفها ندارند؟!.

از 628ر سـال  الـدین خوارزمشـاه د  داستان دیگر از صوفیان در آن زمانها اینکه چون سـلطان جـالل  

آذربایجان گریخت و پیشاپیش مغوالن بکردستان افتاد و در آنجـا مغـوالن ناگهـان بـر سـر چادرهـاي او       

الدین بر اسبی نشسته تنها جان بدر برد و سرانجام در کوهستان با دسـت کـردان کشـته    ریختند و جالل

را بر زبان داشتندي و انبوهی مـرگ او  گردید از آنجا که یک مرد دلیر و بنام بودي و مردم تا سالها نام او 

اند و بـا یـک دروغـی از    برداري کردهرا باور نکرده چشم براهش داشتندي صوفیان از این پیشامد نیز بهره

سـراید کـه   چنین می» ي سمنانیالدولهالدوله عالءشیخ الشیوخ رکن« اند. پیش خود کرامتی پدید آورده

ود ناگاه ناپدید گردید. شاگردان در شگفت شدند. لیکن پس از زمـانی  روزي استاد او از جایی که نشسته ب

که بار دیگر استاد را بر سر جـاي خـود دیدنـد چگـونگی را پرسـیدند شـیخ چنـین پاسـخ داد : سـلطان          

آور زندگانیش را با پیشانی باز سروده.ـ نجم الدین رازي که در مرصاد العباد این داستان ننگ1
تان؟! اید کو دنبهشما که اینقدر خوب چریده:ـ باید به ایشان گفت2
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درآمـده بـود و   »  اهللارجـال « ي ي درویشی دربر کـرده و بـه رده  الدین از هنگامی که گریخت جامهجالل

کرد تا مرگش فرا رسید و در فالن غاري بدرود زندگی گفت و من جهان گردش میهايهمیشه در گوشه

رفتم تا بر او نماز گزارم و بخاکش سپارم.

نگارند و دانسته نیسـت آن را خـود او سـاخته و یـا اسـتادش      الدوله میاین چیزیست که از زبان عالء

دین خوارزمشـاه صـوفیگري برنیامـدي.    الـ ساخته بوده ازو شنیده. هرچه هست دروغ رسواییست. از جالل

کسی که آن دلیریها را در برابر مغوالن کرده بود هرگز نتوانستی زنده باشد و چیرگی آن مردم خونخوار را 

بیند و درویشانه در این گوشه و آن گوشه بگردش پردازد.

د داشـتی و  اي از خـر . اگر آن پیر بهـره مرد بخرد سخنی که شنوندگان باور نکنند نگویدوآنگاه 

خودنمایی و مردمفریبی چشم بینش او را نبسته بودي گیرم که براستی چنان کرامتی ازو سر زده بود آن 

را پنهان کردي و بزبان نیاوردي!

الدین در برابر مغـول  اند چرا در آن روزهاي سخت جاللما نمیدانیم کسانی که این تواناییها را داشته

ماز گزاردن و زیر خاك کردن یک مرده بایـاتر بـوده یـا یـاوري کـردن بیـک       اند؟!.. آیا نبیاریش برنخاسته

جنگاوري که در راه نگهداري مسلمانان با بیدینان جنگ میکند؟!.

افتم که در پنجاه و شصت سال پـیش دعـوي   من گاهی که این افسانه را میخوانم بیاد آن مردي می

مرده بزم سوگواري درچیده بـوده اسـت. اینگونـه    آمیزش با جنیان میکرده و روزي بنام اینکه زعفر جنی

1اند.دغلکاران همیشه فراوان بوده

)406348(ـ 1
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) آلودن صوفیان تاریخ را با دروغهاي خود4ـ15

ام بتاریخ رنـگ  ي خودخواهی آنان [صوفیان] از کتابهاشان پیداست. چنانکه در جاي دیگر گفتهاندازه

و یـک ایـل   انـد  هاننـد. طغـرل و داود چنـد بـرادر بـود     گردمیي پیشامدها را بسود خوددیگر داده و همه

و سالهاي دراز کوشیده و با سلطان مسعود غزنوي جنگها کـرده و گـاهی او   اند هشمشیرزن بسر خود داشت

و بخراسان و آن اند هو سرانجام در یک جنگ بزرگی فیروز درآمداند هرا شکسته و گاهی ازو شکست خورد

اند. کنون شما کتاب اسرارالتوحید را بخوانید کـه مینویسـد   د پادشاهی گزاردهپیرامونها دست یافته و بنیا

آن پادشاهی را بایشان شیخ ابوسعید داده.

داستان دلگداز مغول که ما چون پس از صدها سال در تاریخ میخـوانیم دلهامـان پـر از درد و انـدوه     

بجـاي دل سـوختن بسـودجویی از آن    میگردد اینان آن داستان را با دیـده دیـده و از نزدیـک شـنیده و     

که چون سلطان محمد خوارزمشاه شیخ مجدالدین را کشت خدا اند هو بیدرنگ داستانی ساختاند هکوشید

بخشم آمد و بخونخواهی او مغول را فرستاد.

الدین کبري خوارزمی قدس سره بنـا بـر فسـاد    شیخ مجدالدین مرید شیخ نجم« چنین مینویسند : 

یت حساد سلطان محمد خوارزمشاه آن والیت مأب را قتل نموده و آنگاه نادم و پشـیمان  اهل فساد و سعا

الدین آمد و عرض کرد اگر دیت خواهی اینک زر و اگر قصاص کنـی اینـک سـر ،    شده بخدمت شیخ نجم

شیخ فرمود دیت فرزندم شیخ مجدالدین زر نیست و قصاص او سر من و سر تو و سر سروران دولت تـو و  

لی تو است. بعد فرمود وکان امراهللا مفعوال. اندك زمانی گذشت که چنگیزخان از مغولستان ظهـور  سر اها

».یافته بخوارزم آمد و کرد آنچه کرد و شد آنچه شد

هاي شیرخوار و زنان بیگناه خوارزم و سمرقند خدا خون مجدالدین بغدادي را گرفته ـ از که؟!. از بچه 
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مغول! روي نادانی سیاه بادا ! 1دست خونخواران دژخويو نیشابور ، با دست که؟!. با 

اند. در زمان کریمخان معصومعلیشاه نامی از هندوستان بشـیراز  ي تاریخ این دستبرد را کردهدر همه

انداخته. دانسته نیست براي چه کریمخان او را از میزیسته و کسانی را بروز خودمیآمده و سالها در آنجا

سید معصومعلیشاه دکنی و نورعلیشاه « شیراز بیرون کرده که بهانه بدست صوفیان افتاده که مینویسند : 

و فیضعلیشاه قدس سرهم را اخراج بلد فرمود و خود نیز بعد از این امر زشت از نهال زندگانی ثمر نچید و 

».  مه نگذشته بود که بدارالجزا خرامیدمدت ششماه از این مقد

مردي همچون کریمخان که پس از پانزده سال جنگ و کوشـش کشـور را بـایمنی آورده و مـردم را     

شـمرده از شـهر بیـرون    بایسته یک مشت گدایان دربدر بیکاره را که زیانکار میبآسایش رسانیده بود نمی

راند!  

ایم. این مرد در خونخـواري و دژخیمـی   او را یاد کردهياریهاما از تیمور لنگ بارها نام برده و سیاهک

همپاي چنگیز و هالکو بوده و در ایران جویها از خونهاي بیگناهان رانده. در اسپهان بگناه چند تن هفتـاد  

ها افراشت. در تـوس پسـرش ده هـزار سـر خواسـت و      هزار تن را سر برید. در بغداد از سر کشتگان مناره

هـر کجـا کـه    ه رد نبود سرهاي زنان و بچگان را بریدند. چنین مرد پست و خونخـواري بـ  چون ده هزار م

رفته ، و در لشکرگاهش همیشه یک دسته از علمـا  میمیرسیده و سراغ گوري یا پیري میگرفته بدیدن او

اسالم و و او را با این خونخواري و دژخوییش پشتیباناند هاش نان میخوردو سر سفرهاند هبودمیو مشایخ

در کتابهـاي صـوفیان   انـد. از اینسـوي   ، و بخونخواریش زبان نکوهش باز نمیکـرده اند هشمردعرفان می

همین اندازه که با خواست آنان ساخته برند و ستایشها از او مینویسند.میهمیشه او را بنیکی نام

) درشت و ناپسند باشد هاـ دژخوي (به پیش دال) = کسی که خویهایش (عادت1
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ـ   و بچند صوفی نان داده از همه ي خودخـواهی و منـیِ   دازهي سیاهکاریهاي او چشم میپوشـند. اینسـت ان

زنند.میکسانی که الف از خودي گذشتن و منی کشتن

کرده » تهذیب نفس« ها بسر برده و ي خود چلهام یکی در زمان ما که بگفتهدر جاي دیگر نیز گفته

یافته شعرها در ستایش تیمور لنگ سروده :» مرشدي« و جایگاه 

لم داستان چون بجهان شد عرأیت تیمور شه گورگان   

معدلتش ز آدم و حیوان گذشت حکمش از ایوانگه کیوان گذشت   

است که پس از چند صد سـال تیمـور خونخـوار را    » مرشدي« ي بیخردي و ناپاکدلی یک این اندازه

آنکـه  کشیها داده است! بـی ها و سختیاي که آن چلهاو را میکند. اینست نتیجه» معدلت« میستاید و یاد 

1ناشناسی هم مینمایند.یزند نان این توده و کشور میخورند و بیکار ننشسته و بدینسان نمکبکاري برخ

هاي مسلمانان) پستی اندیشه4ـ16

ي بغـداد  النهر و خراسـان آن کشـتارها را کـرد خلیفـه    هنگامی که چنگیزخان بایران آمد و در ماوراء

اینها یـک  ه خاموش نشستند. با آنکه آن زمان همگیِاهللا تکانی بخود نداد. مردم بغداد نیز هملدینالناصر

اهللا مرد و پسـرش ظـاهر نیـز پـس از انـدکی بـاو پیوسـت و        لدینکشور شمرده میشد. سپس چون ناصر

مستنصر خلیفه گردید و در این میان مغوالن نیز بسراسر ایران دست یافتند و بخـود عـراق بـیم سـختی     

هرچه در گنجینه میداشت به شمشیر و نیزه و افزار جنگ دهد و بایست میرفت مستنصر در جایی که می

کشی و دیگر ي مردم از فقیه و صوفی و دیگران از درس و سختیي پیکار گردد و همهلشکر آراید و آماده

براي نگهداري زنان و فرزنـدان خـود آمـاده ایسـتند ـ بجـاي       کارها دست برداشته جنگجویی یاد گیرند و

مستنصر بساختن آن مدرسه پرداخته و پول بـس هنگفتـی در راه آن بیـرون ریختـه     اینهاست که خلیفه

)608438(ـ 1
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گفتند.ي ابن عبري بنیاد بیمانندي بود و سیصد فقیه در آن درس میاست که بگفته

و چگونه غیـرت و مردانگـی   اند فهمیدهاین خود نمونه است که چگونه مردم معنی دین را نمی

اند. چنـد سـال پـس از آن هنگـامی کـه هالکـو ببغـداد دسـت یافـت          تهرا پایمال نادانیهاي خود میساخ

1کوچکترین سودي از آن مدرسه و از فقیهان و طالبانش دیده نشد و خود نتوانستی دیده شود.

) کیشها پناهگاه بدکاران4ـ17

ایم. شما از هر راه که بیایید اینها نادرست است.مذهبها سخن بسیار گفتهيما درباره

راه داوري خرد بیایید اینها هیچیک با خرد سازگار نیست.اگر از

اگر با تاریخ و با جستجوهاي علمی و با دانشها بسنجید سرتاپا مخالف است.

ي زندگانی و پیشرفت کار بنگرید سراپا زیانست.اگر از دیده

اگر از راه خداشناسی و درك رازهاي جهان بیایید بیکبار ناسازگار است.

تر آنست که هرچه ایراد گرفته میشود پیشروان بیپروایی نمـوده خـود را   یک چیز شگفت

بناشنیدن میزنند و این بهترین دلیل است که هیچگاه درپی حقایق نیستند و جز دربند سـود  

نمیباشند.

ي دیگري که باید روشن گردانیم اینست که این کیشها خود پناهگاهی بـراي بـدکرداران و   یک نکته

د. براي آنکه مطلب روشن گردد باید اندکی از موضوع بکنـاره روم و برخـی داسـتانهایی    گناهکاران میباش

نویسم.

از تیمور لنگ شما آگاهید. این مرد بدنهاد در بسیاري از شهرها فرمان کشتار میداد و از خون جویها 

)504151ـ (1
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از سـرهاي  روان میگردانید. در اسپهان هفتادهزار سر خواسـت و سـپاهیانش بریـده و آوردنـد. در بغـداد     

هزار مرد پیدا نشد سرهاي زنان هزار سر خواست ، و چون دهها افراشت. در توس پسرش دهکشتگان مناره

و بچگان را بریدند و بردند.

هر کجا میرسیده و یک شیخ صـوفی  ه مردي باین پلیدي دینداري سختی از خود مینموده. چنانکه ب

گوري از بالل و جرجیس و مانند اینها پیـدا میکـرده بـر    نهسراغ میگرفته بدیدن او میرفته ، و هر کجا که

ي او انـد و بـر سـر سـفره    افراشته و همیشه یک دسته از مالیان در لشکرگاه او میبـوده روي آنها گنبد می

اند.نشستهمی

این خود بحثی است که آیا براستی تیمور دین داشت؟!.. اگر دین داشـت پـس آن خونخواریهـا چـه     

ه یک مرد دینداري هفتادهزار بیگناهان را در یکبار میکشت؟!.. اگر نداشت پس آن دینـداریها  بود؟!.. چگون

بهر چه بوده؟!.. آیا میتوان پنداشت که بهر ریا بود؟!.. آیا کار ریا تا باینجا تواند کشید؟!..

بوده و بـا  مظفر بنیادگزار خاندان مظفري بسیار خونخواري تیمور در تاریخ فراوانست. محمدبنماننده

فروشـی ممنـوع گردیـد و    اینحال پا بستگی بسیاري بدین نشان میداد چنانکه در زمان او در شـیراز بـاده  

اند روزي با خضوع بسیار قـرآن میخوانـد پسـرش شـاه شـجاع و      نهادند. نوشته» محتسب« مردم نام او را 

ي شـماره « یـاد آورده پرسـیدند :   سلطان از حال او بشگفت افتاده و آدمکشیهایش را باش شاهخواهر زاده

محمـد سـر از قـرآن برداشـته بـا      » کسانی که جناب مبارزي با دست خود گردن زده بهزار تن میرسـد؟. 

»ي نهصد و هزارمیانه« سادگی بسیار چنین پاسخ داد : 

آوردنـد  اند قرآن بسیار میخواند و چون کسی را در آن هنگـام بنـزدش مـی   قابوس وشمگیر را نوشته

فرمان کشتن او را دادي و باز بر سر قرآن خواندن رفتی.

اند آن روزي که مردان زنـد را کشـتار میکـرد بـر سـر سـجاده       زکیخان زند بیدادگر معروف را نوشته
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را ببرد دسـت بگلـوي   » تعقیبات« آنکه آوردند بیمیخواند و در آنحال هر که را می» تعقیبات« نشسته و 

میداد.خود کشیده فرمان سر بریدن

صمدخان خونخوار معروف سخت دیندار بـود و سـاالنه چهارصـد تومـان پـول بـراي کـربال و نجـف         

خوانی و مانند اینها نشان میداد.میفرستاد و دلبستگی بسیار بروضه

در آذربایجـان والـی بـود و چـون     [ق]1336میشناسند کـه در سـال   تبریزیان آن مرد خائن را نیک

چون خود را به دیگران فروخته بود بیپروایی نشان داد کـه نـه تنهـا    برخاست اودر ارومی1آثوريي غائله

خود بکاري نپرداخت و سپاهی بارومی نفرستاد تا توانست از کوششهاي دیگـران هـم جلـو گرفـت ، و در     

همان هنگامی که بچنین خیانت بدنهادانه پرداخته و بخاطر بیگانگان به کشـته شـدن صـدهزار مـردان و     

بچگان بیگناه خرسندي میداد هر روز زیارت عاشورا میخواند و بهمین بهانه دادخواهان سـلماس و  زنان و 

2را بنزد خود راه نمیداد.[= ارومیه]ارومی

از اینگونه چندانست که بشمار نیاید و شما اگر بخواهید راز کار اینها را بدانید باید بیاد آورید داستان 

نانکه گفتیم آدمی دو دستگاهست : یکی دستگاه جان با خویهاي پست چ3جان و روان را که شرح دادیم.

حیوانی و دیگري دستگاه روان با یک رشته دریافتها و درخواستهاي دیگر.

ي جـانی سـخت   کنون در کسان بسیاري ـ از تیمور لنگ و صـمدخان و ماننـد ایشـان ـ ایـن جنبـه       

انـد و از خـونریزي   اشد. برخی از ایشـان درنـده  نیرومند است ، و خیمهاي پست جانوري بر آنان چیره میب

لذت میبرند و خودداري از آن نمیتوانند. برخی دیگـر آزمنـد و سـتمگرند و ربـودن مـال مـردم را بسـیار        

(فرهنگ دهخدا)ـ آسوري یا آشوري1
اسفندیاري است که جز جایگاههاي دولتی چندین دوره هم در زمان رضاشاه رئـیس  يالسلطنهـ این مرد خیانتکار حاجی محتشم2

پرداخته.1296سال ش درآشکارتر از این به او و خیانتهای1323مجلس بود. کسروي در دفتر یکم دیماه سال 
ا خوانند.ر» در پیرامون روان« و » در پیرامون خرد« ـ خوانندگان براي آگاهیهاي بیشتر توانند کتابهاي 3



کسرويمچهاربخش تاریخ و پندهایش

218

ي نهادند و از مزدوري بـه بیگانگـان لـذت میبرنـد. اینسـت انگیـزه      دوست میدارند. برخی بدگوهر و پست

کارهاي زشت آنان.

ي روانی در اینان اگرچه سست گردیده بیکبار از کار نیفتاده ، و چنانکه گفتیم چیزي که هست جنبه

روان از این زشتکاري بیزار میباشد و از اینرو همیشه این کسان را ناآسوده میگرداند.

ي طبیعـت پسـت خـود برنیامـده بـآن سـیاهکاریها       روشنتر گـویم : ایـن کسـان از یکسـو از عهـده     

میشه از درون خود توبیخ میشوند ، و از اینرو همواره در جستجوي یـک چیـزي   برمیخیزند ، و از یکسو ه

ي تسلی ایشان باشد.هستند که مایه

هرکسی اگر گریه کند بهشت بـرو واجـب   « در اینجاست که یکی چون میشنود یک مذهبی میگوید 

مـاز و روزه علمـا و   بینـد بـا یـک ن   ، یا می» ي گناهانش آمرزیده شودباشد ، هرکسی اگر بزیارت رود همه

بیند صوفیان مردم او را نیکوکار میشناسند و ایرادي بخونریزیها یا سیاهکاریهاي دیگرش نمیگیرند ، یا می

مینامند و دعوي پیوستن بخدا میکنند هرکسی را که بآنان گرایید ـ اگرچه تیمـور   » اولیاءاهللا« که خود را 

یابـد و همچـون   ي خـود را مـی  بدینسان جستهد ، پذیرند و از نیکان میشـمارن خونخوار باشد ـ می 

مندي نشان میدهد.اي که بآب رسد آن را میپذیرد و عالقهتشنه

میشماردند. سید شریف جرجانی » مروج دین« تیمور لنگ با آن خونهایی که ریخته بود مالیان او را 

برمیخیزد در این سر سده اي باو مینوشت که چون در سر هر سده یک کسی براي ترویج دین اسالمنامه

ام این نوشته را درون کفنم بگزارنـد تـا   من وصیت کرده« شما هستید. تیمور میگوید : » مروج دین« آن 

اینست علت دینداري تیمور و صمدخان و مانند ایشان.». در نزد خدا حجت من باشد

آنانسـت و  دین که باید دست بدکرداران را بسته دارد این مذاهب یک پناهگـاهی بـراي   
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بسیار چیزها چنینست. شما یک عمارتی بنیاد میگزارید ، تا تر میگرداند.دستهاشان را هرچه گشاده

ي درستی دارد خاندانی در آن نشیمن گیرند و بخوشی و خرسندي زندگی کننـد.  تازه است و در و پنجره

آن ننشـیند و نـاگزیر جایگـاه    اش کهنه گردید دیگـر خانـدانی در   ولی چون رو بویرانی نهاد و در و پنجره

1قماربازان و آدمکشان و پناهگاه دزدان و راهزنان باشد.

ببینید تاریخ ایران پر از نامهاي ستمگرانست. این کشـور ، چنگیزخـان را دیـده کـه چهـار سـال در       

هـر  ماوراءالنهر و خراسان قصابی کرد و در آن داستان بسیاري از شهرهاي بزرگ ایران کشتار دید کـه در  

یکی بیش از یک کرور و دو کرور مردم کشته گردیدند ، هالکوخان را دیده که چهل روز در بغداد کشـتار  

هـا منـاره برپـا گردانیـد.     کرد. تیمور لنگ را دیده که در اسپهان هفتاد هزار سر خواست و در بغداد از کله

رد و در پیش او یگانه ستمگر یزید شناسد و بیزاري از آنان نداولی شیعی هیچیکی از اینان را ستمگر نمی

علی را کشته و بس ، و اینست پس از هزار و سیصد سـال هنـوز جـز بـه یزیـد نفـرین       بنبوده که حسین

نهادیها که از خود نمود کسی او را ستمگر نشناخت و چون فرستد. صمدخان با آن ستمگریها و پستنمی

3از خدا آمرزش طلبیدند.برایش قرآن خواندند و 2ي شمامرد در همان مراغه

)706399ـ (1
ـ این در پاسخ آقاي طلوعیان از مراغه نوشته شده.2
)709583ـ (3
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نادرشاه

) آسیبی که ایران از رهگذر بدخوییها دید5ـ1

براي نیکخوییها و اثر آن در پیشرفت یک توده گواهی بس نیکی در تاریخ قرنهاي نزدیک ایران هست 

شماریم آن را در اینجا یاد نکنیم.که ما روا نمی

انـد  ولی آنانکه او را نیک شـناخته اند.هرکسی نام نادرشاه را شنیده و بسیار کسانی تاریخ او را خوانده

دانـیم همیشـه کسـانی از    شناسـند و آنچـه مـا مـی    باشند. این مرد بزرگتر از آنست که مردم مـی کم می

اند او را خُرد نشان دهند و از ارجش نـزد ایرانیـان کاهنـد. ایـن را همیشـه بسـود خـود        بیگانگان خواسته

1اند.دانسته

نخوانده و یا نشنیده. این خاندان چون پادشـاهی یافتنـد در آغـاز    تاریخ خاندان صفوي را کمتر کسی

کار شاهان بنام و کاردانی همچون شاه اسماعیل یکم و شاه تهماسب یکم و اسماعیل میرزا و حمزه میـرزا  

و شاه عباس یکم پدید آمدند که هر کدام کارهاي بزرگ و ارجداري را انجام دادند. لیکن این خاندان پس 

تـر از دیگـري   اس بزرگ از کار افتادند و پادشاهانی که پس از او برمیخاستند هر یکی ناشایسـت از شاه عب

ي ناشایستی ایشان بود که در زمان شاه سلطانحسین داستان قندهار پیش آمـد و  آمد ، و این نتیجهدرمی

ایـد  نانکـه شـنیده  افغانان بدانسان شوریدند و خود را از ایران جدا کردند و سپس تا اسـپهان تاختنـد و چ  

)503066(ـ 1
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ي پایداري ایران از هم گسـیخت. ببینیـد   بآنجا دست یافتند و آن همه مردم در میانه نابود گردید و رشته

ناشایستی تا کجا بوده که چون کار اسپهان بسختی رسید شاه سلطانحسین پسرش تهماسب را بولیعهدي 

د و بـه یـاري پایتخـت شـتابد و او بـه      رد آوربرگزید و او را با چند تن از امیران بیرون فرستاد که سپاه گ

قزوین آمد و در اینجا کسان بسیاري از سران ایران بر سرش گرد آمدند و سپاهی آراسته گردید. با اینهمه 

گفتنـد مـا   ي او و پیرامونیانش این بود که مـی اند اندیشهتهماسب بیاري اسپهان نشتافت و چنانکه نوشته

یم و افغانان را دور رانیم فیروزي بنام شاه سلطانحسین و پیرامونیان او خوانده اگر اکنون بر سر اسپهان رو

شود ، پس بهتر است بگزاریم افغانان اسپهان را بگیرند و ما آن زمان رفته آنان را از شهر بیرون رانـیم تـا   

دلگـداز تهماسـب   اندازه بوده! در آن هنگامِجز نام خودمان در میان نباشد. ببینید پستی و آلودگی تا چه 

اند همان شـبی کـه اسـپهان بدسـت افتـاده و آن سـتمهاي       در قزوین بعروسی برخاست و چنانکه نوشته

بود. یک جهانگرد اروپـایی کـه آن   دلگداز در آن شهر میرفت در این شهر جشن عروسی تهماسب برپا می

پیشامد افغان کتابی نوشـته کـه   يزیسته و دربارهزمان در ایران درنگ میداشته و از سالها در اسپهان می

ي ترکـی آن در دسـت ماسـت از کارنـدانی و ناشایسـتی شـاه سلطانحسـین و پسـرش تهماسـب          ترجمه

ي شرمندگیست.نویسد که سرتاپا مایهچیزهایی می

ایران در آخر زمان صفویان از ناتوانی و درماندگی آن خاندان دید کمتر زمانی دیده. آن گزندي را که 

ه اسپهان و آن پیرامونها را گرفتند و نشستند عثمانیان نیز لشکر بآذربایجان و بخش غربی کشور افغانان ک

آورده با خونریزیهاي بسیاري به آنها دست یافتند. روسیان هم چون شاه تهماسـب از پتـر بـزرگ یـاوري     

رد. بدینسان کشور ي تهماسب آنجاها را بدست آنان سپخواسته بود بقفقاز و گیالن آمدند و خود فرستاده

ها بـاهم بسـتند و مـرز در میـان خاکهـاي خـود پدیـد        ي سه دشمن بخش گردید و اینان پیماننامهمیانه

آوردند. از آنسوي در خراسان و کرمان و فارس و خوزستان در هر گوشه گـردنکش دیگـري پدیـد آمـد و     
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دیـد از آنجـا   که کار را سـخت مـی  براي خود بنیاد فرمانروایی نهاد. در این میان تهماسب نیز در هر کجا

اي کـه در  گزاشت. جنگهاي گردانهد رسوایی روز میجام خود را بمازندران کشید و با صگریخت و سرانمی

آبادیهـاي دیگـر در   ايهمان زمان تبریز و همدان با عثمانیان و مردم قزوین و بهبهان و اسـپهانک و پـاره  

ایرانیـان در آن روز مـردان بسـیار دلیـر و     رسـاند کـه  مـی اند نیکپیرامون اسپهان با افغانان کرده

1ي ناشایستی خاندان صفوي نبوده است.اند و این چیرگی بیگانگان جز نتیجهبودهجانبازي می

چندین سال بدینسان گذشت و از آن همه مردان بنام که سالها از دستگاه صفوي نان خورده و شکوه 

ـ نست بداد کشور رسد و آن آشفتگی را بپایان رساند. و دارایی اندوخته بودند یکی نتوا ب بـا  شاه تهماس

د تن از مردان بنام درباري در پیرامون خویش به هر کجا رو آورد آنهمه سپاه بر گرد سر و با ص

2جز شکست و فروماندگی بهره نگرفت.

رفت. ولـی چـون خـدا    باید گفت ایران بیکبار فداي ناشایستی آن خاندان گردید و بیکبار از میان می

ي خراسـان برخاسـت و دسـت    توانایی بنام نـادرقلی از گوشـه  خواست آن را بازگردانَد ناگهان مرد گمنامِ

ي کارها را بدست گرفته و در اندك زمانی مردانگی از آستین برآورده و بنام پیشکاري شاه تهماسب رشته

افغانان را در جنگهاي پیاپی شکسته تا شـیراز  شورشهاي خراسان را خوابانیده از آنجا آهنگ اینسو کرد و 

ایشان را دنبال کرد و همگی را از ایران بیرون راند و از آنجا از راه خوزستان بر سـر عثمانیـان رفـت و در    

یک رشته جنگهاي پیاپی آنان را شکسته بآنسوي ارس راند. نیز روسیان را از گیالن و قفقاز بیـرون کـرد.   

ي شورشـها را  و اند سال نه تنها ایـران را از دشـمنان بیگانـه پرداخـت و همـه     یک کلمه مینویسم در ده 
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1زیستند.ي همسایگان بیمناك میفروخوابانید از آن یک کشور بسیار نیرومندي پدید آورد که همه

کشت و یافت از ده تن یکی را نمینادر مرد بسیار دوراندیش و خونسردي بود و بکسانی که دست می

کوشید از توانایی آنان سود جوید. اگـر کسـی داسـتان    کاردانی مردان را شناخته همواره میارج دلیري و

داند که چندین بار افغانان بتنگی افتاده از نادر زینهار خواستند و جنگهاي او را با هراتیان خوانده نیک می

دیــد و در دل مــیچنــدین بــار زینهــار شکســته و از در ســتیز درآمدنــد. نــادر چــون دلیــري افغانیهــا را 

خواست آنان را رام خویش سازد و در جنگها از توانایی و جانفشانی آنان سود جوید از اینرو هیچگـاه  همی

داد. آنانکه داستان جنگهاي نـادر را در  گرفت و پس از دست یافتن با شمشیر کیفر نمیبر آنان خشم نمی

ن در آن جنگها آگاهند باید بدانند که آن خونسردیها اند و از جانفشانیهاي افغانابغداد و دیگر جاها خوانده

بیهوده نبوده است.

خواهنـد معنـی   ي لشکرکشیهاي نادر و هنرمندي او جاي سخن بسیار است. اگـر کسـانی مـی   درباره

هنرهاي جنگی را بشناسند چه بهتر که تاریخ نادر را نیک خوانند.

ن ایران را از دشمنان پیراست و چنـین خواسـت   ببینید : نیکنهادي این مرد تا کجا بوده است که چو

که تاج شاهی بسر گزارد گردنکشانه باین کار برنخاست و بلکه مردم را بدشت مغـان خوانـد و در آنجـا از    

دانست که باید خود او شاه شود و جز این نبایسـتی بـود. ایـن خـود بسـیار      آنان شور طلبید. هرکسی می

برد و چون آماده گردید آن را بدست دیگري سپارد. با اینهمه نادر خطاست که یکی بکاري برخیزد و رنج 

یـک دو کـس از مشـاهیر را    « نوشـته :  2پرده نگه داشت و از مردم شور خواست. اینکه محمدعلی حزین

)508343ـ (1
ي سید هاي تاریخی بشمار است سفرنامههمي پیشامدهاي ایران در زمان نادرشاه از سرچشـ یکی از کتابهاي سودمند که در زمینه2

ي نوشـتن  ي شـیوا برشـته  محمدعلی حزین گیالنیست. این مرد خود در آن زمـان میزیسـته کـه آنچـه دیـده و دانسـته بـا خامـه        
1324چاپ یکم )62ب نادرشاه صتا(ک(ك) کشیده.
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گر ساخت و در آن مجمع مهیب سـخن در امـر سـلطنت    ببهانه بقتل آورده اسباب و ادوات سیاست جلوه

خواسته که پادشاهی نادر را یک کار زورکی بازنماید درست نیست.و چنین ...» آغاز نهاد 

اي همچون شیخ محمدعلی حزین بگفتگو از نادر پـردازد و  این خود اندوهیست که بیکاره

شاه نشـدي کـه خواسـتی شـد؟!..  دیگـران کـدام       . اگر در آن روز نادر ، در کارهاي او بداوري برخیزد

دشاه شوند؟!.شایستگی را نشان داده بودند که پا

ي دیگر از نیکنهادي نادر آنکه چـون پادشـاهی یافـت بـه آسـایش و خوشـی نپرداخـت و        یک نمونه

ي کوشش را از دست نهشت و رفتار و کردار دیگر نکرد. در جـایی کـه پادشـاه یـک کشـور بزرگـی       رشته

گردید.میشد و از اینرو بود که همیشه فیروزي کارها و جنگها خود پیشگام میبود در همهمی

آن روز که نادر از سفر هند و بخارا و خوارزم بازگشت ، ایران بزرگتـرین و نیرومنـدترین دولـت آسـیا     

بود. اگر آن حال پایدار ماندي بیگمان تاریخ شرق براه دیگري افتادي. ولی آن حال پایدار نماند. زیرا نـادر  

یشی با مردم ، دست ستم از آستین برآورد و رفتار خود را دیگر کرد و این هنگام بجاي بخشایش و دوراند

خونهاي بسیار ریخت. چندان که نزدیکانش بر جان خود ترسیدند و او را نابود کردند.

شاید بگویید : این حال چرا رخ داد؟!.. نادرشاه رفتار خویش را چرا دیگر کرد؟!.. ایـن از چیزهاییسـت   

ایم و همـین نکتـه اسـت کـه     ایم و به رازش پی بردههکه در تاریخ پوشیده مانده. ولی ما آن را نیک جست

خواهیم در اینجا باز نماییم :می

نادر با آن کارهایی که کرد و ایران را بسـامان آورد و بـزرگ گردانیـد از ایرانیـان چشـم ارجشناسـی       

هـایی از در نمـک   داشت و هم بایستی داشته باشد. ولی مـردم چنـدان ارجشناسـی ننمـوده و دسـته     می

ناشناسی درآمدند.

رشـکبران  بودند و این از پلیـدترین بیماریهاسـت.   در آن روز هم ایرانیان گرفتار رشک می
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بجاي آنکه از دیدن مردان بزرگ و کارهاي بـزرگ شـادمان گردنـد و ارج شناسـند و بیـاري و پشـتیبانی       

ایـن  ر هر تـوده کـه   دبرخیزند سخت خشمناك گردند و زبانِ بدگویی باز کنند و بکارشکنی برخیزند. 

زیـرا هرکسـی کـه دامـن بکمـر زنـد و       بیماري فزون شد آن توده کمتر رهایی یابد و بجایی رسد.

برهایی آن کوشد و کارهـاي بزرگـی انجـام دهـد مـردم او را برنتابنـد و بجـاي یـاري و پشـتیبانی از در          

1نامیده شوند.» کشپزشکبیمار « این گونه توده است که کارشکنی درآیند و او را از پا اندازند. 

افتـاده و  ي پـیش ي انبوه آن زمـان چنـدان آگـاهی نمیـداریم ولـی تـوده      ي سادهپیداست که از توده

اند و کردهاند و سخت رنجیدگی میتافتهاین فیروزیهاي گرانبهاي نادرشاه را برنمیدانیم که جنبیده را می

پس آن کارها را میکردي که « اند : گفتهچنین میچشم بدنبال خاندان ناشایست صفوي دوخته بنادرشاه 

اکنـون کـه کارهـا درسـت شـد چـرا تـاج و تخـت را بدسـت          « انـد :  یا میگفته» خودت پادشاه شوي؟!..

اند : پاسخ میداده» آخر از صفویان کاري پیش نمیرود« و اگر کسی میگفت : » سپاري؟!..خداوندانش نمی

بدینسـان بـا آن شـاه بـزرگ     ». تخت نشاند و خودش پیشکار او باشـد اي را ببسیار خوب ، یک شاهزاده« 

گفتند و او را پس از آنهمـه کارهـاي بسـیار گرانبهـاي تـاریخی      نمودند و کارشکنی دریغ نمیدشمنی می

2.نامیدندي تاج و تخت (غاصب) میرباینده

همراهـی دریـغ نگوینـد    کسان انبوهی بجاي آنکه از فیروزیهاي گرانبهاي او خشنود گردند و یـاري و  

تافتنـد. هنگـامی کـه افغانـان بـه اسـپهان       شدند و کارهاي بـزرگ او را برنمـی  رشکبرانه سخت دلگیر می

اي کشیدند و زبـون  درآمدند و آن آشفتگی در ایران پدیدار شد هزاران مردان بنام هر یکی خود را بگوشه

بود همچنان خـاموش  ان رنج و تالش میو درمانده خاموش نشستند ، و چون نادر بکوشش برخاست تا زم
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ماندند و تکانی از خود نشان ندادند. ولی چون آن زمان سپري شد و هنگام شکوه و برخورداري رسید این 

زمان بیرون آمدند و به نادر و نزدیکان او رشک برده به زباندرازي پرداختند و مردم را برو شورانیدند.

ایـران  بـوده اکنـون پادشـاه    که بیست سال پیش از شمار دیگران میتافتند که نادراینان آن را برنمی

ي کوششـهاي بسـیار گرانبهـایی رسـیده ـ      آوردنـد کـه او بـاین جایگـاه در سـایه     باشد و هیچ بیـاد نمـی  

ي زندگی ایران گردیده.کوششهایی که مایه

آن را بگـردن  پذیرفت و سپسدر دشت مغان چون گفتگوي پادشاهی نادر پیش آمد و او نخست نمی

گرفت شرطهایی با مردم کرد که یکی چشم پوشیدن از خاندان کهن صفوي بود. این شرط بسیار بجا بود. 

ي ویرانی ایران نبودند. چنانکه داستان سلطانحسین و پسـرش  زیرا صفویان از شایستگی افتاده و جز مایه

باشد.این گفته میتهماسب بهترین گواه

گرفتند و اگر کسی را بنام سـام میـرزا و یـا    کنی ، آن خاندان را دستاویز میولی رشکبران براي کارش

بسـت گـرد   بود و بدروغ خود را بخاندان صفوي میکردند ، گو که قلندر ویلگردي میعباس میرزا پیدا می

ـ  افراشتند و همه جا را پر هیاهو میاو را گرفته درفش شورش می ه ساختند. مردانی که در پیرامون نـادر ب

نوایی رسیده و از دست او فرمانروایی یافته بودند هواداري از صـفویان را بهانـه سـاخته نمـک ناشناسـانه      

1خاستند.بگردنکشی برمی

ي خونسـردي و خـودداري را از دسـت داد و بـآن آدمکشـیها      از همین نادانیها بود که نادرشاه رشـته 

اردان کشته گردید و ایران پس از آنکه سامان و آرام پرداخت ، و از همین نادانیها بود که آن شاه تواناي ک

گرفته و یکی از نیرومندترین دولتهاي زمان شده بود گرفتار آشوب و نابسامانی گردید و بیکبار از جایگـاه  

خود پایین افتاد.
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بایستی از یک راه بس دوري پیش آید کنون شما ببینید اگر کسی با آن نادانان بگفتگو برخاستی می

سـتی  یدین گونه دلیل یاد کند تا بتوانـد آنـان را بشـکند و نادانیشـان را برخشـان کشـد. نخسـت با       و چن

دارید؟!.. پیداست کنید و چه کارهایی را از یک پادشاه چشم میبپرسد : آیا شما پادشاهی را چه معنی می

گیرنـد از روي فهـم و   مـی که از آنان پاسخی نشنیدي. اینگونه کسان فهم و خردي ندارند و آنچـه در دل  

اندیشه نباشد تا اگر پرسشی رفت پاسخی توانند. ناگزیر میشدي خود او پاسخ داده بگوید : اگر پادشـاهی  

ي کارها را در دست گیـرد و کشـور را بآسـایش و ایمنـی     براي آنست که یک مرد کاردان و توانایی رشته

دارید؟!. مگر با دیده ندیدید هن صفوي چگونه چشم میآورد و بیگانگان را دور راند این کار را از خاندان ک

اند؟!. ندیدید که چگونه کشور را بباد دادند؟!.. آخر از چه راهست کـه  که آنان شایستگی را از دست هشته

دل از آنان نمیکنید؟!. از چه راهست که بپادشاهی مرد توانایی همچون نـادر گـردن نمیگزاریـد؟!. اگـر از     

توانایی برخاسته چه پیوستگی دارد که کنون مردم هواخواه مـردان  انپیش پادشاهصفویان دویست سال 

اي با مرد توانایی همچـون نـادر   ناتوان آن خاندان باشند؟!. چه شایستگی دارد که براي یک خاندان بیکاره

دشمنی نمایند؟!.. چنین چیزي را خرد چگونه پذیرد؟!. غیرت و مردانگی چگونه روا شمارد؟!.

اند یا کشور براي ایشان بوده است؟!.. اگر آنان براي کشـور  پرسد : آیا صفویان براي کشور بودهسپس ب

اند در جایی که اکنون هیچ کاري از آنان براي کشور ساخته نیسـت دیگـر چـه جـاي دل بسـتن بـه       بوده

پـس آن  « د : گوییـ ایشانست؟!. چه جاي آنست که یک کشور را فداي هواداري آنان سازید؟!.  به نادر می

داشـتید؟!. آیـا کسـی کـه بـا      مگر شما جز ایـن را چشـم مـی   » کردي خودت پادشاه شوي؟!.کارها را می

تواند ي خویش یک کشوري را از دست بیگانگان رهانیده نباید پادشاه آن شود؟!. آیا میکوششهاي مردانه

یکـی از  « گوییـد :  !. مـی ي رنجهـاي خـود را هـدر سـازد؟    ي کارها را بدست دیگري سپارد و همـه رشته

براي چه چنین کـاري کنـد؟!..   » شاهزادگان صفوي را بتخت نشاند و خود او به پیشکاري کارها را راه برد
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چه انگیزه براي آن هست؟!.. مگر پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته؟!.. آخر براي چه شما از یـک دسـته   

آیید؟!.د توانایی از در دشمنی مینمایید و با یک مرد کارآمپسران بیکاره هواداري می

ي پستیشـان را  توانستی نادانی آن کسان را به رخشان کشد و اندازهبا اینگونه سخنانست که یکی می

،نشان دهد و با اینهمه نتوانستی آنان را براه آورد و از آن نادانی برکنارشان دارد. زیرا شما چون بیندیشید

هم آمیخـتن چنـدین درد بـوده. از یکسـو رشـک بـردن بـر نادرشـاه و         ي باین گرفتاريِ آن کسان نتیجه

فیروزیهاي او ، از یکسو بیدردي و دل نسوزانیدن بحال کشور و مردم آن ، از یکسو بیماري روان و ناتوانی 

توانسـتند ـ اینهاسـت کـه مـا      خرد که آنچه را از پیش دیده و خو کرده بودند بآسانی دست کشیدن نمی

اش بـر هرکسـی سـخت    گوییم چارهشماریم ، اینهاست که میآمده و درهم آمیخته میآلودگیهاي روهم

1شود.

یک دسته مردمی که خود هیچ کاري نتوانند و با اینهمه برخاستن مردان بزرگ را برنتابند و بر آنـان  

بـدگویی و کارشـکنی درآینـد جـز کشـتن چـه سـزاي دیگـري دارنـد؟!...          رشک برند و پستنهادانه از درِ

ام او نالند. من که چگونگی را نیک فهمیـده نگارند و از ستمهاي او میتاریخنگاران آدمکشیهاي نادر را می

سوزد. کسی که برخاسته و آن کارها را بانجـام رسـانیده و   بینم و دلم بر آن مرد بزرگ میرا ستمدیده می

چه ستمی باالتر از این خواهـد  از مردم بجاي ارجشناسی و پشتیبانی جز کارشکنی و دشمنی ندیده ـ آیا 

بود؟!..

) نادرشاه ، پتر بزرگ و شارل دوازدهم5ـ2

شما داسـتان  نادرشاه با پتر بزرگ امپراتور روس و با شارل دوازده پادشاه سوئد نزدیک بوده. کنـون  

)508345ـ (1
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اي که مردم روس و سوئد از ایشان نمودند آگاه شوید آن دو پادشاه را بخوانید و از ارجشناسی

ي بدبختی این کشـور  ناشناسی ایرانیان بسنجید تا بدانید مایهرا با داستان نادرشاه و ارجو آن

چیست. تا بدانید اثر نیکخویی و بدخویی یک توده در پیشرفت و پسرفت تا کجاست.

پتر روسیان را که در راه زندگانی بسیار پس افتـاده بودنـد پـیش آورد و از روسسـتان کـه سـرزمین       

توانی بود یک کشور نیرومند و توانا پدید آورد و بروسیان چیزهاي بسـیار آموختـه آنـان را از    ي ناپراکنده

ي آنهـا را  کردند چون نتیجهي رنجشی که از کارهاي او پیدا میبیرون آورد. روسیان نیز با همه1دژآگاهی

نی بازنایستادند ، و چون او خاستند دانایان از پشتیبادیدند ارجشناسی کردند. اگر نادانان بدشمنی او برمی

داشـت همـه بکـار بسـتند و     ي بزرگـی کشـور مـی   مرد خاندانش را نگه داشتند و آرزوهایی را که دربـاره 

بود.بود در خاندان او میامپراتوري تا می

ستایش بسیار است ، و چون شارل دوازده مرد بسیار دلیر و جنگجو بود و غیرت و مردانگی او درخورِ

ي] او در سراسر اروپا پیچید و مردمـان  سالگی به لشکرکشی برخاست و شهرگشایی کرد آواز[هاز شانزده 

را 2در همه جا او را بزرگ داشتند. با اینهمه شارل جز زیان سودي بکشور خود نرسانید. زیرا اگرچه پولند

وس بـرد در  ي آنجا را بدست گرفت و این خود کار بزرگی بود لیکن چون لشـکر بخـاك ر  بگشود و رشته

ي نیروي خود را از دست هشت.از پتر بزرگ شکست یافت و بیکبار همه3جنگ خونین پالتاوا

ـ دژآگاه = کسی که آگاهیهایش ناراست و خود فرهنگ نادیده و ناتراشیده باشد. وحشی  1
ـ لهستان  2
Pultawaیا Poltavaـ 3
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تاریخ بشمار است و شارل در این سـفر هشـتاد هـزار    1»يرندهکارزارهاي ب« نگ پالتاوا یکی از این ج

ي داشت و بیشتر ایشان جنگجویان دلیر سـوئد بودنـد کـه همـه    سپاه بر گرد سر و در پشت سر خود می

د صـ ي اینها را از دست داد و جـز بـا چنـد    شناختند. شارل همهاروپاییان دلیري و آزمودگی ایشان را می

نیز چون به بندر عثمانی پناهنده شد پـنج سـال در آنجـا بیهـوده     تنی از خاك روس بیرون نرفت. سپس

ي این کارها آن شد که سوئد بخش بزرگی از خاك خود را از دست هشت و کشوري کـه  نشست و نتیجه

ي این گزنـدها  ترسید در نتیجهرفت و سراسر اروپا از آن میتا آن زمان از نیرومندترین کشورها بشمار می

اتوان و کوچک گردید.یکی از کشورهاي ن

با اینهمه چون شارل پنج سال در خاك عثمانی نشست سوئدیان چشم ازو نپوشیدند و با آن فشـار و  

دیدند دیگري را بجاي او برگزیدند و چون پس از پنج سال شارل ناگهان و تنها بخاك سـوئد  تنگی که می

پشتیبانی دریغ نگفتند و دوباره لشکر و پـول  توانستند نوازش و رسید سوئدیان شادیها نمودند و آنچه می

باو دادند و دوباره در زیر درفش او جنگ کردند و سپس چون شارل کشته شد خاندانش را نگـه داشـتند   

خواهرش را بپادشاهی برداشتند.

انـد و چـه   شما اینها را با رفتاري که در ایران با نادر کردند بسنجید تا بدانید که باو چه ستمی کـرده 

: نادر چون چشـمهاي پسـرش را کنـد دیوانـه شـد و بیباکانـه       گویند اند. میاش روا داشتهنهادي دربارهبد

بریختن خون مردم پرداخت. ولی نچنانست.

هاي بزرگی را پشت سر داشته و گردش تاریخ را از راه خود برگردانیده ـ یک رشته جنگهایی روي داده که چون هر یکی نتیجه1
روان يترجمهترجمه نمود.[گویا این » سنگهاي سرپیچ تاریخ« توان در فارسی اند که میتاریخنگاران اروپایی نامی بآنها داده

"decisive battles of the world"[ولی چون در عربی آنها را باشد »اند ما نیز پیروي از نویسندگان نامیده» رندهجنگهاي ب
شمارند و جنگ پالتاوا یکی از آنهاست. ناپلئون هنگامی که در سنت هلن بوده و یادداشتهایی عرب کردیم. آن جنگها را تا بیست می

باشد]decisiveي ي واژه به واژهترجمه» برنده« ماید که ن[چنین می(ك)کرده یکی هم از این جنگ سخن رانده است.
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داد ، و هـیچ  بود و کارهاي بزرگی را انجام میپس از داستان رضاقلیخان نادر چند سال دیگر زنده می

شد.نمینابسامانی در گفتار و رفتار او دیده 

ناشناسی ایرانیان و پستنهادي کسانی گویم : آنچه نادر را از جا در برد و بآنحال انداخت ارجدوباره می

نمودنـد ، و یـا فرصـت یافتـه از در گردنکشـی      بردند و با او کارشکنی میبود که بآن مرد بزرگ رشک می

ایـن زمـان   ن را بگردن آن مردمـان گـزارده   آمدند. نادر هند و بخارا و خوارزم را گشاده و بزرگی ایرادرمی

ي در اسـتانبول آمـاده  « نوشـت :  ي خود بسلطان عثمانی میخواست لشکر به عثمانی کشد و در نامهمی

خان که نادر در چنین هنگامی از درون ایران از چند جا شورش برخاست. زیرا محمدتقی» پذیرایی باشید

ه بود در فـارس بگردنکشـی پرداخـت و یکـی از خویشـان نـادر را       او را به والیگري فارس و عمان برگمارد

خـان آن نـاتوانی و درمانـدگی را در پیرامـون شـاه      خان قاجـار کـه پـدرش فتحعلـی    کشت و محمدحسن

تهماسب نشان داده و در برابر افغانان و عثمانیـان هـیچ کـاري نیارسـته بـود بـا همدسـتی ترکمانـان در         

یروانیان فرمانرواي خود را کشته و سام میـرزا نـامی را دسـتاویز سـاخته     استرآباد شورش پدید آورد ، و ش

هیاهو برانگیختند.  

ي خونسردي و خویشتنداري را از دست او این بدنهادیها در چنان هنگامی بر نادر ناگوار افتاد و رشته

انـد و از  ردهبـ گرفت. اگر کسی کتاب حزین را خوانَد پیداست که انبوهی از ایرانیـان بـر نـادر رشـک مـی     

گوید : نادر خوابگاهی براي خـویش  اند. مینمودهکارهاي بسیار گرانبهاي او بجاي خشنودي رنجیدگی می

ببینید با 1»و خالیست جاي تواز تو[است]عالم پر« در مشهد ساخت و یکی بر دیوار آن شعري نوشت : 

گردیده که بگوش حزین یها زبان بزبان میاین بیفرهنگاند و چگونه نمودهمرد چنان بزرگی چه پستیها می

ـ بیت : در هیچ پرده نیست نباشد نواي تو * عالم پر است از تو و خالیست جاي تو. این شعر که بر روي دیوار آرامگاه نادر نوشـته  1
)کشاورزاند.(یادداشت آقاي را میکردهبودند ، آرزوي مرگ نادر را میرساند. کسی که ایران را زنده گردانده بود ، آرزوي مرگش
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رسیده و آن را در کتاب خویش آورده است.

برده یکی خود حزین بوده که از سخنانش پیداست و او کارهایی را که از کسانی که بر نادر رشک می

نادر انجام داده بنام شاه تهماسب نگاشته و ستایشها از شاه تهماسب کرده.

ردي که در آن هنگام شوریدگی ایران جز گردیدن از شهري بشهري و شـعر  گي هرزهیک مرد بیکاره

کند ازو نکـوهش  شمارد و از نادر گله میتوانسته خود را مرد دانایی میسرودن و معما ساختن کاري نمی

اند.اند و همگی این رفتار را داشتهنویسد. این یکی از هزاران کسانیست که بودهمی

این بهترین نمونه است که یک مردمی از بدخویی و آلودگی چه ریم : از سخن خود نتیجه بگیـ 

: مرد بزرگی همچون نادر را با دلی پردرد زیر خاك کنند و آن شکوه و نیروي بیمانند را زیانهایی بینند

از دست داده خوار و زبون زندگی کنند.

ند تاریخ عثمـانی را بخواننـد کـه    ي بزرگی نادر و ارج کارهاي او را بشناسخواهند اندازهکسانی که می

گـزارد و باینسـو و آنسـو لشـکر     پس از چهل و اند سال هنگامی که آغامحمدخان بنیـاد قاجاریـان را مـی   

کشید عثمانیان ازو ناخشنود بودند ولی چون زمان نادر و جنگهاي او را فراموش نکرده بودند جنگ بـا  می

آمدند ، و این چیزیست که خان از در نرمی و بردباري درمیشماردند و با آغامحمدایران را بسود خود نمی

1اند.خود تاریخنگاران ایشان خستوان شده

) تاریخ خود را نمیدانند5ـ3

هاي تهران گفتگو از نادرشاه بمیان آمد و برخی از این پادشـاه غیرتمنـد بـد    چندي پیش در روزنامه

تاریخ خود را نمیدانند.گفته بودند. یکی از بیچارگیهاي ایرانیان اینست که

)503071ـ (1
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ایـن  نادرشاه نیکیهاي بسیاري بایرانیان کرده و سزا نیست که کسی ازو بدگویی نماید ، هنگامی کـه  

ي کشـور یـک گـردنکش دیگـري     کشور بدست افغان و عثمانی و روس افتاده و از آنسـوي از هـر گوشـه   

ا یک مردانگی و دلیري بکار برخاست و کند این مرد بي مردم را میبرمیخاست و آشوب و نابسامانی ریشه

ي دلیري و کاردانی آشوب و نابسامانی را کنار زد ، و کشور را از دست افغانان و عثمانیان و روس در سایه

ي بزرگ دیگري افتاده خواست کارهایی کند که در آینده هـم ایرانیـان آسـوده    بیرون آورد. آنگاه باندیشه

ي آنهمـه خونریزیهـا   ي سنی و شیعی کـه مایـه  برانداختن کشاکش بیهودهباشند. این بود که از یکسو به 

گردیده و ملیونها دختران پاکدامن ایرانی را ببازارهاي استانبول و صـوفیا و بلگـراد کشـیده بـود از میـان      

دانسـت و زیانهـاي   این شنیدنیست که یک نادر بیسواد بیهودگی این کشاکش را مـی براندازد.

گرفت. ولی مالیان که خود را پیشواي دیـن و رهنمـاي زنـدگانی    بدیده میبسیار بزرگ آن را 

مردم میشناختند اینها را نمیدانستند و بدیده نمیگرفتند.

دهزار از زنان و دختران ایرانی را دستگیر کرده بنام کنیز بعثمانی برده و در همان زمان نادر ، چند ص

ر شهرها فروخته بودند که یکی از ایستادگیهاي نادرشـاه بـر   در بازارهاي استانبول و صوفیا و بلگراد و دیگ

گفـت :  سر بازگردانیدن آن زنان و دختران بود. ولی مالي نادان هرگز پرواي اینها نمیداشت و چنـین مـی  

مـردك پسـتنهاد از زبانـدرازي    ». توال و تبرا از فروع دین ما است. مـا نمیتـوانیم از آن دسـت بـرداریم    « 

ي آن ریخته شدن هزارها خون و بکنیزي افتادن سدهزارها دختران و زنـان  بمردگان هزار ساله که نتیجه

مرد و هنگامی که نادر براي خدا میش» عبادتی« برد و از بیخردي و سبکمغزي این را یک شد لذت میمی

ببینید آن مرد ایستاد. میکرد بنام هواداري از دین در برابر او می» لعن و سب« گفتگو از برداشته شدن 

اند.مغز چه میخواستهي پوچخواندهناخوانده چه میخواسته و این آخوندهاي درسدرس
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ت آن ایسـتادگی را مینمودنـد و   ي کیش ماسـ دهگانه» فروع« از » توال و تبرا« آن روز بر سر اینکه 

ایستند و د پررویی در برابر ما میانداختند ولی امروز با صردستی میدهزارها دختران را بدستگیري و زیص

».انداینها کار عوامست امامان ما نفرموده« یا میگویند : » اینها که در اصل دین نبوده« گویند : می

کـه  » نامـه لعنـت « انـد و آن  مرعشـی و دیگـران نوشـته   آنهمه کتابهایی کـه مجلسـی و جزایـري و    

اینها کـار عـوام   « گویند : کنند و میهمه را فراموش می» زیارت عاشورا« نصیرالدین توسی ساخته و آن 

انـد. در تـوي گمراهیهـا و    یکی نمیگوید : بعوام اینها را که یاد داده؟!.. خوب گریزگاهی پیدا کـرده ». است

دین را تماشـا  ». این در اصل دین نبوده« و شما هر ایرادي که بگیرید خواهند گفت : غلتندنادانیها درمی

اگر ي گمراهان گردیده.دین را تماشا کنید که گریزگاه همهکنید که هیچ مرزي و سامانی نمیدارد. 

؟!.. پـس  اید براي چه بـوده اینها در اصل دین نبوده پس آن پافشاریها که تاکنون علماتان و خودتان نموده

ها که دریده گردیده بگردن کیست؟!..گناه آنهمه خونها که ریخته شده و پرده

شناسـند و  اند. هنـوز هـم او را بیـدین مـی    شگفت اینجاست که هنوز هم اینها گناه نادر را نیامرزیده

1اند.میشمارند. هنوز هم پی بنافهمی و نادانی خود نبرده» حامی دین« پادشاهان صفوي را 

دادند ، بآن نـام  آور است که مردم نافهم ایران باستقالل کشور که نادر بازگردانیده بود بها نمیافسوس

گزاردند. اینبود کـه کارهـاي نـادر در نـزد آنـان      و آبرویی که دولت ایران در جهان پیدا کرده بود ارج نمی

کـاالي بسـیار پسـت دسـتگاه     ي زشت دشنام و نفرین را کـه  خواست شیوهبزرگ نبود بلکه چون نادر می

ي صـفوي دلبسـتگی نشـان    نمودند. بخاندان بیکارهشیعیگري است از میان بردارد اینان رنجیدگی ازو می

خواستند که پادشاهی با آن خاندان باشد. ...داده بسیار می

)708526ـ (1
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اندیشیدند که پادشاه براي نگهداري کشور است و هرکسی کـه بهتـر توانسـت کشـور را     بدبختان نمی

اندیشـیدند کـه پادشـاهی بـه پیشـانی      تر است ، نمیگه دارد و مردم را آسوده گرداند بپادشاهی شایستهن

اند نـه کشـور   اندیشیدند که صفویان براي کشور بودهصفویان نوشته نشده که جز آنها پادشاه نباشد ، نمی

براي صفویان.

دادنـد. شـعرهاي ریشـخندآمیز    مـی با این نافهمیهاي شوم خود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان 

اي بنام آنکه از خانـدان صفویسـت بـر    انداختند. هر زمان در جاي دیگري یک قلندر بچهسروده بمیان می

افراشتند.  آمدند و درفش نافرمانی میسر او گرد می

ن این نامردي تا بآنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلو عثمانیها شکست خورده و تـا همـدا  

کوشـید کـه دوبـاره بجنـگ عثمانیهـا رود ، در      بازگشته در آنجا به گرد آوردن سپاه و بسیجیدن افزار می

بایست با سر و جان بیاوري آن سردار غیرتمند شتابند ، ناگهان دانسته شـد  چنان هنگامی که ایرانیان می

ه و سپس به نادر پناهیده بـود  مرد بلوچی که با افغانان بایران آمده و در ستمگریهاي آنان همدستی نمود

کیلویه و شوشتر و آن پیرامونها با او را برافراشته و مردم کوهکیلویه درفش هواخواهی شاه تهماسبکوهدر 

اي از رفتارهاي پست ایرانیان بوده.اند. این نمونههمدستی نموده

روي و ي میانـه از آن شـیوه اینها تاکنون گفته یا نوشته نشده. مردم با این رفتار پسـت خـود نـادر را    

خونسردي که داشت بیرون آوردند. نادر نه ، شما ـ اگر با چنان کوششهایی با چنین رفتاري روبرو گردیـد   

آیا خودداري خواهید توانست؟... آیا نخواهید گفت : اینها جانورهاي پست مردم آزارند ، اینها را باید کُشت 

و نابود گردانید؟...

است که یکی از شُوندهاي خونریزیهاي نادر در پایان زندگانی خـود همـین بـوده.    به هر حال بیگمان 
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1ولی این تاکنون باز نموده نشده.

(تصویري) در دست است که یکی از فرانسویان گویـا در زمـان خـود آن شـاه     » اينگاره« از نادرشاه 

هـاي آوریـم. نگـاره  پیمـان مـی  نگاشته است و ما بنام ارجشناسی از آن پادشاه غیرتمند ایـن نگـاره را در  

2دیگري از نادرشاه بیکبار پنداریست.

نادرشاه افشار

1324ي کتاب نادرشاه ، تهران ـ دیباچه1
)708527(ـ2



ـ 6

براي آیندهتوشه

گذشته چراغ راه آینده) 6ـ1

: اکنون پس از پشت سر گزاردن پنج بخش از تاریخ و پندهایش ، باشد که خواننده از خـود بپرسـد  

گفتـیم  »گردآورندهیادداشت «چنانکه در ». اي از اینها براي آینده توانیم برداشت؟آیا چه توشه« 

هـاي  او در زمینـه . داردبدیـده  را»آیـین زنـدگانی  «بیش از همـه ده از این رشته گفتارهانویسن

ي در همـه اي کرده و حقایق بسیاري را باز نمـوده اسـت.   بینیهاي ویژهاجتماعی و سیاسی باریک

دیـدیم کـه   ي سخن را روشن گردانیده اسـت. فروغ پیشامدهاي تاریخی زمینهبینیم که میاینها

کـه راه  سـت هاهـم از ایـن نتیجـه   .نشانمان میدهدتاریخیهايیافتهاز ي گرانبهاییهاچه نتیجه

میگردد.دانستهرهایی شرقیان از درماندگیها و گرفتاریها 

پیشـامدهاي  ي چکیـده کـه  آوریم نمونه است کـه چگونـه تـاریخ   گفتارهایی که در این بخش می

ند و در نتیجـه  شناسـا نیـز مـی  را سـت  هکـه در پـیش رو  ، راهـی راه کوشـش باشـد میگذشته 

توان برداشت.براي آیندهکهياتوشهآن ستایندارد. کوشندگان را از گمراهیهاي سیاسی بازمی

ها؟ـ آموزش یا هدر دادن جربزه»ناسازگاري« و » نساختن) « 6ـ2

در ایران چون جنبش مشروطه آغازید چنانکه میـدانیم نخسـت دانشـمندان و درسـخواندگان پـیش      

باید ارج مـیهن خـود را دانسـت ، و در راه    « نوبت بدیگران رسید. آنروز سخنها این بود : افتادند و سپس 

، اینها ...» نگهداري آن جان و دارایی دریغ نگفت ، و در راه پیشرفت آن از خوشیها و سودها چشم پوشید
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آوردنـد.  بگـواهی مـی  را مینوشتند و میگفتند و داستانها از میهندوستی اروپاییان و از جانفشانیهاي ایشان 

این سخنان با شور شگفتی گفته و شنیده میشد و بیگمان بود که در دلها جاي براي خود بـاز میکنـد ، و   

خود چنین پنداشته میشد که در دلهاي دانشمندان و درسخواندگان کـه معنـی کشـور و مـیهن را بهتـر      

هاي دیگران. این چیزي بـود کـه هرکسـی    افتد تا در دلمیدانند و از تاریخ بیشتر آگاهند بیشتر کارگر می

میـرزا بـا   محمـدعلی يرا نشان داد. زیرا دیري نگذشـت کـه میانـه   آنيمیپنداشت ولی پیشامدها وارونه

کشاکش پیدا شد و آزادیخواهان را زمان گفتار گذشـته و روزگـار کـردار رسـید ، و در ایـن      امجلس شور

نسته شد درسهاي میهندوستی و جانفشانی و مردانگی کـه  روزگار و در میان کوششها و تالشها بود که دا

دانشان کارگرتر افتاده تا بدلهاي دانشمندان و پیشـرفتگان. زیـرا   ناخواندگان یا کمداده شده بدلهاي درس

الفهاي بسیاري کـه در دو سـال گذشـته زده    يدیده شد بیشتر اینان از جانفشانی بازایستادند ، و با همه

بیکارگی از خود نشان ندادند ، و اینست هیچ کار ارجداري از آنان نمـودار نگردیـد ، و   بودند جز سستی و 

بسیاري از ایشان گذشته از سستی و بیکارگی ، پستی و بدنهادي نیز از خود نشـان دادنـد زیـرا در نهـان     

میخاسـت  بیگانگان گراییدند. این خود داستان شگفتی شد که هر زمان آشوبی بره میرزا بلکه ببمحمدعلی

پیشرفتگان ـ خود را کنار میکشـیدند و میـدان را    يو زمان کوشش و جانبازي میرسید اینان ـ این دسته 

میگزاردند ، ولی همینکه آن روزگـار سـپري میشـد و    ي کمدانشان بازبراي جانبازیها و مردانگیهاي دسته

يرا بمیـدان رسـانیده رشـته   آمد دوباره همانان خـود  مندي پیش میزمان خودنمایی و سودجویی و بهره

کارها را بدست میگرفتند.

آقا ، و میرزا جهانگیرخان و آقا سیدجمال میرزا ابراهیماندکی را ـ از دو سید و حاجی يدستهاگر یک

رسـوایی  يبخش نبودند برخـی مایـه  و قاضی ارداقی و مانند اینها ـ کنار گزاریم دیگران نه تنها خشنودي 

نیز شدند.
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ایم و ولی ما که تاریخ مشروطه را گرد آوردهیافتند.آن روز نادرستیهاي اینان را درنمیمردم در 

که مـرا بنوشـتن تـاریخ مشـروطه     شناسیم. یکی از چیزهاییایم همه را میدر پیرامون آن نیک اندیشیده

برانگیخت این بود که پیشامدهاي سالهاي اخیر ایران را نیک دانم و مردان را نیک شناسم و در گفتگـو از  

ورم. اکنون در اینجا هم نیک تـوانم داوري  گواه و دلیل از همان پیشامدها بیاآلودگیها و گرفتاریهاي توده 

خودشان فضالء و ادباء ـ براي چـه از آزمـایش    يگان ـ یا بگفته کنم و این را روشن گردانم که درسخواند

این کار را هم نشان دهم.يبدانسان بد درآمدند و انگیزه و مایه

دسته همه بد درآیند. آري اگر تنهـا کسـان   چه یکاي داشته ، وگرنه بهرچه این کار بیگمان انگیزه

، و بکاره و بیکاره در هر گروهی باشد. ولـی سـخن   چندي بیکاره و بد درآمده بودندي گفتیمی نیک و بد 

ناخوانده و کمدانش رویهمرفته درسياند ، و از آن سوي دستهارج درآمدهاینست که رویهمرفته اینان بی

آنسـت کـه   يدو دسته و انگیزهياند ، و از میانشان صد مرد بنامی پیدا شده. این جدایی میانهنیک بوده

ایم.را بدست آوردهبایستی جست و ما آن

بود و پیاپی سخن از میهندوستی و جانفشانی در راه توده و غیـرت و  در آن روزها که آغاز جنبش می

شـنیدند و  ادباء و فضالء ـ نیز آنها را مـی  يشنیدند اینان ـ این دسته مردانگی میرفت و همگی آنها را می

پذیرفتند ، و خود را براي کوششهایی در داشته میدر دلهاي خود جاي میدادند ، و بیگمان آنها را براست 

که هست دلهاي ایشـان همچـون دیگـران تهـی نبـوده و از      راه کشور و میهن آماده میگردانیدند ، چیزي

بـوده ، و  که با ایـن درسـها و دسـتورها ناسـازگار مـی     پیش از آن سخنانی در آنها جا میداشته ـ سخنانی 

انداخته و سست میگردانیده.نها آنها را از نیرو میپیداست که آنها اینها را ، و ای

کـه بدنـدان نتـوان بـرد     دسـتی « خواهند پرسید : آن سخنان چه بوده؟.. میگویم : از اینگونه بـوده :  

و » دنیا چند روزه اسـت و نیـک یـا بـد میگـذرد     « و » عزت و ذلت جز بتقدیر آسمانی نیست« ،»ببوس
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دم بیش نیسـت کـه بایـد قـدر آن دانسـت و      زندگی آدمی همین یکمده واگذشته گذشته و آینده نی« 

و ااگر بعبرت نگري نور و ظلمت و عدل و ظلم و موسـ « و » گذشته و آینده را از دل بیرون کردياندیشه

آنها را بشماریم و اینها را بعنوان مثل یاد يپیداست که ما نخواهیم توانست همه». فرعون همگی یکیست

1کردیم.

که از پانزده و شانزده سالگی که آغاز چیزفهمی است با اینهـا آشـنا شـده و بارهـا آنهـا را در      ی کسان

بسیار بدل سپرده بودنـد شـگفت نیسـت کـه     کتابها خوانده و از زبانها شنیده و با خوشگمانی و دلبستگیِ

و آنـان هنگـام   شور میهندوستی و جانفشانی و مردانگی در سرهاي آنان نیرو نگیرد و بسیار سست باشـد  

سرافکندگی شوند؟!.يآزمایش بدانسان ناستوده درآیند و مایه

شـنوند بچـون و چـرا    میدانم کسانی این را بآسانی نخواهند پذیرفت و چون سخنیست کـه تـازه مـی   

چرا نیست و چـاره جـز پـذیرفتن نمیباشـد. در ایـن      [و]خواهند برخاست. ولی بدانند که جاي هیچ چون

گیـري برخاسـت و چنـین    اندیشیده و نافهمیده به خـرده را با کسانی میگفتم ، یکی ناننزدیکیها روزي ای

شـمارید افکـار فلسـفی اسـت چـه ربـط باحساسـات دارد؟!. و آنگـاه چـرا اینهـا بـا            اینها که می« گفت : 

»  سازد؟!..میهندوستی و جانفشانی نمی

پاسـخ گـویم و زمینـه را هرچـه     گفتم نیک کردي که ایراد گرفتی و این مرا خواهـد برانگیخـت کـه   

هاي فلسفی است تو نامش را هرچه میخواهی بگـزار ، از اثـرش   روشنتر گردانم. آنکه میگویی اینها اندیشه

یکی از يآورد آن را که در روزهاي جوانی شبی در تبریز بخانهنخواهد کاست. این سخن شما بیاد من می

ره آوردند. من دست نگه داشـته و گفـتم تـازه شـام     چخویشان رفتم و چون نشستم و اندکی گذشت شب

دیده شود.فرهنگ چیست؟ـ براي آگاهیهاي بیشتر کتاب 1
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چره است چه ربطی بخوراك روي خـوراك  پرهیزم. گفت : این شبام و از خوراك روي خوراك میخورده

دارد؟!.

خـود را  يآمیزي شده! با دست خـود ریشـه  ي فریبچه خوش نام فلسفه بر زبانها افتاده و یک کلمه

لهاي خود را خوش میگردانید! میکنید و با یک نام خشک فلسفه د

کرد بخوانید آن افسانه در شما کارگر باشد. اگر دو سه شب بسـینما  شما اگر چند روزي کتاب حسین

اثر نماند. این چگونه تواند بود کـه کسـانی بیسـت سـال و سـی سـال بـا        روید رفتار و کردار بازیگران بی

و اینها را در دلهاي آنها اثر نباشـد؟!. اینکـه میگوییـد    بدآموزیهاي صوفیان و خراباتیان و دیگران بسر برند 

همگی یکجاست.يباحساسات چه ربطی دارد؟!.. گویا فراموش میکنید که سرچشمه

را » نسـاختن « بایـد بگـویم : معنـی    » ؟سازدنیز میگویید : چرا اینها با میهندوستی و جانفشانی نمی

که باور کرده کوششها همه بیهوده اسـت و خـواري و   خاستید. کسیگرنه باین پرسش برنمینمیدانید ، و

نیست از چنین بدباوري چه چشم کوشش و جانفشـانی تـوان   » قضا و قدر« اي جز با ارجمندي یک توده

دم که براینست که هیچگاه نباید پرواي گذشته و آینده کرد و باید زنـدگی را همـان یـک   داشت؟!. کسی

يبینی چه چشم توان داشت که بامید پیشرفت آینـده ز چنین کوتاهآن بود ادانست و تنها دربند خوشیِ

که سـتمگر و دادگـر و روشـن و    اند و از خوشیهاي خویش درگذرد؟!.. کسیدتوده زندگی را بخود تلخ گر

يآنها نمیگزارد و این را یـک اندیشـه  يبیند و جدایی میانهدیده میو فرعون همه را بیکاتاریک ، موس

ستمگري و خودکـامگی خشـم گیـرد و در راه جلـوگیري از آنهـا      شمارد ، چه شدنیست که بربلندي می

آن بـدآموزیها بـا شـور آزادیخـواهی و میهندوسـتی و      » نسـاختن « جانبازي دریغ نگوید؟!.. اینست معنی 

جانفشانی.
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هـاي  ي آن اندیشـه هر کاري که آدمی میکند و هر جنبشی که ازو دیده میشود سرچشمه

خود بیرون آمده بدیدن فالن دوست میروید. آیا شما را به آن تکان جز اندیشه چه يما از خانهشاوست.

يو بـراي خـود یـک تاریخچـه    شما این بدآموزیها را کوچک میگیرید ولی نیسـت واداشته است؟.. 

بسیار درازي میدارد.  

نبش پا در میان داشـتند.  آن جدیگري گفت : پس چگونه آنان با آواز آزادیخواهی تکان خوردند و در

گفتم بهتر است زمینه روشنتر از این گردانم تا پاسخ این پرسش نیز دانسته شود. باید دانست کـه آدمـی   

که سخنی یاد میگیرد و در دل جا میدهد این جلوگیر آن نخواهد بود که سخن دیگري را هم یاد گیرد و 

ند در اینحال اگر خرد و اندیشه نیرومند اسـت  در دل جا دهد. آمدیم که این دو سخن باهم سازش نداشت

هدارد و باور خویش گرداند و آن یکـی را  گآن دو را باهم سنجد و داوري کند و هرکدام را که راست دید ن

کرد ، ناگریز هر دو را نگـه  دارد  نمیتواندجدا کنار گزارد. ولی اگر اندیشه و خرد ناتوانست و راست از کج 

کـس  را ، و آنرا سسـت گردانـد و ایـن آن   که هست آن ایـن دو باز کند. چیزيو در دل جاي براي هر 

همیشه دودل و گیجسر باشد. 

توانیم آورد. امروز هزاران کسان میباشند که نخست دینـدار بـوده و درس   يبسیارگواه، ما براي این 

هـاي نـوین رو آورده و صـد    هـا و کتاب اند ، و سـپس نیـز بروزنامـه   اند و چیزهاي بسیاري یاد گرفتهخوانده

اند ، و چون از ناتوانی اندیشه و سخنی از بدآموزیهاي مادیگري و بیدینی خوانده و در دلهاي خود جا داده

آنکه اند و نتیجه این شده که بیاند اینست هر دو دسته را در دل نگهداشتهخرد داوري میان آنها نتوانسته

که یـک ایم که کسانیري از خود بیرون دهند و ما بارها دیدهخود بفهمند و بخواهند هر ساعت رنگ دیگ
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پـذیریم) از  ( که ما آنهـا را نمـی  1هاي نیارستنیساعت پیش هستی خدا را انکار میکردند این زمان درباره

اند و شما میتوانید در گفتار و کردار آنان گونهاند. دوباره میگویم : هزاران کسان از ایندر کشاکش درآمده

اندیشی کنید و این حال را آشکار دریابید.باریک

انـد در  اند و درس جانفشانی و میهندوستی و مردانگـی را کـه فراگرفتـه   آنان نیز همین حال را داشته

اند ، ولی چون با درسهاي ناسـازگار دیگـري در یکجـا بـوده     اند و بشور و تکانی برخاستهدلهاشان جا داده

شـان پـیش بـرد. تـا     و آن نیرو پیدا نکرده که تا جانفشانی و سختیکشـی اینست شور و تکان سست بوده

اند. ولی سپس که در که میدان تهی بوده و بیم جان و دارایی نمیرفته همراهی با دیگران میکردههنگامی

هنگـام  میرزا پیدا شده و بیم جان و دارایی رو نمـوده در ایـن  میدان هماورد زورمندي همچون محمدعلی

سست از کار افتاده و ناپدید گردیده و خواه و ناخواه درسـهاي دیگـر (همچـون :    آن شور و تکانِبوده که

) بیـاد  »دنیا چند روزه است و نیک یـا بـد میگـذرد   « و یا همچون » دستی که بدندان نتوان برد ببوس« 

ن برده است.که میدانیم این کسان را از میدان میهندوستی و جانفشانی بیروافتاده است و بدانسان

این داوري بهتر شدي اگر ما توانستیمی نامهاي آن کسان را نیز ببریم و رفتار هر یکـی را در جنـبش   

بـریم  دري کنـیم و نـام کسـی را نمـی    خواهیم پـرده نوشتن بکشیم ، و ما چون نمیيآزادیخواهی برشته

اند و یـا بخواننـد ایـن    ا خواندهکه تاریخ مشروطه ررنگ تاریکی بخود میگیرد. ولی آناناینست زمینه یک

آنان تاریکی نخواهد داشت. پیشامد آزادیخواهی در ایران رازهـایش بسـیار اسـت و چنـد چیـز      ها برگفته

هاي ناانجام ماندن آن همین را باید دست بهم داده تا آن را ناانجام گزارده ولی هرچه هست یکی از انگیزه

گرفت.

ـ نیارستنی = معجزه1
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ن انگارید شما از کوهستانی میگذرید و ناگزیر از گذشتن میباشید در اینجا مثلی بسیار بجاست : چنی

بیمگـین  يرو در چند گامی گرگـی یـا درنـده   پیمایید نگاه کرده ناگهان در پیشو در آنهنگام که راه می

ایستید. کنون بگویید چکار کنید؟!. نه اینست که سر جاي خود میبینید و از ترس بردیگري را خفته می

نبرد کنید ، ولی اگر راه یکیست ناگزیر شده و ترس را کنار گزارده و پیش رفته و با گرگتنها آناگر راه 

رنج نینداخته آهسته براه دیگر برمیگردید؟!.ه تنها یکی نیست خود را ب

این مثل از هر باره راست است. آن کسان راه میهندوستی و کوشش و جانفشانی را گرفته میرفتنـد ،  

زد. خود بدلخواه جنبشـی کـرده و گامهـایی    ریبکاري یا از روي ناچاري سر نمیآنان از روي فو این کار از

رو جنگ و خونریزي و گزند و زیان را دیدند و از ترس برسر جاي خـود  برمیداشتند. ولی ناگهان در پیشِ

آهسته آن راه را شناختند این بود بود و راههاي دیگري نیز میایستادند و چون راهشان تنها آن یکی نمی

خان و یفرمخـان و دیگـران جـز راه مردانگـی و     رسـتا رها کردند و خود را بگزند نینداختند. ولی

شناختند و هرگز بدآموزیهاي خرابـاتیگري و صـوفیگري و ماننـد اینهـا بـه      جانفشانی را نمی

و زیـان  گوششان نخورده بود ، از اینرو ترس را کنار نهادند و مردانه پـیش رفتنـد و از گزنـد   

1نترسیدند.

باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است بازگزاشت.) 6ـ3

شود که در قرنهاي گذشته دانشمندان و مؤلفان بسیاري از ایـن  یکی از سرفرازیهاي ایران شمرده می

موضوع نـدارم و خـود   اند. من ایرادي بر این ند و کتابهاي فراوانی از خود بیادگار گزاردهاسرزمین برخاسته

ي سرفرازي یک گروهی است که دانشمندانی از میان آنان برخیزند.مایه

)603131ـ (1
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در جایی که اروپاییان پیشرفت و برتري جهان را در این گونه چیزها میدانند و تمدن یا شهریگري را 

وران و شـمارند ، پـس چـرا ایرانیـان از داشـتن آنهمـه دانشـ       لم و خط نمـی عجز از زندگانی درآمیخته با 

خود نبالند و سر به افتخار نیفرازند؟بهنرمندان 

مند اسـت و کـدام یکـی    دسووکه از آن کتابها کدامیک نیک ندارمههمچنین من سخنی در این بار

چه این گفتگویی است که به تفصیل باید از آن سخن راند و در این موضوع که مـن  بیهوده و ناسودمند ؛ 

ه چنان گفتگویی نیست.در اینجا در نظر دارم حاجت ب

نگارم مقصودم گفتگو از آن است که : میتعلیم و تربیتي دن در مجلهشچاپ در این مقاله که براي

هاي پیشینیان ایران امروز تا چه اندازه میتوان استفاده نمود ـ بویژه در دبستانها و براي تعلـیم و   بآیا از کتا

رسد؟یمتربیت جوانان ـ آیا چه شرطهایی براي این کار بنظر 

داشته و یک رشته آسـیبها رونـق   باید دانست که ایران در قرنهاي گذشته ، گاهی روزگار بسیار بدي

ز میان برده بوده است.سرزمین را پاك ااین

گـی آنـان بـر ایرانیـان در قرنهـاي دراز و سـپس سـیل        راز یک سوي درآمدن ترکان به ایـران و چی 

گـر رواج یـک رشـته    یجـوم مغـول و آن داسـتانهاي جانگـدازي کـه میـدانیم ، و از سـوي د       افکن هنبنیا

بوده کـه قرنهـا ایـران را محـروم از     هاي کج صوفیانه و مانند آن در میان ایرانیان ، اینها آسیبهایی اندیشه

بهره از گزند نگزارده است.رونق و شکوه گردانیده و خرد و دانش ایرانیان را نیز بی

الن به ایران نه تنها آن تاخت و تازها و کشتار و ویرانیهـا بـوده   وي چیرگی ترکان و درآمدن مغنتیجه

ـ اند ، نتیجهابهاي تاریخ نگاشتهتاست که در ک در ر آنهـا همانـا زبـونی و سـرافکندي ایرانیـان      تدي بسیار ب

سراسر قرنهاي درازي بوده.

ن اج و چپاول در ایران کرده به ترکستان باز میگردیدند و در ایرااي کاش ترکان آنچه میتوانستند تار
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ي چنگیزخان در ماوراءالنهر و هلي چهار سانشیمن نمیگرفتند. کاش مغوالن به آن کشتارهاي خونخوارانه

یمـه و سـوتاي ، کـه از خراسـان درآمـده      شـکر لتـن  هزارغزنه و به کشتارهاي سیخوارزم و خراسان و 

ایـن روي نمیـداد کـه بـار دیگـر      نـد و دیگـر  دکشتارکنان از راه آذربایجان و قفقاز دررفتند ، بسنده میکر

افته بنیاد فرمانروایی در اینجا بگزارند.دست ییرانکرده و به الشکرکشی

مانروایی ترکان و مغوالن در ایران پدیـد آمـده از تاخـت و تـاز و     که از فررو آزاآن گزند

پدید نیامده است ، این تاختها و کشتارها در یکی دو قـرن یـا بیشـتر جبـران     کشتارها آنان 

جـز در  چیرگـی آن بیگانگـان پدیـد آمـده    ولی آن گزندهایی که از فرمانروایی و1شدنی بود

نشدنی است.قرنهاي درازي جبران 

زبونی ایران بازمانده و امروز در دست ماست چه شعر و چه نثر بخوبی نشان ن زمانِآبهایی که از اکت

انـد و از بسـیاري از آنهـا    میدهد که بیچاره مردم این سرزمین دچار سرافکندگی و خـواري سـختی بـوده   

باز نبوده و همچون کسانی که بـه  ي امیدي بر دلهایشان پیداست که مؤلفان و گویندگان آنها هرگز روزنه

و زبونی نمایاناینان نیز از سراپاي گفتارهاشان خواريبندگی نهاده باشند ،بهلاسارت افتاده و ناگزیر د

ست.ا

و ده هزار نگ ، آن جانور خونخوار از یک سوي هفتاد هزار یکبارلتیمور که بر ایران روزهایی گذشته 

اش »مؤیـد مـن عنـداهللا   « خته ادینـدار شـن  ولیگـر مـردم او را عـاد   سـوي د کشـته و از یکبار آدم مـی 

اند. ببینید و چون مرده است شعرهاي بسیاري در مدح او سروده بهشت براي او آرزو کردهاند ،شماردهمی

ه بوده است.ل زبونی مردم چحا

سرگذشت دو کشور ژاپـن  ها جبران میگردد. گیافکندها و نابودي امیدها و سرر از آلودگی اندیشهآسانتـ کشتارها و ویرانیها بسیار 1
است.و آلمان پس از جنگ جهانی دوم گویاترین گواه به این سخن 
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انشاه قراقویونلو با یک رشته ناپاکیهایی که تاب شـنیدن آنهـا را   هه جکروزهایی بر این کشور گذشته 

اند.از او نسرودهيسخن دیگردشاهی کرده و چون مرده مؤلفان جز ستایش ،ن آورد پاانتو

گزاردنـد  آزادي دیـن ایران نیز مردم را دربـاره و درداشتندخود آزادي دینمغوالن اگرچه در میان

انـد .  هکوشیداند و از هر راه به زبون کردن مردم میشماردههرگونه توهین روا میمسلمان ی به ایرانیانلو

مان گردیدند و با مسلمانان درآمیختند خدا میداند کـه امـروز حـال    لاگر نبود که پادشاهانی از ایشان مس

ماند.ین سرزمین چه بود و آیا این چه نشان از ایرانیگري تا به امروز باز میا

هاي نـارواي صـوفیانه و باطنیانـه رواج    ن و این سرزمینها اندیشهادر همان قرنها در ایراز سوي دیگر

اند. ي آن شدهبسیار داشته است و نویسندگان خواه و ناخواه آلوده

اند از قبیـل مـالي رومـی کـه در راه     ها بوده و به رواج آن کوشیدهي آن اندیشهفریفتهبرخی از آنان

را در وجـه دیـن  ي باطنیان مصر بـوده و کتـاب   علوي که نمایندهو ناصرخسرو صوفیگري کوششها کرده 

آیین آنان پرداخته است.

هـا و  آنکـه قصـدي داشـته باشـند گفتـه     ي آن پندارها گردیـده و بـی  فهمیده آلودهابرخی دیگر نیز ن

اند.ن پندارها درآمیختهآد را با وهاي خنوشته

نمایند و مرجع ایشـان  نها تألیف میاامروز کتاب براي دبستموضوع سخن ما این است که کسانی که 

ـ کتابهاي پیشینیان است این نکته را دریافته و در نقل مطالـب آن کتابهـا پـرواي نیـک و بـد آن مطا      ب ل

داشته باشند ؛ نه هر چیزي که در کتابهاي گذشتگان است امروز باید رواج داده شود ، نه هر چیـزي کـه   

اند ما امروز نیک باید بدانیم.هپیشینیان نیک میدانست

یزهایی که اکنـون بـراي ایرانیـان    و رونق تازه گرفته است و یکی از چبه یاري خدا امروز ایران شکوه 

آن است که بکوشند و خود را از هرگونـه زبـونی دور سـازند و خـود را همیشـه سـربلند و آزاد       تالزم اس
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داشت که از هر سخنی کـه  هیف میشود باید سخت توجلها تأبدانند. از اینجا در کتابهایی که براي دبستان

از شنیدن و دانستن آن پاك برکنار داشت.آید سخت دوري گزید و جوانان رااز آن بوي زبونی می

است که در نگـاه نخسـتین بسـیار    نهاي گذشتگابندها و اندرزها در کتاپبسیار حکایتها و داستانها و 

انیـان  ي آنها جز زبونی آنروزي ایرآنها بکار رود دیده خواهد شد که مایهنماید ولی چون دقتی درنیک می

آید.هایی است که جز به آیین صوفیگري سازگار نمیو مسلمانان نبوده یا اندیشه

گردید و بربطی در بغـل داشـت و   این حکایت در یکی از کتابهاي معروف است که : مستی شبانه می

.بط را بر سر او نواخت که هم بربط شکست و هم سر پارسا زخمـی گردیـد  ناگهان به پارسایی برخورده بر

دك درشتی با آن مرد نکرد ، بلکه فرداي آن روز قدري سیم همراه برداشته نزد او رفت و نپارسا نه اینکه ا

ي دیشبی هم بربط تو شکست و هم سر من زخمـی گردیـد ،   سیم را جلو او گزارده و گفت ك در حادثه

خواهم ایـن سـیم را   میر من بهبود یافته ولی بربط تو همچنان شکسته است و این است که کنون زخم س

خري.باي خودبرداري و بربط دیگري بر

ت قـ این حکایت لذت ببرند و آن را پند بسیار گرانبهایی بدانند ، ولـی اگـر د  نشاید کسانی از خواند

واهد بود.ي زبونی نخز مایهببریم این حکایت و مانندهاي آن جبکار

آورد.هایی است که از زبونی برخاسته و در خوانندگان نیز زبونی پدید مـی به عبارت دیگر این اندیشه

اگر از کسی بدي دیدند سزاي آن را نیکـی  زیرا این اندازه نرمی و بردباري در نهاد آدمی گزارده نشده که

یري آنان لي دکسان جز مایهبديِبرابرردبدهند ، آنگاه کار جهان با چنین بردباریها لنگ میگردد و نیک

نماید.پسندیده نمییهنگام زبونی و درماندگها جز درباشد. این است که اینگونه اندیشهنمی

یابد نـاگزیر  را بدهد نمیوایابد و در خود آن نیرویی که کیفر ستماز زوزمندي میآن کسی که ستم

ـ ها میزند. در هدست بدامن این اندیش اي د هرگـز بـه چنـین اندیشـه    وحالی که اگر دست او به کیفر باز ب
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نمیگرایید.

د. اگـر کسـانی   وشـ یافـت مـی  وانراابهاي پیشینیان فتن گونه مطالبیست که در کآنمونه از ک یاین

هـا نیسـت و هرگـز    آنهاي دیگر فراوان خواهند یافت. منظور شـمردن  آن کتابها بنمایند نمونهجستجو در

لفانی که از کتابهاي گذشتگان استفاده ؤخواهیم که میمداریم و بیش از این ننکتاب خاصنظري به یک

ر داریم و میخواهیم جوانـان از همـان   گي ایران امیدهاي دیکته باشند. ما به آیندهنمی نمایند متوجه این 

نـه عـزت و   وش یابنـد و در چنـین روزي کـه کشـور مـا همـه گ      روررسخواندن ، سربلند و آزاده پهنگام د

ا درنگیرد.رانان ودامن جبونیهاي قرنهاي دیرینزرد ، ادي سرفراز

برگرفته از ي ما سودمند خواهد افتاداست و در زندگانی آیندهذشته هر آنچه ستوده و نیکگباید از 

بکوشیم.ها آنتا میتوانیم به فراموش کردنچیزهایی که جز زیان از آنها توقع نتوان داشت دور انداخته و 

ام راهرو همیشه باید چشمش به جلو بـاز باشـد و از پشـت سـر جـز بـه       ر گفتهگچنانکه در جاي دی

از وگران آینده باشندنهمیشه که بدست آورده نپردازد. در زندگانی نیز باید آدمیان[=تجربه]زمایشهاییآ

یاموزند. آنها درس عبرت بآمیز بسنده نموده و ازگذشته تنها به قضایاي مهم عبرت

نـدگانی  زشـیده یـک   کي گذشته و آینده از اینجاست که ما براي ایرانیان آرزو داریم که خطی میانه

رشته درسهاي عبرتی اکتفا نموده ، چیزهاي دیگـر را  کرند و از گذشته تنها به یاز بنیاد بگزورمانوینی از

بایـد دامـن درچیـد جـز یـک رشـته       فراموش سازند. ویژه از قرنهاي زبونی و گرفتاري ایرانیان که سخت

ي خـود دخالـت   انگیز یادگار دیگري از آن زمانها نگاه نداشته و در زندگانی آینـده آزمایشهاي تلخ و عبرت

ه گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچید ازاندهند. در پایان گفتار عنوان مقاله را تکرار کرده میگویم : ب

بد است بازگزاشت.
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اید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند.ب) یک مردمی 6ـ4

ي گفتگوهـاي ماسـت ، از   هاي شرقی و پس ماندن آنها که همیشه زمینـه باید دانست گرفتاري توده

راههایی براي رهایی از آن اندیشیده شده و کوششهایی بکـار  1دیرباز ، دانسته بوده و در این قرن بازپسین

رفته. لیکن از هیچیکی از آنها نتیجه بدست نیامده.

ي الدین اسدآبادي و شـاگردان او کـه تنهـا نگاهشـان بجهـان اسـالم بـوده ، انگیـزه        مثالً سید جمال

پنداشتند آنان (اتحاد اسالم) میگرفتاري را پراکندگی و چند تیرگی مسلمانان دانسته ، و چاره را یگانگی

بردند.و در این راه کوششهاي فراوان بکار می

ي دیگري پیدا شد ، و آن اینکه کسـانی از  الدین (یا در همان زمان او) یک اندیشهپس از سید جمال

مـه از  دیدند ، آن پیشرفت را هایرانیان و دیگران چون به اروپا رفته پیشرفت کشورهاي قانونی آنجا را می

بودن قانون دانسته ، و پس ماندن ایران و دیگر کشورهاي آسیا را از نبـودن آن میشـمردند ، و ایـن بـود     

کسانی از آنان ، از حاجی میرزا حسینخان سپهساالر و میرزا ملکم خان و میـرزا علیخـان امـین الدولـه و     

ن بهبهانی و طباطبایی آن اندیشـه را  دیگران میکوشیدند که در ایران نیز قانون باشد ، و سرانجام شادروانا

با کوشش بیشتري دنبال کردند و پافشاري نموده جنبش مشروطه را پدید آوردند.

باید مدرسه باز « دانسته همیشه چنین میگفتند : » سواد« باز در همان زمان کسان بسیاري چاره را 

ي ایـن  وق خـود را میشناسـند و همـه   کرد و مردم را باسواد گردانید. مردم اگر باسواد باشند حدود و حقـ 

».گرفتاریها رفع میشود

گوییم : این کارها هرکدام بنوبت خود سـودمند بـوده و هـر یکـی بـراي زنـدگانی یـک تـوده         ما می

ـ بازپسین = آخري ، اخیر1
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قانون براي هر ي بزرگی را دربر داشتی. ي مسلمانان اگر بودي یک نتیجهدربایست میباشد. یگانگی همه

سواد یـا خوانـدن و   آن جز چیرگی و ستمگري نتواند بود. دگانی بیاز دربایستهاست و زناي هتود

آن را همگی میدانیم. آن کوششهایی که در این راههـا رفتـه میبایـد    کسی بایاست و سود نوشتن براي هر

ارجش را دانست و نامهاي کوشندگان را بنیکی یاد کرد.

یک توده بایـد  « خود نبایستی بود. ي درست گرفتاریها نبوده و چیزي که هست اینها هیچیکی چاره

یک توده تا خود آنان ـ یا بهتر گویم : یکان یکـان ایشـان ـ نیـک      ». خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند

نباشند از چیزهاي دیگري نتیجه پدیدار نخواهد بود.

وده، هاي پراکنده و گمراه ، و خردهاي ناتوان ، و خیمهاي ناستي آلوده ، با اندیشهیک توده

یاب نتوانند گردید ، و اگر کسانی کوشیدند و چنان چیزي را در میانشان پدیـد  از یگانگی بهره

آوردند چون بنیاد استواري ندارد با یک نیرنگی که بدخواهان یا بیگانگان بکـار برنـد و یـا در    

ییها و ي سـودجو قـانون را بازیچـه  چنـین مردمـی  ارجی از میان تواند رفت.ي یک پیشامد بیسایه

ارجی گردانند. از سواد بجاي سود زیـان بردارنـد و از خوانـدن و نوشـتن     ورزیهاي خود و یک چیز بیکینه

ارجداري هـم  1بیش از این نتیجه نگیرند که دریافتها و نیروهاي خدادادي را از دست دهند و بآموزاکهاي

راه نیابند.

باشد. با اینحال مـا دلیلهـایی نیـز یـاد     میها ي ایران خود گواه این گفتهسرگذشت سی و چهل ساله

میکنیم :

چنین گیرید که شما میخواهید یک دسته سپاه را کارآمد و نیـک گردانیـد و بـا دسـت آنـان بیـک       

ـ آموزاك = تعلیمات1
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ي بزرگی رسید. براي این باید یکایک سپاهیان را آراسته و نیک گردانید. بدینسان که بیکایک آنهـا  نتیجه

گري یاد دهید ، ترس از دلهاي آنان دور گردانید ، معنی فرمـانبرداري  ي جنگ آموزید ، آیین سپاهیشیوه

یک سپاهی و سود آن ، و زشتی خودسري و زیان آن را نیک فهمانید. از چنین سپاهیانست کـه میتـوان   

ي بزرگی رسید.یک سپاه نیکی پدید آورد و با دستیاري آنان بیک نتیجه

ي جنگـی  ي کـاردان دلسـوز ، نقشـه   نیک ، و فرماندهآري براي فیروزي یک سپاه ، افزارهاي جنگی

درست هم دربایست میباشد. سپس هم پیش آمد فرصـت ، و نیکـی زمـین ، و سـازگاري هـوا ، و دیگـر       

اثر نتواند بود.اینگونه چیزها بی

ي اینها ، پس از نیکی و آراستگی خود سپاهیانست. یک دسته سپاهیان ناورزیده و خـام و  لیکن همه

نتیجه گردانند : همان افزارهاي نیـک و کارآمـد را در میـدان    ي این چیزها را بیو ترسنده ، همهخودسر 

ي دشمن سازند ، و یا بجاي بکار بردن در کـارزار و چیرگـی بدشـمن در کشاکشـهاي     جنگ گزارده بهره

و یا با دژرفتاریهـاي  ي دلسوز و کاردان را تنها گزارده از میدان گریزند میان خود بکار برند. همان فرمانده

ي جنگی را با نافرمانیهاي خود تباه سازند و یا از نادانی بسـود  گردانند. همان نقشهخود او را از جان سیر

مندي نتوانسته همه را بیهوده گردانند.دشمن بکارش بندند. از فرصت و سازش هوا و زمین بهره

ي یک تـوده گواهیها براي این گفتار میباشـد.  اینها چیزهاییست که بارها آزموده شده و تاریخ پر از 

ي کوششهایی را که در راه پیشرفت آن کرده شود آلوده و گرفتار نیز همین حال را دارد و همه

بر این سخن نیز گواهیهاي بسـیار  نتیجه گزارد و کوشندگان را از پا اندازد و یا پشیمان گرداند.بی

تاریخ خود ایران بس میکنیم :دو گواهی از ه در تاریخ هست و ما اینک ب

را همه کس میداند. این مرد با کوششهاي خود ایران را از چنـگ سـه دشـمن    داستان نادرشاه) 1
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هاي کشور برخاسـته بـود   بیگانه ـ روس و عثمانی و افغان ـ رهانید و بآشوبها و خودسریهایی که در گوشه  

برده هر سه را بگشاد. یک جمله گوییم : از همان پایان داد. سپس نیز لشکر بهندوستان و خوارزم و بخارا 

ایران شکست یافته و از میان رفته یک دولت نیرومند کشورگشایی پدیـد آورد. از آنسـوي بـراي آسـایش     

ي سنی و شیعی را که از دویسـت سـال   آینده با عثمانی و دیگر همسایگان بگفتگوهایی پرداخت ، و کینه

انش شده بود ، از یک راه بخردانه به برداشتن کوشید. بدینسان کـه  ي دشمنی ایران و همسایگپیش مایه

ي سه خلیفه رواج یافته بود کوشـیده  که دربارهاي هاز یک سو در ایران بجلوگیري از بدرفتاریهاي نابخردان

سختگیري نمود ، و از یکسو با عثمانیان گفتگو کرد که کیش شیعی را از شمار چهار کیش دیگر شناخته 

وان این کیش هم رفتار همدینی نمایند.با پیر

ش از نادر نیسـت و نمیخـواهیم او را   یاینها کارهاي بسیار سودمند و ارجداري میبود. خواستمان ستا

بیش از آنچه بوده بازنماییم. میخواهیم ارج کارها و کوششهاي او را یادآوري کنیم. این مرد تا میتوانسـت  

ي نام پادشـاهی کمتـر   ایران و نیرومندي کشور میکوشید و با همهآمد به پیشرفت کارو از دست او برمی

بآسایش و خوشی میپرداخت ، و کارهایش در تاریخ کمتر مانند داشته.

ي هاي بزرگی که در سایهکنون شما ببینید که ایرانیان از آن جانفشانیها و کوششهاي او ، و از نتیجه

د ، و چه پاداشی باو دادند؟... همین زمینـه اسـت کـه    سودي بردنه تالش بیست ساله بدست آمده بود چ

خواهیم روشن گردد و گواه سخن ما باشد.می

ي آن رنجها را هدر آلودگیهاي توده همهاگر نیک جستجو کنید و با خرد و فهم بداوري پردازید 

ها را از میان برد ، و پیشامدهاي سالهاي آخر نادر و آن سـتمگریهاي نابجـا و   گردانید و نتیجه

ي همان آلودگیها میبود. ناسزاي او بیش از همه میوه
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جاي ي انبوهی از سرجنبانان ، ب: در آن روز خیمها بسیار پست گردیده و دستهبدي خیمهانخست

آنکه خشنودي نمایند و با نادر همدستی دریغ نگویند باو رشـک میبردنـد و از بـدگویی و زبانـدرازي بـاز      

ایستادند بلکه کارشکنی هم میکردند. درباریان سلطانحسین که در پیشامد چیرگی افغانان آن ناتوانی نمی

ي او مینمودند و بنـام و آوازه یو درماندگی را از خود نشان داده بودند ، کنون با نادر همسري و همچشم

دلهاي خود را با بـدگوییها و نکوهشـها خنـک میگردانیدنـد. چـون نـادر از یـک        سرْرشک برده در پشت

ي سـرفرازي او بـود عنـوان عیبجـویی میگرفتنـد و از      برخاسته بود ، این را که خود مایهخاندان گمنامی

هـا بـآزار   ي رهاییشان شده بود با این بهانهسی که مایهاینکه پدرش شاه نبود بشاهیش خرده میگرفتند. ک

او میکوشیدند.

ي خـودش در چنـان هنگـام آشـوب و     زیسـته و بگفتـه  حزین کـه در آن زمـان مـی   شیخ محمدعلی

، با ویلگردي و رفتن از این شهر بآن شهر و سرودن شعر و بافتن چیستان و مانند اینها که همه گرفتاري

گزارده و کمترین سودي بکشور و مردم از وي نمیرسیده چنین کسی با نادر ده روز میبیهوده و یاوه میبو

بینـیم.  مینموده و ما چون کتابش را میخـوانیم ناخشـنودي او را از کارهـاي نـادر آشـکاره مـی      همچشمی

میدانیم کسانی بحزین هوادار خواهند درآمد. میگوییم :

ایران هستند که هنرشان جز مفتگـویی و مفتخـواري   حزین نباشد دیگران. اینگونه کسان همیشه در

نیست و با آنکه جز زیان سـودي بتـوده و کشـور نتواننـد رسـانید خـود را داراي ارجـی میشـمارند و بـا          

مینمایند و چون خود کاري نمیتوانند چنین میخواهنـد کـه هـیچکس    کوشندگان همسري و همچشمی

فتاري یک توده نتواند بود؟!..ي گردیگر هم بکاري برنخیزد. آیا همین مایه

) ، که بایستی بود؟..: بر سر یک گفتگوي پوچی(در آغاز اسالم خلیفهپندارپرستیها و نادانیهادوم

دویست سال بیشتر خونها ریخته شده و شهرها ویران گردیده ، و ملیونهـا زنـان و دختـران از خانـدانهاي     
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بفروش رسیده بودند و در همان زمان که نادر برخاسته و 1خود جدا گردیده و در بازارهاي صوفیا و بلغراد

با عثمانیان میجنگید چند صدهزار تن از آن زنان و دختران در بردگی میزیستند و یکی از درخواسـتهاي  

آن شاه غیرتمند بازگردانیدن آنان میبود ـ از چنین گفتگوي شوم و پوچی دست برداشتن نتوانسـته و بـر    

درونی نگرید : از آنهمه گزندها چشم پوشیده و پیشرفت کشـور و  ی مینمودند. تیرهسر همان با نادر دشمن

آسایش مردم و مانند اینها را خوار شمارده تنها این میخواستند که آزاد باشند و بنام علی و عمر کشاکش 

کنند و بدزبانیها نمایند.

ره گردیده و آن زمـان  : خاندان صفوي بیکاسستی خردها و دانسته نبودن معنی زندگانیسوم

که پادشاهان توانایی همچون شاه اسماعیل و شاه طهماسب و شاه عباس از آن برمیخاسـتند گذشـته ، و   

همچـون شـاه سـلیمان و شـاه سلطانحسـین و تهماسـب و ماننـد اینهـا         اي هاین زمان جز مـردان بیکـار  

که یک دسته افغانان تا پایتخت پیش ي بیکارگی و ناتوانی آن خاندان میبود، و این نتیجهخاستند برنمی

ونیـان ایشـان چنـدان    آمده و آن داستانها رو داده بود. رفتار شاه سلطانحسین و پسرش تهماسـب و پیرام 

که اسپهان در فشار کس از شنیدن آن دلگیر گردد. چه زشتی بیشتر از این که هنگامیزشت است که هر

هماسب را که ولیعهد گردانیده بودند براي گـرد آوردن سـپاه   افتاده و راه چاره بروي آن بسته شده بود و ت

به بیرون فرستادند جوان بیدرد سپاهی گرد آورد و در قزوین آسوده نشسـت و بخوشـگذرانی پرداخـت و    

ي یکی از تاریخنگاران بلکه گرفتاري مادر و خواهران خود را فراموش کرده بجشن عروسی پرداخت. بگفته

در میـان میبـود شـب آن در    ت افغانان افتاد و پیداست که چـه انـدوه و غمـی   روزي که اسپهان بدسآن

قزوین جشن عروسی بود و آواز شادمانی از هر سو برمیخاست.

هاي انبوهی دلبستگی بایشـان مینمودنـد و بهواخـواهی از ایشـان بـا نـادر       چنین خاندانی ، باز دسته

گوییم.ـ امروز بلگراد می1
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کـه نـادر از   دانی را بجـایی رسـانیدند کـه بهنگـامی    ایسـتادند و نـا  دشمنی مینموند و از کارشکنی بازنمی

عثمان پاشا شکست خورده و بایران بازگشته بود که دوباره سپاه آراید و بجنـگ شـتابد ، در چنـین    توپال

که میبایست مردم از هیچگونـه دسـتگیري بـاو بازنایسـتند و جـان و داراك دریـغ نگوینـد یـک         هنگامی

ایران آمده و خود یکی از دشمنان آشکار کشور ایران میبـود ، سـود   محمدخان بلوچی که همراه افغانان ب

هایی از ایرانیان بسر جسته و بنام آنکه پادشاهی را براي تهماسب میخواهد بیرق نافرمانی افراشت و دسته

او گرد آمدند و در کهکیلویه و شوشـتر و دزفـول و آن پیرامونهـا کـوس دشـمنی نـادر را کوفتنـد ، و در        

ین بود که نادر که پس از شکستن عثمانیان گرد بغداد را گرفته بود از آن دست برداشت و براي ي انتیجه

جنگ با اینان بایران شتافت ، و پس از یک رشته خونریزیها بود که آشوب را فرونشاند.

در سالهاي آخر زندگانی نادر ، که داستان افغان و آن خونریزیها و آن زبونی و بیـدردي کـه از دربـار   

صفوي دیده شده بود کهن گردیده ، و همچنین جانفشانیهاي نادر و آن فیروزیهاي شگفت که در جنـگ  

کـم از یادهـا میرفـت ، کسـان بسـیاري      با افغانان و عثمانیان رو داده بود ، تازگی خود از دست داده و کم

را بدسـت  آنحـاال کـه مملکـت تصـفیه شـد پـس چـرا        «بدشمنی با نادر برخاسته و چنـین میگفتنـد :   

پنداشتند؟!..  !  اینان پادشاهی را چه میببینید نادانی و بیخردي را » سپارد؟!..صاحبانش نمی

ـ تو گویی باغی بوده ازآنِ کسی و یکی آن را با زور گرفته بوده و آزاده ه مردي آن را پس گردانیده و ب

یا تـو  » سپاري؟!..اش نمیبدارندهباغ که از دست زورمند درآورده شد پس چرا « اوست که گفته میشود : 

ـ   اوسـت کـه   ه گویی کودکی بوده گرگی آن را از آغوش مادرش ربوده و مرد دلیري آن را پس گرفتـه و ب

» کودك را که از دهان گرگ درآوردي پس چرا بمادرش نمیدهی؟!..« گفته میشود : 

پادشـاهی بـراي نگهـداري    از نادانی این نمیدانستند که کشور براي زیست مردم و آسایش آنانست و

کشور و ایمنی دادن بمردم میباشد ، و پادشاه کسی تواند بود که بچنین کاري برخیزد ، و خانـدان کهـن   
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صفوي چنین شایندگی نمیدارند و این بسیار نادانیست کـه کسـانی آسـایش کشـور و مـردم را فرامـوش       

ی را فداي فرمانروایی و هوسبازي ایـن و  ي بزرگساخته دربند این و آن باشند. بسیار پستی است که توده

آن گردانند.

از نادر چشم میداشتند که پس از آنکه بیست سال رنج برده و کشـور را زنـده گردانیـده بـود ، آن را     

پرسید : چرا؟!. چـرا میبایـد او   بدست شاهزادگان کارندان صفوي بسپارد و خود را بکناري کشد. یکی نمی

سودي از این کار بشما خواهد رسید؟!.  این کار را کند؟!. آنگاه چ

یک چنین مالیخولیاي پستی در سرها پیدا شده و بهمین دستاویز در برابر نادر ایستاده و از دشمنی 

که نادر با عثمانیان بریده و بـه بسـیج یـک لشکرکشـی     نمودند ، و در هنگامیو کارشکنی خودداري نمی

تو گـویی  بزرگی برمیخاست اینان بیکار نایستاده و در هر کجا همینکه یک بچه صفوي را پیدا میکردنـد  

آمدند و بشور و خروش میپرداختند ، و همـان را دسـتاویز   بسر او گرد میاند پیدا کردهاي هیک رهانند

میرزا نامیـده  میرزا یا صفیمیساختند ، و چه بسا درویشان ویلگردي خود را سامگرفته بیرق نافرمانی بلند

و از خاندان صفوي شمرده و در یک شهر میان مردم نمودار میشدند ، و از این شور و دیوانگی کـه میـان   

دم بسـود  نان و نوایی میرسیدند. کار بجایی رسید که عثمانیان از این نـادانی مـر  ه ایرانیان پیدا شده بود ب

بدست آورده یا ساخته در برابر نادر بلند گردانیدند.» ي صفويشاهزاده« جستن برخاستند و یک 

تاریخ « : خوانندگان پیمان با این داستان آشنایند. دیگران هم توانند داستان جنبش مشروطه ) 2

دیشـیده شـود ، گـواه    را بخوانند. این داستان که در زمان ما رخ داد ، اگـر نیـک سـنجیده و ان   » مشروطه

هاي ماست.روشن دیگري بگفته
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در مـردم  1خواهی رخ داد ، یک شور و سهشـی ) که در ایران جنبش مشروطه1324(1285در سال 

داران پدیدار شد که کمتر مانند دارد. در سراسر کشور ، انبوه مردم ، از بازاریان و بازرگانان و مالیان و دیه

ن آمده همگی بآرزوي نیک بودن و نیکی کردن و کوشیدن افتادند. اگرچـه در  نشینان و دیگران بتکاو دیه

ي بزرگـی از مـردم نمیدانسـتند چکـار کننـد. بـا اینهمـه        ژرفا میبـود ، و دسـته  برخی جاها این تکان کم

همرفته تکان بسیار بزرگی بود و در توده یک خواهش و آرزوي نیرومندي براي همدسـتی کـردن در   روي

میبودنـد دیگـران همـه از گـرفتن     ي کمـی کوشیدن پیدا شده بود. جز از درباریان که دسـته راه کشور و 

مشروطه شادمانی مینمودند و براي کوشش در راه کشور و توده آمادگی نشان میدادند. مالیان و سیدان ، 

تفنگ بدوش انداخته و دامن بکمر زده ، با دیگران به رده ایستاده مشق سربازي میکردند.

جوش و جنب ایرانیان و همدستی آنان بسیاري از نویسندگان اروپایی را بشگفت انداخته بود که این

آوردند.ي درخشان آسیا گفتگو بمیان میاز ایشان از آیندهاي هستایشهاي پیاپی مینوشتند و پار

هی خـوا هاي بزرگی از مشروطهاین در سال نخست مشروطه بود. لیکن در سال دوم و سوم آن دسته

کم کار را بخونریزي رسـانیدند. در تبریـز کـه    بازگشتند و این بار بجاي هواداري بدشمنی برخاستند و کم

خواهی آنان شده بودنـد ، ایـن بـار    که پیشگامان مشروطه2فروزانترین کانون شورش میبود ، مردم دوچی

ن زمـان جـا بکشـاکش و    ترین دشمنان آزادي آنان شدند. آن شور آزادیخواهی و همدستی ایـ هم پرکینه

ي تـیمس انگلـیس   امـه پراکندگی داده و اروپاییان بجاي آن ستایشها بنکوهش و بدبینی پرداختنـد. روزن 

خواند.» مردمان ناشایا« آسیاییان را 

ها از مشروطه بازگشتند؟.. باشد که دیگران پاسخ این را آماده ندارنـد.  چرا چنین شد؟.. چرا آن دسته

ـ سهش (همچون جهش) = احساس (ات) 1
به معنی شتربان ـ نام یکی از کویهاي تبریز است.واوـ دوچی به زبر دال و 2
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آلودگیهاي کهن در میان توده میبود که خـواه  داریم. میباید گفت : براي آنکه میولی ما آن را آماده

ي تلخ خود را میداد.و ناخواه کار خود را میکرد و نتیجه

کیشها با مشروطه و قانون و کوشش در راه کشور و مانند اینها که خواست آزادیخواهان بـود  نخست

یک کیش که پیـروان  ي این دو کشاکش و برخورد پدید نیایـد ،  نمیساخت و خود نشدنی بود که میانه

آن ، میبایست همه به پیشامدهاي هزاروسیصد سال پیش عربستان پردازند و زمـان خـود را   

آمده بپاس چنـد تـن درگذشـته شـناخته ، همـه بسـتایش و       کنند و جهان را پدیدفراموش 

پرستش آنها کوشند ، و از اینسوي چنین پندارند که ناپیدایی هست و خواهد آمد و جهـان را  

بنیکی خواهد آورد ، و تا وي نیاید جهان نیک نخواهـد بـود ـ چنـین کیشـی بـا کوشـش و        

ه توانستی ساخت؟!..جانفشانی در راه کشور و توده چگون

بود و از یکسو بیشتر کسان معنـی  در آغاز کار چون از یکسو جوش و سهش مردم بسیار نیرومند می

میشـماردند ، ایـن بـود بیچـون و چـرا      » رواج شـریعت « مشروطه را نمیدانستند و آن را بیش از همـه ،  

ز یکسو معنی مشـروطه بهتـر   همراهی مینمودند. ولی سپس که از یکسو جوش و سهش از تندي افتاد و ا

ي بزرگـی از آن رو گردانیـده و یـا    ي آن با کیش پدید آمد و دستهدانسته شد خواه و ناخواه جدایی میانه

دودل ایستادند.

انبوهی از مالیان در ایران و عراق سالها بمردم پیشوایی کرده و از این راه نـان خـورده و شـکوه    دوم

دستگاه را بزیان کار خود میدیدند یا میبایست از آن سودهاي خود چشم اندوخته بودند ، و کنون که این 

بپوشند و آزادانه بمردم پیوندند و یا از راه دشمنی آیند و بدخواهی نماینـد. بیشـتري از آنـان ایـن دوم را     

برگزیدند و بدشمنی برخاستند ، و چون چنانکه گفتیم داستان ناسازگاري کیش با مشروطه هم در میـان  
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ود بآسانی توانستند عامیان را هم برآغالند و آشوب بزرگی برپا گردانند.بمی

ناتوانی روانها و سستی خویها که بسیاري از آزادیخواهان بـویژه درسـخواندگان ، از سـود خـود     سوم

پوشی نمیتوانستند کرد ، و در کوششهایی که مینمودند دلسوزي نشان نمیدادند و پیشـرفت کـار را   چشم

بنـدیها مینمودنـد ، و یـا بسـود     رشـک و کینـه پرداختـه و دسـته    ه نیدند ، و یا با یکدیگر بسست میگردا

ي انبـوه دیـده   آن پاکدلی و جانفشانی که از تودهدشمنان کوشیده با کشور دورویی نشان میدادند. 

افتادگان دیده نمیشد.میشد از برجستگان و پیش

ي خود را بیـرون خواسـتی داد و آن شـور و    یر نتیجهاینها گرفتاریهاییست که در توده میبوده و ناگز

سهشی را که برخاسته بود از کار خواستی انداخت. یک درختی که بیمار و آسیب یافته اسـت و اگـر هـم    

هاي درست و فراوانی نتواند داد.برگ و شکوفه بسیار آورد میوه

چـون از کیشـها و ناسـازگاري    گفتگوي درازیست ولی ما این آلودگیها که یاد کردیم هر یکی درخورِ

ایم ، و سستی خویها آنها با زندگی ، و همچنین از مالیان و زیانکاري آنان ، در جاهاي دیگري سخن رانده

و ناتوانی روانها را در همین رشته گفتارهاي خود خواهیم زندید و روشن گردانید و آنگاه در اینجا خواست 

مثل این را یاد میکنیم ، بهمین کوتاهی بس کرده درمیگذریم.ها نیست و براي ما گفتگو از این زمینه

میدانم کسانی خواهند گفت : در پیشامدهاي مشروطه ناخشنودي همسایگان کشور و کارشـکنیهاي  

نتیجه گردیدن جنبش آزادیخواهی این کارشکنی را هاي بزرگ بیآنان نیز در میان میبود و یکی از انگیزه

همان همسایگان بینـیم  ت است و ما نیز آن را میدانیم. چیزي که هست ما میباید شمرد. میگویم : راس

نیز از آلودگیهایی که در میان خود توده بوده سود جسته و بدستیاري همـان کـار خـود را از    

ي ایران ناخرسـند میبـود و بیگمـان از    دولت آنروزي روس از مشروطه[اصل : مثل]مثالًاند.پیش برده
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دن آن را میخواست. ولی هیچگاه این را بزبان نیاورد و هیچکس را از کارکنان خود براي گام نخست بهم ز

و نـادانی  درونی برخی مالیان و از نافهمیبرخی درباریان و از تیرهاین کار برنیانگیخت. بلکه از پستنهاديِ

ي خـود و  تـوده یک دسته از مردم سود جسته و اینان را که براي پشت پـا زدن بـه پیشـرفت و فیـروزي     

دشمنی کردن با جنبش آزادیخواهی آماده میبودند ، با دست کارکنان خود بتالش واداشـت ، و چـون در   

ي بدخواهیهاي اینان رشته از هم گسیخت و جنگ و خـونریزي در آذربایجـان پـیش آمـد همـان را      سایه

دستاویز گرفته لشکر بشهرهاي شمالی آورد.

همینکه نادان و آلوده باشـند ، و دوسـت از دشـمن و    اي هود. هر توداین تنها ایران و همسایگانش نب

هاي ماست.سود از زیان بازنشناسند ، افزار دست دیگران گردند ، و این خود گواه دیگري بآن گفته

ها که ما دنبال هاي خود را نیک روشن گردانیم. این زمینهاینها براي مثل است. براي آنست که گفته

از تاریخ دلیلهاي خوبی براي آنها توان آورد. اینهـا آزمایشهاییسـت کـه بـراي گذشـتگان      میکنیم همیشه 

هاي خود را روشن میگردانیم. وگرنه این راه ما با آنچـه نادرشـاه و   پیش آمده و ما با سرگذشت آنان گفته

اند بسیار جداست.آزادیخواهان داشته

تواننـد از کوششـهاي پیشـروان و از    یک توده باید خود نیک باشـند تـا   کوتاه سخن آنکه 

1پیشامدهاي جهان بهره یابند و بلند گردند ، و این نیکی جز با نیک گردیدن یکایک باشندگان

توده یک چیز جدایی نیست ، همان باشندگان باهمند و توده نامیده میشوند.2نتواند بود.

پیمایند و یک خواسـت را  اینان باید نیک گردند و باهم بستگی دارند و همگی یک راه را ب

ایم هرکسی باید نخست پدید آورند. اینست ما همیشه گفتهاي هي شایندیک تودهپی کنند تا

، موجود(حضار)ـ باشنده = حاضر1
) = نتواند بودنbudـ نتواند بود (2
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بخود پردازد و خود را پاك و نیک گرداند سپس هم به نیک گردانیدن دیگران کوشد و بآنان در 

ید.این راه یاري کند ، اینست راهی که ما را تواند برستگاري و فیروزي رسان

میدانم این سخت است و بآسانی پیش نخواهد رفت. زیرا بسیاري از مـردم ، بلکـه بیشـتري از آنـان     

افتد که میگوییم خود را درسـت گردانیـد.   سراغ نمیدارند و این بآنان گران میکسانیند که در خود کمی

شناسند که هایی میرمایهي دیگري از این اندازه هم میگذرند و هر یکی از آنان خود را داراي سیک دسته

بدیگران راه نمایند ، و این از سختترین کارهاست که ما آنـان را از ایـن پنـدار بیـرون آوریـم و کمیهـا و       

ي سرفرازیها و آراسـتگیها چشـم پوشـیده و تنهـا ایـن را      آلودگیهاشان را بگردنشان گزاریم. اینان از همه

ن کشند و بخود بالند ، و سر هر سخنی از توده و از بـدي  اند که بنشینند و برتري فروشند و گردبرگزیده

ي کسانی همچون آنان نیست. این یـک لـذت بزرگـی    آن گله کنند و چنین وانمایند که این توده شاینده

ایست که چند گونه هوس از خودنمایی و برتریفروشی و جداسـري در آن گـرد   براي ایشانست. یک زمینه

ی نیز بدست آید.آمده و از آنسوي گاهی سودهای

ي ما اگـر میخـواهیم یـک تـوده    راه همین یکیست و بس.چیزي که هستاین سختی را میدانم. 

جهان یا سپهر هیچگـاه  نیکی داریم و از پیشرفت و سرفرازي بهره یابیم راه آن همینست که میگوییم. 

کـه میخواهنـد بـا    مردمـی بدلخواه مردم نگردد. این مردمند که باید پیروي از آیین جهان کنند.

و جداسري میخواهند سرنوشت آنان جز خـواري و  1هوس و دلخواه زیند و زندگی را تنها براي خودفروشی

2زبونی نتواند بود.

برایش مناسب است.فروشی تنيواژهبرند که یی بکار میانمایی فزون است. گاهی این را به غلط به معندخودفروشی خوـ 1
)702074(ـ 2
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) چرا بدآموزیهاي زمان مغول را رواج میدهند6ـ5

ایـن چیزیسـت کـه   ي آنند.برند که شایندهاي را میدر جهان هر مردمی از زندگانی آن بهره

بایـد  انـد  همردمی که به پستی و خواري افتادباید پذیرفت و میباید همیشه در پیش دیده داشت. یکمی

ها و آلودگی خویهاي آنان دانست.انگیزه را پیش از همه در پستی اندیشه

یکی از داستانهاي بزرگ و دلگداز تاریخ تاختن مغوالن بایران ـ یا بهتر گویم : بکشورهاي اسالمی ـ و   

یافتن آنانست. این خود شگفت مینماید که مغوالن بایرانیان و مسلمانان چیره درآمدند و برتـري  چیرگی 

جهان شـمرده میشـدند ، مردمـان دینـدار و خداشـناس      يهاي پیشرفتهیافتند. مسلمانان آن روز از توده

، از دانشها و آگاهیها میبودند ، و از روي آیین و قانون میزیستند ، فرمانرواییهاي بزرگ و بسامانی داشتند 

هاي بزرگـی برپـا میبـود ، هـزاران دانشـمندان بنـام ـ از        بسیار یافته بودند ، در هر شهري مدرسهيبهره

فقیهان و محدثان و فیلسوفان و زبانشناسـان و از پیشـوایان صـوفیگري و از پزشـکان ـ یافـت میشـدند ،        

پرسـت و دژآگـاه و   لـی مغـوالن جـز مـردم بـت     گردیـد. و میهزارها و صدهزارها کتاب در میانشان یافت

بودند و در سراسر مغولستان یک کتـاب ، یـا   میبهرهبودند که از دانش و آگاهی بیکبار بینمیبیابانگردي

مسلمانان در شاهراه تمدن هزارها فرسنگ پیش رفتـه و  اروپاییان يشد. بگفتهنمییک دانشمند شناخته

پس چشده که با اینحال اینان فیروز آمدند و بر مسلمانان برتـري  .ه بودندمغوالن هنوز گام بآن راه نگزارد

یافتند؟!.. اگر کارها از روي شایستگیست پس این حال چیست؟!.  

مغوالن بـا آن دژآگـاهی و بیابـانگري بزنـدگانی     این یک ایراد بزرگیست و پاسخش اینست که 

مسلمانان با آنهمـه  اند. که باینان برتري یافتهبوده و این دادگرانه بوده میتر از مسلمانانشاینده

بود و با آنهمه دانشها و آگاهیها از بسیاري از قانونهاي میهاشان پستتر از مغوالناندیشه،دانشها و آگهی
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:داستانی را براي گواهی یاد میکنمزندگانی ناآگاه میبودند و من اینک یک

لدین اهللا بکشورهاي اسـالمی تاختنـد. در   زمان خالفت ناصرهمه میدانند که مغوالن نخستین بار در 

بـود و چهارسـال در آنسـوي جیحـون بتاخـت و تـاراج و کشـتار        مـی این تاخت خود چنگیزخان فرمانده

و اترار و دیگر جاها ویرانه گردانید و در همـان  اپرداخت و چند شهر بزرگی را از خوارزم و سمرقند و بخار

ن او در خراسان و افغانستان تاراج و کشتار میکردنـد و دو تـن از سـرکردگان او    هنگام پسران و سرکردگا

بنام یمه و سوتاي با سی هزار سپاه از رود جیحون گذشته در خراسـان و مازنـدران و عـراق و آذربایجـان     

رگاه مغول بازگشتند.ي خزر بلشککشتارکنان پیش رفتند و از راه قفقاز و شمال دریا

در ایران قصابیها کردند و سپس چون براي چنگیز گرفتـاري در مغولسـتان پیـدا    بدینسان چهار سال

شده بود با صدهزاران زنان و دختران و بچگان که دستگیر کرده بودند بمغولستان بازگردیدند.

مد دلگداز آیا مسلمانان چه بایستی کنند؟!.. آیا نه آنست که اکنون شما بیندیشید که پس از این پیش

آن زبـونی و بـدبختی   يسرگذشت خود پند آموخته بدانند که کمیهایی در میانست کـه مایـه  بایستی از

گردیده و بیندیشند که آن کمیها چه بوده تا آنها را بشناسند و بچاره پردازند. این خود داسـتان شـگفتی   

ي مردم دسته دشمن چهار سال در آنسوي جیحون بکشتن و ویران کردن بپردازند و از اینسوبود که یک

بتکان نیایند و بیاري آن گرفتاران نشتابند. داستان شگفتی بود که سی هزار تـن بیگانـه از اینسـر کشـور     

چیـز  درآیند و کشتارکنان و ویرانسازان تا آنسر پیش روند و صد ملیونها مردم زبون آنها باشند. ایـن یـک  

بدست آورند و بچاره پردازند.آن رايبایست ایرانیان بیندیشند و انگیزهمیبود واي میهساد

از آنسوي چنانکه گفتیم مغوالن صـدهزار زنـان و دختـران را دسـتگیر کـرده بـا خـود بـرده بودنـد.         

رها ساختن ایشان کوشند.يآنان باشند و بچارهيبایست در اندیشهمی

گی در برابر آنان گردید ، و براي ایستادپس از همه میبایست این بدانند که مغوالن دوباره باز خواهند
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بسیج افزار و نیرو کنند.

ولی شما اگر در تاریخ جستجو کنید و از رفتار و کردار مردم پس از بازگشت مغول آگـاهی بخواهیـد   

ی ، و بیکبار آن سرگذشت دلگداز را فراموش کـرده هـر گروهـ   اند هداشتنمیخواهید دید کمترین پروایی

زمان داستانهایی میخوانیم کـه هـر یکـی گـواه روشـن دیگـري از       اند. ما از آنپی کارهاي خود میبودهدر

مستنصریه است که در اینجا یاد میکنیم :يهاي مردم میباشد. یک از آنها داستان مدرسهپستی اندیشه

هجـري (هفـت سـال    625ن مدرسه را در سالیاهللا است و او الدینهمان الناصريالمستنصرباهللا نوه

بسیار در راه آن بکار برد و يبپایان رسانید و گنجینه631ن) آغاز کرده در سالپس از بازگشت چنگیزخا

تـن صـوفی را در آن جـا    چون پایان یافت با شکوه بسیاري آنجا را بگشاد و چند صد تن فقیه و چند صد

دربایستهاي زندگی را آماده میداشتند.يداد که همه

از پیشرفت جهـان اسـالم و از   اي هآن را نموناین مدرسه نامش در کتابها بسیار یاد شده و 

اند. ولی راستی آنست کـه  شمارده ستایشهاي بسیاري نوشته» تمدن اسالمی« دار بودن ریشه

آن خلیفه اگـر  هاي مسلمانانست.از پستی اندیشهاي هآن زمان نموندراي هساختن چنین مدرس

نـوز دسـت از کشـورهاي اسـالمی نکشـیده      اندیشه نبودي بایستی دشمنانی همچون مغول را کـه ه پست

ي خود را بیرون ریختـه  گنجینهيآمدند فراموش نگرداند ، و همهمیهمچنان گاه و بیگاه بتاخت و تاراج

افزار جنگ بسیجد و سپاه آراید. آن فقیهان اگر نادان و گیجسر نبودندي بایسـتی هـر یکـی بـیش از هـر      

یز باین کـار وادارنـد. آن صـوفیان اگـر بهـره از فهـم و خـرد        موزد و بایستی مردم را نادرسی فن جنگ بی

بـدآموزیهاي ایشـان اسـت و از آن    يداشتندي دانستندي که آن زبـونی و درمانـدگی مسـلمانان نتیجـه    

غیـرت و مردانگـی   ينشـینی و مفتخـواري بشـیوه   ود آمدندي و این بـار بجـاي خانقـاه   مد دلگداز بخاپیش
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رزنی کوشیدندي. اینکه پس از آن خونریزیهاي چنگیـز مسـلمانان بـاز    گراییده بیاد گرفتن جنگ و شمشی

يو بدینسان به جاي آمادگی جنگی بساختن مدرسه پرداختـه و همـان کارهـاي بیهـوده    اند همدابخود نی

هاي آنان میباشد.نیکی از گمراهی ایشان و از پستی اندیشهينمونهاند هپیشین را دنبال کرد

مانان نام برده میشود ما از دانشهاي آنـان آگـاهیم و میـدانیم کـه     اینکه از دانشهاي مسل

هـا  ي همان دانشها باین پستی اندیشـه بیشتر آنها جز گمراهی و نادانی نبوده و خود در نتیجه

. انـد نامیـده می»عرفان« رشته از دانشهاي آنان پندارهاي صوفیگري بوده که بنام یکاند.دچار گردیده

دیگـر  يرشـته یـک انـد.  میخوانـده » فلسـفه « بافنـدگیهاي یونـان و روم بـوده کـه     ي دیگري یک رشته

شناسـیم و نیـک میـدانیم کـه چـه      دیگري باطنیگري بوده. اینها را ما مـی يرشتهخراباتیگري بوده. یک

آموزاکهاي پوچ و زهرآلود و سراپا گمراهیست.

کشد میچیزي که فریادهمهمرد بیزمان خیام بوده که رباعیهایش در دست ماست. یکفیلسوف آن

و میگوید :

دین منست فارغ بودن ز کفر و دینْی خوردن و مست بودن آیین منستم

نگریسـته و ایـن دسـتگاه بسـیار آراسـته و      نمیبدمستیيبینی که بجهان جز با دیدهمرد کوتاهیک

پنداشته.بسامانی را هیچ و پوچ می

قم هیچست  راین گنبد نه رواق ااي بیخبر این طاق مجسم هیچست

دم هیچ است دمیم و آنیکيبستهوازین نشیمن کون و فسادخوش باش ک

گوید :میدادهیپندآموزشان سعدي بوده که در چنان زمانی بمردم درس بیغیرت

زینهار مده جان گرامی بفسوسي شیران بدرد نعره کوسچون زهره
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دستی که بدندان نتوان برد ببوسهر که خصومت نتوان کرد بساز   با

آبرو زشـتکاریهاي جـوانی و پیـري خـود را     از پستی خویها باب پنجم گلستانست که مرد بیاي هنمون

یک مرد بیدردي کـه در زمـان هالکـو    داستان گردانیده و بنام درسهاي نیکخویی در کتابش نوشته. 

زدیـک شـنیده و بـا اینحـال شـما در      زیسته و کشتارهاي او را در ایران و عراق دیده و یا از ن

سراسر شعرها و کتابهایش یک یادي از آن ستمگریها و خونریزیها نتوانید یافت.

از پستی و بیدردي آنان اینسـت کـه در همـان    اي هیک نموناند هنامیده شد» عرفاء« آن صوفیان که 

میبودند با صد بیپروایی در خانقاههـا  هنگامی که ایرانیان صد ستم کشیده و بیشتر خاندانها در سوگواري 

کوفتنـد و دسـت  مـی هـاي بـدریخت پـاي   آلود و آن خرقـه دف و ناي میزدند و با آن ریش و پشم چرك

گفتند :میافشاندند و بانگ بنعره بلند گردانیدهمی

وین رقص که میکنیم بازي نبود این وجد و سماع ما مجازي نبود

ین مفت سخن باین درازي نبود ابا بیخبران بگوي کاي بیخبران

يبوده که از مشایخ سلسله شمرده میشود. این نـامرد بگفتـه  1یکی از سران این صوفیان ابوبکر رازي

دارند بجاي آنکه همشهریان [عجم]مرصاد العباد) چون شنیده مغوالن آهنگ عراقيخودش (در دیباچه

بـا  یگري باشد زنان و فرزندان خود را گزارده و شـبانه ديچارهيآمادگی برانگیزد یا در اندیشهه خود را ب

خودش : با جمعی اعزه و درویشان) از شهر بگریخته و باري این يبگفتهچند تن درویش لخت و بیهوده (

همگـی آنـان را از تیـغ    انـد  هري رسـید ه نکرده که زنان و فرزندان خود را همراه ببرد ، که چون مغوالن ب

غیرت پستنهاد چـون ایـن داسـتان را مینویسـد دل خـود را بـا یـک شـعري خنـک         و آن بیاند هگذرانید

الدین رازي شناخته شده.ر به نجمي رازي که بیشتالدین ابوبکر عبداهللا بن محمد بن شاهور دایهـ نجم1
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گرداند.می

بارید بباغ ما تگرگی   از گلبن ما نماند برگی 

زمان است و اینست ما میگوییم : آن مغـوالن  ها و از خویهاي مسلمانان آنهایی از اندیشهاینها نمونه

از اند ه، و آن چیرگی که یافتاند هبودمیتر از اینانانی شایندهدژآگاه بیابانگرد برتري باینان داشته و بزندگ

آن مغول بیابانگرد هرگز این نکردي که زنان و فرزنـدان خـود را در   روي آیین جهان بوده اسـت.  

اگر کسی از میان ایشان برخاسـته چنـین   جلو دشمن بگزارد و شبانه جان خود را برداشته بگریزد.

او را یک بدآموز پستی شناخته دهـانش را  » دیبجنگ نروید و بیهوده جان خود را به بیم نینداز« گفتی : 

آینده کنیم ، و نه پرواي گذشـته داریـم ، و   يما باید نه اندیشه« خرد کردندي. اگر کسی چنین گفتی : 

اشیم آن مغولی دژآگاه پستی این اندیشه را دریافتی و او را از خـود  دم را غنیمت شمرده خوش بتنها این

ي وزیـران او  بـاهللا و همـه  آن چنگیز خونخوار در فهم و اندیشه برتري بر المستنصردور راندي. 

ي او را کشـته اسـت بخونخـواهی و    داشته که چون شـنید خوارزمشـاه بازرگانـان فرسـتاده    

و پستنهاد آنهمه خونهاي مسلمانان را فراموش گردانیـده  جویی برخاست. ولی این نافهم کینه

پولها را در راه مدرسه ساختن و فقیه و صوفی پروردن بکار برد.

دیگري نیز توان رسـید ، و آن اینکـه کوششـهاي اروپاییـان در راه رواج     يکنون از اینجا بیک نتیجه

آمیز از خیـام ـ خیـام دیوانـه ـ      هاي گزافههاي زمان مغول از چه راهست ؟.. آن ستایشبدآموزیها و اندیشه

جایگاه بلند براي حـافظ ـ   براي چیست؟.. آن هواداریها از سعدي ـ سعدي تردامن ـ چه معنی دارد؟.. آن  

حافظ پریشانگو ـ بهر چه میباشد؟..

دانشها و آگاهیهاي يکه خود در راه زندگی سختترین نبرد را میکنند و همهچگونه است که مردمی
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دارنـد چنـین مردمـی بـراي     میصد سال دیگر رايرا جز در این راه بکار نمیبرند و از کنون اندیشهخود

ایرانیان پیروي از بدآموزیهاي خیام و حافظ و سعدي و مولوي را کـه سـراپاي آن بیـدردي و بیپروایـی و     

بیغیرتیست آرزو میکنند؟!..

کار میبرند و شرقشناسـان میپرورنـد و کتابهـاي    چگونه است که در راه این کار ساالنه صدهزار لیره ب

شرقی بچاپ رسانیده پراکنده میسازند؟!..  

باید راستی را گفت : اینها همه براي آنست که شرقیان را در همان حال آلودگی و پستی که در زمان 

ت نگه دارند و بدینسان همیشه زیردسـت خـود گرداننـد. اینسـت خواسـت اروپـا ، اینسـ       اند همغول داشت

آن کوششهاي شرقشناسان.يانگیزه

نمایند و پیاپی کتابهاي شعري از خیام و سعدي و حافظ میکه از شرقیان با آنان همدستیاما کسانی

: یکی آنانکه مزدوران بیگانگانند و دانسته و فهمیده در اند هبچاپ رسانیده پراکنده میکنند ، اینان بدو گون

خود میکوشند.يتودهيو از نافهمی بکندن ریشهاند هیب خوردآن راه میکوشند. دیگري آنانکه فر

از اینسوي دشمنی ما که با این کتابها و دیوانها مینماییم و چند سالست که در ایـن راه میکوشـیم از   

کنند و ما سـرفرازي  میهمان رهگذر است. آنان زبونی و زیردستی شرقیان را میخواهند و آن کوششها را

کوشند که کتابهاي خیام و سعدي میبریم. آنانمیان را میخواهیم و این تالشها را بکارو شایندگی شرقی

هـاي شـرقیان اسـت فـراوان     و حافظ و مولوي و دیگر مانندهاي آنها را که همچون زهـري بـراي اندیشـه   

نیم و مردم آنها آتش زيکوشیم که بهمهمیگردانند و همگی را بخواندن آنها وادارند و ما براهنمایی خدا

1تالشها ما.يکوششهاي ایشانست و این سرچشمهيرا از خواندن آنها بازداریم. آن انگیزه

)709572(ـ 1



ـ 7

پندهاي دیگري از تاریخ

) باید از پیکار پرهیز کرد7ـ1

پیکـار  کشید باید از آن چشم پوشید و بیکبار خود را کنار گرفت. 1در یک زمینه که سخن به پیکار

تر گردانـد و فهـم را کجتـر کنـد. نـه تنهـا       زیرا پیکار خرد را تیرهاگرچه بر سر راست باشد نارواست.

راستی پیش نرود یک رشته نارواییها پدید آید. از پیکار بیش از این نتیجه برنخیزد کـه نادانـان پافشـاري    

بیشتر کنند و بر نادانی هوسناکتر گردند.

روزي بـود کـه میـان مسـلمانان     در این باره از تـاریخ بهتـرین گواهیهـا را تـوان پیـدا کـرد. ببینیـد       

کشاکشهایی بود. مثالً یک دسته قَدري و یک دسته جبـري میبودنـد و اینـان سـالهاي دراز بـاهم پیکـار       

کردندي چنانکه دو تن چون در نشستی بهم رسیدندي و سخن پیش آوردندي و چیزهایی را که صد بـار  

یدندي و یا مشت و لگد بهم نواختندي و یکبار گفته بودندي بازگفتندي و چه بسا کار را بزشتگوییها رسان

2ها با لگد دیگري را کشته است.چنین روي داده یکی از سردسته

اي را که توانستندي در یک نشست روشـن  اند و یک زمینهاینان از پیکارها نه تنها هیچ سودي نبرده

اند و صدها زشـتی و پسـتی   گردانند و همگی یکدل و یکزبان باشند سالهاي دراز بر سر آن کشاکش کرده

ي در میانه از آنان رو داده ، گذشته از این همان پیکار خردها را نیز تیـره گردانیـده کـه در هـیچ زمینـه     

. جایگزین آن شدهن جهش)و(همچ» چخش« ي ولی سپس در زبان پاك واژهآمده» مجادله« بمعنی اینجا پیکارـ 1
نویسد. (ك)میالندیم داستانیست که در کتاب الفهرست ابنـ2
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پس از هزار سال مـا کـار   اند به راستیها نزدیک شوند. پس از همه نتیجه آن شده کـه  دیگري نتوانسته

رجشان میداریم. اي آنان را بگواهی یاد کرده خوار و بیبیخردانه

محمد پادشـاه عثمـانی اسـتانبول را گـرد فروگرفـت ، در درون شـهر       اید که چون سلطانآن شنیده

ي الهوت و ناسوت مسیح میرفت. داستان آن چنین است که چـون عثمانیـان در آسـیاي    کشاکش درباره

د و جـز اسـتانبول   کوچک جا گرفتند و باروپا نیز رسـیدند و بسـیاري از شـهرهاي روم شـرقی را بگشـادن     

پایتخت امپراتوري و برخی از شهرهاي کوچک در دست آن دولت کهن نمانـد کـه عثمانیـان آنهـا را نیـز      

میخواستند امپراتور برآن شد که از دولتهاي مسیحی اروپا یاري جویـد ولـی ایـن را جلـوگیري در پـیش      

استانبول میبـود در حـالی کـه    میبود و آن اینکه رومیان کیش ارتدکس میداشتند و کلیساي جداگانه در

ي پاپ میبودند. آن است امپراتـور اندیشـید کـه    دولتهاي اروپا از کیش کاتولیک پیروي مینمودند و بسته

رومیان را پیرو پاپ گرداند و دو کلیسا را یکی سازد و این یک کار نـاگزیري بـود. زیـرا بـا آن نیرومنـدي      

آمدنـد بیگمـان بـود کـه     د و هر چندگاه یکبار بر سر آن مـی آوردنعثمانیان و با فشاري که باستانبول می

روزي استانبول از دست خواهد رفت و مسیحیگري بیکبار از آن پیرامونها خواهد برافتاد و چاره جز یاوري 

هرحال کاتولیک شدن بهتـر از نـابودي مسـیحیگري مینمـود. اینسـت      ه پاپ و دولتهاي غربی نمیبود و ب

و با پاپ گفتگو نمـود و ازو نماینـدگانی خواسـت کـه باسـتانبول آمـده بـآیین        امپراتور سفري بغرب کرد

کاتولیک کلیساداري کنند و چون آمدند فرمانی بیرون داد که مردم از آن پیروي نمایند و کیش کاتولیک 

فراگیرند. لیکن کشیشان استانبول و بیشتر مردم دل از کیش کهن خود نکندند و ایستادگی نشان دادنـد  

کم کار به کشاکش و پیکار انجامید و خرد در میانه پاك زبون گردیـد بلکـه غیـرت و مردانگـی نیـز      و کم

محمد با چندین صدهزار مردان جنگی گرد استانبول را گرفتـه  که سلطانپایمال ستیزه شد. زیرا بهنگامی

آوري نوشـت انـدوه  انـداخت و از سر و هر روز توپهاي سنگین بسیار بزرگ او لرزه بر در و دیـوار شـهر مـی   
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بخاندانها آگاهی میرساند همچنان میان دو تیره در درون شهر کشاکش و پیکار میرفت و خردهـا بیکبـار   

جـز نـابودي دو سـوي    ي آن کشاکش در چنان هنگـامی یافت که نتیجهزبون شده کمتر کسی این درمی

ما را از دیـدن شـاپوي کاردینـال    « نتواند بود و غیرتها چندان پست شده بود که کسانی آشکاره میگفتند 

شما ببینید که تا تاریخ هست این بیراهی از ایشان بر سر زبانها خواهد ». دیدن دستار ترکان خوشتر است

1بود و همه نکوهش آن کسان خواهند نمود.

) میهماننوازي ایرانیان7ـ2

او نیز در پیشامد مغول که2غرایی را کردیم و اینک به تیمورملکالدین طُنهم یاد شمسيدر شماره

این میکنیم تا نشان دهـیم نیکـی هرگـز از    پردازیم. روزهاي سخت ایران مردانگی نموده میدر آن

یادها نمیرود و مردانگی هیچگاه فراموش نمیگردد.

نیکوکار میمیرد و تن او خاك میشود ولی نام نیکش پایدار میمانـد و یادگـارش از زبانهـا    

بویژه نیکوکاري که در روز سخت دامن بکمر زده برهایی مردم کوشد و یا در برابر دشمن جان افتد.نمی

این کسانند که باید گرامیشان شمرد گردد. يسرفرازي و روسفیديبکف گرفته دلیریها نماید و مایه

و پیاپی یادآوري کرده نگزاشت فراموش شوند.

نمایند اگر کسانی ارجشان نشناسند و یا از رشک نگی میکه نیکی میکنند و مردااین را بگویم : آنان

پرده بر روي کارهاشان بکشند نیکی نهان نخواهد ماند و آن پرده دریده خواهد شد. چه بسا راسـتیها کـه   

پس از قرنها پدید آمده. چه بسا نیکیها که پس از هزارها سال شناخته شده.

)508314(ـ 1
الـدین خوارزمشـاه همگـی در پیمـان آمـده. اینهـا را در پسـتهاي        الدین طغرایی ، تیمورملک و جاللیهاي شمسـ داستان مردانگ2

Kasravi-ahmad.blogspot.comپایگاه زیر بخوانید : 198و 188، 184ي شماره
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چه بسا داستانی که پس از قرنها و ده قرنهـا بـر   تاریخ جز از یاد نیکوکاران و بدکرداران نیست.

زبانها میگردد.

روز مانندش دیـده نشـده بـود.    ري که تا آنسر یونان برد. لشکر برپادشاه هخامنشی لشکخشایارشا 

1زاده بنـام ثمیسـتوکلیس  هنگـام یـک روسـتائی   یونانیان بسختی افتادند و در کار خود فروماندند. در این

کوشش فرو نگزاشت. با دیگران دست بهم داده یونـان  هدامن مردانگی بکمر زده و از مرگ و گزند نترسید

را نگه داشت.

جنگ بپایان رسیده ایرانیان بازگشتند. ثمیستوکلیس نیکیهاي دیگر انجـام داد و آتـن را از هـر بـاره     

خـود  يبگفتـه .برده بآزارش کوشیدنداش رشک نام و آوازهبزرگ نمود. لیکن آتنیان ارجش نشناختند. بر

ـ    از نیکیهاي پیاپی فرسوده شدنداو  س نکـرده آهنـگ جـانش کردنـد.     . از آتـن دورش راندنـد بـاین ب

لیس گریخته رو بایران آورد و از راه دور خود را بدربار هخامنشی رسانید.ثمیستوک

ده. آیا با او چه رفتاري بایـد  آن سردار بزرگ یونانی آن دشمن نامی ایران رو باینجا آورسثمیستوکلی

پادشـاه  شناسد.چنین کسی را دشمنانش هم گرامی میدارند. مردانگی را هرکس ارج می.کرد؟..

او را دشـمنانِ يخدا سپاس گزارده درخواسـت نمـود : دلهـاي همـه    هخامنشی بسیار خشنود گردید. بر

همچون دلهاي یونانیان گرداند که مردان دلیر و کاردان را از میان خود بیرون کرده دور رانند.

و میزبان ایران. چندان نوازش نمودند و مهربانی نشان دادند که خود داسـتان  سوکلیتسیمیهمان ثم

قرنهـا ایـن   . داستان دلیریهاي ثمیستوکلیس و هشیاریهاي او را کهنـه گردانیـد  شگفتی گردید و 

داستان بر سر زبانها بود. چه بسا سرداران و فرمانروایانی که بدشمن خود پناه بردند و بیـاد ایـن داسـتان    

Themistocelesـ 1
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».از ایران یافتسی که ثمیستوکلینوازشهای« این خود مثل شده بود : نوازش و مهربانی دیدند. 

کـه آن ناسپاسـی از   دخرسـندي میکـر  که سالها در ایران زیست و خوشیها دید سخود ثمیستوکلی

یونان سر زد و او را بدینسان بخاك ایران رسانید. بارها با فرزندان خود میگفت : اگر آن بیمهریها از یونـان  

باو واگزاردند کوچکنبود به این مهربانیها از ایران نمیرسیدیم. دیگر چیزها بماند سه شهري را در آسیاي 

بکار برد.که درآمدش را گیرد و در راه زندگانی خود

یک مـرد  [ي]یکی از سختترین روزهاپس از دو هزار سال و بیشتر هم آن داستان در یادها بود و در

ون بناپارت آن شور را در اروپا انداخته و آنهمـه جنگهـا را پدیـد آورده و    ئنامدار تاریخی بزبان میرفت. ناپل

انـد  انـد و از فرانسـه دورش کـرده   ا بشکستهاروپا را برهم زده سرانجام دولتها دست یکی کرده او رينقشه

ورده و دوباره بازگشته و دوباره به جنگ برخاسته و بـراي آخـرین بـار در جنـگ     اولی ناپلئون سر فرود نی

دریـا را پـیش   او شوریده. ناپلئون ناگزیر راه کنـار اند. فرانسه هم بررهاي او را درهم شکستهلشک» واترلو«

سهمچـون ثمیسـتوکلی  « کشتیهاي انگلیس سپرده چنین میگویـد :  يرماندهگرفته و در آنجا خود را بف

را سدر چـه حـالی نـام ثمیسـتوکلی    : ببینید ». انگلیسی بسپارمينوازي تودهام خود را بمیهمانمن آمده

1میبرد و یاد میهماننوازي ایران باستان را میکند!

)310598(ـ 1



-275-

پرسشها

ـ چه کسانی توانند به نوشتن تاریخ پردازند؟

آید؟ـ تاریخهاي کهن که همه سرگذشت شهریاران و پادشاهانست چه سودي از آنها برمی

هاي ملیت کدامهاست؟ـ مؤلفه

ـ بزرگ کیست؟

یک توده به چه ویژگیهاي اخالقی بستگی دارد؟ـ پیشرفت و سرفرازي

ي تبریز در برابر نیروهاي دولتی چه بود؟ـ راز ایستادگی قهرمانانه

روگردانی مردم از دین در جنبش مشروطه از چه بود؟ـ

میرزا وزیرانی سر کار آمدند که در جنبش پا در میان نداشتند؟ـ چرا پس از برافتادن محمدعلی

اند به چه معنیست؟که گفتهـ داوري تاریخ

و خصایص درسخواندگان هست؟آموزندمینظام آموزشیآنچه درچه ارتباطی میان ـ 

ي دیگر هوادار استبداد باشد؟خواه و دستهـ چه تفاوتی میان علما باعث بود که یک دسته مشروطه

؟بودهپیشرفت او تا بدینجااصلیـ چه خصلتی از آدمی باعث

ها خردهاشان بلندي گرفته کدامست؟که تودهجهاناز تاریخهایی ـ دوره

ـ پایداري یک توده به چه چیزهایی بستگی دارد؟

چرا؟آورد این بسود اوست یا بزیانش؟!.میچنگآیا کسی که از نادرستی پولی بـ

گردد؟ـ کشاکش در یک توده چگونه کاسته می

نیرومند ایستادگی میکرد ي کوچکی در برابر ایرانیانِسرفراز ، یونانی که با همهـ چه شد که یونانِ

؟گردیدمقدونیان يدست بسته
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ها بوده؟پرستی و دیگر پندارها چهرنجها و گرفتاریهاي آدمیان از رهگذر بتـ 

بود؟روچهاز ن در برابر مغوالن مسلمانازبونی ـ 

چه راه بود؟ـ ناسازگاري باطنیگري با اسالم از

از دین زردشت است؟اننزدیکـ آیا زناشویی با 

ـ آیا یک دین میتواند براي همیشه پاسخگوي گرفتاریهاي مردمان باشد؟

آیا این راست است که ایرانیان بزور شمشیر اسالم پذیرفتند؟ـ 

؟اندسازي کردهکیشاسالم کندن بنیادـ آیا این راست است که ایرانیان بقصد 

؟گراییدندبا اسالم دشمنیشیعیگري به جهت به ـ آیا این راست است که ایرانیان 

آیا رواج فلسفه بسود یا بزیان اسالم بود؟ـ 

ـ زیانهایی که از صوفیگري برمیخیزد از چه راه است؟

بستند؟سرگرم کردن مردم و جلوگیري از خروش ایشان بکار میی برايسیاستچه مغوالن ـ 

سـتند  توانچگونـه که از زمان مغوالن سه قرن خواري و زبـونی کشـیده بـود صـفویان    از کشوري ـ 

را به ایران بازگردانند؟  و بزرگیسرفرازي

دوستی را که در جنبش مشـروطه در دلهـاي مـردم بجـوش     ـ چه چیزي شور آزادیخواهی و میهن

آمده بود فرونشانید؟

هاي رواج صوفیگري در ایران چه بوده؟ـ انگیزه

؟بشناساندچه چیز به تیمور خونخوار کمک کرد تا بتواند خود را به مردم دیندار ـ 

؟شتهدا»تمدن اسالمی« پیشرفت اسالم ونشان ازي مستنصریه مدرسهآیا ـ 

چرا کیشها پناهگاه بدکاران است؟ـ 

ـ خونریزي و ستمهاي آخر نادرشاه از چه بود؟

اند؟شناختهـ آیا ایرانیان ارج نادرشاه را 
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؟شوددانسته میشارل دوازدهم با نادرشاه سرگذشت ي از مقایسهچگونه بدبختی این مردم ـ 

ي درسـخوانده فهمید و جلـو میگرفـت ولـی صـدها مـال     میناخواندهدرسشاهـ آن چه بود که نادر

فهمیدند؟نمی

اش از کجاست؟ـ فرق درسخوانده و نخوانده چیست و ریشه

اش چیست؟ ، راهبر آدمی کیست؟آدمی میکند سرچشمهـ کارهایی که 

درماندگی و بدبختیهاي ایران تاکنون اندیشیده شده؟رهایی ازـ چه راههایی براي 

ـ ناسازگاري کیش شیعی با زندگانی از چه راهست؟

؟را افزار دست خود میگردانندیک تودهاز چه راههایی ـ بیگانگان

برهایی از درماندگیها کوشد؟اي از چه راهی باید ـ یک توده

چرا بدآموزیهاي زمان مغول را رواج میدهند؟ـ 

ـ چرا باید از مجادله پرهیز جست گرچه بر سر راست باشد؟

اي که حس فرقگزاري میان نیک و بد ، نیکوکار و بدکار ، ستمگر و دادگر ، در آن ضعیف ـ در توده

باشد نشان از چیست؟

ها بودند و چه عقایدي داشتند؟ـ باطنیان (اسماعیلیان) کی

ـ ستارخان آرزویی که براي ایران داشت و به کنسول روس گفت چه بود؟

خواستند؟ـ چه کسانی نوشته شدن تاریخ مشروطه را نمی

چیست؟» تاریخ توده« ـ 

ـ براي آنکه تاریخ درستی بداریم چه باید کرد؟

کوششی در راهش نمیکردند؟  خواهی را از کسانی پذیرفت که ـ آیا میتوان مشروطه

ي مغول بوده؟ـ چرا هرچه کشتارهاي دلگداز در تاریخ ایران رخ داده پس از دوره

ـ آیا تاریخ یک توده را میتوان دادگاه وجدان او دانست؟
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اند؟ـ آیا دینها و کیشها (مذهبها) باري به دوش آدمیان نهاده یا به سبکباري مردمان کوشیده

اند؟ان ایرانی همسر از نزدیکان خود برگزیدهـ چرا برخی پادشاه

ـ آیا زردشت از مردم آذربایجان بوده؟

ي چنگیـز و هالکـو و تیمـور از نگهـداري کشـور خـود       هاـ چه سرگرمیهایی مسلمانان را در حمله

میداشت؟باز

کردن ایشـان  امیه شوریدند و به بیرون ـ چرا ایرانیان با اینکه مسلمان شده بودند بر گماشتگان بنی

از ایران کوشیدند؟

ها) را ایرانیان در زمان مشروطه از اروپا گرفتند؟ـ چه چیزهایی (کارها و اندیشه

ـ آسیبی که صوفیگري به خداشناسی رسانیده از چه راه بوده؟

ـ آیا نادرشاه از همان آغاز کار مردي خونریز بود؟

دید؟ـ نادرشاه در آخر عمر ستم کرد ولی آیا ستم هم 

ـ چگونه رشک راه تاریخ را دیگر کرده!

اي دارند؟ـ آیا شاعران و نویسندگان در برابر تاریخ چه وظیفه

ي پیشامدهاي تاریخ مشروطه را دریابیم؟آنکه گرفتاریهاي توده را بشناسیم میتوانیم انگیزهـ آیا بی

باشد؟ها میـ منابع پژوهش در تاریخ چه

اند؟ایرانیان از آمدن مغوالن به کشورمان شادمانی میکردهـ آیا میدانستید کسانی از

ـ چه شد که با بودن صدها فداییِ باطنی هیچیک از سرکردگان مغول بدست ایشان کشته نشد؟

پرستی از دین زردشت است؟ـ آیا آتش

العمل) ایرانیان به یورش عربها چه بود؟ـ پادکار (عکس

ار پررنج نوشتن تاریخ مشروطه بپردازد؟ـ چه چیزها باعث آن شد که کسروي بک

نویس را تهدید میکند؟ـ چه خطراتی تاریخ
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ـ آیا جنبش مشروطه را بیگانگان پیش آوردند؟

ـ اینکه در ایران نامهایی همچون تیمور و چنگیز فراوانست نشان از چه دارد؟

ي پیشرفت جهان چه میگوید؟ـ تاریخ درباره

کدامهاست؟ـ تاریخهاي درخور اعتماد ما

ـ سودهاي تاریخ کدامست؟

ـ تاریخ سیاسی کدامست؟

ـ آیا تاریخ پیش از اسالم ما روشنتر است یا پس از اسالم؟

ي درسخوانده و عامی را آفتابی گردانید؟ـ چه پیشامدي در جنبش مشروطه اختالف دو طبقه

ـ چه شد که اسالم به پاکی خود نماند؟

از چیست؟ـ ارزش دستور جهاد در اسالم 

ـ صوفیان چه باورهایی داشتند؟ ، چرا باورهاي ایشان با اسالم ناسازگار بود؟

بوده؟ي خوارزمشاهیان و صفویان میـ چه تفاوتی میان مردم دوره

؟ـ از نظر مردمِ زمانِ نادر استقالل کشور مهمتر بود یا رسم دشنام و نفرین به سه خلیفه

پیشامدهاي تاریخی چه بوده؟ـ خواست صوفیان از تحریف 

ـ از آنسو چه زیانهایی پادشاهی صفویان به ایران رسانید؟   

ـ آیا تاریخْ درخورِ اعتماد است؟

ـ چرا شریعت با مشروطه دشمنی کرد؟

هایی از تاریخ ایران که خردها نیرومند بوده کدامست؟ـ دوره

ردن دارد؟ي دیگري نیز بگـ آیا تاریخنویس جز ثبت رویدادها وظیفه

نویس براي بازشناختن نیک از بد و خدمت از خیانت کدامست؟ـ آیا ترازوي تاریخ

ـ رفتار یکسان با نیکخواهان و بدخواهان ، با جانبازان و سودجویان کردن چه زیانهایی درپی دارد؟
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پدیـدار  هـا  ، یـا در چـه کتابهـایی آن اندیشـه    هاي ایرانیان چه کتابهایی بودهي اندیشهـ سرچشمه

است؟

ي تاریخ به چه کارهایی توانند برخاست؟ـ امروز جوانان در زمینه

؟ایرانیان کردازـ چگونه ناپلئون در زمان سختیها و افسردگیها یاد
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