
  

  
  
  
  
  

  بازنگری؟ ياری يپذ سنت
  

  د زنده بماننديها كه به سنت معترض نشدند تا شا آن
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حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب   1348اين اثر مشمول قانون

به  23يا كپي صفحات آن طبق ماده  pdfاست، تهيه و عرضه فايل  قانون فوق

  مجازات شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

  

  فرهيخته گرامي:

يا تهيه فايل ا قسـمتي از كتـاب تضـييع آشـكار     از تمام و ي pdfهاي  كپي كردن و

ناشر و  هـاي   ، ترجمه و نشر كتابفيتألاست و انگيزه  مؤلفحقوق مادي و معنوي

برد. خواهشمند است در زمان خريـد كتـاب، از اصـل     جديد را در كشور از بين مي

 بودن آن اطمينان حاصل نماييد.



  

پيش رو است /  خالصه   أ اي از آنچه

   

  از آنچه پیش رو است یا خالصه

ده: اگر هم دشـمنانت و هـم خـود را بشناسـي، از صـد نبـرد، درگفته ش"

هيچيك آسيبي نخواهي ديد؛ اگر منش دشمنانت را نشناسي و تنها خـود را

تا يكي را ببري؛ اگر نه دشمنانت را بشناسي و  يباز يبشناسي، يك نبرد را م

  ."نه خودت را، در همه نبردها بازنده خواهي شد

  )http://en.wikiquote.org/wiki/Sun_Tzuم،  496–544، سون تسو(

انگار صدها هزار سال است كه تحول بيولوژيك موجودات زنده، به تكاملي رسيده است. ولـي

از گونه انسان هوشمند، زندگي از نـوع شـكارچي و ميـوهييها از زماني كه گروه رسد يبنظر م

تحول زندگي فرهنگي ايـنسير  - باوجود گذشت باز هم چند هزار سال - چيني را كنار نهادند

كـه انسـان هوشـمند بـا رويكـرد بـه توان يگونه، هنوز راهي دراز در پيش دارد. م فرض كـرد

كشاورزي و زندگي اجتماعي و تقسيم كار بين اجزاء خود، تحول تاكنون بي پايـان فرهنگـي را

بـوده، اززيستن و كار و تالش دست جمعـي ي شروع كرد. مي دانيم كه بسياري از آنچه الزمه

 نيتر ييجمله رسيدن به دانش كشت و زرع مواد غذايي، ذخيره سازي آنها و كشف و ثبت ابتدا

آنها، در دسترس نسل يها قوانين طبيعت و استفاده كـه از ييهـا  انسـان  يهـا  زاينده و مهندسي

  مهاجرت پيوسته در پي يافتن غذا باز ايستاده بودند، قرار گرفته بود.

 يرودهـا  يهـا  در دشـت  - و نيـز در همسـايگي آن "ايرانيان"وني ما در منطقه زندگي كن

فرهنـگ زاي يها ستگاهيهزاران سال از اولين اينچنين ز - نيل و دره رود سند فرات و دجله و

 



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / ب 

 

 ي وهيبشر بوده است. ولي متاسفانه در دوران جديدتر، بـراي سـاكنين ايـن سـرزمين، ايـن شـ

  ديگر پيوسته نبوده و روند تكاملي نداشته است. فراگيري دانش و انتقال آن به نسل بعدي

در اين نوشتار سعي براينست، نشان داده شود كه اين فرايند فراگيـري و تجميـع و حفـظ

ها، انگار يكباره، مصادف با هجوم اقوام آريايي، كه ما، نسل كنوني، اصل و نسب خـود دانسته

كنـون نـزد مـا برجـا مانـده د كه كمابيش تا، به پاياني رسيميپندار يها م را با غرور، مديون آن

براين منطقه مسلط شده، با فرهنگ زندگي كوچگري، ره آورده خـود، و بـا يها يياياست. آر

همـĤنرا يها ييها و توانا استفاده از تنها برخي از دانسته آنها قناعـت و يافته در محل، بظاهر به

  به نسلهاي بعدي منتقل كردند. كه اكنون خميرمايه زندگي ما شده، يا هيبعنوان ارث

گويا از نتايج راه و رسم زندگي اين مهاجرين هميشه سوار  ييها نيز سعي شده، با نمونه

بر اسبان تيزرو، نشان داده شود كه آنها تنها به تسلط بر آنچه هـر گـاه فرصـت جويانـه در

غلبـاين غنـايم صـرفاًا ،، توجه داشتند. نزد آنانكردند يدسترس خود يافته و يا بر آن غلبه م

 ي معموالً سركردگان قوم حـاكم و خدمـه -قليل يا تجميع و به استفاده و جالل موقت عده

. در مقابل اين راه و رسم، فرهنگ سـكني يـافتگيديانجام يم -ها  هميشه آماده بخدمت آن

منطقه بوده است كه پيشتر و گاه همزمان موجود و در ديدرس و قابـل اسـتفاده سـهل ايـن

وچگران قرار داشته است. اما سكني يافتگان، عالوه بر صرفاً تسـلط بـر و بهـره گيـري ازك

با ارزش افـزوده و حتـي يامكانات موجود محيطي، به ارتقاي كيفي و كمي و توليد كاالها

هـا هنر و ادبيات ماندگار براي استفاده گروه كثيري مشغول بودند. و با ثبت اين نـو دانسـته

  اي بعدي نيز، مفيد و آينده نگر بودند.حتي براي نسله

با ظهور و گسترش اسالم و برچيده شدن، هرچند موقت، طبقـات معمـول اجتمـاعي و

پس از گذر از قرن اول اين انقالب كبير انساني، برخي نوابغ از ميان آن مردم برخاسـته، بـا

 يتن قيـد و بنـدهااين دين، باري ديگر فرصت يافتند تا بـا ناديـده گـرف يها اتكا به آموزه

خلقت بپردازند و در نظم دادن ذهن و استفاده  يها يقرنها، به مشاهده و انديشيدن در شگفت

، نه تنها براي نسل خود، بلكه با ثبت و نگارش آنها براي نسلهاي بعد از خود نيـزها افتهياز 

  نگر باشند.آينده



  

پيش رو است /  خالصه   ج اي از آنچه

   

پسكراياني از گونه امـام محمـداين دوران، هنوز افتخار آميز، با تسلط وا يها چهياما در

حامي او، بزودي باري ديگر، در سراسر بالد وسيع اسالم، بسته شـدند و يها غزالي و توده

و گـاه دنديشـ ياند يتاريكي فكر و انديشه باري ديگر فراگير شد. اگرچه نوابغي هنوز گاه م

گاه انگـار حتـي تـا ،ييها وهيها را با ش ولي در خدمت ولي نعمتان، توده گفتند ينيز سخن م

ايـن دنيـايي، راهنمـايي يهـا  افتـه يامروز زيبا، نشئه و به صبر و قناعـت يـا حتـي پـوچي

راه و رسم صـوفيانه را -بهرصورت فرصت طلبانه  -. برخي از آنان، شايد ناچاراً كردند يم

ليل ها مناسب دانستند، اما هيچگاه آنرا براي گروه هميشه ق بعنوان مذهبي براي مصرف توده

  مفيد ندانستند. -شدند يكه خود اغلب شريك سفره آنان م -حاكمان 

مسلمان بود كه ديگران،  يها موازي با همين دوران فراگير شدن فرهنگ قناعت در توده

افرادي خارج از اين تفكر كوچگرايانه يا صوفيانه، مجهـز بـه همـان فرمـان انجيلي/قرآنـي

خلقت را بـس گشـوده يافتنـد. يها ط بر همه جنبهخطاب به انسانها بتدريج راه تسل -الهي

به تجزيه و تحليل و  -ما ناشنيده يا فراموش شده  يها نزد توده -ها مجهز به همان آيات آن

 يهـا  براي شناخت طبيعت و ساخت انواع ابزار براي اسـتفاده از همـه جنبـه ييها يافتن راه

ناشناخته مانده مـا، يها به گنجدرون ما،  يها پيش روي خود پرداختند و با شناخت ضعف

  يافتند. بسهولت دست

از آنچه بـراي مـا انگـار سـنتهايي ييها دهيدر اين كتاب عالوه بر سعي درمعرفي بر گز

بالتغيير شده، از ديگراني كه در راه درك فرمان بنيادين الهي، به هنرِ كنار گذاشتن سـنتهايِ

  .رود ي، سخن ماند افتهيمزاحم، دست 

، طبق نصيحت فيلسوف چيني، سون تسـو، بـاتواند يي ما، يافتن راه برونرفت ماكنون برا

انتخاب شـده ي وهيرسيدن به اندك دركي از خود و از دشمن متصور و با همان رويكرد به ش

 يهـا  ها و يا جنبه ، كجرويها ييستايتوسط دانشمندان بزرگ دوران طاليي علوم اسالم، بدون ا

  او باشد. يمثبت، سازنده و دنيا گرايانه او و همانندها يها جنبهپوچ گرايانه خيام، بلكه 

  



  

 

 



  

  ه گفتار / سخني پيش از پيش

  

 

  گفتار سخنی پیش از پیش

ها و مطالعات چندين ساله يكي از استادان برجسته  كتابي كه پيش روي شماست، حاصل انديشه

جانب، با وجود  (و اكنون بازنشسته) دانشگاه صنعتي شريف، آقاي دكتر محمد يلپاني است. اين

يلپاني آشـنايي داشـتم، از هاي آقاي دكتر سنجي هاي كلي و نكته كه از ديرباز نسبت به ديدگاه آن

اين كتاب و ديدگاه كم و بيش بدبينانه ايشان نسبت به سنت، تاريخ و  ي خواندن نخستين نسخه

 هاي تاريخي كه به تمامي اسناد، اطالعات و نوشته فرهنگ ايران زمين، اندكي جاخوردم و از اين

نو و كهني كه در زمينه ايران و تاريخ ديرپاي ايران زمين وجـود دارد، بـا ديـده شـك و ترديـد

زده شدم! امـا پـس از يكـي دوبـار خوانـدن كتـاب، محتـواي آن و راستي شگفت نگرند، به مي

اندك اندك، چنان توجه و  - نمود كه در آغاز بسيار نامتعارف و غريب مي - هاي نويسنده  ديدگاه

  را برانگيخت كه حتي ويرايش كتاب را نيز پذيرفتم!عالقه م

در زمينه بسياري از مطالب و به ويژه در مورد ادبيـات فارسـي و شـاعران برجسـته البته

هـاي هاي درازدامن بسياري داشتم، اما در زمينه ايراني با آقاي دكتر يلپاني، گفتگوها و بحث

امـل ديگـري را قـانع و مجـاب كنـيم؛ بـاطـور ك  يك از ما نتوانستيم به ياد شده، گويي هيچ

حال، پس از تغييراتي كه كم و بيش در برخي از موارد داده شد، سـرانجام كتـاب را بـه اين

  كنيد به پايان برديم. صورتي كه اكنون مالحظه مي

جانـب، برخـي از پس از گفتگوهاي بسـيار، سـرانجام بـدين توافـق رسـيديم كـه ايـن

نم در مقدمه كتاب يادآوري كنم يا حتي به پيشنهاد ايشان، نقـديدا هايي را كه الزم مي نكته
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نمايد كه نويسنده (يا دستيار نويسنده) خود، به نقـد بر كتاب بنويسم! البته، اندكي غريب مي

هاي خود و نويسنده همكارش بپردازد و من نيز بر آن نيستم تا چنـين كـنم؛ امـا الزم نوشته

  نكاتي را يادآور شوم. دانم تا در مورد برخي موارد مي

اسـت. آقـاي دكتـر "شعر"مورد اختالف ما، موضوع  ي ترين) نكته نخستين (و شايد مهم

 - پذيرند كه شعر يكي از جمله هنرهايي است كه همواره در تمـامي جوامـع يلپاني، اگرچه مي

وجود داشته، اما برآنند كـه هـيچ تخصصـي در مـورد شـعر و دنيـاي - مانده پيشرفته يا عقب

كننـد كـه خـود، شاعرانه ندارند. با اين حال به گمان من، ايشان با نوشتن اين كتاب، ثابت مي

كنند، امـا اگـر انديشند! درست است كه مباحث را كامالً استداللي مطرح مي بسيار شاعرانه مي

هايي شاعرانه نهفته اسـت. نيـك پيداسـت كـه گرايي ها، آرمان دقت كنيم، در پس اين استدالل

هـاي گويي پروري يا اغراق خيال ي هاي شاعرانه، جنبه گرايي و آرمان» شاعر«من از مفهوم قصد 

بـه معنـاي - در معنـاي اصـلي كلمـه - شاعرانه نيست؛ بلكه تأكيد بر اين نكته است كه شاعر

انديشـد، تخيـل گيرد، مي كار مي انساني است كه بيش از مردمان ديگر شعور فطري خود را به

هايي را  دانيم كه شاعران، اغلب پرسش گويد. از سوي ديگر مي رسد و سخن ميپ ورزد، مي مي

دسـت دهنـد؛ هاي مطـرح شـده بـه هاي قطعي براي پرسش آنكه خود، پاسخ كنند، بي طرح مي

  هايي در مورد خدا، جهان، انسان، زندگي، مرگ، عشق، زمين، آسمان و... پرسش

آگاهي بيشتري كـه دارد، در پـي طـرحبه ديگر سخن، يك شاعر انديشمند، با شعور و 

  هاي مردمان عادي؛ براي نمونه: است، اندكي فراتر از پرسش ييها پرسش
  

 اگر مرگ داد اسـت بيـداد چيسـت؟   
  

 زداد اينهمـه بانـگ و فريـاد چيســت؟     
  

  (فردوسي)

 بسـيار نقـش   ي سـتاده يچيست اين سقف بلند ا
  

  

ــا در جهــان آگــاه نيســت     زيــن معمــا هــيچ دان
  

  (حافظ)

ــد د  ــي زن ــكــس م ــي راســتري  رن معن
  

 ن آمدن از كجا و رفتن به كجاسـت؟ يكا  
  

  (خيام)

  (شكسپير) ت!ـن اسـأله ايـودن؟ مسـا نبـودن يـب



  

  ز گفتار / سخني پيش از پيش

  

 

هـاي پرسـش  يشكسپير، خيـام، حـافظ و فردوسـي، از گونـه ي هاي شاعرانه البته پرسش

، "چنين اسـت؟ چرا وضعيت ما «هاي آقاي دكتر يلپاني:  فلسفي است؛ حال آنكه بيشتر پرسش

چـرا«، »آمـوزيم؟  مـان نمـي چـرا از تـاريخ گذشـته«، »چه كنيم تا از آنچه هستيم بهتر باشيم؟«

انـد؛ بـدين هاي اجتمـاعي  و... در شمار پرسش» اند؟ ها جلو افتاده هاي ديگر از ما فرسنگ ملت

ايي منطقـيهـ  تواننـد پاسـخ گمان مي نگاران ما بي شناسان و تاريخ شناسان، روان معنا كه جامعه

  اند. ها را طرح كرده ها بيابند و ايشان نيز، درست با همين هدف، اين پرسش براي اين پرسش

اما بحث اساسي و اختالف نظر آقاي دكتر يلپاني و اين جانب، نه بر سر اساس شـعر و

 ي ويژه تأثير ديرپاي شاعران بزرگ و برجسـته  اثرگذاري شعر و به ي نهيشاعري، بلكه در زم

هـاي مردم است. ايشان برآنند كـه بـراي مثـال، رباعيـات خيـام يـا غـزل ي ه بر تودهگذشت

موالنا و حافظ و... سبب شده تا مـا ايرانيـان زنـدگي را چنـدان جـدي ي عاشقانه -عارفانه

بزرگ، جدي، منطقي يا مفيد را نداشته باشيم و  يكارها نگيريم و هرگز رغبت دست زدن به

هاي سماع صوفيانه يـا نيافتني، چون بزم تخيالتي شيرين و دستدر آرزوي تحقق رؤياها و 

هاي خوب زنـدگي هاي بهشتي، تمامي فرصت رستگاري آن جهاني و برخورداري از نعمت

چنين بر اين باورند كه بزرگـان و حكيمـان ايرانـي اين جهاني را از دست بدهيم! ايشان هم

هـاي گرايـي  هـا و آرمـان پـردازي  يـال تمامي استعداد و نبوغ خدادادي خود را در همـين خ 

ـ كـه فا  -اي از ادبيات زيبـا و بـا شـكوه راستي، جز گنجينه ناسودمند صرف كرده و به  ي دهي

  اند! هيچ ميراثي براي مردم خود به جاي نگذاشته -چنداني نداشته

اساسـي ناديـده ي سـه نكتـه -كـم دو  جانب، در اين داوري، دست كه از ديدگاه اين حال آن

  شود: ه ميانگاشت

مـردم مـا در ي هاي خود آقاي دكتر يلپاني در همين كتـاب، تـوده به استناد پژوهش -1

اند و ايـن مـردم ناآگـاه (و اغلـب درازناي تاريخ، اغلب در جهل و ناآگاهي نگه داشته شده

هـاي شـمس و سواد) كي و كجا فرصت خواندن ساده، چه رسد به دريافت مفاهيم غزل بي

انـد، معنـاي اند؟! حتا هنگامي كه ديوان حافظ را براي تفـأل گشـوده ا داشتهرباعيات خيام ر

فهمند)، چـه رسـد طور كامل نمي بسياري از ابيات آن را درست نفهميده (و گاه هنوز هم به

 هم تأثيري چنين عميق گرفته باشند! به آنكه از مفاهيم آن تأثير و آن
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يدگاهي كامالً منطقـي، تجربـي و اسـتدالليديدگاه آقاي دكتر يلپاني نسبت به شعر، د - 2

است؛ حال آنكه دنياي شعر (و اصوالً دنياي ادبيات و هنر)، دنيـايي اسـت كـامالً متفـاوت بـا

رسد كه بسياري از دانشمندان تجربي (و از جملـه آقـاي جهان استداللي و تجربي. به نظر مي

ذيرنـد؛ حـال آنكـه تعـداد بسـياري ازپ را نمي "هنر براي هنر " ي دكتر يلپاني)، اصوالً فلسفه

اند كه  هاي گوناگون، بر آن بوده هنرمندان، نويسندگان و شاعران، در سراسر جهان و در دوران

تواند مفيد باشد (رمان نـو: در غيـاب تئويلد گوتيه: آن چيزي كه زيباست الزاماً نمي ي به گفته

(همـان،"هنر براي هنر"ين بود كه: )؛ يا يكي از شعارهاي مكرر ويكتور هوگو ا93انسان، ص 

ويژه شعر را، بايد بـا معيارهـاي هنـري و ادبـي گونه كه گفته شد، ادبيات و به ). همان97ص 

 اند. هاي لغت نوشته شده واژگاني كه در فرهنگ ي سنجيد و نه با كمك معاني ساده

  ا در نظر بگيريد:براي روشن شدن مطلب، بناگزير بايد مثالي بياورم؛ اين شعر مشهور حافظ ر

 عـيش كـوش و مسـتي    دسـتي در  هنگام تنـگ 
  

  

ــا   ــدا را   يك ــد گ ــارون كن ــتي ق ــاي هس  ن كيمي
  

هاي تجربي بخواهيم اين بيـت را معنـا اگر با ديدگاه استداللي و منطقي و بر بنياد دانش

شـود: هنگـامي كـه هـيچ درآمـد و ثروتـي نـداري و در كنيم، مفهوم شعر حافظ چنين مي

دستت افتاد (مـثالً از راه گـدايي!)، آن گذراني، اگر هم ديناري به روزگار مي تنگدستي كامل

خيـال و سرمسـت، روزگـارت را بـا مسـتي و را صرف خريدن يك جام شراب كن و بـي 

ها، سرانجام تـو ها و اين سرمستي خواري خواري بگذران و دلگرم باش كه اين شراب شراب

  آورد! ه حتا گنج قارون را براي تو به ارمغان ميرساند ك را نه تنها به ثروت و رفاه مي

به حال آن ويـژه اشـعار نمـادين (سـمبليك) را كه شعر، منطق خاص خود را داراست و

يـك از واژگـان كه در بيـت يـاد شـده از حـافظ، هـيچ وار معنا كرد؛ چنان توان رياضي نمي

ه ما در گفتگوهاي روزانـهداراي معاني رايجي ك» گدا«و » قارون«، »كيميا«، »مستي«، »عيش«

يلپاني خرده مي كار مي به گيرند كـه بريم نيستند. احتماالً درست همين جاست كه آقاي دكتر

مردم) معنـاي ي اند كه همگان (توده اي سخن نگفته چرا حافظ (و ديگر شاعران ما) به گونه

زرگـان مـا هرگـز بـر آنگيرند كه اصـوالً ب  بفهمند و با استناد به همين امر، نتيجه مي آن را 

مردم را آگاه كنند؛ بلكه مخاطبان آنان همواره گروه دانايـان و فرهيختگـان ي نبودند تا توده
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تـرين سينا، فـارابي و...) نيـز مهـم كه دانشمندان بزرگ ما (مانند رازي، ابن اند، همچنان بوده

  نوشتند، نه زبان فارسي! هاي خود را به زبان عربي مي كتاب

تـوانم داشـته گونه دفاعي نمي ر مورد عربي نوشتن رازي و ابن سينا و... من هيچالبته، د

ديگر شاعران)، طبيعي است كه هر شاعر يـا باشم، اما در مورد نمادين بودن شعر حافظ (يا

تـوان بـر او خـرده خاص خود را داراست و هرگز نمي ي وهياصوالً هر هنرمندي سبك و ش

يسد و اين سبك خاص را برگزيده است؛ تازه اگر بپذيريم كه نو گونه مي گرفت كه چرا اين

براي نمونه، حافظ (يا هر شاعر ديگري)، آگاهانه بر آن بوده تا مردم عادي معناي سخنان او 

توان ادعـا كـرد كـه مـردم از را در نيابند و در اين امر موفق هم شده است، پس چگونه مي

  همه تأثير پذيرفته باشند؟! ندانند، اي سخناني كه معناي آن را هم نمي

مورد بحث ما به صورت خاص، خيام و رباعيات اوست. آقاي دكتـر ي سومين نكته -3

ورزي  هـاي انديشـه نويسند) كه رباعيات خيام واپسين رمق يلپاني بر آنند (و به صراحت مي

 كـه ايـن داوري در مـورد خيـام، كـه اصـوالً دانشـمندي را از ما گرفت! (ص...)؛ حـال آن 

انصافي است.  االطراف، يعني هم رياضي دان، هم منجم و هم فيلسوف بوده، اندكي بي جامع

رسـد؛ امـا شمار واقعي رباعيات خيام (به گواهي منابع موثق)، شايد به صد رباعي هم نمـي 

همين تعداد اندك، توانسته ديدگاه فلسفي خيـام را نـه تنهـا بـه خواننـدگان ايرانـي كـه بـا

وب فيتزجرالد، شاعر انگليسي، به مخاطبان جهاني بشناسـاند. امـا امـروزبسيار خ ي ترجمه

استداللي -رسيم كه ذهن فلسفي اگر ما بخواهيم ديدگاه خيام را تحليل كنيم، بدين نتيجه مي

از كجـا«، »ايـم؟  چرا آمـده «سه پرسش بزرگ فلسفي درگير بوده است:  -خيام همواره با دو

اسـتداللي) خـويش، بـه تنهـا -و او (با همان ذهـن فلسـفي »رويم؟ به كجا مي«، »ايم؟ آمده

است كه پس از هفتاد و دوسال، شـب و روز انديشـيدن، هنـوز بـه پاسخي كه مي رسد اين

  اي نرسيده است! هيچ پاسخ قانع كننده

 هرگز دل من ز علم محـروم كـردم شـب و روز   
  

  

ــد       ــوم نشــ ــه معلــ ــرار كــ ــد ز اســ ــم مانــ  كــ
  

ــردم    ــر كـ ــال فكـ ــاد و دو سـ ــب و روزهفتـ  شـ
  

  

ــد       ــوم نشــ ــيچ معلــ ــه هــ ــد كــ ــومم شــ  معلــ
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  گويد: نه تنها خيام، كه ابن سينا هم مي

ــيد دانـــش مـــن ــا رسـ ــدان جـ ــا بـ  تـ
  

ــادانم      ــه نــ ــي كــ ــدانم همــ ــا بــ  تــ
  

  

اند كه اين سخن ابن سينا تكراري از سخن سقراط بوده است. در واقع، سـقراط، و گفته

هاي هستي  نان از رازهاي جهان يا دانستنياند كه آگاهي آ ابن سينا و خيام هرسه، بر آن بوده

  است. "هيچ"بسيار اندك يا نزديك به 

هـاي بنابراين، خيام نه تنها مخاطبان خود را از انديشه ورزي باز نداشت كه بـا پرسـش

هستي و رازهاي بنيادين آفرينش دامن زد؛ او حدود  ي نهيانديشيدن در زم ي خود، بر دغدغه

خود را بدين انديشه واداشته تا از خود بپرسند: هدف مـا از هشتصد سال است خوانندگان

  هدف آفريدگار از آفرينش ما چه بوده است؟:«تر،  زيستن چيست؟ و از آن اساسي

 زندش آفرين مي جامي است كه عقل

 گر دهر چنـين جـام لطيـف    اين كوزه
  

 ميزنـدش  صد بوسـه ز مهـر بـر جبـين      

 مـي زنـدش   سازد و بـاز بـر زمـين    مي
  

  

كنـد: پيشـنهاد مـي-پيش از رسيدن به پاسخ نهـايي  -يام خود، تنها يك راه حل رااما خ

  كه حافظ نيز بارها بر اين نكته تأكيد ورزيده است: اغتنام فرصت! چنان
  

ــت دان آن  ــت را غنيمـ ــواني   وقـ ــه بتـ ــدر كـ  قـ
  

  

ــن دم    ــات اي دل اي ــي  حاصــل حي ــا دان  اســت ت
  

  يا

ــد   ــاري نكنـ ــد دل و كـ ــت آر نشناسـ ــدر وقـ  قـ
  

  

 خجالــت كــه ازيــن حاصــل ايــام بــريم      بــس  
  

خيام نيز اين اغتنام فرصت را (به صورتي كامالً نمادين) در نوشيدن شراب و بهره بردن 

  داند: هاي زندگي مي از فرصت

 درياب كه از روح جدا خـواهي رفـت  
  

 اي مــي نــوش نــداني از كجــا آمــده    
  

 ســرار فنــا خــواهي رفــت   ا ي در پــرده  
  

 ي رفـت خـواه  خوش باش نداني به كجا
  

كـه باشي در شعر خيام (چنان نوشي و خوش دانند كه اين شراب شناسان نيك مي اما خيام
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در شعر حافظ)، نمادين يا سمبليك است، زيرا اگر چنين نباشد، بدان معنا خواهد بـود كـه

شـود، امـري كـه گذراني خالصه مي خواري و خوش خيام در ترويج شراب ي تمامي فلسفه

توانسـته سنگ علمي، عقـالً نمـي ناد زندگي پربار و پديد آوردن آثار گرانخود خيام، به است

اي بتوانـد يـك خـواره  پذيرد كه عياش شراب هيچ عقل سليمي نمي بدان عمل كند و اصوالً

دان برجسته و در عين حال يك فيلسوف طراز اول  شناس، يك رياضي انديشمند، يك ستاره

 فلسفي ابن سينا را بخواند، بفهمد و تفسير كند!بوده باشد؛ فيلسوفي كه بتواند آثار 

 ي ششم و اوايل سـده  ي الدين رازي، از صوفيان مشهور اشعري مسلك (اواخر سده نجم

كند كه چـرا هفتم هجري)، خيام را به سبب داشتن افكار فلسفي و دهري بودن نكوهش مي

  )31فرهنگي، ص -علمي (مرصادالعباد، تأليف نجم رازي، انتشاراتسرايد:  چنين ابياتي مي

ــره ــت   در دايـــ ــتن ماســـ ــدن و رفـــ   اي كامـــ

  

  

 پيداســـــت او را نـــــه بـــــدايت نـــــه نهايـــــت  
  

  نزنــد دمــي در ايــن عــالم راســت     كــس مــي 

  

  

 و رفـــتن بـــه كجاســـتكـــائن آمـــدن از كجـــا  
  

*** 
  دارنــــده چــــو تركيــــب طبــــايع آراســــت    

  

  

ــدش    ــل فكن ــاز از چــه قب ــدر كــم و كاســت  ب  ان
  

  كراسـت؟ گر زشت آمد پـس ايـن صـور عيـب     

  

  

 بهــــر چراســــت ور خــــوب آمــــد خرابــــي از  
  

هاي خيام نداشتيم، از اين داوري نجـم رازي، انديشه ي خود هيچ آگاهي درباره اگر ما حتا

آشكار است كـه خيـام، نـه پيـرو اشـعريان، كـه معتزلـي مسـلك، خردمنـد، حكـيم و داراي

خيـام چگونـه ي ههاي فلسفي عميق بوده است. اكنون پرسـش ايـن اسـت كـه فلسـف انديشه

اسـت و ايـن واژه بـه معنـاي» دهـري «اي است؟ اگر قول نجم رازي را بپذيريم، خيام  فلسفه

كند (فرهنگ معين). من بر آن نيستم  و ملحد به معناي كسي است كه خدا را انكار مي» ملحد«

آيـد، مـي كه در مورد الحاد يا يكتاپرستي خيام داوري كنم، اما آنچه از رباعيات اصيل خيام بر 

او كـم و بـيش ي هـاي شـاعرانه انديشه ي وهيكند و ش اين است كه او معاد را آشكارا انكار مي
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هاي زكرياي رازي است؛ يعني بـه بـاور خيـام، تمـامي فرصـت انسـان همـين همانند انديشه

گيـري فرصت زندگي اين جهاني است و بنابراين، تمامي تالش و كوشش انسان بايد در بهـره 

چنانكـه از زنـدگي و آثـار او بـر - رصت كوتاه زندگي صرف شـود. خيـام، خـوداز همين ف

 - در همين فرصت كوتاه زندگي، دمي از آموختن، آموزش، نوشتن و كارهـاي علمـي - آيد مي

گاه بذر نوميدي را در ذهـن مخاطبـان خـود نكاشـت، كـه پژوهشي باز نايستاد و نه تنها هيچ

  انديشي ترغيب كرد: گي، اغتنام فرصت و ژرفهمواره آنان را به برخورداري از زند

ــه  ــن راه دراز ي از جملـ ــان ايـ  رفتگـ

 آز و نيـاز  ي پس بر سـر ايـن دوراهـه   
  

 بازآمده كيسـت تـا بـه مـا گويـد راز       

ــا! هــيچ نمــاني، كــه نمــي  ــاز ت  آيــي ب
  

  كند: مانند، به آفرينش خدايي هم اعتراض مي خيام با جسارتي بي
  

 گر بر فلكم دست بدي چـون يـزدان

ــاختمي    ــان س ــر چن ــي دگ ــو فلك  از ن
  

ــان      برداشــتمي مــن ايــن فلــك را زمي

ــان   ــه كــام دل رســيدي آس ــازاده ب  ك
  

  

با تمامي اين مقدمات، من بر آن نيستم كه از ديدگاه خيام دفاعي كرده باشم يا ايمـان و

ايماني او را داوري كنم، اما آنچه به راستي بـاور دارم تنهـا ايـن نكتـه اسـت كـه اگرمـا بي

توانيم او را بـه پذيريم كه خيام، خود اهل خرد و انديشه و مرد كار و عمل بود، چگونه ميب

  بازداشتن ديگران از كار، فعاليت يا خرد ورزي متهم كنيم؟!

ام، اعتراف  كتاب سنت يا اعتراض داشته ي سندهيسرانجام، باتمامي اختالف نظرهايي كه با نو

ايشان (در مورد برخي از شاعران) نيز كامالً موافقم، از جمله هاي  كنم كه با بسياري از ديدگاه مي

طور كلي و بر مـدح گفـتن سـعدي از هنگامي كه بر مداحي برخي شاعران از شاهان ستمگر به

كه در اين مـوارد، راستي گيرند! به سعدبن زنگي يا مدح و ستايش حافظ از شاه شجاع، خرده مي

ندارم، هرچنـد بـه هـردوي - سعدي و حافظ  - برده  نام يك از شاعران گونه دفاعي از هيچ هيچ

 برم! نهايت لذت مي هاي دلپذيرشان بي ورزم و از غزل آنان از صميم قلب ارادت مي

هـاي درهرحال، اميدوارم خوانندگان اين كتاب با دقت كافي كتاب را بخوانند و ديدگاه

  خود را با آزادي و فراغت خاطر بيان كنند.

مهرانگيز اوحدي
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  گفتار شیپ

ذهن ايراني مملو از غناي گفتار شـعراي سـترگش، گـاه بـه اسـارت ايـن"

، و از فاصله گرفتن و از بيرون نگريسـتن خـويشديآ يغالب در م يالگوها

براي هويتي استوار  يا نهي. يك وجه از اين موقعيت دوگانه، زمماند يعاجز م

د.... و مانع جهـش، ولي وجه ديگرش مانع تفكر آزاآورد يو محكم فراهم م

تفكر ابتكاري و متهورانه .... در برابر طرح هرگونه مسئله خارج از الگوهاي 

تـا از كولـه بـار دهـد  يو مجـال نمـ افـرازد  يمتداول و متعارف، سدي بر م

شكوهمند اين امانت كهنسال دمي بيĤسائيم.... تفكر آزاد يعني تفكري كه دل 

 "هـاي پـيش داده بسـنده نكنـد سـخ به دريا زند، طرح مسئله كنـد، و بـه پا

، 4شاعرانگي ايرانيان، ص.  ي (داريوش شايگان، پنج اقليم حضور، بحثي درباره

  نشر فرهنگ معاصر)

هـايي اسـت كـه سـاليان ها و پرسش خوانيد، بازتاب تأمالت، دغدغه آنچه در اين كتاب مي

نيـز ادعـا و سال ذهن نگارنده را با اختالفات موجـود ميـان دو فرهنـگ شـرق و غـرب و

ماسـت ي ظاهر باشكوه گذشـته  واقعييات ما ايرانيان درگير كرده است. از سويي، فرهنگ به

هاي متمادي در ظرف ديرين خود ايستا و منجمد باقي مانده اسـت و از كه گويي براي سده

همچنـان بـه پـيش سوي ديگر، فرهنگ پوياي غرب قرار دارد كه با شـتابي بـاور نكردنـي

مـا ايرانيـان را بـا ي اي ديرپا، كـه همـه ن نوشتار نگاهي است معطوف به گذشتهتازد. اي مي
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هـاي امـروزين احساسي از حسرت و دلتنگي (نوستالژي) در برگرفته، همـراه بـا واقعييـت

غربي (مدرنيته) كه نخست اندك اندك و اينك شتابان بـه درون مرزهـاي مـا وارد شـده و

  بار آورده است. تأثيرات خوب و بد بسياري را نيز به

هاسـت هايي است در مورد مسائل بزرگي كه ما مردم ايـران سـال اين گفتار بيان انديشه

با فرهنگ دير  با آن تمامي تضادهايي كه ها درگيريم و گاه از سر ناچاري به مظاهر غربي، با

يـق وآويزيم كـه آگـاهي چنـدان دق هايي مي بريم و گاه به دامن گذشته پاي ما دارد، پناه مي

هـاي بـاورنكردني وآميختـه بـا ها همه سرشار از تنـاقض  مستندي از آن نداريم. اين گذشته

خواهيم از آنها دست برداريم و خود را از تنگناهـايي هايي دلپذيري هستند كه ما نمي افسانه

  اند رها سازيم. كه براي ما پديد آورده

هـا يـا تضـادها اشـاره ين تنـاقض هايي از ا اين كتاب، تنها به نمونه ي ندهيدر صفحات آ

هـايي ها و تجربـه  خوانده ي اي است از همه بسيار گسترده ي شود كه برگرفته از مجموعه مي

اي كه هيچ ادعايي بر كارشناس بودن خود نـدارد، امـا كه در دسترس نگارنده بوده؛ نگارنده

ادامـه دهـد وهاي مـورد بحـث هاي خود را در تمامي زمينه همواره كوشيده تا پرسشگري

ويژه، نسل جواني كـه گـاه را با خوانندگان، به ي افتهيهاي بگمان خود يافته يا ن اكنون پاسخ

  گذارد. هنوز پرسشگر است در ميان مي

) و وزيرعلوم ايالت در 1835-1767بنا به گفته ويلهِلم فون هومبولد، انديشمند آلماني (

ــرويس (   ــتقل پ ــان مس ــهآنزم ــفه  پاي ــذارِ فلس ــب ي گ ــگاه اغل ــروزي دانش ــدرن ام ــاي م ه

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldtهـاي )، و بر خالف برخي انديشه

شود:  دار، هدف نهايي زندگي انساني در انديشيدن خالصه مي قشري، در ميان ما هنوز رواج

ه همـانراستي، آزمايشگاهي است بزرگ، در دانشگاهي ب چه به خواهيم و چه نه، زندگي به

خـود را تـا بيشـترين حـد "انسـانيت "تواند در اين آزمايشـگاه، بزرگي. هر فرد انساني مي

كارگيري تمـامي ممكن بپروراند. رسيدن بدين هدف نهايي، تنها از طريق مشاهده دقيق و به

گيـري از ابزارهايي كه اين آزمايشگاه بزرگ در اختيار ما قرار داده، همراه با پرورش و بهـره 

هرگونه قيد و بند  شود. در طول زندگي، انسان پرسشگر بايد بي وي عقالني ما ممكن مينير
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و پيش فرضي، امكان رويارويي خود را با تمامي حقـايق آشـكار و نهـاني كـه اورا احاطـه

دانسـت؛ طور كلي ناكامـل مـي كرده، فراهم آورد. هومبولد، انسان را پرسشگر و دانش را به

گـام -بـه زعـم او -مامي دانش، هيچگاه قابـل دريافـت نيسـت؛ امـايعني از ديدگاه او، ت

بخشي از نياز فطري انسان پرسشگر و در واقع كوشش  "حقايق"برداشتن در راه رسيدن به 

 است. "انسانيت"براي رسيدن به مفهوم 

حكيمي  -ترين انديشمندان ما رسد كه بدبختانه حتي عمر خيام، يكي از بزرگ به نظر مي

بـدين معنـاي -اي ارزشـمند بـوده هديـه  و دانش او براي بشر در سراسر جهانكه حكمت 

سال زندگي پربار علمي و استادي در علـوم 72زندگي پي نبرده است. خيام پس از  ي ساده

  گويد: رياضي و نجوم، انگار نوميدانه چنين مي
  

 هفتاد و دو سال فكر كردم شـب و روز 
  

ــد!       ــوم نش ــيچ معل ــه ه ــد ك ــومم ش  معل
  

  

اي از نا اميدي او بوده و او، ماننـد لحظه ي جهيايد اين بيت اين حكيم عاليقدر، تنها نتش

هاي رياضي و نجوم (تنها بخش كوچكي از دانـش) هومبلد آلماني، به خوبي از ارزش يافته

برده است.  نياز از هر گونه پاداش بيروني، لذت مي خود آگاه بوده و هنگام كاوش در آن، بي

هاي بزرگان مـا، تنهـا معنـاي ظـاهري ايـن شـعر، در حافظـه برخي ديگر از گفتهاما مانند 

  تاريخي مردم ما مانده و فرهنگ ناكامي و بيهودگي را در ما پرورانده است.

هـاي دانسـته  ي به هر حال از ديدگاه مكتب چند سده بعد هومبلـدي، دانـش مجموعـه

. و...) بـا.... و آينشـتاين،. سـينا  دد (ماننـد خيـام، رازي، ابـنكوچكي است كه افرادي متعـ 

هاي گوناگون، بدون انتظار  هاي گوناگون و در طول ساليان زندگي يك نسل با ديدگاه روش

آورند و سپس آن را با دقـت دست مي آن، به هر گونه پاداش و صرفاً به سببِ لذت دانستن

ميداني  ي ي در مسابقه، گوي"دانشگاه"دهند. تمامي اعضاي اين  هاي بعدي انتقال مي به نسل

كوشند تا قطعه  شركت دارند و هريك به سهم خود مي "چهار در چهارصد"دويدنِ امدادي 

  چوب در دست را سالم و با سرعت به نفر بعدي منتقل كنند.

در دانشگاه هومبلدي، اصل بر وحدت استاد و دانشجوست؛ بدين معنا كـه ايـن هـردو،

ها يا بخشـي از نظـام پنهـان پي كشف جزئي از نادانستهديگر، در  همواره يار و مددكار يك
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دسـت -نمـود  كه در آغاز، دور، تاريك و ناممكن مي -كوشند تا به هدفي محدود جهان مي

زيستند كه همه تنهـا و تنهـا طـول يابند. به نظر، خيام و ديگر انديشمندان ما در محيطي مي

هـا تمامي نبوغ و دانايي خويش، دهديدند و با  زندگي محدود به شخص خود را در افق مي

هاي پيش و پـس از خـود، در راه كشـف رازهـاي آفـرينش و هاي انسان هزار سال كوشش

انگاشتند. گويي آنان نيز مانند هر كدام از پادشـاهان ساسـاني، امكانات طبيعت را ناديده مي

  انستند!د جلوس خود را به تخت پادشاهي، سرآغاز تاريخ و مرگ خود را پايان آن مي

طور مفصل بدين مسأله خواهيم پرداخت كـه رواج همـين نگـرش، در در اين كتاب به

كوتاه بودن عمر يك انسان و دور بودن هدف، سـبب شـد تـا پادشـاهان مـا بـراي ي نهيزم

بازداشتن حتي فرزندان خود از سلطنت، گاه به كور كردن يا كشتن آنان نيـز دسـت بزننـد؛

  معنا بود!فرزندانشان نيز بي ي ندهيگويي براي آنان، آ

اصوالً نداشتن تاريخ مكتوب و ننوشتن رويدادها و مشاهدات در ميان ما ايرانيان، خـود

  عالقه بودن به هرگونه آينده است. ها و نوميدي و بي نيازي از گذشته به معناي بي

آن اي كه انديشمندي چـون خيـام ايرانـي در بيني كل جامعه به گمان من، تفاوت جهان

اي كه ويلهلم فون هومبلد فرنگي از آن برخاسـته، يكـي از عوامـل مهـم زيسته با جامعه مي

  ها بوده است ايستايي فرهنگ اين سرزمين و رشد و شكوفايي تمدن غربي

 "ما چگونه ما شـديم "نوين خود، پرسش  ي وهياز روزي كه استاد صادق زيباكالم به ش

رد. او در كتابي به همين نـام، كوشـيد تـا پاسـخ يـاگذ را مطرح كرد بيش از پانزده سال مي

هايي براي آن پيدا كند. در اين فاصله، انديشمندان ديگري از ميان ما برخاسته، هريك پاسخ

گمان خواننده در  اند. بي هاي اساسي ديگري، مشابه آن را مطرح كرده به سبك خود، پرسش

، اما نه در همه موارد؛ بـراي نمونـه انـدكييابد هاي مورد نظر را مي ها، گاه پاسخ اين نوشته

اند راهي براي رسيدن به ماهيت  ها نتوانسته يك از پاسخ سوأل بر انگيز است كه تاكنون هيچ

شـده اسـت، را "مـا "، آن ماي نخستينِ مورد پرسش زيباكالم، كه اكنون تبديل به اين "ما"

رسد اين است  اين كتاب بدان مي بگشايند. درواقع، تنها پاسخي را كه يك خواننده دقيق در

امروزين (مردم عادي، نـه هميشـه اقليتـي، آمـر يـا روشـنفكر) را، هميشـه "ماي"كه چگونه 
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اند! اين ديگران، گاه شرايط اقليمي يا وراثتي بوده، گاه بيگانگاني كه براي  شكل داده "ديگران"

گان قـدرتي كـه از ميـانهجوم آوردند و گاه نيز شـيفت  "ما"هاي مقدس آن  غارت به سرزمين

ي خـوب، چيـزي"مـا "بوده كـه از آن "غرب"تازگي، البته اين  ها برخاستند و به"ما"همين 

تعريـف "مـا "ساخته كه گردش اقتصاد و منافعش ايجاب كرده است! در اين نوشتار، آنچه از 

، ولـي  - پـذيرد. در تـاريخ مكتـوب يي است كه براي خود هيچ مسؤليتي را نمي"ما"شود،  مي

تنها  "ما"اند، هميشه اين  نگاران ما نگاشته شدت ناقصي كه تاريخ همينطور كه خواهيم ديد= به

اي سـر بـر اند؛ با فرمانرواياني كـه ناگهـان از گوشـه زير و فرمانبر بوده سربازاني گمنام، سر به

ي كـهكشتند و پس از چندي در برابر فرمانروايان قدرتمنـدتر  كردند، مي آوردند، غارت مي مي

آمدند. به سـخني ديگـر، شدند و از پا در مي آوردند، تسليم مي يورش مي "ما"به سرزمين آن 

ي كنـوني را (چـه"مـا "هاي اجتمـاعي، اخالقـي و فرهنگـي نمايد كه تمامي دارايي چنين مي

اند و نقش خـود خوب، چه بد)، اين اكنون برايمان اغلب قهرمانان خودي يا بيگانه شكل داده

  ها هيچ و در مواردي حتي كمتر از هيچ بوده است! ر اين فراز و نشيبمردم، د

توانيم  ايم كه مي ي كنوني به چنان شناختي از خود رسيده"ما"اكنون فرض آن است كه 

گونـه شـده ي كنـوني ايـن"مـا "ي نياكاني چگونه بوده كه "ما"بپرسيم: از جمله اينكه، آن 

ايم تـا مسـيري را پـي بگيـريم كـه وشيدهاست؟ در چارچوب محدود اين كتاب، نخست ك

انسان هوشمند، پس از انقالب كشاورزي آن را طي كرد تا بـه انسـان هوشـمند بعـدي يـا

كنوني تكامل يابد. هوشمندي انسان در اين نكته بود كه در برخورد با محيط زيست خـود،

نساني، برآنها نيـز،نه تنها بر ديگر موجودات طبيعت، كه در رقابت با گروه ديگري از افراد ا

هـايي از جهـان، سـير تكامـل رسد كه روزگاري، دست كم در بخش تسلط يابد. به نظر مي

جوامع بر اين بود تا خرَد جمعي، بر خرد فردي، حاكم شود و اجتماعاتي بر بنياد انديشـه و

 هاي شـكوفا شـدن تعدادي بيشتري از مردم شكل گيرد. نشانه ي وري از دانش و تجربه بهره

هاي انساني، مانند دره يا رود نيـل، منطقـه توان در برخي از زيستگاه اين گونه انديشه را مي

ويژه منطقه اطراف درياي مديترانـه، در جوامـع هاي پيرامون رود سند و به رودان، دشت ميان

بسياري  ي فُنيقي، يوناني و بعدها رومي يافت. اما انگار همه اين اجتماعات، كه هنوز فاصله
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نيمه شـكارچي/ ميـوه -شهر متصور انسان داشتند، با ورود اقوامي با فرهنگ بدوي ا آرمانب

ناگهان برچيده شد و به ايستايي  -هايي تيزرو گرداني ستيزه جو، سوار بر اسب چين يا بيابان

گاه بـه آرامشـي ي كنوني، ديگر هيچ"ما"رسيد. از آن پس، مردمان اين منطقه، همان نياكان 

  اش را بازسازي كنند. ي زمان خود را يافته و فرهنگ فروپاشيده"ما"نرسيدند تا دراز مدت 

در اينجا همچنين كوشش بر آن است تا بر بنياد شواهد تاريخي، مسيري را نشان دهـيم

خودي يـا -ساالر  كوركورانه، هميشه در پي يك كاروان -ها توده—ي كنوني"ما"كه نياكان 

هاي گذشته و بدون داشتن هدفي روشن و ارزشمند، طـي ربهبدون پندآموزي از تج -بيگانه

ا دارا بـودنبزمان با اين سرگرداني نياكان ما در بيابانها، اقوامي ديگر،  كه هم كردند؛ حال آن

فرهنگ سكني يافتگي، هماهنگ به تقسيم كار و وظايف اجتماعي پرداختنـد و بـر گنجينـه

هـاي هان دست يافته، با ارزش نهادن به خالقيتهاي نياكان تمامي اقوام ج ارزشمند انديشه

فردي و بر بنياد خرد جمعي، مسير ديگري را برگزيدند. در نتيجـه، امـروز ايـن گـروه دوم

پرسيم: چـه شـد كـه آن ديگر مي زده، از يك ي امروزي شگفت"ما"اند كه  چندان پيش رفته

  گونه شد؟! اين "ما"

كند كـه تنهـا برخـي از ايـن يست و اعتراف مينگارنده، طبعاً مدعي يافتن همه عوامل ن

خصـوص يـافتن پاسـخي بـراي چگـونگي ها را يافته است. كشف همه عوامل و بـه  سرنخ

هاي بيمارگونه، طبعاً تنها با خرد جمعي و برخـورداري رفت از اين دور باطل و عادت برون

شد. اميـد آن اسـتما از جمله كارشناسان، ممكن خواهد  ي هاي همه ها و تحليل از انديشه

، "ما چگونه اينگونه شـديم "خواهند بدانند  گران و عالقمنداني كه واقعاً مي كه ديگر پرسش

هاي پراكنده را نظام بخشند، پااليش و پيرايش كنند، بپرورانند و بر آن بيفزاينـد اين دريافت

  كنند. "نقد"راستي و به

  ):نوزدهم/بيستم ي به گفته تولستوي (نويسنده روسي سده
  

 -هـاي خـوب كه بدي جشن پيروزي بگيرد اين است كه انسـان  الزمه اين"

  !"سكوت كنند يا هيچ كاري نكنند -توانمند يا ناتوان 

نمـود، بنـاگزير بايـد از آنجا كه اين نوشتاراز جهت قواعد زباني ناهماهنگ و نارسا مي
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كـه وحـدي، بـا آندرقالب يك متن فارسي خواندني، ويرايش شود. خانم دكتـر مهرانگيـز ا

هاي نگارنده داشتند، ويـرايش كتـاب را بـر عهـده گرفتنـد و انتقادهايي به برخي از ديدگاه

هاي درسـت و حتـا بـه گمـان ايشـان ها و نظريه كوشيدند تا جايي كه ممكن است انديشه

روي  نادرست نويسنده را به بهترين شكل به مخاطبان انتقال دهند؛ اگرچـه ايشـان بـه هـيچ

هاي مختلف بـا هـم هاي طوالني كه در زمينه هاي نگارنده نيستند، اما با بحث نظريهمسئول 

  خود به غناي محتواي كتاب افزوده شد كه مورد سپاس فراوان نگارنده است. داشتيم، خودبه

پايان همسرم شيرين يلپاني (وفا)، كه نه  هاي بي كنم از شكيبايي همچنين سپاسگزاري مي

هاي آتشين خود، در شـكل به صفحه اين نوشتار، بلكه با طرح بحث تنها با خواندن صفحه

  سزايي داشت. گرفتن محتواي اين كتاب نقش به
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  سخنانی نیز پس از پیشگفتار

نگارش سخناني انتقادي قبل ازمتن يك كتاب، عادي نيست. اما از آنجا كـه ايـن نوشـتار و

خـانم دكتـر ي نوشـته -يسـت، از نقـدموضوع مورد بحث و نحوه برخورد با آن نيزعادي ن

 يهـا  اوحدي، استاد ادبيات فارسي، بسيار استقبال كردم. با همين هدف نظر خواهي، نسخه

قبل از چاپ اين نوشته را نيز به چند تن از فرهيختگان، خود صـاحب انديشـه در تـاريخ،

هاي خـود راادب و فرهنگ ايران زمين فرستادم. سپاس فراوان به همه آنهائيكه وقت گرانب

كـه ايراداتـي گرفتنـد و چـه آنهائيكـه ييصرف خواندن و نقد اين نوشتار كردند، چه آنها

  باعث تشويق و دلگرمي نويسنده شدند!

قهرمانـان يـا وجه مشترك برخـي از ايـرادات اصـلي اينسـت كـه در ايـن نوشـتار بـه

ر بگذاريم، آنوقت، براي ما ملي ما ايرانيان اهانت شده و اينكه اگر آنها را نيز كنا "پهلوانان"

  ؟ماند يبعنوان نماد ملي چه باقي م

ـ نام يكه مغرورانه خود را آريـامهر مـ "قهرماني"دور نيست زماني كه  ، بـر سـر قبـردي

كوروش گفت: كوروش بخواب كه ما بيداريم. چند سالي نگذشت كه مردمي اندكي بيـدار

  شده، خود اورا بخواب فرستادند.

هـاي خـود از آنچـه كـه در يـورش ي بعدي آن سلسله، بـا همـهاما كوروش و شاهان 

همسايگان ربوده و انباشتند تا بتوانند آن امپراتوري عظيم را بنا كنند، همزمـان بـراي مـردم
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عادي اين سرزمين، افرادي مانند من و شما، واقعاً چه كردند؟ آيا پـس از فـتح و غلبـه بـر

از يونـان، ييهـا  آشور، بابِل، آناتولي، بخـش  همسايگان نزديك و دور، مردمان سكني يافته

ايراني آنزمان، بـه زنـدگاني بهتـري يها سراسر سواحل شرق مديترانه، مصر و ..... آيا توده

دستيافتند؟ مثالً، دستكم مانند مردم ساكن در كشورهاي مغلوب و مفتوح شده، ديگر بـراي

اغلب خشـك و عبـور يها ابانيگذران امورات خود، از كوچ طاقت فرساي بي پايان، در ب

موقت شبانه در چـادر يها ها، بي نياز شدند؟ آيا آنها بجاي استراحت بي پايان از روي كوه

مستحكم ساختند تـا در آنجـا بـه نظـم يها ، براي خود در شهرهايي نوين، خانهها مهيو خ

بـا افتندي يها پرداخته، ازآنچه در طبيعت م دادن به زندگي و تقسيم كار و پرورش تخصص

فكري به آسايش رسيده، به توليد كاالهاي نوين ارزش افزوده شـده مشـغول شـوند (ايـن

  ساالنه در پي علف دستكم تا يكصد سال پيش ادامه داشتند؟ يها گونه كوچ

https://onedrive.live.com/redir?resid=6AA5B9248060BA13!136 

1&authkey=!AE9z49UaJ1zz_o0&ithint=video%2cavi( 

النه هايي، همانند آنچه در قلعه بم، قبل ازوقوع زلزله اخير، هنوز قابل -شايد هم در گل

رويت بود و هنوز هم بقايائي از آنگونه در گوشه و كنار كشـور مـا و كشـورهاي همسـايه

موجود است، عمري را در وحشت از طوفان، سـيل، رانـش زمـين يـا زلزلـه، هنـوزهم در

؟ آيا آنها در آنزمان، دست كم بخشي از غنايم را صرف ساخت فالكت، گذران زندگي كنند

و  هـا  يونـان يعمومي (تـأتر، اسـتاديوم، حمـام و...، ماننـد آنچـه يها استراحت و تفرجگاه

 شود ي؟ گاهي گفته مكردند يهمزمان داشتند و هنوز هم آثار آنها بعضاً موجودند) م ها يروم

تخر و (...؟) را داشـتيم. باسـتان شناسـان فعـالكه ما نيز شهرهايي چون شوش، اكباتان، اس

امروزي وسعت مناطق مسكوني مردم عادي در زمـان آن شـاهان بـزرگ را چقـدر تخمـين

اند. مثالً، منطقه سكني آنها در جوار يكي از مقرهاي پر جالل حكومتي چقـدر وسـعت زده

باستان شناسان بـراين در آن ساكن باشند؟ آيا امروزه گمان توانستند يم يا داشته و چه عده

نيست كه آن شاهان زورمند، حتي براي ساخت و جالل و كبكبه تخت جمشيد، معماران و 

الزم  يها . زيرا كه تخصصدادند يحتي كارگران را از سراسر امپراتوري به آن منطقه كوچ م

تنهـا از آنزمان وجود دارد كه يا بهيدر ميان قوم خودشان وجود نداشته است. كدام مانده كت
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بفرمان، نه حتي دستخط، يكي از آن شاهان، بلكه توسط كاتباني غريبه، نگارش نشده باشد؟ 

در چند يا كدام يك از آنچه باقي مانده، اثري را بزبان يا گويش مردمـان معمـولي و بـومي

؟ احتماالً درآن زمان نيز، مردم عادي نوعي گـويش شـيرين ايرانـي راميابي ياين سر زمين م

؛ شايد بسيار شبيه آنچه هزار سال بعد، شاعراني چون رودكي و فردوسي كبير بردند يبكار م

آنرا براي ما جاودان كردند. كوچگران نه نيازي براي كتابت داشـتند و نـه فرصـت اختـراع

ها تا همين اواخر، صرفاً بدنبال علوفـه بـراي نوين براي حمل و بكاربردن آنرا! آن يا لهيوس

از خـود، در تـر  فيفتن و كسب اتفاقي هرغنيمتـي از همسـايگاني ضـعحيوانات خود و يا

  حركت بودند.

او، سلسله شاهان بعدي ايران، در طي  يها پس از گذر ازدوران كوتاه اسكندر و بازمانده

از روايات جنگ و ستيز بين خود و با روميان همسايه، براي رفاه و اسـتراحت قرن، فراتر 5

به چه دستĤوردي رسـيدند؟ دسـتكم اينكـه آيـا در ايـن دورانمردم ساكن دراين سر زمين 

طوالني، اصالً پايتختي محكم و پر جالل، مقر جشن و سرور خودشان داشتند؟ چـه آثـاري

قرن بعـدي، در 4از جالل پادشاهان آنزمان هنوز باقي مانده است؟ باز هم در طول بيش از 

بازهم گـاه در ميـان خـود و گـاه بـايك خاندان، يكي پس از ديگري،  يها دوراني كه شاه

تـا شـاهي داشـتند  يمـردم را درجهـل نگـه مـ يها و موبدان، توده دنديجنگ يهمسايگان، م

خودي را از سر در داخل چاهك "عادل"مشهور به  ها زنـده دفـن بتواند هزاران دگرانديش

  آنها جنگلي بكارد. ي كند، تا بزعم خود با پاهاي رو به هوا افراشته

مكتـوب -ها پس از وقـوع رخـداد قرن -چنين روايات، در البالي تاريخ ما  حتي اگر

صحت و خـوب يـا بـد ديگـر ميتوان يبيش نباشند، آنوقت چگونه م يا شده، همگي افسانه

روايات را پذيرفته و يكي را بر ديگر ترجيح داده آن را بعنـوان نمـادي از قهرمـاني اجـداد

  ؟خود دانسته، اكنون به آنها بباليم

اجداد هنرورمـان بـراي يها براي ما بواقع و با اطمينان، تنها بعضي مكتوبات، از سروده

. اگر صرفاً از زيبايي رديف كلمات آنها و همينطور از تفاسير و مانند يحفظ غرور ما باقي م

آنها بگذريم، آيـا نبايـد بگـرديم تـا بيـابيم كـه مجموعـه ايـن يا قهيتعابير گونه گون و سل
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انـد؟ چه اثري بر روند زندگي نسلهايي كه تحت تأثير آنها زندگي كردند، گذاشـته  ها سروده

و  هـا  افتهييا شنونده را به جستجو در طبيعت و يافتن حقايق ترغيب و با  ي آيا آنها خواننده

منتج از آنها اميدوار م   يا بالعكس، اورا از ان بازمي دارند؟ كنند يسازندگي

، خانم دكتر اوحدي، اولين منقـد ايـن نوشـتار، بـا"فتارسخني پيش از پيشگ"در بخش 

 "عمر خيام، مي گويند كه هـر سـه "حكيم"از سقراط،، ابن سينا و  ييها ارتباط دادن گفته

هستي بسياراندك يا نزديـك بـه يها يجهان يا دانستن يبرآن بودند كه آگاهي آنان از رازها

پوچي گزيني را به سقراط، فردي كه حتـي. اگر حتي گفته و باور آناني كه اين "هيچ است

را نسـبت در روزي كه دادگاهي اورا به مرگ محكوم كرد از اميد به آينـده صـحبت كـرد)   

)، بازمي دانيم كه http://fa.wikipedia.org/wikiسقراط /_، ا صحيح بدانيم (محاكمهدهند يم

رفكري پيشـرفتدستكم فالسفه دوران پسا رنسانس غرب، (مانند رنـه دكـارت) كـه موتـو

فني آنجا شدند، نيز اغلب شروع هرجستجويي در انواع رازهاي كيهاني را برفـرض -علمي

) داننـد  ي(يا بسيار كم مـ  دانند ياينكه درباره موضوع مورد پرسش و جستجوي خود هيچ نم

اند. خود خيام عمري را، تا نزديك به اواخر زندگيش، در راه كسب شـناخت از شروع كرده

امكانات اطراف خود سپري كرد. شايد اين تناقض/يأس در او از آنموقـع شـروعطبيعت و 

. او باشـد  يشد كه ديد كه در اطراف او كسي خريدار حقايقي كه او به آنها دست يافته، نمـ 

هم ميهنان او، بعـد از صـحه گـذاري غربيـان، كه هزار سال بعد از حياتش، دانست ياگر م

هيچگاه طبع و استادي شـعرگويي خـود را درمفـاهيم شايد ،رنديپذ يسرانجام تقويم اورا م

  .ديگنجان يبظاهر متناقض اينگونه رباعيات نم

اگر اين فرض درست باشد كه از ميان ما شرقيان، بندرت كسي از مفـاهيم و ارزشـهاي

داده  "حكيم"فعاليت علمي اين متفكر آنزمان آگاه است و با اين وجود، به او با عشق، لقب 

او، روي باورهـاي نسـلهاي يهـا  ، آيا اين خود نشاني از ميزان اثر گذاري سرودهشده است

  پي در پي مردم اين سرزمين نيست؟

پيش روي، چه در مورد خيـام يـا ديگـر بزرگـان شـعر و ادب ي بهرصورت، در نوشته

 كشورمان قصد ارزيابي، يا فراتر، تحقير هنر آنها نيست، بلكه مقصود از عنـوان آنهـا، صـرفاً
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بـه ها هياشاره ايست در جهت آگاه نمودن، آمادگي ذهني تاريخي ما براي پذيرفتن انواع كنا

مـادي يهـا  تمـامي خواسـته ماننـد  يپوچي مفاهيم زندگي اين جهاني؛ البته در كنـار آن، مـ

  آنها دسترنج ديگران هستند. ي روزمره كنوني ما، اگرچه همه

اين نوشـتار، نقـل قـولي از بزرگـي ي نندهدر خاتمه اين بخش، مفيد مي دانم براي خوا

نويسنده، مترجم، كتابدار و  "ديگراز آشنايان به تاريخ و ادب كشورمان، آقاي كامران فاني، (

پژوه ايراني و عضو پيوسته فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي و عضـو هيـات علمـي نسخه

  آورم:) را نيز، ضمن سپاسگزاري از ايشان، در اينجا بي "دانشنامه تشيع

  

ما ايرانيان ظاهراً با تاريخ گذشته خود رو درواسي داريم واز بيان حقيقـت"

تا اين تاريخ دير پا و دير سال را  ميكوش ي. در عوض مميهراس ييا واقعيت م

 مينهـ  يدرهاله اي از شكوه و ستايش فرو بريم تا به آن بباليم. سنت را ارج م

يم. روال تاريخنگـاري تـا كنـونو هيچ اعتراضي را نسبت به آن روانمي دار

كم و بيش چنين بوده. كتاب سنتگرايي يا بازنگري دكتر يلپاني خـالف ايـن

نبوده. چنين كتابهـايي كمتـر يا شيوه را پيش گرفته. شايد چون مورخ حرفه

خـود و نگـرش يها دگاهينوشته شده. جرأت و جسارت نويسنده در بيان د

نوع و گسترده فراهم آورده كـه خوانـدنتازه او كتابي سرشار از اطالعات مت

. دارد يمـ  وا تأمـل  بـه  و كنـد  يمـ  جلب بخود را – معترض خواننده حتي –

 خـود  از كـه  كنـيم  كـاري  گذشته در بازانديشي با كه موافقم نويسنده با......

  .شيمنبا شرمنده

  كامران فاني
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تفـاوت اما بـي فرمانروايي توسط مردمان پليد، بهايي است كه افراد خوب، "

  ق.م) 427-347(افالطون،  "پردازند نسبت به امور اجتماعي، مي

هايي ديگريست از پايبندي مردم، در جوامع مختلف، نسبت به برخـي تصويرهاي زير نمونه

هايي كه روزگاري از ديدگاه نياكـان آنهـا نيـك پنداشـته هاي كهن، سنت از عادات يا سنت

اند. مـورد نخسـت، يكـي از رسـوم معه آنها اثرگذار بودهگيري جا شده و تا امروز در شكل

هايي بـا هاي مرفه چيني است، كه پاهاي دختران خود را در دوران كودكي با پارچه خانواده

 -هـا  با وجود تحمل درد و فشـار و گـاه شكسـتگي اسـتخوان -بستند تا گچ اندود شده مي

اي  پاهاي كوچك نگهداشته شده، نشانهسالي، اين  پاهاي آنها ديگر رشد نكنند. اما در بزرگ

شد؛ يعني كامالً مورد پسند خواستگاراني مرفه. ايـن از تَشَخُص و اصالت آن زن شمرده مي

كـاران نبودنـد. ايـن سـنت زنان ديگر قادر به راه رفتن و كار كردن بدون دستياري خـدمت 

د و بعـدها در اثـرميالدي گذشته در آن كشور هنوز بسيار رايج بو ي عجيب تا اواسط سده

  برخورد با فرهنگ غرب، اندك اندك منسوخ شد.
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اشعه ايكس از استخوان يك  داشته شده زنان چيني و تصوير پاهاي، طبق سنت كوچك نگه 1- 1تصوير 

  جفت از اين پاها

هـايي طاليـي اي ديگر، دور گـردن دختـران متشـخص را، از كـودكي حلقـه در جامعه

هاي بلند در نظر مردان زيباتر جلـوه كننـد. ايـن با داشتن گردنسالي  بستند، تا در بزرگ مي

  كردند. دختران نيز يك عمر درد و محدوديت حركتي را براي حفظ اين سنت تحمل مي

آسياي شرقي هنوز هم رسم است دختري را طي مراسم قربـاني، يدر يكي از كشورها

ه، همـراه جنـازه شوهرانشـان،سر ببرند. در هندوستان هنوز هم گاه زنان بيوه شـده را زنـد

شود كه گاه اين زنان به نشانه وفاداري يـا از شـدت سوزانند. گفته مي روي تلي از آتش مي

 ي روند. اين سنت هزارساله در سـده  اندوه، خود داوطلبانه به دنبال شوهر به درون آتش مي

مـواردي از آناه گـ نوزدهم توسط دولت استعماري بريتانيا ممنوع اعالم شد ولي هنوز هم 

اي از مردمـان شود. در تصوير روي جلد اين نوشتار، در مراسـم مـذهبي، عـده خبرساز مي

  باشند. امريكاي مركزي مشغول قرباني كردن انسان مي



  

  5بخش اول: طرح مبحث / 

   

 

تايلند با گردن اي طايفه، زنان 2-1تصوير    سنتي  يبندها در

آفريقا، گاه   هاي خود را تغيير دهند. رسم بوده كه مرد و زن، شكل لب در ميان برخي از قبايل

  هايي بيشتر رك، براي عكسسنتي لب و گوش زنان آفريقايي، ، آرايش 3- 1تصوير 

http://www.ezakwantu.com/Gallery%20Lip%20Plugs%20Lip%20Plate.htm 
  

گونـه رسـوم كهـن، برخـي بـه ظـاهر چنانچه در تصاوير باال قابل رويت هستند از اين

انـد. تعـدادي ماننـد هـا رايـج مانـده هاي باال، همواره در ميان اقوام و ملت تر از نمونه ماليم

ديگر پوشيده نمونه در شكل  ترند ولي هر يك از آنها سهمي هاي باال، بسيار آشكار و برخي

  اند. دادن فرهنگ زندگي اجتماعات كنوني آنان داشته



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 6

 

 

  
 كوبي حضرت مسيح در فيليپين اي از مراسم ساليانه يادبود به صليب ، صحنه4- 1تصوير 

http://www.google.com/search?q=crucifixion+pictures+philippines&h
l=en&tbo=u&tb=isch&source=univ&sa=X&ei=W_-
gUPq1OOWsigLu8YGYAg&ved=0CCoQsAQ&biw=1360&bih=602 

يم كـه در شـكل دادن برخـي ازپـرداز  هـايي مـي در صفحات آينده، بيشتر به بيان سنت

هـاي اند. البته چندان نيازي نيست تـا بـه رويـدادها و سـنت اجتماعات موجود نقش داشته

سـال هاي مثبت بوده و به فرهنگ كنوني اين ملت كهن هايي كه داراي جنبه گذشته خود، آن

في و حتي بيش افزوده، اشاره شود، زيرا كه همواره همه ما را از دوران كودكي، به اندازه كا

طور كلي  از اندازه، با شكوه و عظمت تاريخي و افتخارآفريني پهلوانان، پادشاهان، نوابغ و به

كنند. براي نمونه، اين نقل قولي اسـت از هاي فرهنگي نياكانمان آگاه كرده و آگاه مي ميراث

براي آگاهي مردم، از جمله جواناني كه در يكي از روزنامه برابر هجوم  هاي معتبر كشورمان

  هاي بيگانگان، تشنه يافتن هويتي ملي هستند: دست آورده

  دار دانش در جهان ايرانيان مشعل

بر پايه متون باستاني، جمشيد (چهارمين شهريار پيشدادي) نخستين كسـي بـود كـه سـنت

به نظر مي استحمام با آب سرد و گرم را ابداع كرد. اين رسد كه در دوران سلطنت وي كـه گونه



  

  7بخش اول: طرح مبحث / 

   

 

دت آن بسيار هم طوالني بود، هيچگونه گياهي پژمرده نشد و هيچ مخلوقي نمرد، ايـن بـه آنم

مفهوم است كه در دوره جمشيد علم پزشكي به قدري پيشرفت كرده بود كه گياهان و حيوانات 

هـاي مـزمن، از هـر گونـه زيستند و به استثناي چند مورد مرگ بر اثـر بيمـاري با آسودگي مي

رو ويونگهن، پزشك آريايي بود... اوستا  ودند..... جمشيد پدر پيشداديان، دنبالهناخوشي مصون ب

كند. در ادوار  به پزشكان ديگري چون جاماسب و سنا كه بعدها سيمرغ خوانده شد نيز اشاره مي

  اماپس آر نبوت زردشت، پزشكي در ميان ايرانيان پيشرفت قابل توجهي يافت 

ها، بسـياري از ها، اعراب، تاتارها و افغان ونيمتاسفانه تهاجم همه جانبه مقد

 "كتب گرانبهـا، آثـار دانشـمندان ايرانـي و كتـب پزشـكي را از بـين بـرد...        

  ).24، ص. 1389آبانماه  29(روزنامه شرق، 

هـا در حوصـله ايـن مقاله باال حاوي مطالبي بسيار از اين گونه است كـه نقـل همـه آن

ا كه ظاهراً هدف آن افزودن بر غرور ملـي مـا ايرانيـاننوشتار نيست، اما يك نمونه ديگر ر

  كنم: بوده، در اينجا نقل مي

خواسـت ... در بند سي و نهم از بخش هفتم ونديداد آمده: كسـي كـه مـي"

جراح شـود بايـد ابتـدا [يـك] دواپرسـت، شـيطان پرسـت، در واقـع يـك

عمـل راشـد بايـد ايـن كرد و اگر بيمار معالجه مي غيرزردشتي) را عمل مي

داد. جـراح در صـورت شـفاي دوباره روي دواپرسـت ديگـري انجـام مـي

پرسـت ديگـري دواپرست دوم بايد براي سومين بـار عمـل را روي شـيطان

يافت، پزشك از اين امتحـان سـر داد و اگر آخرين نفر هم شفا مي انجام مي

درجهان) و ايرانيان مشعل جا(همان "آمد ... بلند بيرون مي  دار دانش

http://www.aftab.ir/articles/view/applied_sciences/geograohy_history/
c12_1290411055p1.php/  

نكتـه را القـا كننـد كـه ها برآنند تا ايـن  خوبي پيداست كه نويسندگان اين گونه مقاله به

اند؛ البته گاه نيز درست  ها برتر بوده از ديگر ملت -از روز نخست تا امروز -ايرانيان همواره

شنويم؛ براي مثال، از قول محمد بقايي ماكان در همين  خوانيم يا مي عكس اين نظريه را مي

  روزنامه چنين آمده است:
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سـو جهان شرق. غرب از يـك ...توسعه دنياي غرب داغ حسرتي شده براي " 

آفرينـد و از ديگـر سـو در جهـان تلسـكپي در دنياي ميكروسكپي اعجاب مي

نمـيتازد. ايـن پيشـرفت پيوسته به پيش مي بنيـاد باشـد، يعنـي توانـد بـي هـا

هاي مقدماتي مانند توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و علمـي پيشرفت

محال شرق را از جهـان حـذفهاي بزرگتر شده، ... اگر بر فرض  موجب گام

كنند، هيچ اتفاق مهمي براي غرب رخ نخواهـد داد ... ولـي اگـر عكـس ايـن

تواند يك ساعت به زندگي طبيعي و كنوني خود  افتاد شرق نمي قضيه اتفاق بي

شوند بـه هاي شرق را حذف كنيد دوباره تبديل مي ادامه دهد... اگر بيمارستĤن

د در آن گل گاو زبـان و چهـار تخمـه تجـويزها باي شفا خانه كه حكيم باشي

  كنند... شرق بايد به خودش بيايد و گام در طريق آفرينش بگذارد.

بنـدي آفريدن هم تقليد از منابع دو يا سه قرن پـيش غـرب نيسـت، سـرهم

هــا نيســت كــه در قيــاس بــا تكنولــوژي پيشــرفته غــرب حكــم  چارچرخــه

فـروردين 24روزنامه شرق، (. "سازي زمان سلطان صاحبقران است... لولهنگ

  ).8، ص 1389

باال، كه تنهـا بخشـي از آن در ي هاي پندآموز و در عين حال نااميد كننده با وجود گفته

  خوانيم: اينجا نقل شد، در سطرهاي بعدي همين نوشته چنين مي

هاي ايرانـي همچنـان پويـا، پرتحـرك، ...سنت در اين ارتباط، مرادف آيين"

  )جاهمان( "ش است.سازنده و اميد بخ

هاي باال نقل شد، بـرآن اسـت تـا بـه نقـد باورهـا و اين گفتار، برخالف آنچه در نمونه

اند تـا خواسته -نظير نويسنده مقاله باال -اعتقاداتي بپردازد كه در طول تاريخ، نويسندگان ما

ه نيزسـخنها را به مردم به قبوالنند. دراين نوشتار، از آنچه به مـا تحميـل و تلقـين شـد آن

پذيرنـد، تـا ها را پذيرفته و مي هيچ گونه تأملي، آن رود و از اين واقعييت كه مردم ما، بي مي

ناپذير از وجود مردم اين سر زمين شده اسـت. آنجا كه اين تلقين و پذيرش، بخشي جدايي

، نـه نخبگـانندظاهر درس خوانده و آگاه هاي مردمي است كه اكنون به روي سخن با توده
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  اند. ي مردم جدا مانده شنفكر نمايي كه همچنان از تودهرو

اي از اين نوشتار سعي در نشان دادن اين دارد كه توانايي اجتهاد، (به معني عام اين  جنبه

روي كـره - Homo Sapiens-كلمه، جهد و كوشش) از همان آغاز وجـود انسـان هوشـمند

هـاي ار سال، اغلـب نياكـان انسـانها هز خاكي در ذات او وجود داشته، اگرچه در طول ده

كنند، بلكه مانند هر موجود زنده ديگـرِ كرده و اكنون نيز نمي كنوني از اين توان استفاده نمي

شوند تا صرفاً براي مدتي زنده مانده و با تكثير نـوع خـود، فاقد آن توانائي، انگار متولد مي

تنها زنده ماندن و در پـي يـافتن هاي تكراري كنند. با همين نيت در زيستگاه موجود تالش

هاي بسيار، در سراسر كره زمـين هاي انساني اوليه، همراه با تحمل مشقت وده كه گروهبغذا 

 يافتند، اغلب صدها و هاي جديدي كه خود را در آن مي توجه به محيط پخش شدند. اما بي

، تغييـريتولـد و مـرگ ي شـدند و در ايـن رونـد عـادت شـده گاه هزاران سال سپري مي

اند  انسانها، افرادي همواره نشان داده ي داده است. با اين حال از ميان توده چشمگير رخ نمي

تري براي اداره امور زندگي خود بـوده و گـاهي نيـز هاي راحت كه مايل به يافتن راه يا راه

رخـيطور اتفاقي به ابزارهاي كمكي جديدي، در ابتدا ساخته شده از سنگ يا بعـدها از ب  به

رسيدند. عالوه بر تالش براي يافتن غذا و پنـاه، مشـاهدات فلزات و رام كردن حيوانات مي

كـرده اسـت. هاي اوليه را گاه شوق زده و گـاه مضـطرب مـي هاي طبيعت نيز انسان شگفتي

تكراري، مانند طلوع و غروب خورشيد و گردش ماه  يشك، رو در رو شدن با رخدادها بي

اي  ها براي انسان اوليـه ماننـد نغمـه هاي موسمي، يا تكرار ساليانه فصل ها و سيالب يا باران

هايي مانند زلزله، رعد  اند، همچنانچه پديده كيهاني بوده اي از وجود نظم بخش نشانه اطمينان

هايي خوفناك. اما براي هر كـدام از نظمي شدند از وجود بي و برق و طوفان ندايي تلقي مي

هـا، اقـوام انسـاني بـه مـرور شادي آفرين و چه نـوع هولنـاك آن ي اين رخدادها چه گونه

يافتند. همه اينها بزودي براي اقوام مربوطـه عـادتي توجيحي صحيح يا الاقل آرامبخش، مي

اند ماندگار و فرهنگ ساز؛ انگار ديگر غير قابل تغيير. بـراي هـر مشـاهده گـري از شده مي

هاي انساني، حتا با مشـاهده مراسـم گونه گروه بيرون، روند زندگاني نسل پس از نسل اين

كـرد فرقـي بـا زنـدگاني پرستش فرعوني كه آنها را وادار به ساخت اهرام عظيم سنگي مي
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طـور هـا بـه كارگيري ابزارهايي كه اين انسـان  داشت. اگر از به ديگر موجودات طبيعت نمي

ا، در مقايسه با حيوانات، تـااتفاقي يافته بودند بگذريم، هوشمندي اكثريت اين موجود دو پ

خود زماني نمايـان ي عنوان عضوي از جامعه خورد. هوشمندي انسان به مدتها به چشم نمي

شد كه بر اساس مشاهدات و كار برد عقـل خـود بـه ابزارهـايي الزم بـراي متحـول شـدن

 تـر،  انجاميد. اما تحول واقعي، پايدار و روز افزون در جهت يك زنـدگي مطمـئن و راحـت

او، از موقعي آغاز شد كه هر فردي يا  ي جامعه ي عبارتي ديگر، زندگي غيرنباتي مجموعه به

موجود  ي اي، خود را مجاز دانستند و موفق شدند نسبت به وضع عادت شده دست كم عده

هـا گـي  خود اعتراض كرده با استفاده از ذات خالق خود براي تغيير و برونرفت از روزمـره 

ناگهـاني، در يهـا  آن به بعد است كه عادت ايستايي يا گاه همراه با جهش استفاده كنند. از

گذشته معمول اغلب اجتماعات انساني، جاي خـود را بـه تحـرك پيوسـته داده اسـت. امـا

بينيم كه برخي از انسانها يا جوامع انساني عامل تحوالتي هسـتند كـه بـر برخـي ديگـر، مي

خود عامـل ي خواهيم ديد كه الزمه رسيدن به مرحله شوند. در اين نوشتار غفلتاً تحميل مي

بودن، تنها فرصت يا حتي توانايي استفاده از ابزار جديد نيست، بلكه در آمـادگي انتقـاد بـه

  ذاتي انساني است. ي ها در كاربرد همان هوشمندي نهفته يا يادگيري از گذشته يروزمرگ

اشـت گـاه مشـابه و گـاه متفـاوتدر ادامه اين بخش، به چند نمونـه از برخـورد و برد

، از جملـه ازيها، نسبت به مشاهدات و استفاده از تجربيات براي برونرفت از روزمرگ ملت

هاي پيشين خود، به تـداوم صـرفاً زيسـتن نبـاتي كـه نـاگزير بـه ايسـتايي نسل ي مجموعه

  شود: فرهنگي آنها يا به فروريزي آن اجتماعات انساني منجر شده است، اشاره مي

: تاريخ مغوالن مثالي است از فروپاشي اجتماعي، مدت زماني درخشـان. بـامورد نخست

هاي وحشيانه نياكان اين قوم، آنان هنوز هم در خاطره مـا ها و قتل و غارت توجه به يورش

اخبار مربوط  اند. امروز با جستجوي اي از يك قوم وحشي باقي مانده عنوان نمونه ايرانيان، به

 ي بينيم كـه از تمـامي جـالل و جبـروت چنگيـز، هالكـو و تيمـور (سـده ، ميبه مغولستان

هاي اقيانوس كبير، از كشورهاي چـين ها از كناره دامنه حكومتي آن سيزدهم)، كه روزگاري

تمـامي بـاً يرسـيد و تقر  مي -لهستان امروزي -اي اروپاهشد و تا مرزه  و هندوچين آغاز مي
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ميليون كيلومتر مربع) را در بـر 33تان (مجموعاً حدود خاورميانه و بخش بزرگي از هندوس

ميليـون نفـر بـاقي 9/2كردنـد، تنهـا گرفت و بر حدود صد ميليون انسان حكومت مـي  مي

اند. از آنان، تقريباً نيمي مانند نياكان بسيار قديم خود، هنوز چادر نشينند و به دامداري  مانده

المللـي هـاي مـالي بـين امه زندگي خود به كمـك پردازند. اين جمعيت اندك نيز براي اد مي

هاي سياسي مشـروع يـا غيـر نيازمندند (كمكي كه دريافت آن، هميشه با تمكين به خواسته

تنها در دورانـي، - مشروع كمك كنندگان همراه است). بازماندگان چنگيز، با غنايم جمع شده 

خصوص براي  پديد آورند. به موفق شدند براي خود تمدن قابل توجهي - اگر چه بسيار كوتاه

) كـه همچنـان تـا امـروز مـورد256زبان خود خط الفبايي خاصي اختراع كردنـد (رك. ص

استفاده آنهاست و با آن، ادبياتي درخور توجه نيز آفريدند. اما با آنهمـه ثـروت و امكانـات در

براي نسـلهاي آينـدهاختيار، نتوانستند زير بناي فرهنگي و تمدني پويا و يا دست كم پايدار را 

خويش بنا كننـد. از آن جـالل و جبـروت، اكنـون تنهـا تعـدادي مجسـمه چنـد ده متـري از

هاي بـزرگ پايتخـت، تنهـا بـراي نشـان دادن افتخـارات قديم، برافراشته در ميدان "پهلوانان"

نـونيآيد كه اين صحرانشينان ك نظر نمي كنند. با وجود اين يادبودها، به گذشته، خود نمايي مي

  كمترين توجه و موضع تحليلي نسبت به كردارهاي نياكان خود داشته باشند.

: قوم يهود، قومي كه نياكانشـان بـه علـل گونـاگون، در روزگـاري بسـيار دور،مورد دوم

اند. در طول هزاران سال  سرزمين مادري خود را رها كرده، اكنون در سراسر كره زمين پراكنده

قوميت و فرهنگ خود اصرار داشته و آسيبآنان دور از وطن، براي ن هاي فراوانـي را گهداري

توان به اسارت گروهي از آنها در دولت شـهر بابِـل، در طـول اند؛ از جمله مي در اين راه ديده

هزاره پيش از ميالد يا به قتل عامي اشاره كرد كه رژيم هيتلري در طي جنـگ دوم جهـاني در

ر خاطره تاريخي مكتوب اين قوم، تنها همين دو رويداد شوم مورد آن قوم مرتكب شد. البته د

هايي از اين قوم، پراكنده در ميـان دنيـايي يك از آنها مانع نشد كه گروه وجود نداشته، اما هيچ

از دشمنان، از اصرار بر نگهداشت عادات و باورهاي قومي خود دست بردارند. ايـن عـادات،

بود، سبب شـد تـا در درازنـاي تـاريخ، افـراد برجسـته وترين آنها كتابت  كه يكي از برجسته

آوري از ميان آنان برخيزد؛ از جمله پزشكاني پرآوازه، در كنار پزشكان دانشگاه  انديشمندان نام
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اي جندي شاپور، در بيت الحكمه خليفه مأمون، در دربار حكمرانان اسپانياي مسلمان و  افسانه

هـاي مختلـف قتـل نيز گاه گروهي از آنان را به بهانـه  در اروپاي مسيحي. اما در همين دوران

كردند. در اينجا هدف، دفاع از تعصب يهوديان براي اصرار در نگاهداشت  مي - pogrom -عام

قوميت، مليت يا فرهنگ خود در اين دوران طوالني و طبعاً توجيـه رفتـار برخـي از يهوديـان

وشـند تـا بـراي خـود وطنـي نـو، رويك ها سـرگرداني، مـي پس از هزاره - كنوني نيست كه

كه خود ماننـد يهوديـان داراي سرگذشـتي تلـخ و طـوالني - هاي زندگي مردم فلسطين خرابه

تا  بنا كنند؛ رفتار و روشي كه به جنگ - اند بوده هايي چند ده ساله در سراسر منطقه خاور ميانه

كـه آنهـا ت: نخسـت آن همين امروز انجاميده است. هدف من در اينجا اشاره به دو نكتـه اسـ

هايي نوين دست يابـد هايي از سنت، به دانش تواند حتا با حفظ بخش نشان دادند كه انسان مي

كه در نيم قرن گذشته، چه در درون فلسطين اشغالي و چـه خـارج از آن، يهوديـان و دوم اين

هاي يهوديـان ها بوده و هستند كه سياست داران متعصب يا روشنفكران آن بسياري، اعم از دين

اند. شايد در ميان اين گروه نـام نـوام چامسـكي بـراي اشغالگر را سخت مورد انتقاد قرار داده

رسـد كـه نـوآم چامسـكي خـود را كمتـر از، مـثالً، خوانندگان از همه آشناتر باشد. بنظر مـي 

هـاي ههـاي آنهـا از شـكنجه ديـد داند. اين منتقدان، گاه خود يا خـانواده  نتانياهو، يهودي نمي

هـاي متعـدد كشـي  هرحال به خـوبي از يهـودي حكومت نازي در جنگ دوم جهاني بوده و به

هايي را كه روزگاري بـر عليـه قـوم آنهـا تاريخ اروپا آگاهي دارند؛ اما ظاهراً اين افراد، جنايت

مداران صهيونيست، به نـام دفـاع از يهوديـت بـر شده، براي توجيه جناياتي كه اكنون سياست

ايـن گونـه توانـايي دهند موجه نمي گناه انجام مي هاي بي ملتعليه  هـا دانند. حفـظ مجموعـه

  اسباب ماندگاري تاريخي اين قوم بوده است.

هشتم اين گفتار با جزئيات بيشتر خـواهيم : همانمورد سوم گونه كه در فصول ششم و

و نـزد برخـي ازپانزدهم ميالدي به بعد بـود كـه تنهـا در منـاطقي محـدود ي ديد، از سده

ها، مردمان عادي توانستند اندك اندك در تعيين سرنوشـت خـود شـركت كـرده آن را ملت

بسازند. براي نمونه، قوم اروپايي ساكن جزيره بريتانيا توانست كشور خـود را تـا برقـراري

هرگـز خورشـيد غـروب -سـاعت  24طي  -يك امپراتوري بسيار مقتدر، كه در سراسر آن
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دهد و در اين رشد و ارتقا، شايد بسي بيش از شاهان مقتدر و نامـدار، افـراد كرد، ارتقا نمي

معمولي ملت، با برخورداري از حقوقي كم و بيش انساني، نقش داشتند. به تعبيـري ديگـر،

ها، همـواره بـا همراهـي گروهي از نخبگان، با برخي از اشراف و تكنوكرات ي ائتالف سازنده

برقراري يك امپراتوري قدرتمنـد انجاميـد. عملكـرد هماهنـگ ايـن ها، به برخي از ميان توده

نـه - سده، ملت انگليس را به اين باور رسانيد، كه براي دريافت سـود بيشـتر 3گروه به مدت 

كارگيري نيروي عقـل و تـوان فـردي و همكـاري جمعـي، بسـيار به - الزاماً طال و جواهرات 

كند. اين ملت بـا ايـن باورمنـدي يك پادشاه عمل مي ي يك فرمانده، يا تر از نبوغ و اراده مهم

اي تقريبـاً مطلـق را موفق شد تا بر اغلب ملل غير اروپايي جهان (در چهار قاره ديگر) سـلطه 

ها بر آنان حكومت كند. البته بايد پذيرفت كه از حدود صد سال پـيش دست آورد و تا سده به

هاي ديگر رو بـه خاموشـي رفتـه و تسلط بر ملتنشينان، در  بدين سو، ستاره اقبال اين جزيره

  اند. اي ديگر از جهان منتقل نموده هم نژادهاي مهاجر آنان مركز اين امپراتوري را به منطقه

گمان هردو امپراتوري (مغولستان و بريتانيـا) در دوران اقتـدار خـود، آن انـدازه كـه بي

هاي آنـان را بـه كشتند و داراييتوانستند و در صالح خود ديدند، از ملل تحت سلطه خود 

كه يكـي از ايـن دو فروپاشـيده و در فقـر و هاستگونه كه گفته شد، سال يغما بردند. همان

نه تنهـا نسـبت بـه جنايـاتي كـه پهلوانـان -مغوالن -برد. با اين حال، يكي ناتواني بسر مي

ي فرهنگ خـود نيـزآنان بر اقوام ديگر روا داشتند، بلكه به ضعف و انحرافات ذات ي گذشته

كننـد. امـا ها افتخار نيز مـي  ها، به مظاهر اين كجروي تفاوت مانده و با برافراشتن مجسمه بي

البتـه بـا ابعـادي -هايي از پهلوانان گذشته را اگرچه آنها نيز مجسمه -مردم بريتانيا -ديگري

كه امروز فردي در  نمايد اند، بعيد مي هاي خود نگاه داشته ها و در موزه در ميدان -تر كوچك

گري قوم خود، آشكارا افتخـار كنـد يـا پادشـاهان آن كشور باشد كه نسبت به دوران سلطه

ستمگر تاريخ خود را، همانند ما ايرانيان يا مردم كنوني مغولسـتان، بسـتايد. شـگفت آنكـه

افريقايي و بيشترين منابع اطالعاتي ما در باره فجايع دوران سلطه بريتانيا بر اقوام امريكايي، 

اي در  ها كه منـابع اطالعـاتي گسـترده شود. آن آسيايي، از طريق خود مردم بريتانيا تأمين مي

كم برخي از  دست -گيرند، بلكه خودشان اختيار دارند، نه تنها بر منتقدان خارجي خرده نمي
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د از بدون هر گونه پرده پوشي، به بررسي وقايع تاريخ گذشته خود و انتقـا  -گرانشان تحليل

نويسـند. امـا منـابع محـدود مـا (و هاي متعددي در اين زمينه مي آن پرداخته، مقاله و كتاب

احتماالً مغوالن امروزي) در مورد جفاهايي كه بارها، بعضي از كشور گشايان ما يا به نام مـا

كوشند  اند سكوت كرده و همچنان مي هاي همسايه روا داشته خصوص بر ملت ها، به بر ملت

  اهميت جلوه دهند كم، كوچك و بي ها را ناديده بگيرند يا دست ن جفاها و يورشتا آ

به ايـن درك و -بر خالف ما ايرانيان يا مغوالن  -نظرمي رسد مردمان كنوني انگليس به

ها يا وعـده يك از فتوحات پادشاهان يا توسعه امپراتوري اند، كه هيچ دريافت عاقالنه رسيده

هـا هاي مردم نيانجاميد. بـر عكـس، آن به ارتقاي سطح زندگي توده و وعيدهاي آنان، هرگز

مـردم انگلـيس، از سـاكنان ي مشاهده كردند، كه در طول آن دوران، امكانات زندگي تـوده 

اي را  گـاه مسـتعمره همسايه، كـه هـيچ يكشورهايي، مانند سوئيس، سوئد و ديگر كشورها

  هست. براي غارت كردن نداشتند، كمتر بود و هنوز هم

هـا، تنهـا بـه نبـوغ، ابتكـار و انـد كـه رفـاه زنـدگي آن ها اكنون به اين نتيجه رسيده آن

ها دريافتند كه  كوشي فرد فرد آن كشور و بازار پسندي توليدات آنان بستگي دارد. آن سخت

شـده، ماننـد المـاس معـروف كـوه نـورِ هـا مـي هـاي ديگرعايـد آن آنچه از غـارت ملـت

ردم عادي تنها نماد شكوه و جاللي زود گذر و پوشالي بوده كه بـرايهندي/نادري، براي م

رفته يا گـاه، بـه رونـق زنـدگي عـده قليلـي از ميـان آنـان كار مي زينت تاج شاه يا ملكه به

يابيم، كـه ماننـد مـا، يـا انجاميده است. اين است كه كمتر كسي را در ميان اين ملت مي مي

  هاي ديگر خود افتخار كند. يا شاه و ملكه مغوالن كنوني، به ملكه ويكتوريا،

مبحث سوم، پس از جنگ دوم جهاني، بيش از نيم قـرن پـيش، ي مورد چهارم: درادامه

شباهت به رويارويي ناگهاني  رو شدند كه بي مردم دنيا ناگهان با پديده امپراتوري نويني روبه

 ي ر اروپاييـان تـازه بيـدار شـدهدا هـاي تـوپ هاي امريكا، آفريقا و آسيا با كشتي بوميان قاره

هاي تازه از زنجيـر اربابـان اروپـايي مشكل ملت نيتر شانزدهم نبود. اين بار، بزرگ ي سده

مـردم ايـاالت "فرهنگـي  بـي "اي بود كه به باور ما، در  تازه ي دهيآزاد شده، رويارويي با پد

ت، در جهت گسـترشجاي خشون هاي نرم، به كه اجراي روش متحده امريكا نهفته بود؛ اين
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يا مديريت امپراتوري، تأثيراتي به مراتب بيشتر دارد، (براي نمونه در مورد كشـور مـا، دادن

به دولت ملي مصدق، در اوج درگيري ملت ايران با اروپـا و "اصل چهار"هاي  وام و كمك

كـاربرددانـيم كـه ريزي آنان براي كودتاي آژاكس). البته به خوبي مـي  حتا همزمان با برنامه

  گاه آخرين شگرد آن امپراتوري نوبنياد نبوده است. هاي نرم هيچ روش

تـرين با تكيه بر تـازه  -هاي حساب شده ريزي درواقع، امپراتوري جديد امريكا، با برنامه

توانسته سلطه خود را بر كشورهاي ديگـر -ها و دستĤوردهاي بسيار هوشمند علمي فناوري

است جهانيان را بـه چـالش كشـيده، راه جديـد و مطلـوبه ادامه دهد. اين روش كه سال

  گران روزگار ماست. سلطه

كه در طـول پـنج سـده رخـداد، توان به تمامي جزئيات اين فرايند البته در اين نوشتار نمي

 يهـا  رويگرد هاي گرداننـده  ي مفصل درباره ي به اين نوشته تواند يعالقمند م ي (خوانندهپرداخت 

   ).http://www.informationclearinghouse.info/article3011.htm دآن جامعه، رجوع كن

دانند كه نومهاجران اروپايي در امريكا، براي اجـراي سياسـت جـايگزيني اكنون همگان مي

يا نادر شـاه در هندوسـتان يـا آغـا محمـد خـان دركرمـان يـا نه مانند مغوالن - خود بر بوميان

هايي نرم، مانند قراردادهاي فريبنده و ناپايدار بـا تا جايي كه امكان داشت، از روش - گرجستان

هاي فاقد مصونيت و سرانجام براي شـتاب بخشـيدن بـه بوميان، پخش ميكروب آبله ميان قبيله

  پوستان، استفاده كردند. بافالو، خوراك اصلي سرخ روند پاكسازي، با نابودي گاوهاي وحشي

، در "تميـز "هايي  كار گرفتن حداقلِ خشونت مستقيم و با دست ها با به بدين ترتيب، آن

هـاي ها ميليون سكنه و مالـك اصـلي آن سـرزمين ريزي كامل، ده مدتي بس كوتاه، با برنامه

توان  ديد آنجا شدند. در نهايت ميوسيع و حاصلخيز را از سر راه خود برداشتند و مالك ج

هاي مدرن با كشـتارهاي دوران گذشـته، در گفت كه تنها تفاوت اساسي اين گونه پاكسازي

تر و صرفاً غريزي بوده است. بـراي مثـال، از اين است كه شيوه كشتار مردمان قديم ابتدايي

  قول چنگيز چنين آمده است:

ها،  يش است. سوار براسبان آنلذت انسان تسلط بر دشمنان خو نيتر بزرگ"

اموالشان را تصاحب كرده، آنان را به پيش رانـده، اشـك آنـان را در سـوگ
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 ."عزيزانشان تماشا كنيم و سرانجام زنان و دخترانشان را در آغوش بگيـريم 

)http://www.dailymail.co.uk/news/article-456789/Genghis-Khan-The-

daddy-lovers.html(  

  
  لو در امريكااهاي باف ، هرَمي از كله5- 1تصوير 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bison_skull_pile_edit.jpg 
http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Ulysses_S._Grant  

هـاي مال ديگران، ايـن گونـه لـذت بـردن در دنياي جديد، براي استيال يافتن بر جان و

چنگيز گونه، ديگر جا و جاذبه چنداني نداشته و هنوز هم ندارد. بوميان قاره امريكا دشـمن

از آن  "تـر  متمدن"و سر راه بودند. سپيدپوستان اروپايي  ها تنها مزاحم شدند، آن شمرده نمي

پوست باشند. با رقيبان خود، پس از آنكه آنان را اندكي  بودند كه در پي تصاحب زنان سرخ

شد: صلح  بستند. براي مثال نوشته مي مي "استوار"راندند، قراردادهاي صلحي بسيار  پس مي

رويـد، تان ابدي است؛ تا زماني كه علف مـي و دوستي بين ما سپيدپوستان و شما سرخ پوس

پوستان بودند  تابد. اما هميشه اين سرخ ها روانند و خورشيد در آسمان مي ها در رودخانه آب
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كردند. در مـوردي، سفيدپوستان را تحريك به پيشروي مي "شكني پيمان"كه با به اصطالح 

  اي چنين گفته است: سر انجام رئيس قبيله

ر حق نداشت در اين محل بماند. شما گفته بوديـد كـه ايـناو، ژنرال كاست"

ام كـه رنـگ رويد مال ماسـت. اكنـون شـنيده سرزمين تا زماني كه علف مي

ــده ــت پري ــده اس ــا دي ــزي زرد در اينج ــم فل ــاز ه ــتي) ب  ."اي (سفيدپوس
http://www.historylearningsite.co.uk/battle_of_the_little_big_horn.htm  

  

گنـاه دو شـهر ژاپـن را هاي اتمي و كشتار چند صد هزار مردم بي داستان فروريختن بمب

هـاي ها تنها هنگامي روي داد كه در طـول يـك سـده، روش افكني دانيم. اين بمب همگان مي

يجه نداد و مردم ژاپن همچنان در پي اسـتقالل خـود بودنـد. امـانرم، در تسلط بر آن كشور نت

هاي شـوروي بـه همـان مـردم نيـاز پس از تسليم شدن، از آنجا كه امريكا در برابر كمونيست

خواند و حتا براي بازسازي كشـور بـه را، هوشمندانه، متفق عزيز خويش داشت، ناگهان ژاپن

اجراي طرح معروف مارشال در آلمـاني كـه پـس آنان بسيار كمك كرد. مشابه همين قصه، با

  جنگ كامالً تخريب شده بود، آن كشور را در برابر شوروي به سپري مستحكم تبديل نمود.

اكنون نيز كشتار مردم عراق، افغانستان، ليبي، كنگو...و ديگر كشـورهاي جهـان سـوم از

قاي امپراتوري آمريكـا راتوانند ب روي دشمني ذاتي نيست، اين كشورها منابعي دارند كه مي

تنها در مقطعـي سـر راه هاي سرخ گونه كشورها (مانند قبيله تضمين كنند. مردم اين پوست)،

هـاي هـا، سيسـتم فاضـالب و بيمارسـتان ها، آبراه گيرند. تخريب سد ها قرار گرفته يا مي آن

باران  فزارها، بمبترين جنگ ا ها، با آخرين و پيشرفته هاي آن عراقي و نيز مدارس و دانشگاه

خطرزا براي هزاران سال در سراسر منطقـه -هاي فسفري و فلز راديو اكتيو اورانيوم با بمب

(ر.ك. محمديلپاني و حسـين رفيعـي، زمسـتاني سـياه از بهـار بغـداد، انتشـارات صـمديه،

همانند كشتار گاوهاي وحشي، كه به نـابودي زيربناهـاي زنـدگي بوميـان امريكـا -)1388

يد، جز از سر راه برداشتن تدريجي رقيبان مصرف كننده منابعي كه در آينده مورد نيـازانجام

  آنان خواهد بود، هدفي ندارد.

هـاي آزمـون و گرانِ امروز براي رسيدن به شيوه كنوني خود، بـه بـازبيني تجربـه سلطه
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 انـد. نخسـتين گـروه از سـاكنان جديـد امريكـا، طبـق روايـت خطاي صد ساله نياز داشـته 

خودشان، مردمي بودند كه در پي مبارزات طوالني، سرانجام خود را از رسوم و قيود كهنـه

) امـا6شد، رها كرده (ر.ك. فصل  ها از سوي اربابان كليسا به آنان تحميل مي اروپا، كه سده

ديدنـد. ايـن فراريـانِ خود را همچنان گرفتار اسارت و بندگي اشراف زمـين دار اروپـا مـي

ض، از قاره اروپا به دنياي جديد آمدند تا به گمان خود، يك اجتمـاع مسـيحيهمواره معتر

آرماني، دور از آقاباالسرها ايجاد كنند. شايد بتوان باور كرد كـه دسـت كـم در آغـاز كـار،

گشايان، الزاماً سركوبي، غارتگري يا از ميان برداشتن  ذهنيت اين گروه، برعكس ديگر جهان

شـايد در آغـاز ورود، برخـي از آنـان، صـادقانه و مشـفقانه در مردمان بومي نبـوده اسـت.  

ظاهر آرمانگرا، بـزودي كوشيدند. اما در پي اين گروه به مي "راه راست"راهنمايي بوميان به 

جـو، زيـاده خـواه و ها افـرادي سـلطه هايي از نوع ديگر از راه رسيدند كه در ميان آن گروه

هـاي برابـري و هـا، آرمـان ود داشتند كه از ديـدگاه آن قُلدر، كم و بيش همانند مغوالن، وج

ها تنها شعارهايي فريبنده براي پوشاندن اميال  برادري مسيحيت معنا نداشت؛ بلكه اين آرمان

  حد و مرز معمول افراد انساني در سراسر تاريخ بود. طلبي بي كامالً دنيويي و قدرت

كه آزادي را حقـي تنهـاهاي از ميان مردم برخاسته، برعكس ا اما آن گروه شراف قديمي

هـاي مسـيحيت دانستند، دقتي فراوان براي حفـظ ظـاهري آراسـته از آرمـان براي خود مي

داشتند. افزون براين، از آنجا كه شاهد انقالبات مردمي فرانسه بودنـد، مـرام اصـلي آزادي،

  كوشيدند. آن مي داشتن مظاهر ها را از آن خود كرده، همواره در نگه برابري و برادري آن

هـا بـه حقـوق يـك از تجـاوزات متعـدد آن دهد كه هـيچ  نگاهي به تاريخ آنها نشان مي

گونه كه تمامي پادشاهان همواره اعمال  ديگران، بدون استناد به اين شعارها آغاز نشد. همان

دادند، حكمرانان امريكا، يـا ايـن اللهي توجيه كرده، مشروع نشان مي خود را در پوشش ظل

دانند.  دانستند و هنوز هم مردمي مي مي "مردمي"اصطالح اروپاي نوين، حكومت خود را  هب

كنوني خود را نيز، باعنوان مأموريت مشـروع الهـي و بـراي ي ها اين اعمال خودخواهانه آن

ساالري در سراسر گيتي معرفي و به همگـان دفاع از گسترش آزادي فردي و حكومت مردم

طلبانـه اند، آرزوهاي جاه هاي مردم برخاسته گروه كه بيشتر از ميان تودهكنند. اين  تحميل مي
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ها صرفاً ابزاري اسـت براي آن "آزادي"نامند. اما در واقع، اين  مي "آزادي خواهي"خود را 

در جهت رسيدن به خواسته پايان خود و كسب  هاي بي در جهت از ميان برداشتن هر مانعي

  ي حفظ بقاي نژاد خود هستند.ثروت و قدرت؛ شايد نيز در پ

ته و آرزوي اين گروه اندك و زياده خواه، با خاسـتهساودر اينجا بايد اعتراف كرد كه خ

مردم، همواره و در همه جا يكسان بوده است؛ يعنـي مردمـان كـم ي و آرزوهاي نهان توده

هـا نيـز، آن گمان كنند. بي درآمد و كم قدرت نيز، همواره با آرزوي توانمند شدن زندگي مي

در صورت خالي بودن ميدان از معترضان توانمند، همين رفتارهاي زياده خواهي را از خود 

  نشان خواهند داد.

اي شناور، متشكل از اشراف نـوگرا بـا بـر كنـار كـردن طبقـه اشـراف در دنياي امروز طبقه

جامعـه را سكان كشتي هـدايت  - انگاشت كه موقعيت خود را ابدي و پايدار مي - موروثي كهن

گيري زيركانه از قدرت نو يافته و آگـاه از تـأثير شـعارها، دست گرفته است. اين طبقه با بهره به

ها و حتا تشويق تمامي مظاهر زياده خواهي، ضمن رواج آرمان فرديت  بدون انكار آروزي توده

مناسب بتواند آنـان ها را همچنان در ناآگاهي نگاه دارد، تا در زمان آساني توانسته توده گرايي، به

  كار گيرد. را چون پياده سربازاني مطيع براي اهداف و منافع نهان و آشكار خود به

هاي كالني دست يافتنـد كـه نـه تنهـا از ثـروت اين اشراف نوپا بزودي به چنان ثروت

ها و نظـامِ حاكمـان بـه جـاي اشراف سنتي اروپايي هيچ كم نداشتند، بلكه ديگر به خواسته

گونـه كـه گفتـه شـد، در زمـان مناسـب بـا كردند. همـان  نياي قديم نيز تمكين نميمانده د

ها، سرانجام توانستند انقالب كننـد. پـس از سـتيز و توده ي برانگيختن آرزوهاي ناكام مانده

هاي بسيار، سرانجام اين اقليت هوشمند و ثروتمند و سـخنور، همـه از ريزي تالش و خون

سروراني قابل ستايش، موفق شدند بركرسي قدرت نظام جديد  چونان -ميان مردم برخاسته

بنشينند. بدين ترتيب، تنها امتياز انقالب اشراف جديد نسبت بـه اشـراف قـديم، شـعارهاي

  آزادي، حقوق بشر و دموكراسي بوده است. ي زيبا و نويد دهنده

زار ها، هريـك صـاحب صـدها هـ گذاران جمهوري جديد و فرزندان و نوادگان آن پايه

سفيد پوسـت (سـرف)، ي هاي بكر و هزاران برده سياه و خدمه خريداري شده هكتار زمين
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هـاي زيركانه و بسيار موفق، خود را حاميان آزادي و برابري افراد انساني و مجري خواست

هاي عوام جلوه دادند. اگرچه اين طبقه جديد، مانند نياكان اروپايي خود،  آشكار و نهان توده

ها، همواره خود را تبلـور خداوند را نداشتند، اما همانند آن ي هيمراني در زير ساادعاي حك

هـا و اند. براي اثبات اين ادعا، نه تنهـا روي سـكه قدرت خدا و البته خادم خلق خدا دانسته

را نگاشتند، بلكه انواع  (In God we trust) "به خدا ايمان داريم"هاي خود، عبارت  اسكناس

مبتني بر اعتقاد به حقوق بشر را، با نثرهايي زيبا و شيوا منتشر كردند و با بـر پـا ها، اعالميه

هـاي ي آزادي در مدخل بزرگترين بندر كشـور خـود، تفـاوت كردن تنديس غول پيكرِ الهه

  دنياي قديم و جديد را به رخ جهانيان كشيدند.

انـد، مردم محتـرم مانـده ي به هرحال، آن پايه گذاران نخستين، كه تا امروز نيز نزد توده

مانند هر بازرگان ماهر و دورانديش امروزي (نه بازاريان سنتي ما)، بزودي به سر و سـامان

دادن هر چه بيشتر ظاهر تجارتخانه خود پرداخته، سردرِ آن را ماهرانه، با واژگاني فريبنده و 

ب درآمد؛ تـابلويي كـهبا نمودهايي از تنديس آزادي آراستند تا به شكل تابلويي بسيار جذا

بزودي مشتريان فراوان و آرزومندان بسياري را از سراسر دنياي قديم با اميد كاميابي، روانـه

  كند. اين سرزمين كرد و هنوز هم مي

پدران هوشمند، دورنماي كاميابي را آن چنان زيبا ترسيم كرده بودند، كـه هنگـامي كـه

رسيدند، كمتر متوجه واقعييـت ناكـامي مي كش آنان سرانجام بدان سرزمين فرزندان زحمت

كران، كه مالكان پيشين عمالً هيچ برداشتي از آن نكرده  شدند. آن سرزمين بكر و بي خود مي

انگيز بود و امكانات بـالقوه بسـياري را در برابـر چشـم آنـان قـرار راستي وسوسه بودند، به

ز سكنه خالي شـده، طبعـاً نيازمنـدهاي ا ها براي برداشت ثروت از آن سرزمين داد؛ اماآن مي

واردان بـه برخـي مـردم گذاراني سودجو بودند. بدين منظور، تازه انواع نيروي كار و سرمايه

  دادند. اميد يك زندگي آرماني و به برخي ديگر قول آزادي مي

به اميد يك زندگي آسوده و ماجراجويان بـا اطمينـان از امكانـاتنوايان از سراسر جهان، بي

ميليـون امريكـايي 9/3، هنـوز تنهـا1790ان سودجويي، به قاره نو سرازير شدند [در سال فراو

ميليون افراد بومي، وجود داشت؛ اما همچنان كه تعداد بوميـان 75سفيد پوست، در برابر حدود 
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مي به  1860اي كـه تـا سـال گونه كرد، به يافت، جمعيت مهاجران سريعاً رشد مي سرعت كاهش

هزار نفر در هر سـال) و تـا سـال 400ميليون نفر رسيد (افزايشي حدود  31ان به تعداد مهاجر

 Aتـاريخ مردمـي امريكـا ميليون نفر افزايش يافت (ر. ك. بـه  75، جمعيت آن كشور به 1900

Peoples History of the United States of America زين،  ي نوشته . ص. Howard Zinnهاوارد

هنوز هم  - ميليون نفر گذشته  300كه اكنون از مرز  - ن كه اين جمعيت)]. جالب اي283و  125

رفتاري كه پـدران جمهـوري نفهميده يا از روي مصلحت نمي خواهد بفهمد كه شيوه زندگي و

خواه او (اكنون در جايگاه قديسان بلند آوازه) داشتند و به سـوداگران بعـدي آموختنـد، خـود،

هايي است كه در قانون اساسي آمريكا بر آن تأكيد شـده و يناقض تمامي حقوق انساني و برابر

و حقوقي كه هنوز هـم در تناقضي آشكار با تنديس آزادي برافراشته در آن كشور است؛ آزادي

  كشاند. افراد بسياري (از جمله هموطنان ما) را به آن سرزمين مي

ايه خداوند، به لباس سردمداران جديد آن ديار، اكنون به جاي پناه گرفتن راستين زير س

اند بـه رعيت مانده  ي مردم را كه هنوز از برخي جهات ذهني، مباشران الهي در آمده و توده

گونه كه اشـاره شـد، ايـن حاكمـان جديـد، ماننـد كنند. همان نيكي و نيكوكاري هدايت مي

بـدين شوند، بلكـه ظـاهراً بـا اراده ملـت اسالف قديم اروپايي خود، در اين مقام زاده نمي

رسند. اما، بسان پيشينيان خـود در دنيـاي قـديم، بـراي حفـظ امكانـات و جايگاه رفيع مي

انـد. هاي تصاحب شده، هميشه آماده دفاع از حقوق متصور خود و گسترش آن بوده سرمايه

آنان، بر خالف نياكان خود در اروپا براي مقابله با مردم، هوشمندانه خود را بـه انـواع نـرم

كنند؛ اما در صـورت لـزوم علمي براي نظارت بر افكار و رفتار جمعيت مجهز مي يافزارها

  ي كاربرد سخت افزارهاي قهرآميز نيز هستند. براي افزايش سود، آماده

در واقع، تنها تفاوت اساسي اينان با نياكانشان در اين است كه خود را از مردم و همـراه

ها، باسادگي  ي روز، فارغ از وابستگي به سنتدهند و در برخورد با رخدادها مردم جلوه مي

  كنند. و آزادي بيشتر عمل مي

هـاي علمـي و صـنعتي زودي متوجه شدند كه انقالب براي مثال، اين اشراف نوظهور به

هاي بيشتر گشوده است. بنابراين،  اي را براي دستيابي به ثروت هاي تازه دنياي قديم، دروازه
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هاي خـود را بـراي الي آن با معنويت، كامالً آگاهانه، دروازهبدون هر بيمي از مغايرت احتم

زودي و بسـيار زيركانـه تشـخيص هـا بـه ورود هرگونه دانش و صنعت جديد گشودند. آن

كنند تنها انـدكي از ها كار مي دادند كه بهره مالكانه از بردگان سياه يا سفيدي كه روي زمين

كنـد. نيـز دانسـتند كـه ديگـر درآمد بيشتر تأمين ميپايان آنان را براي  نيازها و آرزوهاي بي

داري مستقيم و خشن بـراي صـنايع جديـد در معـادن و هاي معمول برده يك از روش هيچ

ساخت راه، راه آهن و ماننـد آن، كـاربردي چنـدان مفيـد نـدارد و كـامالً سـودجويانه، آن

، حتـا"آزاد"كه كارگران  ها را در ظاهر كنار نهادند؛ زيرا سنجيدند و تشخيص دادند، روش

دهي بيشتري براي آنان دارند. ضـمن اينكـه پوش باشند بهره اگر مانند بردگان گرسنه و ژنده

توانسـتند بـراي خـود آبـروي بيشـتري با ادامه شعارهاي آزموده شده آزادي و برابري، مـي 

  كسب كنند (براي مشروح اين مبحث ر.ك. هاوارد زين، تاريخ مردم امريكا).

استثمار بي براي سياه يا سفيد، زنـان، مـردان و حتـا -رحمانه كارگران  سوداگران نوين،

هـاي سـودآور بـوده اسـت. ايـن سـردمداران همواره يكي از روش -تا اين اواخر كودكان

هـاي آشـكار و پنهـان زمـين در توليـد زودي به فوايد علم و فنĤوري براي تبديل ثـروت  به

آفرين، با عنوان كـارگران ها به پرورش جوانانِ دانش ردند. آنكاالهايي با ارزش افزوده پي ب

ها و مراكز آموزشي متعـدد سـاختند و بـه گـردآوري آينده پرداختند. دانشگاه "سفيد يقه "

هاي بزرگ پرداختند (براي نمونه، در كتابخانه ملـي ها در كتابخانه انواع دانش و انواع كتاب

هـا ميليـون ميليون جلد كتـاب و ده  30حاضر بيش از  در حال Library of Congressها  آن

كـه تنهـا نـوع -مجالت علمي و اسناد تاريخي ديگر گردآوري شده) تا دستيابي بـه دانـش

  تر انجام پذيرد. آسان -كاربردي آن براي آنان اهميت دارد

  آنان هوشمندانه (برخالف عالمان عارف مسلك ما) بزودي دريافتند، كه

  قدرت! =ثروت =ده ارزش افزو =دانش 

هـاي موجـود، مغزهـاي بـالقوه آفريننـده را از ديگـر بنابراين، گذشته از گـرد آوري دانـش

كشورهاي جهان نيز جذب كردند. افراد تيزهوش و با استعداد را، با انواع ترفندهاي مالي و 

بـود كنند. نياز ديگر ايشان سرمايه معنوي، به مهاجرت به امريكا ترغيب كرده و همچنان مي
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كه بايد از كشورهايي تأمين شود كه هنوز با رسـوم كهنـه خـود در جـدال بودنـد و طبعـاً

  برد. كردند كه در امنيت كامل بسر مي سرمايه خود را به كشوري منتقل مي

از آنجا كه انباشت سرمايه و گردش آزاد آن همواره به وجود امنيت و توان دفاع از آن نيـاز

آور و در صـورت لـزوم افزارهاي هـراس  آمريكايي، در توليد سختدارد، سردمداران هوشمند 

هـاي نـوين و گذاري كردند و در دو جنگ جهاني، كارآيي اين سـالح  ها، سرمايه كارگيري آن به

جهـاني بـه روي خـود، يداشـتن بازارهـا ها، براي باز نگه توان و عزم خود را در استفاده از آن

هاي اروپاي پس از دو جنگ جهـاني، شته از آن، در ويرانيآشكارا به رخ جهانيان كشاندند. گذ

هـاي آساني موفق شدند، ديگر استعدادهاي بالقوه كشور خود را براي توليد و انباشـت ارزش  به

نمايش سرمايه دستيابي افرادي چون راكفلر يا  ي ركانهيداران جهان بگذارند. نمايش ز افزوده، به

زمان، ترسيم خطر  اي و هم هاي افسانه ز طبقات پايين) به ثروتاكنون بيل گيتز (زماني برخاسته ا

كمونيسم، بخشي از تبليغات مؤثر آنان در جهت دوقطبي كردن جهان (خوب يا بد مطلق) بـود،

  نظير آنان انجاميد. كه به جلب هواخواهان بسياري به نظام حكومتي و رفاه بي

گونه شگردها، اقليتـي از امريكاييـان سـاليان سـال در مسـابقه بصـيرت و كارگيري اين با به

طرفداري از معنويت در اذهان جهانيان، در جايگاه منجي بشريت جلوه كردنـد و بـا شـعارهاي

ورشــان را عمــالً كعبـه آمــال دنيــا كردنـد. ايــن گونــهآزادي، حقـوق بشــر و دموكراسـي، كش

بسياري  نه تنها سبب انتقال بيشترين سرمايه ها، فريبندگي هاي دنياي قديم بدين كشور شد، بلكه

از جوانان تعليم يافته جهان نيز، به بهانه فراگرفتن هر چه بيشتر دانـش و فنـاوري و اسـتفاده از

شوند، تا عمـالً در خـدمت انه آن ديار شدند و هنوز هم ميهاي ذاتي خود، مشتاقانه رو توانايي

  ).8(براي تفصيل بيشتر رك. به فصل اي معدود، اما توانا قرار گيرند  خواري عده جهان

هاي آشكار و نهان سردمداران اين كشور براي بشريت اين بوده  ترين نتيجه سياست مهم

هـا و تخليـه بارهـاي سـياري از سـنتهاي مردم در مغرب زمين، با كنار گذاشتن ب كه توده

كـارگيري تمـامي اسـتعدادهاي هاي گذشته، در افزايش دانش و آگـاهي و بـه اضافي هزاره

  كوشيدند. -تر خردگرايي است كه از همه مهم -انساني

گذاري كشور نـوين امريكـا و بـه قـدرت رسـيدن مهـاجران سـفيد ديديم كه پس از پايه
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در جهت سـهيم نمـودن هرچـه مـوثرتر افـراد آگـاه و پوست، روند اصلي حركت آن جامعه

توان تصـور كـرد كـه اي كه امروز نمي گونه هاي علمي بود، به توانمند در كشف و كاربرد يافته

روزي اين حركت رو به جلو، متوقف يا از شتاب آن كاسته شود. گويي حاكميت خردگرايـي

رسيده كه در گذشته، ايسـتا و منفعـلبه باالترين حد خود براي سود رساني و مهار نيروهايي 

باقي مانده بودند. اين سياست اكنون چنان در جهت باال بردن هرچـه بيشـتر ارزش افـزوده و

شتابد كه گويي خود، بخشـي از قـوانين گريزناپـذير مي - خوب يا بد - ازدياد ثروت و قدرت

پوسـتان كـه ماننـد سـرخ - هاي كوچك يا بزرگ  طبيعت شده است. نتيجه آن است كه ملت

داشتن آداب و سنن، گاه تحسين بر انگيز، خود ماندند، يا نابود شدند يـا در آسـتانه پايبند نگه

اند. از آنجا كه سرخ پوستان نشان دادند كه چندان مناسب بردگـي نيسـتند، تـن بـه آن نابودي

  داشتند.ها را از ميان بر دهند، سپيد پوستان مهاجر امريكا تا جايي كه توانستند آن نمي

وري از بردگان نگون بخت، از ديدگاه سپيد پوسـتان، هاي بهره درست هنگامي كه شيوه

هاي داخلي، گـويي ديگر سودآور نبود، ناگهان با بوق وكرنا و حتي با به راه انداختن جنگ

طـوركلي داري رسمي را به هاي اخالق مسيحيت را كشف كرده بودند، برده تازه تمامي جنبه

هـا بـا سـياهان نيمـه آزاد، بسـان جهان غير انساني اعالم كردند. اما تـا مـدت و در سراسر

انداختند  هايي واهي به زندان مي ها را به بهانه كردند. آن مخلوقات ناقص پروردگار رفتار مي

  سوزاندند. آويختند يا زنده زنده در آتش مي هرگونه محاكمه، در مالء عام، به دار مي يا بي

پس از آن آزادسازي نمـادين، در جنـگ دوم جهـاني، سـياهان را در تا حدود يك سده

هـا تنهـا هنگـام جنـگ، داشتند. آن هايي جدا از سربازان سفيد نگه مي ارتش خود در گُردان

شدند... با شگفتي بسيار، اكنـون نيـز همگـان شدن با سفيدپوستان يكسان مي كشتن و كشته

لبته مسيحي شده، در جهت حفظ منافع و افـزايشهاي ناگهان عابد و ا شاهديم كه اين گربه

سياه عوام عنـوان شـد، بـه پوستان را، كه تا اندكي پيش برده پنداشته مي فريبي، يكي از همين

تر  ي تيره رنگ رياست جمهور خود بر گزيده و صالح خود را در اين ديدند تا او و خانواده

  اورا در كاخ سفيد مقدس خود بپذيرند.

ي كه تا اينجا آورديم، نخستين، گوياي فروريزي كامل قومي بود كـه حتـيدر چهار مثال
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پس از تسلط پهلوانان آنان بر تقريباً تمامي منابع شناخته شده آنروز، راهي فراتر از آنچه كه 

به آن عادت يافته بودند نجستند يا نيافتند. در دومي، حكايت از قوم كوچكي اسـت كـه در

پراكندگي در سراسر جهان، گاه تا دم مرگ و نابودي، سر سختانه  بيش از دوهزاره، با وجود

هـا، پايبنـدي كهن خود پايبند ماندند، امـا در ميـان همـه ايـن سـختي يبه برخي از باورها

وري از آن نبوده است. راهـي فرهنگي آنان، سدي در راه مشاهده طبيعت و پندگيري و بهره

از زندگي روزمره بوده و در آن انتقاد و اعتراض به كه الزمه آن، جداسازي رابطه آن دنيايي 

اي بود از قوم نه آنچنان  اند. سومين مثال، نمونه گذشته، هميشه بخشي الينفك بوده يباورها

  تر كه با تكيه بر خالقيت فطري مردم خود، توانست  بزرگ

  
  پناه؛ تصاويري از كشتار بدون محاكمه در امريكا ، از كتاب بي6- 1تصوير 

: Without Sanctuary: Lynching Photograpy in America 

)http://www.americanlynching.com/pic23.htm( 

براي چند سده يكه تاز جهان شود و مورد چهارم، ادامه همـان داسـتان در يـك منطقـه

بـا -جغرافيايي ديگر بود؛ راهي كه هنوز هم ادامه دارد و بر پايه خرد ورزي مهاجران خـود 

  ه باوري كه همراه خود آوردند، به شرط آن كه در مسير سود آوري باشد.هر گون

نكته قابل تأمل در صفحات باقي مانده اين فصل اين است كه در مقابل اين نيروي آزاد 

شده انساني، هر روز از نو خالق، ديگر اقوام كره زمين چه راهي، جز تن دادن به آنچه كـه
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  در اختيار دارند؟ بر سر بوميان سرزمين امريكا آمد،

ها براي حفظ رسوم و عادات كهن خود، انگار چشمان خود را بسـته، دانيم كه ژاپني مي

هـا بسـتند و نـه تنهـا از ورود انـواع هاي كشورشان را به مدت دو قرن بر خـارجي  دروازه

بلكـه از ورود هـر فكـري -هـاي فريبنـده نمادي از جاذبـه  -"اي هاي رنگارنگ شيشه تيله"

هاي الزم را نداشتند، در  جلوگيري كردند. البته سرانجام، به سبب آنكه ناوگان و توپنوين، 

ظاهر تسليم و ناگزير شدند درهاي كشورشان را بگشايند. اما آنـان اين كار ناكام ماندند و به

هاي غرب پرداختند. امـا ديـديم بهتـرين برداري از تمامي دانسته زيركانه و پنهاني، به نسخه

افزارهاي غربي وارداتي يا كپـي بـرداري شـده، نيز كافي نبودند، زيرا تمامي سخت ها نسخه

هاي كهـنِ ماندند. گردانندگان كشور، همان راه و رسم هميشه حداكثر عين اصل آن باقي مي

كردند. نظارت و رهبري نبوغ ذاتي انساني، همچنان در  فرماندهي بر مردم خود را اعمال مي

هـاي مقبـول و شـناخته شـده آمـر و ي ماند. هر گونه انحراف از راهرأس هرمي متمركز باق

مأمور و هر گونه آزمون و خطاي فردي كه الزمه هر نوآوري و رقابت واقعي با غرب بـود،

شد. بدين ترتيب، اگرچه سر انجام و ناگزير، درهاي ورود  از ديدگاه آنان، سركشي تلقي مي

وآوري و خالقيت انساني براي مردم ژاپن همچنان كاال را گشودند، اما درهاي پرسشگري، ن

نظيـر مـردم خـود، بـزودي همـه هـا كـه بـا كوشـش بـي بسته نگـه داشـته شـده بـود. آن

افزارهاي موجود رقيب، مانند ناو، هواپيما و بمب را سر انجام در اختيار داشتند، امـا سخت

، درك اهميت انرژي نهفته براي نمونه -با نبودن فضاي الزم براي بروز نبوغ و ابتكار فردي

يك بـار ديگـر، نـاگزير بـه -اتم كه تازه، در بيرون از محيط خود، كشف شده بود در هسته

  اي سنگين و مجبور به تسليم شدند. پرداخت هزينه

مردمي قرن گذشته در كشورهاي ديگر، مانند روسيه و چـين، كـه رهبرانِ انقالبي و گاه

آزادسازي و كاربرد نبوغ مردم خود غفلت كرده بودنـدها در  هريك به روشي متفاوت، قرن

نيز، با نيت رسيدن و پيشي گرفتن از غرب، با بسيج پادگاني نيـروي عظـيم فيزيكـي افـراد

هـايي هنگفـت، ملـت ها و با پرداخت هزينه ها و آرزوهاي توده انساني و با توسل به آرمان

هاي نهفته  زش نهادن به توان خالقيتخود را بدون امكان ابراز هر گونه اعتراض و بدون ار
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  اي، جز گمراهي نداشت. هايي كشاندند كه نتيجه بست ها را به بن در يكايك افراد، آن

تر بدان اشـاره شـد، پشـتيباني دانيم، امريكا توانست با ابزاري كه پيش گونه كه مي همان

ست آورد و آن غول را د كرد به معرفي مي "غول كمونيسم"اكثر جهانيان را بر عليه آنچه كه 

در طي جنگي، به اصطالح، سرد شكست دهد تا خود، يكه تاز جهان شود. ديديم كه آنـان

پروايي تمام، آغاز نظم نوين جهاني و سرآغاز يك قرن  پايان اين جنگ را، با گستاخي و بي

ز بايد دانستند كه براي تداوم اين يكه تازي ني كه مي جديد امريكايي معرفي نمودند، حال آن

با تدبير، بهايي پرداخت شود.   همچنان و

اكنون براي برخي از نظريه پردازان جديد امريكايي، مانند ساموئل هانتيگتون و..،  برخورد 

ور انديشـيدفوكويامـا، ي نمايد؛ يا بـه گفتـه ها و بازسازي نظم نوين جهاني، ناگزير مي تمدن

گمـان با اما و اگرهايي همـراه اسـت. امـا بـي [تحول] تاريخ ناگزير، اگرچه هنوز انيديگر، پا

اروپايي آن خواهد بود. سر  ، مانند نوع امريكايي/"هاي ليبرال دموكراسي"پيروزي نهايي از آن 

انجام، گروه ديگري كه خود را اورينتاليست، يا متخصص تـاريخ و فرهنـگ اسـالم در خـاور

ي/ امريكايي، برآنند كه آتـش اصـلي ايـنمانند برنارد لوئيس مشهور اسرائيل - خوانند ميانه مي

انـد ها، در طول تاريخ ثابت كرده برخورد نهايي را مسلماناني خواهند افروخت، كه به گمان آن

كه در برابر تحوالت علمي مقاومت كرده، ادامه رستاخيز و حيـات معنـوي خـود را، تنهـا در

  بينند. ر اسالم ميخوش صد ي هفتم ميالدي، يعني دوران گذشته ي بازگشت به سده

گونـه تصـورات نيسـت؛ در اين بخش قصد ما تحليل يا اثبات درستي و نادرسـتي ايـن

گونه كه گفته شد، واقعييت آن است كه مغـرب زمـين پـس از بيـداري و پشـت سـر همان

گذاشتن دوران تاريك خفتگـي، اكنـون حـدود پانصـد سـال اسـت كـه بـا روي كـرد بـه

افزاري  هاي سخت گسترش دانش، با استفاده از انواع داده يابي و پرسشگري، در مسير دست

پـروا در حـال افزاري خلقت، با هدف برداشت بيشترين سـود، شـتابان و بـي طبيعت يا نرم

  حركت و پويايي است.

با توجه به گردآمدن اين سوداگران و خادمان سفيد يقه آنان، در اياالت متحده امريكا و 

)، اگـر نگـوييم2001رخداد مشهور يـازده سـپتامبر (سـال راًظاهوابسته ديگر،  چند كشور
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اي آسـماني بـود. پـس از ايـن رويـداد، امريكـا توانسـت ريزي شده، دست كم هديه برنامه

گرايي نامعقول را به دنيا معرفي كند. اسالمي  پيرورمندانه، دشمن جديد بشريت، يعني اسالم

هاي علمي و منطقي بيزارو در فراينـد ز نگرشكه به باور اين گروه، همواره نشان داده، كه ا

كنون بنا بر اين اها، در جهت نيكي و بدي، خودخواسته عقب مانده است.  استفاده از دانسته

 "موفـق "ديدگاه، اين درماندگان و واماندگان، از سر ناچاري بـه بـرهم زدن نظـم و تمـدنِ

آورده، بـا هـدف قـرار موجود جهان و توقف حركت شتابان كاروان پيشرفت بشريت روي

هـا، گناهان درآسمان خـراش  دادن نظم زندگي و آسايش مردمي پويا، به تخريب و مرگ بي

اند. مبلغان اين فرضيه، موفـق شـدند تـا ها، دست يازيده ها و خيابان هاي قطار، هتل ايستگاه

ه تمـامياي از اعالم جنگي نـا متقـارن و شـيطاني، عليـ اين رويداد را نزد مردم خود، نشانه

  مظاهر تمدن موفق غرب معرفي كنند.

 ي پرداز سده اي نوظهور نيست. پيش از اين، فريدريش نيچه نظريه درغرب چنين انديشه

  ، نسبت به آن هشدار داده بود:"خالقاتبارشناسي "نوزدهم آلماني، در كتاب خود 

روحشـان به اين مضمون، كه اين تنها ضـعيفان، ناتوانـان، استثمارشـدگان، كسـاني كـه

شكسته شده است هستند كه خطر اصـلي بـراي زنـدگي انسـان قـوي و متمـدن را ايجـاد

د كـه كينـهنباشـ  هـا مـي . اين از نعمات زندگي محروم ماندهوحش اتيكنند، نه لزوماً ح مي

گيري را پيش گرفته، در اجتماعات زهرپاشي كرده و برعليـه افـراد سـالم و توزانه راه انتقام

ها ايجـاد آورند. حتا ديدار افراد موفق، دراين زجر كشيده و توطئه روي مي پيروز به دسيسه

  ),Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral 863كند (ص.  تنفر مي

بعيد است معني اين جمالت خطاب به طبقه مرفه جامعه آلمان آن دوران، در قـرن بيسـتم

  برابر خطر بلشويسم، آنرا موقتاً نا شنيده گرفتند! گاه فراموش شده باشد؛ تنها در د آنان هيچزن

گونـه با داليل و شواهد متعدد تاريخي، بايد گفت كه دست كم ما مسلمانان ايراني، در اين

توانستيم داشته باشيم. زيـرا كـه خواستيم و نه مي ها هيچگاه سهمي نداشتيم؛ نه مي گذاري بمب

قديم، به تـوجهي بـه گذشـته و دينه شده، مـا راه و رسـم بـياي سنتي و نها گونه از روزگاران

هـا، كنجكـاوي، پرسـش و گونه ماجراجويي ايم. الزمه اين خيالي نسبت به آينده را برگزيده بي
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گـاه بخشـي از بيني و دورانديشي نسبت بـه آينـده اسـت كـه هـيچ ها، پيش گيري از آن نتيجه

الوه بر ايـن، بايـد يـادآور شـد كـههاي رايج و مورد پسند عامه مردم ما نبوده است (ع سنت

كننـد و اگـر ميليون ايراني، مدافعان سرسخت امريكا، در آن كشور زندگي مي 3تا  2اكنون  هم

دوستان ايراني روبـرو هاي خود را اندكي بازتر كند، با هجوم بسيار بيشتر امريكا امريكا دروازه

خصـوص ايرانيـان مسـلمان، ، بـه رسد كه معرفـي مسـلمانان خواهد شد). بنابراين، به نظر مي

روي و تكامـل سـلطه آمريكـا عنوان دشمن اصلي تمدن غرب، تنها شگردي تازه براي پيش به

  رود. بر انواع منابع جهاني است، منابعي كه با شتاب رو به كاهش مي

اروپـا يـا بـه مي طـوركلي بـراي غـرب، بـا دانيم كه آخرين خطر واقعي مسلمانان براي

شـانزدهم و در ي هاي شـهر ويـن، در آغـاز سـده ني در بيرون از دروازهشكست سپاه عثما

دهند كه مسلمانان  آستانه بيداري اروپاييان، از ميان رفت. پس از آن، تمامي شواهد نشان مي

علمي جديدي كـه در كشـورهاي ديگـر-هاي بنيادين فرهنگي از درك و دريافت دگرگوني

ها، با عزم و  سلط بر اقوام ديگر و غرامت ستاندن از آنآغاز شد، بازماندند. اگر تا آن زمان ت

هاي ساده دستي ممكن بود، از آن پس، موفقيت در هر جنگـي، بـه جسارت فردي و سالح

  هاي مدرن بستگي داشت. هاي جمعي و انواع سالح كاربرد نتايج خالقيت

ي آنـاندر صفحات بعد خواهيم ديد كه در راهي كه مسلمانان بر گزيدند، سـقوط نهـاي

هاي متعدد نشان خواهيم داد كه نياكان ما (چه  تدريج و با مثال به نيناگزير بوده است. همچن

مهاجران نخستيني كه در ايران زمين ساكن شدند و چه بعدها، نياكان تازه مسلمان شده مـا)

  گرفتن از آن را نداشتند. اي جدي به تاريخ و عبرت از دير باز هيچ عالقه

تـوان بـا شكسـت شـود. مـي مونه، به چند مورد از اين خصلت اشاره مـي اكنون براي ن

خاندان هخامنشي از اسكندر مقدوني و مشتي سربازان غارتگر او آغاز كرد و پرسيد كه آيـا

هاي زندگي خـود بـازبيني كـرده، هـيچ گـاه از خـود مردم بازمانده از آن هجوم، در روش

چـه شـد كـه مهاجمـان توانسـتند آن همـه پرسيدند كه چرا آن چنان شكستي خوردند؟ يا

از دو قرن از ملت گنجينه هاي همسـايه سـتانده هايي را كه خاندان هخامنشي در طول بيش

هاي پاسارگاد، شوش و اكباتان انباشته بودند، به آساني بربايند و  بودند و در مجموعه خزانه
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سال قبل آريايي نيز به آساني موفق شوند سراسر ايران زمين را به همانگونه كه ها آنـرا چند

  يافته بودند بر گردانند؟

ـ بـر گز "شد اگر آن پادشاهانِ، همـه بـه گمـان خـود پرسيدند چه مي شايد بايد مي  "ي دهي

هاي خود را براي آباداني و رفـاه گمان كاردان، بخشي از طال و جواهرات گنجينه اهورمزدا و بي

كردنـد؟ ايـن پارسـيان، از دوران هزينـه مـي مردم پارس يا سراسر قلمروي فرمـانروايي خـود

هخامنشي تا ساسانيان، به مناطق و كشـورهايي دسـت يافتنـد يـا در تمـاس بودنـد كـه داراي

ها،  تر حكومتي و زندگي اجتماعي بودند. برخي از اين حكومت هاي متفاوت، گاه پيشرفته روش

ي، نه تنها در جهت سـرگرمي يـانه تنها براي بزرگداشت خود، بلكه هوشمندانه و با آينده نگر

رفاه مردمان خود، بلكه براي حفظ يك پارچگي اجتماعي و مشروعيت خود تأسيسات عمومي 

اي هستند از آنچه يونانيان و بعدها روميـان دور انـديش، هاي زير نمونه كردند. عكس ايجاد مي

تحـتهايي دور از مقر پايتخت، براي سرگرمي و تفـريح، رفـاه و سـ حتا در مكان المت مـردم

بينـيم. و ديگـري، اي ديگر را در شهر عمان، در كشور اردن مي سلطه خود ساخته بودند. نمونه

  بسيار شبيه آنچه كه در شهر رم كنوني هنوز پا برجاست، در تونس موجود است.

هاي مردمي در همسايگي امپراتـوري هـر سـه خانـدان گونه سازه با توجه به وجود اين

باستان، پرسش اصلي اين است كه چرا نه پادشاهان ايران بـه سـاختن چنـينسلطنتي ايران 

فرهنگي براي شهروندان خود مبادرت كردنـد و نـه شـهروندان ايرانـي از -بناهاي تفريحي

چنين جاهاي تفريحي براي آنان نيز بنا كنند؟ آيا نياكان مـا فرمانروايان خود خواستند تا اين

يگر كشورها خبـر نداشـتند، يـا نيـازي بـراي فـراهم آوردنهايي در د از وجود چنين مكان

كردنـد؟ درواقـع چـرا فرودسـتان جامعـه، گونه تفريحات براي مردم خود احساس نمي اين

هـاي بدون برخورداري از بخشي از غنايمي كه در دست فرمانروايان بود، همچنان از فرمان

  كردند؟ آنان اطاعت مي
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اقع در شهر افسوس در تركيه امروزي (چپ) و آمفي تأتر رومي در شهر ، آمفي تأتر يوناني و7- 1تصوير 

  امان اردن (راست)

هاي هخامنشي و ساساني نيز چنين مراكزي براي مردم خـود سـاخته شايد اگر حكومت

بودند، هنگام هجوم سپاه دشمناني مانند اسكندر مقدوني و بعدها اعراب، مـردم ايـران نيـز

داشتن شهرهاي خويش با دل و جـان براي نگه -يونان ير شهرهاو ديگ -همانند مردم آتن

هـاي محقّـر و گلـين بودنـد، هجـوم خاستند؛ اما مردمي كه تنها مالـك خانـه به دفاع بر مي

ديدند كـه هايي مي هاي شاهنشاهي و غارت گنجينه لشكريان بيگانه را تنها خطري براي كاخ

دانيم كه هيچ يك از شاهان ايران افرادي  مي خوبي خود در آن هيچ سهمي نداشتند. اكنون به

شدند نيـز نسـبت بـه تمـامي آن دورانديش نبودند و مردمي كه همواره به هيچ انگاشته مي

نگريستند يا دست كم راهـي جـز رضـا و تسـليم در برابـر خـود تفاوتي مي رويدادها با بي

وايـان كنـوني و مهاجمـانديدند. احتماالً تجربه به آنان آموختـه بـود كـه ميـان فرمانر نمي

  اي كه در آينده فرمانرواي آنان خواهند شد، تفاوتي چندان و جود ندارد! بيگانه
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، نماي بازسازي شده از ميدان مسابقه 9- 1تصوير  (كولوسئوم) در الجم، تونس ي، تأترروم8- 1تصوير 

 راني، سيركوس ماكسيموس، در شهر رم ارابه

پارسي نژاد توسط اسـكندر مقـدوني، نـه تنهـا در ذهـن فروپاشي امپراتوري هخامنشي

هاي بعدي به رويدادي  اي شمرده نشد، بلكه شگفت كه در ذهن نسل تاريخي ايرانيان فاجعه

آنقدر عادي تبديل شد تا اندك اندك همين اسكندر هنوز بـه چشـم يـك شـاهزاده ايرانـي

سي، هـزار سـال بعـد از آنشاعر حماسه سراي ملي ما، فردو نيتر شود! بزرگ نگريسته مي

بيـت) از شـاهنامه، بـا شـيوايي 1930صفحه ( 100شوم، اين رويداد را در بيش از  ي واقعه

الرسل و الملوك) انتشارات اساطير،  سرايد و [شايد بر گرفته از كتاب تاريخ طبري، تاريخ مي

كيان معرفـي اي ايراني تبار و از نژاد ]، اسكندر را شاهزاده1362، 494-488، صص، 2جلد 

كند: بنا برآن، پدر اسكندر داراب شاه ايراني بوده است؛ بـدين معنـا كـه آخـرين جنـگ مي

سوز ايران و يونان، نزاعي داخلي بين دو بـرادر نـاتني (اسـكندر و دارا) جلـوه داده خانمان

شود كه براي بازپس گرفتن سهم آب و  ها مي شود. بدين ترتيب، اسكندر يكي از خودي مي

خود به ايران بازگشته است. و حتا فصلي را به زاري كردن حكيمان و ديگـر مردمـانخاك 

بر سپري شدن دوران اسكندر تخصيص داده است. اندوه مرگ او چنان بوده كه حتا بر سـر

  گيرد: محل خاكسپاري او ميان هواخواهان پارسي و رومي او جدال درمي
  

 رومـــــي و پارســـــي دو آواز شـــــد

 سـي بـود گفـت   هر آنكس كـه او پار 
  

ــس     ــابوت شــد يكــي ب  ســخنانش ز ت

ــد نهفـــت  ــدر نبايـ ــز ايـ ــه اورا جـ  كـ
 

  )78هنامه، جلد چهارم، موسسه خاور، ص. (شا 
  

كنـد، نظـامي در تاريخ نگاري ايرانيان، تنها فردوسي نيست كه از اسـكندر سـتايش مـي

رسـد كـه بيت به نام اسكندر نامه سروده است. به نظر مي 10500اي با  گنجوي نيز منظومه

اسكندر آن اندازه در ذهن تاريخي نياكان ما بزرگ شد كـه عـالوه بـر فردوسـي و نظـامي،

عنوان پادشاهي ايراني، جهانگير و پيـروز شاعران ديگري نيز با استفاده از شهرت اسكندر به

  .دنديهاي خود را اسكندر نامه نام يا حاكمي حكيم و فيلسوف، نوشته

  ). www..org.ir/shaved.asp?id=1308&avaid=3431(ر.ك.
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، در جايگاه يك پادشاه موفق ايرانـي، تـا امـروز بـراي نامگـذاري"اسكندر"در نتيجه،  

درپـي در هاي پي بينيم كه براي سده فرزندان ايران زمين، نامي محبوب باقي مانده است. مي

ايـن گونـه يـز هاي نياكان ما، نه تنها كينه و بددلي جايي نداشـته، بلكـه تـا امـروز ن اسطوره

  اند! ها، مورد پرسش جدي قرار نگرفته افسانه

هـا و نيـز انـواع تسـليم اين گونـه نپرسـيدن دراين مقدمه، جاي برشمردن موارد متعدد

ساله اين سرزمين در ميان مردم ما به صورت عادتي مزمن  2500ها كه در طول تاريخ  شدن

اي از  آن خواهيم پرداخت. مجموعهتر به علل  درآمده، نيست. در فصل چهارم اندكي مفصل

 هايي قرار داده كه از حدود پنج قرن پيش، رفتارها گونه باورها، ما را اكنون در برابر ملت اين

هاي  هايي از نوع ديگر در ميانشان پديد آمده است: كنجكاوي نسبت به تمامي جنبه و روش

ونه روش متفاوت، پرسـشتاريخ، طبيعت يا خلقت و علت پايبندي اين دو قوم به اين دوگ

  اصلي ما دراين كتاب است.

هدف ديگر اين نوشتار، بررسي اين نكته است كه چرا مـا مسـلمانان، كـه اكنـون يـك

دهيم، با دارا بودن فرهنگ و تاريخي كه سراسر توصـيه چهارم جمعيت جهان را تشكيل مي

ارد نشـدن بـه كشـفهـا و و  نيازي از مواهب دنيوي، پرهيز از لذت قناعت، تحمل رنج، بي

كم همواره گوشه چشمي بـه تصـوف و عرفـان و رازهاي بزرگ خلقت است؛ ما كه دست

ايـم، چگونـه اسـت كـه هواخواهي از آن داشته و به فاني بودن زندگي دنيوي اعتقاد داشته

امروز براي گذران زندگي معمول خود، اين چنين شيفته و تشنه تمامي دستاوردهاي غربيان 

  خواهيم؟ قرار، سهمي هر چقدر بزرگتر از آن را مي ن و بيشده و شتابا

همه چراها پاسخي درخور بيابيم، آيـا نبايـد نگـران حتا اگر نخواهيم يا نتوانيم براي اين

باشيم كه جوانانِ با عشق پرورده خود را، كه اكنون خواه ناخواه، با تمامي مظاهر غربي، كـه

شـوند، تنهـا بـراي مـدت كوتـاهي شده روبـرو مـي اي رايگان به سوي آنان سرازير گونه به

اي/ تاريخي خـود سـرگرم و هاي اغلب متناقض پهلوانان اسطوره خواهيم توانست با افسانه

  خوش نگه داريم؟ دل

هاي شاهان و پهلوانان گذشته، براي خـود شايد برخي از جوانان ما هنوز، با شنيدن افسانه
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دانند؛ اما چه بسا بـا آگـاهي از انـواع افتخار ايراني ميسازند و خود را با  هويتي غرورآميز مي

هاي نياكان خود و تضادهايي كه در زمينه تاريخ گذشته ما هنوز وجود دارد، ايرانيـت نابخردي

هايي كه همه محصول انديشه، توانايي  و مسلماني را رها كرده، در رويارويي با مجموعه دانش

دوگانه (بي هويتي!) و رفتارهايي ظاهر فريبانه شوند. و پشتكار غربيان است، داراي شخصيتي 

نـاگزير تـا شوند مي ها راهي كشورهاي غربي  از سوي ديگر، برخي از بهترين و تواناترين آن

  بسازند! - و از ديدگاه ما بيگانه - براي خود و نسل بعد از خود، هويتي تازه

مـيسرانجام در اين مقدمه، به نكاتي چند از مشاهدات مستقيم ن شـود كـه گارنـده اشـاره

بخشي در ايران و بخشـي - گمان خود همچنان ايراني باقي مانده، پس از گذراندن يك عمر به

زمان در پي كاويـدن در همواره در جستجوي راز عقب ماندگي ايرانيان، و هم - خارج از ايران

كـه . نگارنده، با آنها بوده است راز پيشرفت غربيان در بسياري از امور، از جمله انواع فناوري

داند كه ما ايرانيان از آغاز تولد، همواره محبوس يا دست  كند، اين را مي داني نمي ادعاي تاريخ

 - كم محصور در انواع بايدها و نبايدهايي هستيم كه ميراث گذشتگان ماست. با آن كه همه مـا 

زنـداني آداب و سـننشويم، امـا همچنـان از شير پر محبت مادرانمان تغذيه مي - بنا بر سنت

. نياكان كوچگر ما، از آنجا كه بايد هستيممنطق نياكان كوچگر خود نيز  دست و پاگير و گاه بي

شتافتند، بنـاگزير اطفـال خـود اي ديگر مي هاي خود پيوسته از يك نقطه به نقطه سوار بر اسب

و بـا خـود حمـلپيچيدنـد هـايي مـي ها يـا بقچـه در قنداق - همانند ديگر بار و بنه خود - را

كردند (رك فيلم قديمي كوچ، باال). شايد امروز كسي نداند كه قنداق در چه زمـاني پديـد مي

آمد يا اختراع شد، اما به احتمال بسيار اين وسيله از روزگاراني پـيش از مادهـا، هنگـامي كـه

سـل ايـنحـد اقـل تـا نكردند، رواج يافته و سپس نسل به نسل تا  ها به ايران كوچ مي آريايي

هاي كهن، بر نوزادان ما، كه يكي از نيازهاي اساسي آنـان بايـد عنوان يكي از سنت به نويسنده،

  آزادي حركت و دست و پا زدن باشد، تحميل شده است.

گمـان، شد و اين حصر، بـي ميها آغاز  قنداقانواع زندگي ما ايرانيان با محصور شدن در 

د. گذشته از آن، كودكـان ايراني/شـرقي در مراحـلشو در ناخودآگاه كودكان ما ماندگار مي

شـيطنت"شوند. جمالتـي ماننـد ها بايد و نبايد سنتي ديگر رو برو مي بعدي هنوز هم با ده
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به گوش همه ما آشناسـت؛ خالصـه، اطاعـت محـض از "نكن، وول نزن، نرو، سوأل نكن

نند. جالب است كه ك ترها بر كوچكترها تحميل مي بزرگ -درست يا نا درست -هرآنچه كه

  شود. دانند، لزوم اطاعت كودكان بيشتر مي معموالً هرچه بزرگترها كمتر مي

هـا، محاسـن حفـظ ها و لزوم اطاعـت كـردن سپس در دبستان، به تمامي اين ممنوعيت

هـاي خواهند بپذيرنـد كـه دانسـته شود و از كودكان مي كردن و نه انديشيدن نيز آموخته مي

خود همراه با فرو  غلط حفظ كردن مطالب، خودبه دانشمندي است! بي حفظي، عين دانايي و

اين محسـنات را، مـادر و پـدر، ي هاي كودكانه خواهد بود. همه خوردن بسياري از پرسش

عمه و خاله، عمو و دايي و همه آموزگاران ما، در دوران كودكي خودشان نيز از بزرگترهاي 

ها، باز مانده از نياكان كـوچگر، اگـر فرصـت نسلخود آموخته بودند. به سخني ديگر، همه 

ها را سينه به سينه، بي (يـا بـا انـدك) دخـل و يافتند، آن را مي "محسنات"اين  "يادگيري"

كردنـد، تـا سـرانجام هاي كهن به نسل بعد از خود منتقـل مـي تصرفي آگاهانه، مانند افسانه

سـالي، ما نيز، از كودكي تا بـزرگ صورت بخشي از باورها و عادات همگاني درآيد. نسل  به

با حفظ همين سنت اطاعت از بزرگترها (كه مورد عالقـه و احتـرام او بودنـد)، در خانـه و

  مدرسه با تمام وجود كوشيده است.

گونـه آكنـده از همـين - هاي رشـد  هنوز در سال - سرنوشت يا تصادف، گذار نگارنده را 

كه تازه اثرات جنگي خانمان سـوز را پشـت سـر - روزي در كشور آلمان باورها، به يك شبانه

در آن دنياي جديد ناگهان خود را تنها و بيگانه، با راه و رسمي ديگـر - گذاشته بود انداخت و

رو ديد. به گمان من، شعر زير (تو و دنيـا)، از شـاعري آلمـاني زبـان، برخاسـته از ميـان روبه

روحيه پوياي حاكم بر آن محيط اسـت كـهنمادي از  - گويا پدرش يك بنّا بوده - مردم ي توده

 - هاي ادبيات آلمـاني مـا حاصل چندين روز بحث در يكي ازكالس - تفسير آن را شايد بتوان 

  مختلف از راه و رسم پرورش جوانان شرق و غرب تصور كرد: ي وهيعنوان تفاوت دو ش به

  ها كران اقيانوس يا در اين پهنه بي

  بماني؟ خويشتن تنيدهخواهي در  قطره ناچيز، مي يا تو

  مرواريد نخواهي شد يك ينسان هرگزا
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  هرچند امواج و بادها، تو را تكان دهند.

  را بشكاف نه! نه! درون خود

  هايي كه پيرامون توست ها و لذت و درآميز با تمامي رنج

  آنگاه خواهي توانست در راه تعالي خويش گام برداري

  م برداريآنگاه خواهي توانست در راه تعالي خويش گا

  ور شدن در اين جهان بزرگ هراس مكن از غوطه

  يا از اين كه جانت رااز دست دهي

  اي بنوشي تنها هنگامي كه شهامت بورزي   گذرند جرعه هايي كه از كنارت مي از تمامي آب

  گذرد خودشناسي تو ز درون همين مخاطرات مي

  يابي به توان و نيرويي دست مي

  سازد ي پايدار ميكه تو را در برابر هر طوفان

  )Friedrich Hebbel 1813 -1863 اي آزاد از فريدريش هبِل، (ترجمه

هـاي خيـام را موسـيقي دلنـواز ربـاعي -حتا در زبان آلماني -آشكار است كه اين شعر

ظاهر مهرآميز پدر و مادرهاي ايراني به فرزندانشان نيست كه تنها  ندارد، يا همانند سخنان به

گونـه كـه معلـم شـود. بلكـه، آن هاي رشد آنان مي حركت جوانان در سالبازدارنده شور و 

گفت، انگيزه و ترغيبي است براي پويش، حركـت و جسـتجو؛ رويـارويي بـا ادبيات ما مي

ترهـا و هاي نو و نه صـرفاً تقليـد و اطاعـت از بـزرگ انواع رويدادها و گام برداشتن درراه

، گرچه در جاي پاي پيش كسوتان آلماني خودگام بـرگمان، معلم ادبيات ما نيز پيشينيان! بي

كوشيد تا در هر گام، خـود، انـدكي بـه پـيش رود. ملـت زد. او مي داشت. اما درجا نمي مي

هايي كه هنـوز مشـغول هاي ناشي از جنگ و در همان سال آلمان، با وجود آن همه مصيبت

هـا گـار كژمـدار نشـدند. آنانگيز آن شكست بزرگ بودند، هرگز تسليم روز زدودن آثار غم

نتيجـهاكنـون هاي نو را براي بهتر شدن بر گزينند. كوشيدند تا همچنان به پيش برانند و راه

 دانيم. آن را همه مي

كنار، در كدام يك از اشعار سعدي، حافظ، مولوي يا... قطعه شـعري را رباعيات خيام به
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  دنيوي ترغيب يا هدايت كند؟يابيم كه انسان را نه به سوي مرگ، كه به زندگي  مي

رود؛ نمونه ديگـر را در هاي غربي، بيشتر از اميد، حركت و زندگي سخن مي در سروده

 يابيم: هاي پابلو نرودا، شاعر معروف و معاصر مي هايي از سروده بخش

  كني  آرام آرام آغاز به مردن مي

  اگر كتابي نخواني

 خود شوي يها اگر برده عادتاي  اگر هميشه از راهي بروي كه همواره رفته

 تغيير باقي بمانند اگر روزهاي تو بي

*** 

 اگر از شور و حرارت، از احساسات سركش

 كنند هاي قلبت را تندتر مي دارند و تپش و از هرچه چشمانت را به درخشش وامي

 دوري جوئي

  اگر براي رسيدن به يقين، مخاطره نكني اگر نخواهي فراسوي روياهايت گام برداري

 اگر به خويشتن اجازه ندهي تا دست كم يك بار در سراسر زندگي

  ها حركت كني انديشي خالف مصلحت

*** 

 امروز مخاطره كن امروز كاري كن

  و نگذار آرام آرام بميري

  :خودمان مقايسه كنيد با مفهوم بيتي از سعدي بزرگ 

 چــو روزگــار نســازد ســتيزه نتــوان بــرد 
  

 زيضرورت است كه با روزگار در سـا   
 

  (باب هشتم گلستان)

                                                 
    با اين ادعا كه هيچ يك از شاعران ما شعري نسروده اند كه انسانرا به حركت پويايي رهنمون شود باه هيچ روي بـا آقـاي .

ان توافـق  دكتر يلپاني هم عقيده نيستم و در اين زمينه بار ها و باها بحث هاي متعددي با هم داشتيم، اما در يك نكته با ايشـ 

دارم و آن اينكه چو شاعران بزرگ و عارف مسلك ما بطور كلي براي زندگي اين جهاني اهميت چنداني قايل نيستند، طبعاً به 

كار و كوشش دنيوي نيز چندان رغبتي نشان نداده اند. از سويي ديگر آنان هرگز انسان را به مرگ و نيستي ترغيـب نميكننـد،   

زندگي نميدانند. در هر حال، خوانندگان خود ميتوانند به آثا شاعران نامبرده بـه ويـژه بـه گلسـتان و     بلكه اصوالً مرگ را پايان 

   بوستان سعدي و غزليات موالنا (كه سرشار از شور و عشق و زندگي است) مراجعه و خود داوري كنند. م.الف
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  او: 56يا از قزل 

 توفيقند، هـم صـالح و هـم طـالع     ي چارهيب

  جهدت نكند آزاد، اي صيد كه در بندي

  تقديرند، هم عارف و هم عامي ي درمانده  

 سودت نكند پرواز، اي مرغ كـه در دامـي  
 

بـود خود (به يها غربيان در سروده ن يـا در دامويژه اشعار آلماني) كمتر از تقـدير، دربنـد

هـاي اند. يعني از مفاهيمي كه در كتـاب  واختياريا تقابل پاكي و ناپاكي سخن گفته بودن، ازجبر

كهن ما ايرانيان همواره كلمه به كلمه، نقل شده يا سينه به سينه از نسلي به نسل بعـدي منتقـل

از ميـان، كمتر اثري هست. حتا در بحبوحه كمبودهاي دوران پس از جنـگ هاشـان،شوند يم

اي، هر چنـد در آن لحظـه هرگونه واهمه، تنها با اميد به آينده آن ملت افرادي برخاستند كه بي

هاي نيمه ويران، بـدون هـراس از نامعلوم (اما قابل بازسازي)، موفق شدند در همان آزمايشگاه

تي او را هاي حياتي را كه در بدن انسان لحظه به لحظه، سـالم  مثالً نجس بودن ادرار، هورمون

دانيم هـر گونـه تغييـر در ترشـح ايـن كنند و ما امروز مي كنند، استخراج و شناسايي تنظيم مي

اختاللي در كار كرد بدن انسان و عواقبي ناگوار مي هورمون   انجامد. ها، به

سان، آنان اطالعات بسيار ديگري مربوط بـه سـالمت بـدن انسـان را از طريـق همين به

(كه همه در فرهنگ غالب بر ما، نه تنها كثيف، بلكه نجس و تماس  آزمايش مدفوع يا خون

دانـيم كـه همگـي ايـن دست آوردند. اكنـون مـا نيـز مـي شود)، به ها حرام شمرده مي با آن

هـايي از شوند، حاوي اطالعـاتي مفيـد و نشـانه ما توليد مي "پاك"كه در بدن  "نجاسات"

هاست كه اكنون بـراي مـداوا يـا گونه آگاهي روند و همين شمار مي سالمت يا بيماري ما ب

  گيرد. پيشگيري از مرگ زودتر از هنگام انسان، مورد استفاده قرار مي

هـاي مختلفـي هاي مختلـف، جنبـه در گذشته، كراهت از تماس با نجاسات، در فرهنگ

 دانيم كه از روزگاران كهن و حتا تا همين اواخر، گـروه بزرگـي داشته است. براي نمونه مي

هـا را از سـهيم شـدن در هرگونـه پنداشـتند و آن  از افراد انساني را در هندوستان نجس مي

داشـتند. از آنچـه از برخـي فرايند پويندگي و سازندگي و حتا زندگي عادي روزانه باز مـي 

آيد، بعيد نيست كه در دوران ساسانيان، (يا حتا در دوران كوروش هخامنشي، كه  منابع برمي

يشگام طرح حقوق بشر بوده است) طبقات فرهيخته، زير دستان خود را كـم وبه تصور ما پ
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كردند و طبعاً مـانع رشـد فكـري و سـهيم دانسته، از تماس با آنان پرهيز مي بيش نجس مي

هـايي كـه در شدند. شايد هم بسياري از كراهت ها در شكل دادن محيط زندگي مي شدن آن

گونه رسوم بسيار قديم دارند. به هرحال، انـواع ر اينشمار عادات كنوني ما درآمده، ريشه د

بـردن بـه يـافتن بـه دانـش و پـي ها، ما را از دست نجاسات و ترديد در شناخت درست آن

ماهيت بسياري از رازهايي كه الزمه سالمت، رفاه و تكامل زندگي اسـت، بـاز داشـته و در

جتنـاب، زنـدگي فـردي وطول تاريخ، بجاي فرهنگ پرسش و جستجو، فرهنگ پرهيـز و ا 

  جمعي ما را شكل داده است.

هاي غربي سبب بهبود زندگي بشر شده، اين است كه  گواه ديگري بر اين ادعا كه دانش

ميليون نفر بود. چـه عـواملي سـبب 10هاي پي درپي، حدود  مثالً جمعيت ايران براي سده

ماني تنها نيم قرن از حدود شد تا طبق آمار رسمي طول عمر متوسط ما ايرانيان، در فاصله ز

  سال كنوني رسيد؟  71سال به حدود  40

)(http://www.indexmundi.com/iran/life_expectancy_at_birth.html  

يعني در يك دوران كوتاه پنجاه ساله، جمعيت كشور نسـبت بـه ايسـتايي تـاريخي آن،

عراي ه مـا، تمـامي زنـدگيش ي هيبرابر رشد داشته باشد؟ اگر طبق باور پا 7ناگهان بيش از 

تقدير يا سرنوشت ازلي است، چرا تقدير الهي صالح را در اين ديده كه تنها گروهي معدود 

از افراد انساني به دانشي دست يابند تا بتوانند مقدمات الزم را براي افزايش طـول زنـدگي

روشـند؟ آيـاانسان را فراهم آورند و سپس آن دانش را با قيمتي گزاف به مـا مسـلمانان بف

  داند؟! تر مي خداوند آن گروه از بندگان خود را مقّرب

در مثالي ديگر، يك دانشمند آلماني كه اوهم گويا به تقدير چندان ايمان نداشته و يـأس

هاي ويراني و كمبودهاي پـس از جنـگ، موفـق و نوميدي را كنار نهاده بود، در همان سال

يگر از ابزاري كه زندگي بشـر را اساسـاً تغييـر دادشد، راه و روش توليد پلي اتيلن، يكي د

هـاي آب رسـاني كشـاورزي و..... ها، ظروف، لولـه  (ن. ك. به موارد متعدد استفاده از كيسه

هـا بـود كـه انسـان پالستيكي امروزي ما)، كشف كند. با كمك از انواع همين گونه كشـف 

غلبه كـرده و كيفيـت زنـدگي را ويژه در سنين كودكي توانست بر علل انواع مرگ و مير، به
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  بهبود بخشد.

انگيـز ها، بر اساس دانش و فنـĤوري شـگفت گمان، زندگي امروز ما، از بسياري جنبه بي

هـاي دانشـگاهي، غرب استوار است. حتا رويكرد كجدار و مريز كنوني ما در زمينه پژوهش

ز دانـش و فنـاوريشود، بدون كمك گـرفتن ا  هاي كالني كه براي آن پرداخت مي با هزينه

ناممكن بود و هست. بنابراين،  باًيگيري) تقر ها، نشريات، .... ابزار پيچيده اندازه غرب (كتاب

شناخت راهكارهاي توليد دانش و فنĤوري، براي ما كه در عمـل، نـه بـاور، سـبك زنـدگي

اجتناب ناپذير است. كنوني را پذيرفته   ايم، امري

اي تازه و منتقدانه، با پيوند دادن مشاهدات  تا از زاويه گذشته از آن، نگارنده بر آن است

هاي مكتوب برخـي از متفكـران گذشـته و بـه اي از انديشه هاي امروزين با پاره و برداشت

تمامي آنچه كه ديدگاه، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ايران را در طول سه هزار سال شكل 

را اندكي بگشـايد. بـه هـر حـال، بـا رسـوخ درهم تنيده كور ي داده، بنگرد تا مگر اين گره

  نويسد: هاي صوفيانه در اذهان انديشمندان ما، طبق آنچه سيد جواد طباطبايي مي انديشه

هاي اقليم ادب فارسي رخـت واپسين صورت انديشيدن ايراني به سرزمين"

رو،  بر بست كه بدنبال زوال انديشه تاكنون نا مكشوف مانـده اسـت. از ايـن

ال انديشه ايران و كوشش براي ايضـاح منطـق آن يگانـه راهـيبحث در زو

ايـران خواهـد -شايد بتوان گفت نوزايش دوم -است كه به گستره نوزايش

  "انجاميد... كه اين دفتر جز درآمدي موقتي بر آن نيست

، نشر كوير، 1383(سيد جواد طباطبايي، زوال انديشه در ايران، ويراست جديد، 

  ).369ص. 

هايي از اين نوشتار، شايد براي برخي از خوانندگان ايـن تصـور پديـد بخش با خواندن

! به سخني "بريد يكي بر سر شاخ بن مي"آيد كه نگارنده، خود، مصداق شعر سعدي است: 

هـاي ديگر، از خود بپرسد چرا بايد كسي پهلوانان و انديشمندان گذشته و بسياري از جنبـه 

رحمانه مورد نقد قرار دهد؟! اما چنين نيست؛ من  بي فرهنگ درخشان ديرينه كشور خود را

نيز مانند ديگر هموطنان، از سهم بزرگي كه برخي از نياكان ما در ايجاد تحـول و پيشـرفت
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خوبي آگاهم. براي مثـال، ضـمن اينكـه از واقعييـت اند به هايي از تاريخ بشريت داشته جنبه

فرهنـ ويژگي كـنم، شـدت انتقـاد مـي گ آنهـا بـههاي كوچگري پارسيان نخستين و تـداوم

ازاهميت ابداع نخستين امپراتوري فرا ملي/قومي جهان، توسط خاندان هخامنشي آگـاهم و

كنم. نيز، هنگامي كه بر بلنـداي گسـترده و باشـكوه تخـت حتي تا حدودي بدان افتخار مي

از مانده از هاي ديگر، همه ب زده، به عظمت برخي سازه ام، يا همچنان شگفت جمشيد ايستاده

و  شـه يگونه است احساس من هنگامي كه بـه زيبـايي اند نگرم. همين روزگاران گذشته، مي

آرزوهاي واالي حقوق برابر افراد انسان (نسبت بـه زمـان خـود)، حـك شـده بـر منشـور

بني آدم اعضاي يـك ديگرنـد "نظير و بسيار زيباي  انديشم. يا شعر بي معروف كوروش مي

هـاي ديگـر اعضـاي حال برآنم تا از نتيجه زحمات و انديشه خوانم. با اين سعدي را مي "...

  ها را نيز يادآور شوم. آدم نيز غافل نمانم و ارزش آن بني

بـرم. امـا ها و موارد بسيار ديگر نيز كم و بيش آگاهم و لذت مـي  از شكوه و زيبايي اين

هاي سـعدي را از رم و مدحچه كنم كه از مدفون كردن عمدي آن منشور ارزشمند نيز با خب

ام و مانند بسياري  نيز خوانده -شريك راه و رسم هالكوخان مغول به بغداد  -سعدبن زنگي

رواي  هـم مـدح يـك شـاعر انديشـمند از يـك فرمـان از هموطنان، از هر گونه مدحي (آن

وجود آن انديشه رحم) به قدرتمند و بي ه هاي حكاكي شـد  شدت بيزارم. نيز، كوروش حتا با

دانـم. نياكـان هاي امروزين اياالت متحده)، را دشمن بشـريت مـي (درست همانند حكومت

خبر از محتواي منشور كوروش، كـه هنـوز كشـف نشـده بـود)، مردم آمريكا نيز (كامالً بي

بينـيم، دانيم و مي شعارهايي بسيار زيبا در باره حقوق بشر سرداده بودند، اما همچنان كه مي

هـا، تـو خـالي ن، از جمله براي سرخ پوستان و سياه پوستان همزمـان آن همه شعارهاي آنا

داشت به منابع و امكانـات اند! با شگفتي بسيار، هردو مانند هم، اين شعارها را با چشم بوده

اقوام همسايه سردادند و در سايه همين شعارها، به حقوق مسلم همسـايگان خـود تجـاوز

  دند!كردند و حتا به كشتار آنان دست ز

كم اشاره كنم كـه در طـول تـاريخ ديرپـاي ايـران كوشم تا نشان دهم يا دست اكنون مي

از يك گـل بهـار". به استناد ضرب المثل ندا زمين چه عواملي مانع پيشرفت اين ملت شده
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هـاي تـاريخي يـا علمـي، بوته  ، كوروش يا ديگر تكيها گل  تك ي گمان، همه ، بي"نميشه

دانم كه شايد كار مـن در ايـن راي ما بوستاني ماندگار فراهم بيĤورند. مياند ب هرگز نتوانسته

 -كتاب، اندكي بر خالف روش معمول است، اما به گفته آن نامزد رياست جمهوري افغـاني 

  :-ناشناس در ميان ما

شـوم، سپاسگرار كساني خواهم بود كه مرا به اشـتباهاتي كـه مرتكـب مـي"

  وتر پرويز دوازيان)جل (منبع، ر.ك. ".متوجه سازند
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  بخش دوم

   و گلچيني از واقعييات تاريخ

  در تقابل با پندارها فرهنگ،
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در آثار او (سعدي) مطالبي مطابق ذوق هرعـالي و دانـي و عـارف و عـامي

وجود دارد... نوشته او ذره جهانيست از مشرق زمين، همچون مناظر عالي و 

  بسيار پليد آن.

  ).215ريخ ادبيات ايران، از فردوسي تا سعدي، ص (ادوارد براون، تا

خوانند. او در مقدمه كتاب مفصل خود، علت نگارش كتـاب هرودوت را پدر تاريخ مي

دانسته است. ظاهراً از ديدگاه او،  "بربرها"هاي يونانيان با  را حفظ يادبود و بيان علت جنگ

هـا عالقگي آن ميدن نياكان ما، نه تنها بيهاي بربر نا اند. شايد يكي ازعلت ها بربر بوده پارس

هـايي از هـاي مـدنيت و جلـوه با وجود دارا بودن بسياري از نشـانه  -نگاري، بلكه به تاريخ

خود  يها شهيها نسبت به هرگونه نگارش درباره اند انگيز آن بيزاري شگفت -شكوه و جالل

گ باستاني، يكي از ظـواهرگمان براي اين مورخ بزر كشورشان بوده است. بي يدادهايو رو

ميهنـان اصلي مدنيت، توان كتابت و كاربري آن بوده است. شايد هرودوت نيزدر ميـان هـم

اي را كـه او كاشـت تـا امـروز خويش تا مدتها جانشيني امروز شناخته شده نيافت، اما دانه

ه پـس ازكه نزد ما، تا بـيش از يـك هـزار زاينده بوده و بسيار گسترش يافته است. حال آن

  نگاري او را سرمشق خود قرار نداد: هرودت نيز، كسي راه و رسم هر گونه تاريخ

هـاي دانيم كه تا قرن هاي متأخر ايران نيز مي نويسي در قرن از ديدگاه تاريخ"

نويسـي جديـد اروپـايي را اخـذ كردنـد پيش كـه ايرانيـان اسـلوب تـاريخ

دان  آگـاهي ملـي باشـد زبالـه هاي تاريخي [ايران] بيشتر از آنكه مكان نوشته
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هاي دبيران و منشيان درباري بود. شايد بتوان اين ارزيابي را به بخـش خرافه

نيز تعميم داد انديشه در ايران، ص. "بزرگي از جهان اسالم   ).359. (زوال

در صفحات آينده بدين نكته اشاره خواهد شد كه در تمامي آن دوران طوالني، آنچه مـا

هايي از پهلوانان اساطيري بود. نه تنها تاريخ نگاري چـون افسانه ي نهيه به سداشتيم نقل سين

، كـه بتوانـد سـريا هرودوت نداشتيم كه از وجود هيچ قهرمان واقعي، نه افسانه يا اسطوره

اي را براي نسل بعـد هاي مردم باشد نيز آگاه نبوديم. نياكان ما ظاهراً آينده مشقي براي توده

ها تنها پس از گذشـت يـك قـرن از اگزيستانسياليست واقعي!). آن ( بودنداز خود متصور ن

درسـتي اي از تاريخ استيالي اعراب، گونه نگاري را آغاز كردند. شايد شعر زير رودكي، بيان

  از شيوه رفتار و روش مردم ايران بوده است: نياموختن از گذشت روزگار!
  

 هركه ناموخت از گذشـت روزگـار  

ــود ــان ب ــا جه ــراز ت ــردم ف ــر م  از س

ــراز    ــردم ف ــر م ــود از س ــان ب ــا جه  ت

ــان   مردمـــان بخـــرد انـــدر هـــر زمـ

ــتند   گـــرد كردنـــد و گرامـــي داشـ

  دانش اندر دل چراغ روشن است

ــيچ   ــار  هـ ــيچ آموزگـ ــاموزد ز هـ  نـ

ــيچ ــار  هـ ــيچ آموزگـ ــاموزد ز هـ  نـ

ــي   ــش ب ــود از راز دان ــس نب ــاز ك  ني

ــان     ــه زب ــر گون ــه ه ــش را ب  راز دان

 تــا بــه ســنگ انــدر همــي بنگاشــتند

 ز همه بد بر تـن تـو جوشـن اسـت    و
  

  /)http://fa.wikipedia.org/wikiه.ش، 319 -236 (رودكي 

با گذشت بيش از يك هزاره، گويي هنوز هم گوش شنوايي در ايران پديد نيامده، زيـرا

  نالد: تحليلگر امروزي نيز از همين كاستي مي

ا پنجـه عقـل وهزاران سال بگذرد تا سايه موهوم فرّه شاهنشهي ر دي.. با." 

انديشه از فرق جباران زمان برگيرد. بايد هزاران سال بگذرد تـا آدميزادگـان

به ارزش وجودي خود پي برند... بايد هزاران سال بگـذرد و هـزاران هـزار

آزاده بيزار از بت پرستي فنا شوند تا فرزندان آدم از كرامت انساني خـود بـا

ي  يـدي، موجـودي سـراپا عقـدهخبر گردند و بـا اطـاعتي كوركورانـه و تقل

سـعيدي.. ("جويي را بر جان و مال و افكار خـود مسـلط نسـازند ...    سلطه

  ).109، ص. 1377سيرجاني، بيچاره اسفنديار، نشر پيكان، 
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  يك برادر مسلمان افغاني كنوني: ي يا از زبان ساده

ديگر بس است خاموشي و خواب، وقت آن است كه گام برداشـت بـراي"

 .سانيت و تصور ديگري كه انسان+ انسـان= دو انسـان بـاهم برابـرآزادي، ان

...نخست: اين كه نگاه به گذشته ابزاري است براي مديريت و برنامه ريـزي

ها؛ يا درك تاريخ بـراي ايـن كـه ها و عبرت از بدي آينده، استفاده از خوبي

ه توهين دوم: هدف نويسند .دوباره تاريخ را تكرار نكنيم، و تاريخ نو بسازيم

خاصـي نيسـت، بلكـه بـر مـأل كـردن ي لـه ييا تحقير خانواده يا قـوم يـا قب

محـدود ي هايي است كه بايد همـه بداننـد. بيـرون شـدن از حلقـه واقعييت

كـنم كـه اگـر اشـتباهي را ن براي همگان. يادآوري مـي دنخبگان و برمال ش

 ."دشوم سپاسگزار كساني خواهم بود كـه مـرا متوجـه آن سـازن مرتكب مي

رياسـت جمهـوري افغانسـتان، (برگرفته از مقاله جواد دروازيان، كانديـداي 

  .)، رقيب حامد كرزاي1388سال 

 http://www.darwazian.blogfa.com/8805.aspx.  

ها را در تاريخ كشور خود يا در تاريخ جهان خوانده و از آنجـا شايد آقاي دروازيان اين

كوشيده با عبرت گـرفتن از تـاريخ، اوضـاع شود مي خواسته رئيس جمهور افغانستان كه مي

تر، تنها در پـي كسـب قـدرت اسفناك كشورش را اندكي سامان دهد، شايد هم خيلي ساده

  بوده است:

از تاريخ پند بايد گرفت. ولي با كمـال گويند تاريخ عبرت آموز است و مي"

آموزنـد،ها كه الزم است از تاريخ پند گيرنـد و عبـرت تأسف بايد گفت آن

پندارند. اگر هم بخوانند،  خوانند، زيرا خود را تاريخ ساز مي هرگز تاريخ نمي

بيش از آن كه متنبه از كردار زشت گذشـتگان شـوند؛ اسـير جاذبـه قـدرت

كنند رمـز آن قـدرت را فـرا چنـگ آورنـد. گردند و سعي مي مطلقه آنان مي

اي در انبان خويش  توشهعنوان ره  خوانند تا تجربيات شرارت بار آن را به مي

(نقل از منصور ثروت، در پيشـگفتار كتـاب تـاريخ جهانگشـاي "داشته باشند

  ).11، ص. 1387جويني، انتشارات اميركبير، 
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الدين خوارزمشاه، اندكي تـاريخ چندان مشخص نيست كه اگر براي مثال، سلطان جالل

هـاي پهلوانانـه صرف يكه تازي راني خود را خوانده بود، آيا بازهم تمام آن يازده سال حكم

كرد يا نـه؟ او پـس از مـرگ پـدرش، هنگـام مبـارزه بـا در سراسر آسياي ميانه و غربي مي

پهلواني ديگر، كم و بيش مانند خودش، از خوارزم سرانجام به هندوستان، تا پاي ديوارهاي 

ني در آنجـاگردد و پس از غنيمت ستا رسد. از آنجا به سوي دره سند باز مي شهر دهلي مي

كنـد و تجديد قوا، سربازان مزدور خود را بسوي غرب راهي كرمان و اصفهان و عراق مـي 

تاختنـد وهمـه چيـز را ويـران (درست درآن هنگامي كه مغوالن در جايي ديگر از ايران مي

راند تا اهالي آنجا را به دين اسـالم درآورد يـا بـه ديـار كردند). از آنجا تا گرجستان مي مي

خوانيم كـه او همـين راه دوم را برگزيـد. وي سـپس بـا شـنيدن خبـري ي بفرستد؛ مينيست

رساند، تا بـاز هـم در پـي هـدفي بـراي مـا روزه به كرمان مي ناگوار، خود را از آنجا هفده

كم و كاست براي ما نقل كـرده نامعلوم به آذربايجان بازگردد. اگر راوي داستان واقعه را بي

ن پهلوان تاريخ ما، در سـر راه ايـن حركـت پيوسـته و نـاآرام خـود،باشد، معلوم نيست اي

هزار افـراد انسـاني را، از دشـمن و دوسـت بـه احتماالً به سوي طال، زن و قدرت، چند ده

گناه را دو شقه يا هفت شقه نموده است؟ نيز قابل شمارش  كشتن داده و چه تعداد افراد بي

هاي موقت نموده است، زيرا هـر دوشيزگان استفاده نيست كه در اين راه دراز، از چه تعداد

كـرده عنوان نشاني از بندگي، دختر خود را تسليم او مـي  شده، گويا به خاني كه تسليم او مي

است. سرانجام معلوم نيست آيا اين شاه، ايراني يا انيراني، از ديد گاه مردمي كه بـر سـر راه

عـام كـرد)، چـه انـدازه متمـدنگرفتند (مانند گرجياني كه او آ او قرار مي تـر و نهـا را قتـل

تر از مغوالن مخرب بعدي بوده اسـت؟ اصـوالً در تـاريخ نويسـي مـا و تحليـل آن، مهربان

معلوم نيست چرا او و ديگر پادشاهان پـيش از او، ماننـد غزنويـان و سـلجوقيان را ايرانـي

ه (اولجايتو) كه شهر و ساختمان دانيم و مغوالن را بيگانه؟ آيا براي نمونه، سلطان خدابند مي

عظيم گنبد دار سلطانيه را ساخت، ايراني (آريايي) بوده است يا مغول؟ او و گنبد با عظمت 

كننـد بـراي هـاي گلـين اطـراف آن گنبـد زنـدگي مـي او، براي مردمي كه هنـوز در خانـه

  كنند، اكنون چه مفهومي دارد؟ هايي كه به زبان تركي آذري تكلم مي آريايي
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س از خواندن اين گونه روايات، نظر ما در مورد يك حاكم ايراني، ترك يا مغول، كـهپ

دهنـد، چيسـت؟ هريك از آنان بخشي از ميراث تاريخي/فرهنگي كنوني ما را تشـكيل مـي

اند؛ خـواهيم ديـد شايد برخي از اين نياكان، سنگدلي يا قساوت بيشتري از خود نشان داده

يكسان داشتهطور كليها به كه تمامي آن   اند! ، رفتاري

افغـاني مـذكور، بسـيار هوشـمندانه ي سـنده يبازگرديم به مبحث پندگرفتن از تاريخ؛ نو

  دهد: مطلب خود را چنين ادامه مي

كنـد. زيـرا اي دارد كه فرودستان را وادار به تمجيد مـي  قدرت چنان جاذبه"

  ."يابند كمبودهاي خويش را در تنديس او مي

ن گفت شايد بسياري از پندهاي تاريخي ما صرفاً براي رام ساختن مـردمتوا بنابراين مي

  عادي بوده است.

شـدند. يعنـي مسـائل گيـري مـي البته گاه نيز زيركانه، سر تيز پندها به سوي باال نشـانه 

اي محتاطانه از سوي وزيـري زيـرك، بـراي پندنامه يسياسي در قالب دستورات و اندرزها

هاي خود بينديشد؛ گـاه در ها و خودكامگي گري به نتايج زيانبار افراطپادشاهي، تا او اندكي 

كالم انسان و گاه به نقل از حيوانات، گاه منثور و گاه منظوم. اما بندرت، مانند آنچه از قـول

گويد، آشـكار يـا تر، مانند آنچه اكنون جواد دروازيان مي سعيدي سيرجاني خوانديم يا ساده

م عامه بپردازند: بيدار شويم و هركدام توان واقعي خـود را بيـابيم،پوشيده، به نصيحت مرد

  بسنجيم و سرانجام اقدامي كنيم.

اما امروز پس از گذشت چند هزاره، ما فرزندان آدم، آيا نبايد خودمان از كرامت واقعـي

آگاه شـده، اطاعـت كوركورانـه از عـادات گذشـتگان و بـاور بـه هرگونـه فـرّه مان يانسان

خود راه رفتن و خود راه يابي را فرا گيريم؟ ياد بگيريم كه  ي وهيرا كنار نهيم و ش شاهنشهي

هاي زيبـايي را كـه در هاي آشكار و چهره هاي طبيعت يا خلقت، بايد زيبايي در تمامي جنبه

  بهينه كنيم. ي ها استفاده اند از هم تميز دهيم و از آن ها پنهان مانده ميان زشتي

انـد و بـا كمـي از پند گويان، هيچ سرمشق خاصي را به ما نشان ندادهمتاسفانه، بسياري 

دقت اينكه آنها برايمان سرمشقي نبودند و بخصوص كه در مواردي بزودي ماهيـت همـان



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 50

 

 

) 2اند. سعيدي سيرجاني همانجا (ص. ها را نقض كرده خود را ناديده گرفته يا آن ياندرزها

  دهد: ادامه مي

هنامه شباهتكي يافـت بـه رهبـران از ميـان ملـت...در اين مرحله وضع شا"

اي از ملـت بريـده، اعـم از برخاسته به قصر و قدرت رسـيده بـه هـر بهانـه

مالحظات امنيتي يا توقعات مراجعـان يـا حصـار نفـوذ ناپـذيرِ چاپلوسـان،

رمانـد و بـه تـالش ي خويش مـي  عواملي كه خاليق را از ساخته و پرداخته

گونه بود كه  بتي ديگر و قبله گاهي ديگر. .... بدين كشاند در طلب اي مي تازه

تدريج با رستم و سهراب و بيژن و منيژه وداع گفتند و  مردم كوچه و بازار به

هاي پيران، كه نو را حالوتي  اعتنا به مالمت هاي زمانه، بي رفتند به سراغ تازه

مـردمخواني بـر چيـده شـد... است دگر، و بدينسان بساط نقالي و شاهنامه

  (ر.ك. بيچاره اسفنديار)."....واگذاشتند شاهنامه را به اهل تحقيق و تتبع

خـورد. امـا او و سيرجاني براي كنار گذاشته شدن شاهنامه خواني و نقالي افسوس مـي 

گمان خودشان به خوبي توان كشف مفـاهيمي، هنـوز نهفتـه در ديگر فرهيختگان ما، كه بي

اي كه تنها  هاي كلمات را در آيينه گاه عاشقانه تنها زيباييشاهكارهاي ادب فارسي را دارند، 

هـاي نهفتـه در آن را ناديـده بيننـد و بـدآموزي دهد، مـي  دلخواه آنان را بازتاب مي ي چهره

ها به رويدادي كه گويا اميركبير را  اي از نتايج عدم رويكرد به گذشته گيرند. بعنوان نمونه مي

  به گريه انداخت بنگريم:

دولت ايران براي واكسـن زدن بـه ي برنامهقمري، نخستين  1264سال  ...."

فرمان اميركبيـر آغـاز شـد. در آن برنامـه، كودكـان و نوجوانـاني ايرانـي را

كردند. اما چند روز پس از آغاز آبله كوبي به اميركبير خبردادند  كوبي مي آبله

كـه چنـد تـن از ويژه خواهند واكسن بزنند. به كه مردم از روي ناآگاهي نمي

ها در شهر شايعه كرده بودند كه واكسن زدن باعـث راه فالگيرها و دعانويس

شود، هنگامي كه خبر رسيد پنج نفـر بـه علـت جن به خون انسان مي افتني

درنـگ فرمـان داد هـر كسـي كـه اند، امير بي ابتال به بيماري آبله جان باخته
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آبله بكوبد بايد پنج تومان به صن دوق دولت جريمه بپـردازد. اوحاضر نشود

كوبنـد. امـا نفـوذ سـخن كرد كه با اين فرمان همه مردم آبلـه مـي تصور مي

ها و ناداني مردم بيش از آن بود كه فرمان امير را بپذيرند. شـماري دعانويس

كـوبي سـرباز زدنـد. كه پول كافي داشتند، پنج تومان را پرداختنـد و از آبلـه

شدند يا از شهر  مأموران در آب انبارها پنهان ميشماري ديگر هنگام مراجعه 

االول به امير اطالع دادنـد كـه رفتند... روز بيست و هشتم ماه ربيع بيرون مي

صد و سي نفـر آبلـه ي شهر تهران و روستاهاي پيرامون آن تنها سي در همه

اند... ميرزا آقاخان آهسته گفت: ولي اينـان خـود در اثـر جهـل آبلـه كوبيده

اند. امير با صداي رسا گفت: و مسئول جهلشان نيز ما هستيم. اگر ما  يدهنكوب

در هر روستا و كوچه و خياباني مدرسـه بسـازيم و كتابخانـه ايجـاد كنـيم،

هـا اوالد حقيقـي مـن كننـد. تمـام ايرانـي ها بساطشان را جمع مي دعانويس

باشند كـه گريم كه چرا اين مردم بايد اين قدر جاهل هستند و من از اين مي

هـايي از زنـدگاني اميركبيـر، محمـود داسـتان . ("در اثر نكوبيدن آبله بميرند...

  ).50ص. به بعد  1374حكيمي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي،

را انگليسي آيا به ها بكشند؟ يا اينكـه مـردم نـادان، خـود بـراي راستي الزم بود اميركبير

  كشتن او كافي بودند!

  كشي آب تهران: لولههمچنين در زمينه 

مردم تهران، لوله كشـي و تصـفيه شـود، آشاميدني..... قبل از آن كه آب  " 

...مردم پايتخت در شمال شهر، از آب آلوده به كثافات رودهـا و در جنـوب

(حـديث زنـدگي: فـروردين و "آشاميدند  شهر از كثافات مخلوط به آب مي

  ).22، شماره 1384ارديبهشت 

ن نه تنها براي پايتخت خود، بلكـه بـراي بسـياري از شـهرهايي كـه درهاي باستا رومي

رسـاني، گـاه بـه صـورت سرپوشـيده هاي آب سراسر امپراتوري خود بنا كرده بودند، كانال

) بنا كرده بودنـد.aquaductهاي آبروي عظيم (آكواداكت،  هاي ما) وگاه نيز پل (مشابه قنات
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كيلــومتر آن از روي  100 و داشــته كــه تقريبــاً كيلــومتر مســير آبــر 1500شــهر روم حــدود 

ها هنـوز هـم هاي آبرو، كه يكي از آن ترين اين پل شده است. طوالني آكواداكت هدايت مي

اي ديگر از  در شهر استانبول (قسطنطنيه) برجاست، نزديك به يك كيلومتر طول دارد. نمونه

  جود است:هاي رومي، هنوز در شهر سگوويا در اسپانيا مو اين سازه

در دوران كودكي نگارنده، تهران هنوز براي آبرساني به منازل لوله كشي نشده بـود. مـا

هاي شب كه  انبار داشتيم. اين منبع حياتي، نيمه ها، آب نيز در خانه، مانند مردم در ديگر خانه

شـد (خوشـبختانه در آن هاي روباز خيابان دست نخورده بودنـد، پرمـي به گمان آب جوي

هـاي باالدست، يا رهگذران هنوز كاغذ باطله، روغن سوخته، كيسـه  هاي خيابان ن مردمدورا

ها رها كنند). آب آشـاميدني ها را در جوي هاي نوشابه و .... نداشتند، تا آن پالستيك، بطري

بـراي شـرحي مفصـل ازشـد (  همان منبع برداشته مـي  "پاشيرِ"و آب پخت و پز خانواده از 

، جلـد1371تهران، ر.ك. جعفر شهري، تهران قـديم، نشـر معـين، يبارهانحوه آبگيري آب ان

اي از  اي مانند تكه ). اما براي داشتن آبِ زالل بايد زير آن شير، پارچهبه بعد 221سوم، ص. 

خوانـديم، جـدا شـده و آب مي "خاكشير"بستند تا آنچه را كه جاهالنه  جورابي كهنه را مي

توانسـتيم ليـوان آب را مـدتي در جـايي سـاكن البتـه مـي خوردن ما شفاف و دلپذير شود.

شدند و روآبه كـامالً زالل و قابـل نوشـيدن نشين مي بگذاريم و آن خاكشيرها خود بخود ته

سـادگي تـه كرد يـا بـه دانيم آنچه كه به چشم ما از آن پارچه عبور نمي شد. اما امروز مي مي

تـاريكي آب انبـار رشـد كـرده، تكثيـرشد، حيوانات ريـز پيكـري بودنـد كـه در نشين مي

شدند. احتمـاالً موجـودات ريزتـر از خاكشـير، خوشـبختانه بـا چشـم غيرمسـلح ديـده مي

جعفر شهري، موش و گربه نيز گاه درون آب نمي افتادنـد (همـان، انبارها مـي  شدند! به گفته

ز جمله (ا شد  مصرف مي "نظافت"هاي خانه نيز، كه براي همه گونه  ). آب حوض234ص. 

براي شستشوي دست و صورت، آب كشيدن سر و روي و دهـان، وضـو گـرفتن، شسـتن

). دست كـم در"آفتابه"ظروف غذاخوري ... و نيز فرو بردن و پر كردن روزانه چندين بار 

ماند، حتا اگر خاكشيرهاي قرمـز، مي كه البته هميشه كرّ -خانه ما معمول نبود كه اين آب را

در  -ز و حشرات لپه ماننـد كـه همـواره در داخـل آن شـناور بودنـدهاي سبز و قرم كرمك
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دانستند كـه خوبي مي هاي سرما (اواخر پائيز تا اوايل بهار) عوض كنند؛ البته بزرگترها به ماه

شد، اما در آن ماههـاي سـرد صـداي اي زخيم از لجن سياه در ته آن حوض انباشته مي اليه

  شد). نميها شنيده  ها در كوچه خوش آب حوضي

، آبروي رومي در شهر استانبول كه روي بلوار كمال آتاتورك قرار گرفته است (راست) پل آبرو 1- 2تصوير 

  (آكواداكت) رومي در شهر سگووياي اسپانيا (چپ)

شـده انبار و حوض خانه ما نيز از جوي آبي مانند تصوير زيـر پـر مـي گمان آب آب بي

  است.

ديگر انواع ريز پيكران بچشم ناپيدا، همه افـراد خـانواده هر حال، با وجود خاكشير و به

كه پنيسيلين هنوز توسط يـك دانشـمند ما، آن دوران را به سالمت طي كردند (با وجود اين

كشـي انگليسي كشف نشده يا دست كم به كشور ما نرسيده بود)، حتا پس از آنكه آب لوله

مـان، صيه و راهنمـايي خـانم آخونـد محلـهخانه ما رسيد مادر من، بنا برعادت و طبق تو به

هـا، حوضكي سيماني وسط آشپز خانه آپارتمانش (در طبقه چهارم) قـرار داده بـود و سـال

داد. خـواهرم نيـز، طبـق همـين هاي معمول خود را در آن حوض كوچك انجام مي آبكشي

اي خـودهـ  كشي عادت به ارث برده شده از مادر، تا همين اواخر، با وسواس خاصي به آب

داد (الزم به يادآوري اسـت كـه شد، ادامه مي كشي شهر پر مي اي كه از آب لوله در حوضچه

همه با سواد بـوده، برخـي از مـردان خانواده ما، زن و مرد، تا چند نسل پيش از مادرم نيز،

انـد؛ امـا رعايـت شـده  (لقبي براي منشيان يا نويسندگان)، خطاب مي "ميرزا"خانواده، حتي 
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هـاي جعفـر شـهري، هايي براي آنـان اهميـت بيشـتري داشـته اسـت! داسـتان سنت چنين

گونه عادات و مشكالت آن زمان (كه هنـوز هـم چنـدان تحليـل و اي است از اين مجموعه

  اند). بررسي نشده

، خيابان ژاله (مجاهدين اسالم) چهارراه 2- 2تصوير 

  يشمس 1316آب سردار تهران در 
قنات آب شاه (پشت، آبگيري در 3- 2تصوير 

  ساختمان پستخانه تهران)

، بعد از لوله كشي آب تهران، 4- 2تصوير 

  آبگيري براي غالب سكنه تهران

هاي تانكر آب شاه در راه آبرساني  ، گاري5- 2تصوير 

  به منازل

توانستند با شاهنامه خواني يا حفظ كردن تمـامي اشـعار نمايد كه اين مشكالت مي بعيد مي

هايي بودنـد فظ و مولوي، برطرف شوند؛ شايد تمامي اين ادبيات، بسان آرام بخشسعدي و حا

  تر نمايند!؟ ها آسان دست را، براي مردم ما در طي قرن از اين ييها و كمبودها تا تحمل زيان

هاي تازه باز شدند. شايد يكـي هاي بسياري به سوي جهان و ديدگاه در اين ميان، روزنه

شتن شاهنامه خواني مردمِ كوچه و بازار اين بود كه اين مردم سرانجام هاي كنار گذا از علت
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سنگ، ديگر دردي از دردهاي بسـيار دريافتند كه ادبيات گذشته ما، هر چند گرانقدر و گران

ها در سـوگ آننـد كـه مـردم انـدك انـدك بـا كند. امثال سيرجاني امروزي آنان را دوا نمي

هـا خوانـدن و كنند؛ مردمي كه پس از قرن يار وداع ميهاي رستم و سهراب و اسفند داستان

هاي فردوسي، موالنا، سعدي و حافظ، همچنان با خاطري آسوده بـه خـواب شنيدن سروده

  خرگوشي خود فرو رفته بودند.

هـاي هـا و داسـتان بيشتر ما در دوران نوجواني خود، خوش پندارانه، اما كوركورانه افسانه

ايـم و بـا ه تاريخي خود را شنيده و گاه نيـز در آنهـا خـود خوانـدهاي، تاريخي يا شب اسطوره

كـه گويـا زنجيـر - هايي چون رستم و اسفنديار و پادشاهاني چون انوشيروان عادل شخصيت

داد، بـراي يـك گونه كه تصوير كتاب درسي ما نشـان مـي عدالت را براي مردم (يا درواقع آن

آموختنـد كـه ويخته بود. درهمان درس نيز به ما مياالغ) در كنار دروازه كاخ خسرواني خود آ

جرم دگر انديشي يا داشتن انديشه مزدكي به مرگ  همين شاه، هزاران نفر از رعاياي خود را به

هايي دفـن كـرد). بنـابراين، بعيـد بـود كـه بـا محكوم كرد (گويا هنوز زنده، با سر در چاهك

هـا، خانه لس نقالي و شاهنامه خواني در قهوهها يا شركت در مجا خواندن يا شنيدن اين داستان

توانستيم تصويرهاي هنري و ارزنده شاهنامه را، سعيدي سيرجاني گونه دريابيم و حتا اگـر مي

هاي فردوسي، موالنا، سعدي و حافظ را كـامالً دريـابيم، بـه گمـان توانستيم مفاهيم سروده مي

هايي از ايـن ادبيـات فراگيري حتا بخشنگارنده، دوران و مسائل امروز ديگر وقت و حوصله 

  دهد و در آينده نيز نخواهد داد. را، هرچند ارزنده، به مردم عادي نمي

هاي گذشته، بـراي ها بتوانند به بازشناخت پند گونه اگر برخي از تعبيرهاي سيرجاني نيز

امي رسـد كـه بـا وجـود تمـ نظر مي ساخت پلي يا پيوندي ميان گذشته و حال بيانجامند، به

هاي گذشته و حال، يافتن راهي براي برون رفت از مشكالت كنوني، جز از طريق  اندرزنامه

هاي فردي و جمعي ناممكن است. البته در لـزوم پنـدگيري از گذشـته ترديـدي خرَدورزي

عنـوان نمونـه، سـيد جـواد طباطبـايي در نيست، اما از كدام گذشته و از كدام تعبير آن؟ بـه 

  نويسد: الملك، چنين مي گري، با عنوان خواجه نظامكتاب دي ي مقدمه

نويسـي ...تاريخ نويسي كهن ايران ديري است از بام افتاده و بنيـاد تـاريخ "
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تر از آن اسـت كـه بتـوان بنـايي اسـتوار بـر روي آن جديد ايران نيز سست

رو، بررسي همه جانبه تاريخ عمومي ايران در شرايط كنوني  ساخت... از اين

عنوان تأملي در تحول تـاريخي يـك قـوم، نويسي نيز به ست. تاريخممكن ني

پـردازي و اگر بر شـالوده انديشـه فلسـفي اسـتوار نشـده باشـد، در افسـانه

اسـالمي ايـران، ي هـاي دوره  خيالبافي سقوط خواهد كرد... در نخستين قرن

ـ  ه انديشه عقالني ناشي از تركيب علومِ اوايل يوناني و فرزانگي ايرانشهري ب

نوعي در همه وجوه فرهنگ ايراني جاري بود... اما با زوال انديشه عقالنـي،

تاريخ نويسي نيز مانند همه وجـوه ديگـر فرهنـگ ايـران زمـين دسـتخوش

انحطاط جدي شد ... و عصر زرين فرهنگ ايران به پايان رسيد... و پـس از

مغـوالن ي مشعل فرهنگ ايراني در برابر تند باد يورش آن كه واپسين شعله

ي ناسـخ خاموش شد، تاريخ نويسي خردمندانه نيز در تحول آتي در هاويـه 

  ).9-7، صص 1385(نشر ستوده،  ."التواريخ هبوط كرد

باال، برخي از عوامل پديد آمـدن ايـن عصـر ي جالب اينجاست كه او در بخشي از نوشته

و الحسن مسـعودي،زرين را در وجود تاريخ نويسان بزرگي مانند محمدبن جرير طبري، اب

 "ايرانشـهري  "بيند، كه گويا همه وقايع زمان را درست و با فرزانگي و ابو علي مسكويه مي

هـاي سـوم تـا ششـم هجـري دانيم كـه همـه ايـن بزرگـان در سـده كردند. اما مي ثبت مي

يك از اين مورخان را، بدون خطر غـرق شـدن توان هيچ سادگي نمي زيستند. بنابراين، به مي

پردازي و خيالبافي در مورد رويدادهايي دانسـت كـه در دورانـي بسـيار پـيش از سانهدر اف

بينيم تاريخ طبري (متعلـق دوران زندگي آنان روي داده است، موجه دانست. براي نمونه مي

سوم هجري)، گذشته از گفته طباطبايي، طبق دانشنامه الكترونيكـي ويكيپـديا نيـز ي به سده

ايـن چهارم هجري بوده است. همچنـين اينكـه:   ي تا آغاز سده تاريخ ايرانمنبع  معتبرترين"

بـوده كـه پـس از طبـري بـه تـأليف اهتمـام تـاريخ اسـالمكتاب مأخذ اصلي تمام كساني

 ي جلـد نوشـته 15). اما با اندكي مطالعـه در http://fa.wikipedia/تاريخ طبري ("اند ورزيده

، از آغـاز آفـرينش آغـازيا ادهاي افسـانه تـرين رويـد بينيم كه او با ساده طبري، آشكارا مي

قرآني و جلـد دوم -هاي عصر عتيق توراتي ؛ براي مثال، جلد اول دربرگيرنده داستانكند يم
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  است. "ايراني نژاد"ايران اساطيري، از يشتاسب، اسفنديار، دارا تا اسكندر  ي درباره

گفتگوهاي مال پردازد  آور افرادي مي لطبري در بيش از ده جلد ديگر تاريخ خود به جزئيات

گمان بيشتر نتيجه افسانه پردازي و خيالبافي خود يا پيشينيان او بوده است؛ افرادي كه چند  كه بي

زيستند. بنـابراين،قرن پيش از او، ساليان سال، تا اواخر دوران اُموي و آغاز خالفت عباسيان مي

توانند مـداركي بـراي سـاختميجلدي ن 15حتا طبق تعريف طباطبايي، مطالب اين مجموعه 

گونه است وضعيت  بنايي استوار از دوران پيش از مشاهدات عيني خود مورخ تلقي شوند. همين

كه طباطبايي از  سياسي، ابوالحسن مسعودي، چنان ي شهيجغرافيا دان/ تاريخ نويس و صاحب اند

ابـن بطوطـه، راهـي زودي، ماننـد بعـدها برد. مسعودي در بغـداد تولـد يافـت و بـه او نام مي

 ي نامـه  (طبـق دانـشجلـد 30هاي ديگر شد (رك. به دانشنامه رشد). نقل شده كـه تـا سرزمين

شده است.  29كتاب تاريخ منسوب به او وجود داشته كه جلد)  13ويكيپديا،  جلد آن ظاهراً گم

  آمده است:در باره تك جلد هنوز باقي مانده، تحت عنوان مروج الذهب و معادن الجواهر چنين 

هـا و ... كه حاصل يك عمر جهانگردي و مطالعه عميق وي در حوزه انديشه"

 فيهجري قمري توسط مؤلـف تـأل 332باشد، در سال  رفتار اقوام مختلف مي

هجري در آن تجديد نظر نموده كه نزد اروپاييـان آواز 336گرديده و در سال 

گشته و به دو بخش قبل باب تنظيم  132شود، در  قوي مسعودي نيز ناميده مي

شود. در بخش نخست به خلقـت جهـان و از اسالم و بعد از اسالم تقسيم مي

هـا پرداختـه و هـا و درياهـا و رودهـا و كـوه توصيف زمين و ذكـر سـرزمين

ها اعم از يهودي، مسـيحي، هنـدي، همچنين سخن از تاريخ انبيا و اخبار ملت

داشته و در بخش دوم مطالبي از  ايراني، يوناني و رومي و عرب مطالبي عرضه

والدت پيامبر اكرم، تاريخ بعثت و هجرت و خلفاي راشدين، اموي و عباسـي

 الذهب و معادن الجـوهر.  (مروج. "است هجري قمري مطرح نموده 336تا سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/(  

آنچه از طبري داريم، از  هاي مفصل مسعودي نيز مانند بينيم كه تاريخ يا افسانه بنابراين، مي

روزگاران بسيار كهن، از پيش از ظهور اسالم آغاز شده است. طبعاً اطالعـات او نيـز تنهـا بـر

دهان يا سينه به سينه به او رسيده استوار بوده اسـت. نقل رويدادهاي نه چندان مستند، دهان به
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در مورد جاهايي اسـت كـه هاي ارزشمند او بيشتر از نوع خاطراتي شبيه سفرنامه، گويا نوشته

  هايي كه در ذهن خود سپرده بوده است. ها ديدن نموده يا از شنيده در زندگي خود از آن

هايي كه طباطبايي نام برده است، داراي منـابعي بر روي هم، تاريخ طبري و ديگر تاريخ

زبان  يا بهها گم شده  هاي ابوالحسن مسعودي اصل آن ؛ گاه نيز همانند نوشته1*مستند نيستند

كنجكـاو يا اند و در نتيجه براي خواننده عربي بوده كه حتا هنوز هم به فارسي ترجمه نشده

  امروزي چندان قابل استناد نيستند.

دانيم، تاريخ نگار فرانسوي  كنندگان آن دوران مي درباره ميزان صحت آنچه كه از روايت

 Clement Huart, Aبيـات عربـي [  كلمان هوآرت، در كتابي مفصل و جالب درباره تاريخ اد

history of Arabic literature (1905)در فصلي كه بـه رونـد گـردآوري احاديـث پيغمبـر ،[

 16ابن اسـماعيل البخـاري، در طـول محمد نويسد كه اسالم اختصاص داده، براي مثال مي

ث سال جستجو، از ميان ششصد هزار حديثي كه شنيده بود، به هفت هزار و دويست حـدي 

ها را در كتاب صحيح البخاري خود ثبت كرد. بنا به گفتـه همـين رسيد و آن "قابل اعتماد"

نهم) افراد ديگري نيز به گردآوري احاديـث پرداختنـد كـه ي ها (سده مورخ، در همان سال

دقـت و"هاي خود را از ميان سيصد تـا پانصـد هـزار روايـت جـاري، بـا هريك مجموعه

  بودند.بسيار، برگزيده  "وسواس

هاي بسيار دور  در اهميت پرسش براي رسيدن به حقيقت، الزم به آوردن مثال از گذشته

شود تا امكـان گمـراه شـدن از نيست؛ در اينجا تنها به يك نمونه از دوران كنوني اشاره مي

طريق روايات شفاهي را دريابيم: به ياد داريم كه پس از انقالب اسالمي، نام افـراد مشـهور

هاي  ها و گاه شهرها و روستاها پاك و با نام ها، ساختمان ها، ميدان ذشته را از خياباندوران گ

هاي بازار تهران، تيمچه  جديد جايگزين كرديم. اما نگه داشتن نام يكي از معروفترين تيمچه

، براي اين نگارنده، باعث شگفتي بسيار است. اين مكان ظاهراً منسوب بـه"الدوله حاجب"

در تاريخ ما به بـدنامي مشـهور بـوده؛ امـابود كه فردي . اوالدوله ن آن حاجبك نخستيلما

                                                 
ارسي بسيار شيوا و در مورد افراد و رويدادهاي معاصر مستند، به زبان ف كامالًدانم، تاريخ بيهقي تاريخي است  * تا جايي كه مي

  نويسنده، م. الف
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هـا مصـون مانـده اسـت؟ جعفـر چگونه است كه تا امروز نام اين تيمچه از روند پاكسازي

  نويسد: اين تيمچه چنين مي ي شهري در كتاب خود درباره

مـان نـام...تيمچه حاجب الدوله كه هنوز هم در پايين بـازار بزازهـا بـه ه"

هـا يعنـي شود... اين تيمچه با خرج حاجب الدوله يكي از جبابره شناخته مي

  "رئيس فراشخانه زمان ناصرالدين شاه ساخته شده بود ...

  الدوله: خصوصيات حاجب

داراي خلق خوي خشن با عدم اندك رحم و مـروت و رقـت و گذشـت،"

ملك و طال  همراه با لئامت و حرص و طمعي ذاتي. حريص در جمع مال و

و مستقالت. قوي در گرفتن و ضعيف در بخشش و خرج. شغلش رياسـت

توقيف و محاكمه و زنـدان فراشخانه يعني رئيس قوه قهريه از قبيل جلب و

تا اعدام. از ابتكاراتش دستگيري ثروتمندان به اتهام تشـكيل فراموشـخانه و

ال ايشـان ...وتوزيع شبنامه بر عليه دستگاه حكومت و مصادره و غارت امو

كشتن هر كس حتا اميركبير در مقابل پول، كـه خـرج بنـاي تيمچـه مـذكور

 . (جعفـر شـهري، جلـد دوم صـص"اي از جوايز كشتن اميركبير بوده گوشه

  ).1371، انتشارات معين، 228 -225

شخصيتي خردمند، و اكنون دوباره قابل ستايش  -اميركبير ي گذشته از قتل ناجوانمردانه

آزار ديگر نوانديشان، ساير رفتارهاي ناشايست اين فرد بايد بـراي -نزد همگان و محبوب 

  كرده است: سازي نام او كفايت مي پاك

خانه و حاجب  .... مقدمات ترقياتش هم از خانه شاگردي به رياست فراش"

اي بوده كه با مهد عليـا داشـته، بـه ايـن صـورت كـه ريـش الدولگي رابطه

گذارده كـه خواجـه (خصـي) معلـوم ته يا واجبي ميانداخ صورت را بند مي

شده به پيشخدمتي مهد عليا در بيايد... در زماني كه الزم بوده ناگهان مـرد و

اش  اي الدوله گردد! لقب حاجب صاحب ريش و سيبيل و هيبت و صولت مي

توانسـته حجـاب و حاجـب حـرم و اش بوده كـه مـي ريشي هم از زمان بي
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  (همان) !!"اش باشد مادر مكرمهنواميس شاه، از جمله 

اين بازار، توسط چنـين نـوكر دسـت بـه سـ بي آن  ي نهيگمان، از زمان تملك و ساخت

داران باسواد و گاه بسيار آگاهي در آنجا به كسب روزانه خود مشـغول ، حجره"شاه شهيد"

 زنـدگي مـالكي چنـين شـهير چـون ي خچـه ييك از آنـان از تار  اند. بعيد است كه هيچ بوده

پس از خـود، خبر مانده و آن را، دست كم دهان به الدوله، بي حاجب دهان، به يكي دو نسل

  نرسانده باشند! 1357تا بازرگانان زمان انقالب سال 

  ديگر نيز از معاصران، در تاريخ ثبت شده است: ي رويدادهاي آن دوران، دو نوشته ي درباره

  ):1377ك سپهر (انتشارات اساطير المل ) تاريخ قاجاريه، تأليف محمد تقي لسان1

...چون شاهنشاه نگريست كه همچنان ميرزاتقي خان در حكومـت كاشـان"

فرماني سر بر كرد يـك بـاره دل از او برگرفـت و فرمان سلطاني را از در بي

سوار راه برداشته به جانـب كاشـان كـوچ 100فرمود جليل خان جليلوند با 

و چنان بدارد كه او كمتر روي مردم ببيند دهد و در قريه فين نشيمن فرمايد 

و مردم كمتر با او نشينند و تمتمت زر و مال و احمال و اثقـال و گنجينـه و

دفينه و مزارع و مراتع و اسواق و مرابع كه در مدت وزارت اندوخته بود بـا

تـن 100او سپرد و شاهنشاه در يادل هيچ يك نبرد... اين شهريار شيردل كه 

شمرد و گنج خانه جهـان تقي خان را در خلل ملك به چيزي نميمانند ميرزا

نهاد، نه قاصد جان او شد نـه راصـد مـال او گشـت.... را مقدار پشيزي نمي

پس از مدت يك اربعين كه ميرزا تقي خـان در قريـه فـين روز گذاشـت از

اقتحام خون و مزاجش از اعتـدال بگشـت سـقيم و عليـل افتـاد و از فـرود

 "تا فراز شكم رهين ورم گشت و شب دوشـنبه... در گذشـت انگشتان پاي

  ).1154ص (

خان معيرالممالك، نشر  هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه، دوستعلي ) يادداشت2

  ):1372تاريخ ايران، 

..... اغلب عزل و قتل ميرزا تقي خـان اميركبيـر را كـه از وزراي كـاردان و"
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داشت و بعد در كاشان از بين رفـتمعروف بود و قريب سه سال صدارت 

دهند در صورتي كه اين كار در اثـر يـك رشـته به ناصرالدين شاه نسبت مي

نام شاه كـه در دست مزدوراني تبه كار صورت گرفت و به ها به دسيسه كاري

  ).12ص.( "تجربه بود تمام شد آن وقت جوان و بدون قدرت و بي

  و نيز:

ه دمـاغي داشـت و از ميـرزا تقـي خـانها بعد يكي از روزها كـه شـا سال"

  اميركبير در ميان بود حكايت كرد:

هاي سلطنت مرا تفنگ كوچكي بود كه بـا آن در ديوانخانـه در نخستين سال

زدم يك روز .... من سرگرم تيراندازي بـودم اميـر .... كبوتر، سار و توكا مي

دست او رهـايي...نزدم آمد و پس ازگفتگو نرفت ...من براي اينكه زودتر از 

يابم بگفتن منظور ترغيبش كردم... امير صدا را آهسته كـرده گفـت عرضـي

دارم كه هرگاه به مرحله عمل درآيد هم خود و هم چاكر را آسوده خواهيـد

فرمود يكي از روزها كه در اندرون سر گرم صيد هستيد مهد عليا را هـدف

به مادرم اين بود كه  اورا از آزادي در كارها مانع قرار دهيد.... سبب كينه امير

  )90(ص. "ساخت ... هايش را نزد من نقش بر آب مي شد و بيشتر نقشه مي

  ) چنين آمده است:35شايان يادآوري است كه در پيشگفتار اين كتاب مفصل (ص 

ق به پايـان بـرد و مجلـد 1274سپهر تاريخ سلطنت ناصرالدين شاه را در "

منتشر شـد. كتـاب 1276كه كتاب در  به چاپ سپرد 1274سوم را در سال 

پس از عزل ميرزا آقاخان نوري از صدارت بود و چون بخش پايـاني كتـاب

شامل عزل اميركبير و صدارت ميرزا آقاخان نوري بود و  1274-1268نيز از 

واسطه نزديكي به ميرزا آقاخان نوري از او تمجيد فراوان كـرده، تـا سپهر به

ـ  دابير اميركبيـر را ناديـده انگاشـته و در عـوضآنجا كه در برخي مواضع، ت

واسطه تمجيـد فـراوان خطاهاي ميرزاآفاخوان نوري را ثواب شمرده، پس به

دستور ناصرالدين شاه نسخ چـاپي جمـع آوري شـد و از ازميرزا آقاخان، به
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وقايع عزل اميركبير تـا پايـان كتـاب حـذف كـرده و كتـاب را بـه صـورت

در بـر دارد در 1268طنت ناصرالدين شاه را تـااي ديگر كه وقايع سل نسخه

اي از آن كـه حكايـت از بريـدگي و قطـع دسترس عمـوم گذاردند...نسـخه

مطلب و وضعيت چاپ اول دارد در كتابخانه ملي ايران بـه همـان صـورت

  ."باقي مانده است

يـا بـه هايي از تاريخ را به عمد توان بخش بينيم كه چه آسان مي در تمامي موارد باال مي

نزديـك ي ها كامالً پنهان شوند. مجموعه سهو، حذف كرد يا چندان برآن افزود كه واقعييت

تـرين اي اخير دربرگيرنده تاريخ سه نسل از شاهان ايران، در يكي از مهم به دو هزار صفحه

توان  هاي برخورد ايران با غرب به همين سادگي دستكاري شده است. پس چگونه مي دوره

ديگر مطالب اعتماد داشت؟ به سخني ديگر، اگر تنها در طي يكي دو نسل، چنين  به درستي

هـاي تـاريخ سـاز را بـا تمـايالت توان رويدادها و صفات خوب و بد شخصـيت  آسان مي

نگاري كـه خـود شـاهد وقـايع بـوده، تغييـر داد يـا بـه شخصي اين يا آن شاه يا حتا تاريخ

مطالـب تـاريخ نگـاران گذشـته، ماننـد طبـري،توان به صـحت فراموشي سپرد، چگونه مي

را شـكل "خردگرايي ايرانـي  ي دوره"مسعودي، ابن مسكويه و ديگران، كه بقول طباطبايي 

در  -ها استناد كرد  ) اعتماد و بدان192،193زوال انديشه سياسي در ايران، صص.داده بودند (

اي چنـد قـرن پـيش ازتوانستند شاهد دست كم برخـي از رويـداده يك نمي حالي كه هيچ

ـ دوران زندگي خود باشند؟ ديديم كه حديث نويسان دقيق نيز، صحت تنهـا درصـد از كي

همه روايات صدر اسالم را تأييد كردند. آيا نود و نه درصد مطالب تاريخي ديگـري كـه آن

هاي اسـاطيري مـا نيمـه نسل به نسل، دهان به دهان به ما منتقل شده، درست همانند افسانه

  لي نيستند؟تخي

  اش گويا به اين نتيجه رسيده است كه: جالب است كه طباطبايي در صفحات متأخر نوشته

مـا باشـد، "ملـي "هاي تاريخي [ما] بيشتر از آن كـه مكـان آگـاهي نوشته"

هاي دبيران و منشيان درباري بود. شايد بتوان اين ارزيـابي را دان خرافه زباله

  ).358همانجا ص. ( "تعميم داد به بخش بزرگي از جهان اسالم نيز
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نگار  گونه كه تاريخ گويي كرده است زيرا همان ممكن است طباطبايي در جمله باال گزافه

  نويسد: مي (H. Karrكار ( مشهور انگليسي ايچ

بـه صـورت" ...تاريخ حاوي شماري امور واقع پژوهشگر است. واقعييـات

 دسـترس  در -فـروش  يمـاه  پيشـخوان  روي مثل –ها و غيره  مدارك، كتيبه

هر شـكل به و پزد مي برد، مي خانه به دارد، برمي را ها آن مورخ. است مورخ

تاريخ چيست، ايچ كار، انتشارات خـوارزمي،("چيند... كه بخواهد بر سفره مي

  ).34، ص 1387

پنداريم (براي نمونه در بررسي  او درهمانجا براي اثبات سستي آنچه كه تاريخ مسلم مي

  دهد: نوزدهم اروپا) چنين ادامه مي ي ي سدهرويدادها

... براي مورخان نسل بعد، پژوهشگر است كه آثاري جديـد يكـي پـس از"

ها خواهد شد. در نظر آنان معرفت گذشته، پـس از ديگري جايگزين كار آن

توسط يك يا چند مغز بشري به ما رسيده اسـت، بنـابراين حـاوي "تصفيه"

نمايـد و بـه پايـان مـي پذير نيست...كاوش، بـي ذرات بسيط و جامد تغيير نا

اند، يا دست كـم بـه از پژوهشگران ناشكيبا شكاك شده يا همين جهت پاره

هـاي تـاريخي گويد چون در تمام قضاوت اند كه مي اين نظريه توسل جسته

پاي افراد و عقايد شخصي در ميان است، اعتبار همه يكسان است و حقيقت 

  ).32همان ص ( ."اردوجود ند "عيني "تاريخي

  ياد شده است: ي سندهيديدگاه تاريخ نويس ديگري نيز تأييد همين نكته و ديدگاه نو

همانند هر روزنامه نگاري، يا هر كسـي كـه-دانستم كه يك تاريخدان ...مي"

مجبور است بين تعـداد بيشـماري از آنچـه كـه -كند داستاني را تعريف مي

را انتخاب و بعضي ديگر را حذف كنـد.پندارد، بعضي  خودش واقعييات مي

(هـاوارد زيـن،"....كند شك اين انتخاب است كه نتيجه داستان را تعين مي بي

  ).683تاريخ مردم امريكا، ص 

  نويسد: كار درباره بخش ديگري از تجربيات عيني خود چنين مي ايچ
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كـردم، موضـوع ها پيش در اين دانشگاه تاريخ قـديم تحصـيل مـي ... سال"

بود. پانزده يا بيست جلد كتاب  "هاي ايران يونان در دوران جنگ"من  درس

اي جمع كرده بودم و خاطرم آسوده بود كه تمامي امور مربوط به  روي قفسه

و اين فـرض چنـدان دور -ها آمده است. فرض كنيم موضوع، در اين كتاب

ز ها حاوي همه امور واقعي بود كـه تـا آن رو از حقيقت نيست كه آن كتاب

توانست معلوم شده باشد. هرگز به فكرم نرسيد بپرسم كه  معلوم شده، يا مي

شماري امور واقعـي بر اثر چه تصادف يا سايش و فرسايشي از ميان انبوه بي

هاي ناچيز باقي مانـده و ها آگاه بوده، اين گزيده كه مسلماً روزي كسي به آن

قـرون وسـطي افتـادگيواقعييات تاريخ شده است. ...مدارك تاريخ قديم و 

ها تصويرهايي هستند كه گروه كوچكي از اهالي شـهر آتـن فراوان دارد؛ آن

پنجم از دريچه چشـم يـك شـهروند ي اند. ما در باره يونان سده نقش كرده

دانيم كه اين اجتمـاع، از چشـم يـك آتني اطالعات سرشاري داريم؛ اما نمي

مي  يـك  چشـم  بـه  رسـد  چـه  تـا  –كرد  اسپارتي يا كورنتي ... چگونه جلوه

  )39همان، ص. ( ."... برده يك يا ايراني

جلـد كتـاب تـاريخ 20تـا 15نويسد كه دست كـم نگار كه مي پرداز و تاريخ اين نظريه

درباره حدود دو دهه ازآن دوران براي بررسي علمي و نوشتن پايان نامـه دكتـري خـود در

كنـد. طالعات مربوط به آن دوران ترديـد مـياختيار داشته، اما باز هم در مورد كافي بودن ا

ساله اشكانيان، بنـابر كتـاب 500ساله هخامنشيان و حدود دوران  250كه از دوران  حال آن

كلمـه از 400)، تنهـا30تاريخ ادبي ايران (ادوارد جي. بروان، ج. اول، نشـر اميركبيـر، ص

خط آشوري/ايالمي براي ما  ، حك شده بر سنگ و گل، با خط ميخي، يا به زبان وها يخود

هاي جديد، تعداد كلمات يافته شده از آن  باقي مانده است. شايد هم در اين فاصله با كاوش

يا حتا دو هزار هم رسيده باشد. يادآوري اين نكته الزم است كـه حتـا اگـر 1000دوران به 

اقليـدوس و...راهاي انديشمندان آتني، مانند ارسطو، هرودوت، گزنوفون، پيتاگورس،  نوشته

زمان دوران شاهان هخامنشي بودند را ناديـده بگيـريم، مـي دانـيم كـه تنهـا از كه همه، هم
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محمـد علـي فروغـي،كتاب و رساله كامل و هنوز خواندني باقي مانده است ( 29افالطون، 

  ).3، ص 1389شش رساله افالطون، نشر هرمس، 

ك، تاريخ كهن خود را، بـا دقـت بازنويسـيتوانيم با اين منابع اند بنابراين ما چگونه مي

توانيم آنچه كه هرودوت، گزنفون و ديگر مورخان يوناني/رومي، چه بـه سـود كنيم؟ آيا مي

اند را مبناي كار خود قرار دهيم؟ براساس منبـع بـاال، از اتفاقـات ما و چه به زيان ما، نوشته

شاهنشـاه  500انيان نيـز تنهـا حـدوداشـكانيان و ساسـ يهـا  يهزار سال بعد، يعني دوران

اي) بـراي صـفحه  100جلد كتابِ  20الي  10هزاركلمه مكتوب (با حروف امروزي، حدود 

درصد مطالب موجود آن در وصف دين زردشـت اسـت). حتـا 90ما باقي مانده كه حدود 

ي از آميز و مغرضانه بدانيم و همه را نيز چند برابر كنيم (اعداد تقريبـ  اگر اين ارقام را اغراق

توانيم به تصويري واقعي،  )، آيا باز هم مي159-158، صص 1كتاب تاريخ ادبي ايران، جلد 

هـاي تخـت دست كم از زندگي اشراف، موبدان و درباريان نزديك به قدرت، كـه در كـاخ

دانيم دين و زبان شاهان  زيستند دست يابيم؟ ما هنوز نمي جمشيد، شوش يا طاق كسري مي

پرسيم چرا معبـد دانيم و نمي ها واقعاً چه بوده است (براي مثال، نمي رتماد، هخامنشي و پا

هـاي هاي آن در كنار شهر كنگاور باقي است و هيچ ارتبـاطي بـا انديشـه كه ويرانه -آناهيتا

  ها بنا شده است). در دوران سلسله پارت -زرتشت نداشته

و در آن معبد خود، نماز  ها، معبد ساخته اند كه كوروش براي مردوك، خداي بابلي گفته

گزارده و كمبوجيه خود را به مردم مصر فرعوني جديد، مدافع خدايان آنـان معرفـي كـرده

ند؟! آيا آنـان بـه دروغه اكرد است. آيا كورش و كمبوجيه نيز با اين كارهايشان تنها تقيه مي

مـردم بابـل شدند تا در ميان مصري مي يرأ -يا به مصلحت نمازگزار مردوك بابلي و آمون

يا مصر مريدان بيشتري بيابند و از امكان شورش احتمـالي آنـان بكاهنـد؟ يـا اينكـه تحـت

تأثيرابهت آن خدايان و تنديسان اندوده با طال وجواهرات، بـه زردشـت و گفتـار، كـردار و

پندار نيك او موقتاً پشت كرده، دين خود را تغيير داده بودند؟! آيـا هنگـام آن نيسـت تـا از

ايـم، بپرسيم كه رفتار اين پادشاهان، با روايات گوناگوني كه از آنان خوانده يـا شـنيده خود

ناخودآگاه، چه سرمشقي براي رفتارهاي كنوني ما شده است؟ در هرحال، بايد اقرار كرد كه 
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  اطالعات واقعي ما از آن دوران، بسيار محدود و احتماالً بسيار گمراه كننده است.

اسالمي برسانيم. خوشبختانه مسلمانان بعـد از مـدتياكنون با جهشي، خو د را به دوران

رهĤورد فتوحات مسلمانان نخستين در مرزهاي چين  -كوتاه توانستند از كاغذ ارزان قيمت 

الخـط بـراي زبـان عربـي نيـز و ابزار كتابت ساده استفاده كنند. گويا از پيش، نوعي رسم -

 -به خط عربي/كوفي قرآني -اي از پيش از اسالم  تهوجود داشته [اگرچه گويا كتاب يا نوش

باقي نمانده و آشكار نيست كه اين خط از كي و چگونه پديد آمده است (رك. به صفحات 

نويساني چـون محمـد )]. اما ازآن پس، نام تاريخيها ها با خط عربي/نبات بعد درباره نوشته

ودي، ابوريحـان بيرونـي، و دربن جرير طبري، ابن هيـثم كـوفي، ابوالفضـل بيهقـي، مسـع

هاي بعد، تعداد متعددي، مانند نظام شامي، فصيح خوافي، اسكندر بيك تركمان. محمد  دوره

كـوب و شـايد نگاران يا مفسران تاريخ، چون دكتـرزرين  باقر مجلسي و در روزگار ما تاريخ

نگـاران هاي اين تاريخ ها يا حتا صدها نفر ديگر را داشته و داريم. اما اگر به تمامي نوشته ده

جوياي حقيقت، كه هريك از دوراني بيش از هزار سال و از رخدادهاي گوناگون و اغلـب

يـافتيم، بـه اي دست مـي  جا در كتابخانه اند، يك به هم نامربوط سرزميني بسيار پهناور نوشته

خـود را توانستيم تصويري مطمئن و پذيرفتني از رويدادهاي نياكان رسد بازهم مي نظر نمي

گمـان بايـد نسـبت بـه همـه اطالعـات تـاريخي كـه از دست آوريم. به سخني ديگر، بي به

  ها به ما رسيده با ترديد بسيار بنگريم! گذشته

نگـاران يـا نگاران پيشين نيست، تـاريخ  ها تنها خاص تاريخ بدبختانه، اين يكسويه نگري

كننـد. بـراي نمونـه، يوه عمل مـي بخواهي و به همان ش مفسران كنوني ما نيز كم و بيش، دل

كوب، در مقدمه چاپ دوم كتاب دو قرن سـكوت، از برخـي از عيـوب نسـخه استاد زرين

  نويسد: چاپ نخست همان كتاب مي

در تجديد نظري كه در اين كتاب كردم ... قلم برداشتم و در كتـاب خـويش"

دانم از  بر هر چه مشكوك و تاريك و نادرست بود، خط بطالن كشيدم ... نمي

خامي يا نتوانسته بودم به عيب و گناه و شكست ايران به درست اعتراف كـنم.

در آن روزگاران، چنان روح من از شور و حماسه لبريز بود كه هرچـه پـاك و
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 ايـران  –دانسـتم و هـر چـه را از آن ايـران حق و مينوي بود از آن ايـران مـي

 "...شــمردم مــي تنادرســ و پســت و زشــت نبــوده، - گــويم مــي را باســتاني

  ).20-19، صص 1378كوب، دو قرن سكوت، نشر سخن،  عبدالحسين زرين(

وجود رسيدن به اين دريافت و اين اعتراف مهم، دست كم به گمان من، باز هم استاد  با

چندان موفق نبوده است، زيرا كـه زرين كامل نكشيده يا در اين تصميم كوب، خط بطالن را

اي او غلبـه ديد نظر شده، غرور ايراني بودن، بر دانش حرفـه در جاي جاي همين كتاب تج

زبـان تـازي را، در -كرده است. براي نمونه، در فصلي از آن كتاب، با عنوان زبان گمشـده

  كند: هاي موجود ايراني چنين توصيف مي تقابل با گويش

...در آن روزها كه باربد [درباره زنـدگي ايـن هنرمنـد اطالعـات انـدك و"

آمده است، دانشـنامه ويكيپـديا] و عربي و فارسيهاي  آميزي در كتاب هافسان

هاي خسرواني در و ديوار كـاخ خسـروان را رانهنكيسا با نواهاي پهلوي و ت

گرفتند، زبان تازي در كام فرمانروايان صـحرا در امواج لطف و ذوق فرو مي

تـر بـود. در سراسـر آن حاصـل  تـر و بـي هاي تفته بيابان نيز خشـك  از ريگ

افكند، سرود جنگ و غـارت و اي طنين مي پايان اگر نغمه هاي فراخ بي بيابان

مردم كشي بود. نه پندي و حكمتي بر زبان قوم جاري بود و  نواي رهزني و

تراويد. شعرشان توصيف پشك شتر بود و  نه شوري و مهري از لبهايشان مي

شان تحريض به جنگ. به خـالف ايـران كـه زبـان آن سراسـر معنـي و خطبه

هـاي دينـي و هاي لطيف و سخنان دلپذير داشتند. كتاب حكمت بود. اندرزنامه

هاي شيرين از پادشـاهان گذشـته نمودند. داستان آسماني زمزمه ميسرودهاي

سرودند. هر طبقه را زباني و خطي جدا گانه بود. در دربـار ها مي نامه در خداي

هاي خوزي و پارسـي و دري هـر يـك جـايي و مقـامي داشـت. شاهان زبان

  ).113(همان ص  "سرودهاي لطيف و سخنان زيبا را ارجي و بهايي بود...

دكتـر ي تجديـد نظـر شـده ي هـايي كـه بنـا بـه گفتـه بايد ناديده گرفت كه همين عربن

برعكس  -گونه كه گفته شد سرودند، همان شعر مي "پشك شتر"كوب، تنها در وصف  زرين
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هنگـام نـزول قـرآن، -نياكان ايراني ما، كه سخنانشان سراسر معني و حكمت و لطافت بود

راي كتابت آنها را داشتند؟ طبـق دانشـنامه ويكيپـديا، ازالخطي مناسب، ساده و آماده ب رسم

آثار نوشتاري با خط و الفباي شبه عربي هنوز بـاقي 50000دوران پيش از اسالم در حدود 

كـه حـال آن  .)mic_Arabic_inscriptionsIsla-http://en.wikipedia.org/wiki/Pre( انـد  مانده

ين تاريخدان نزد ما محبوب، ما ايرانيان، با داشتن زباني آكنده از معني و حكمت، پس اطبق 

از پانصد سال حكومت شكوهمند خاندان ساساني، هنوز داراي خطي كه حتـا بـراي طبقـه

  مردم! ي اشراف قابل دريافت باشد، نبوديم، چه رسد براي توده

هاي ايراني و زشت نشان  اي نيست كه در بيان زيبايي ، تنها نويسندهكوب نيه دكتر زرالبت

گويد؛ براي نمونه، هنرمندي ناشناخته در ستودن زكريـاي آميز سخن مي دادن ديگران اغراق

  كند: پردازي مي گونه خيال رازي اين

اي هـ  عطـر گـل از آنكه به پاي عروس خرد رازي زانو بزنيم و از شي.... پ"

آيد تـا از زمـان و مكـان دامانش مشام جان و تن را فرحت ببخشيم الزم مي

آرايش نشست و قامـت از دريچـه آن به اي كه در آن عروس خرد او حجله

بـه مـاتم نشسـته و گمراهـان  حجله بيرون آورد تا از جام زرينـه زاد بـراي

تنـگ و يدهليزها اسيران تشنه كام آب زندگي بنوشاند و راهيان نا سگاليده

سـوي خمـوش تاريك را كه به مقصود رسيدن به نشاط ستان جـادويي، بـه

دسـت بدهـد و راه بنمايانـد، كشانده شده بودند، چـراغ بـه راه معاد به ستان

  )http://www.zendagi.com/new_page_465.hm( "سخن بگوييم...

كوب بسر آمد و رستاخيز ايران بار ديگر آغاز شـد. دو قرن سكوت استاد زرينسرانجام 

  گويد: گر روزگار ما، در باره اين دوران چنين مي اين مورخ، اديب و تحليل

در پايان اين دو قرن كه چون شبي ديرپاي و خاموش اما آكنـده از گنـاه و"

اين بانگ خـروسسر آمده بود، آخر بانگ خروس برآمد و در پي  جنايت به

چهره صبح در افق نمايـان گشـت... و از آن پـس عـرب، ديگـر در درگـاه

خالفت قدر و شاني نيافت. ديگر در بغداد كه وارث شكوه و جالل تيسفون 



  

واقعييات تاريخ و فرهنگ، د   69ر تقابل با پندارها / بخش دوم: گلچيني از

   

 

ديـد. ايرانيـان و كهن بود، مانند خود تيسفون، عرب را به چشم تعظيم نمـي 

را بـاز گرفتـه تركان اندك اندك در رسيده بودند و جاه و حشـمت تازيـان

  ).209همان، ص . ("بودند

كـه نويسـنده در روحيـه پرشـور و درسراسر نثرِ بسيار شيواي همين چاپ جديد، با آن

خوبي آشـكار كه از نمونه باال به حماسه گراي پيشين خود تجديد نظر كرده، متاسفانه، چنان

بينـيم. (خواننـده ميپايان را در بزرگداشت ايرانيان  است، كم و بيش همان شور و شوق بي

آنچنان است كه او تركان مهاجمي كه ايرانيان  توجه كند كه خشم دكتر زرين كوب از اعراب

هاي طوالني بعدي با تعصب و خشونت خاص خود در غـل نگـه داشـتند را در طول سده

  دهد). ترجيح مي

ه هرچيـزكوب درعشق خود به وطن يا درعشق به هنر كالم و زيبا نويسي، يا ب دكتر زرين

طرفـي در نگـار بـي كند كه خود گفته كه يكي از خصوصيات تاريخ ديگر، ناگهان فراموش مي

آميـز، شاعرانه و بيش و كم اغراق يها كارگيري واژگان ). اما با به20نوشتن است (همان، ص. 

به خالف ايـران كـه زبـان آن"، يا "در و ديوار كاخ خسروان"، "هاي خسرواني ترانه "مانند: 

پايـان هاي فراخ بـي  در سراسر آن بيابان"، در مورد اعراب اينكه: "راسر معني و حكمت بودس

افكند، سرود جنگ و غارت و نواي رهزني و مردم كشي... يـا شعرشـان اي طنين مي اگر نغمه

  طرفي را بارديگر از ياد برده است. رسد، بي ، به نظر مي"توصيف پشك شتر بود

ند كـه سـقوط شاهنشـاهي بـزرگ و پـر شـكوه ايرانيـانك منطق و خردورزي حكم مي

، "راهـزن و مـردم كـش"، صـرفاً"تازياني نيمه وحشي"دست  توانسته، بدان سادگي به نمي

هر طبقه را زباني و "هاي بزرگ و بنيادين داخلي رخ داده باشد. همين عبارت  بدون كاستي

اني از وجود ضعف و نفـاق، نه تنها خالف واقع است، بلكه خود، نش"خطي جدا گانه بود

در درون آن اجتماع است. ما اكنون هيچ مدرك تاريخي نـداريم تـا نشـان دهـد، در دوران

شاهنشاهي ساسانيان، فردي، برخاسته از ميان طبقات فرودست، حتا اندك سوادي داشته يـا

باشد، چه رسد به وجود خطي اختصاصي بـراي آن طبقـه! شـواهد اسـتاد مي توانسته داشته

پويا و منسجمي بوده كه بـه چهـار طبقـه يا كوب كدامند؟ اصوالً، اين چه نوع جامعهرينز
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تقسيم شده و هر طبقه زبان و خطي جداگانه داشـته اسـت؟! آيـا بـا ديـد امـروزي، چنـين

را -فرودسـت يـا فرادسـت -اي كه در آن اعضـاي هـيچ طبقـه زبـان طبقـات ديگـر جامعه

  پاشد؟ فهميد، همان بهتر نبود كه فرو نمي

اين نو دو قرن سكوت، يكي از افرادي را كه گواه اين موضوع  ي سندهيجالب است، كه

). طبـق113ه. ق.) اسـت (همـان، ص 146-106دهد، ابو محمد عبداله ابن مقفع ( قرار مي

دانشنامه ويكيپديا، نام اصلي ابن مقفع، روزبه، فرزند دادويه زردشـتي االصـل، متولـد شـهر

است. او گويا آثار فارسي ميانه را براي اربابان جديـدش بـه عربـي ترجمـهفيروزآباد بوده 

انوشـيروان ي هيكرده است. آيا نبايد پرسيد چرا دانشمندي كه تا چنـدي پـيش زيـر سـا مي

خود پشت كرده است؟ البتـه ي زيسته، به اين آساني به گذشته مانندها در رفاه و آسايش مي

اي ديگـر نيـز، از فرهنـگ زاده ، سلمان فارسـي، زردشـتينبايد فراموش كرد، كه پيش از او

  نياكان خويش رويگردان شده و سر انجام به جمع مسلمانان پيوست.

شود، كـه در فاصـله كوب بارها مشخص مي از جاي جاي ديگر همين كتاب دكتر زرين

كـاري بـه -اين دو قرن سكوت، اعراب حاكم موفق شدند، دست كم ايرانيـان فرهيختـه را

از جمله روزبه پسر دادويه، به سوي خود جذب نموده  -سواد يا كم سواد نيست اياي بيرع

و كامالً با خود و زبان خود همگون نمايند. چرا اين گونه ايرانيان فرهيخته بدين آساني بـه

كردند؟ آيا براي نپرداختن جزيه و فرصت طلبانه براي رفع  ايرانيت پر افتخار خود پشت مي

كردند يا به سبب عشقي نويافته  ان زندگي نزد اربابان جديد خوش خدمتي مينيازها و گذر

ها هر متني  گزيدند؟ به هرحال و به هر دليل، آن به دين اسالم، اسامي عربي براي خود برمي

گرداندنـد؛ هرچنـد كـه يافتند، به عربي، زبـان اربابـان تـازه خـود برمـي را كه ارزشمند مي

كوب، كـم و بـيش در دكتر زرين ي كه بنا به گفته -ايران مِيت مردهاي آنان براي اكثر نوشته

ماند. البته بايد بگويم كه در اين نوشتار بـا انتقـاد كامالً بيگانه و نامفهوم باقي مي -بند بودند

ام، زيرا او خود، در مقدمـه بـر انصافي كرده كوب اندكي بي هاي استاد زرين نسبت به نوشته

  كند: و چنين نيزاعتراف مي داند يچاپ نخست اين كتاب م

اند. ليكن اين سـخن طرفي و حقيقت جويي سخن بسيار گفته در تاريخ بي"
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ادعايي بيش نيست. مورخ از همان جا كه موضوع تـاريخ خـود را انتخـاب

 "شـود.  طرفـي خـارج مـي رود و از بي كند در واقع دنبال هوس خود مي مي

  ).24همان، ص (

رفـتن تـا مـرز "هـوس و ميـل"ظر درست است؛ اما آيـا دنبـالطور كلي اين ن البته به

پوشاندن حقيقت نيز مجاز است؟ در اين صورت، وجـدان (آكادميـك) اسـتادي را چگونـه

چـاپ جديـد همـان، چنـين ي كنيم؟ بخصوص كـه ايـن پژوهشـگر در مقدمـه تعريف مي

  نويسد: مي

من ب" يهوده در جايي كه سخن از حقيقت جويي است چه ضرورت دارد كه

 "ام دفاع كنم و عبث لجاج و عناد ناروا ورزم؟ از آنچه سابق به خطا پنداشته

  ).19همان، ص (

  چند سطر بعد او اصرار دارد كه:

...عهد و پيمان من آن است كه حقيقت را بجويم و آن را از هر چـه دروغ و"

غرور و فريب است جدا كنم. در اين صورت ممكـن نبـود كـه بـر آنچـه در

ديدم از خامي و سـتيزه رويـي خـويش ويش نادرست و مشكوك ميكتاب خ

اي را كه شايد بر سخن من بيش از حد ضرورت  خط بطالن نكشم و خواننده

  ).20(همان، ص  "ورزد، با خويشتن به گمراهي بكشانم...  اعتماد مي

 قلم برداشت و "كمي باالتر، از همين تاريخ نگار نزد ما مشهور و محبوب خوانديم كه 

؛ ديـديم"در كتاب خويش بر هر چه مشكوك و تاريك و نادرست بود، خط بطالن كشـيد 

 "ادعايي  "خودش، تنها ي چنان كامل نبود، بلكه طبق نوشته اين خط كشيدن او بر بطالن آن

نبود؛ با اين طرفـي خـويش، ايـن اي ديگر، شايد تنها بـراي ارضـاي بـي حال در نوشته بيش

موش كرده، از خشونت بيش از حد ايرانيان (شاپور دوم ساساني) جانب داري افراطي را فرا

  نيز درسركوبي اعراب سخن گفته است. براي نمونه:

هـا را گرفـت، ها را كشت... احشـام و اغنـام آن ي زيادي از آن عده[شاهپور] "

هـاي اسـيران را بـراي ها را به خاك انباشت ... شانه هاي آب آن ها و چاه چشمه
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هـا هايشان طناب گذراند و آن هزنان سوراخ كرد، از سوراخ شانهعبرت ساير را

با خواري به بندگي و بيگاري گرفت. اين طرز تنبيه اعراب وي را نزد ايشـان را

ايـران خيكوب، روزگاران، تار عبدالحسين زرين( ."به ذواالكتاف ملقب ساخت

  ).206، ص 1379از آغاز تا سقوط پهلوي، انتشارات سخن، چاپ دوم،

كوب، منبع اين روايت مشخص نيسـت و شـايد داسـتان، بـديناستاد زرين ي درنوشته

بدي نبوده و نياكان خوب ما، چنين اعمال زشت غير انساني را نسبت به افراد انسـاني، هـر

؛ اما اگر اين گرفتند يدنبال پشك شتر رو يا ديگر زيردستان خود به كار نم هايي به چند عرب

اي، طبعاً شـتري) چندان بعيد نيست كه بازماندگان همين اعراب (با كينه امر واقعييت داشته،

گونـه ها رسيد، آن سه قرن بعد، وقتي نوبت زورمندي آن -هرگز آن را فراموش نكرده و دو

هاي آب، يا از آن  كه در ذهن تاريخي ما تا امروز باقي مانده، از مردم ما بسيار بكشند و چاه

ها را با خاك و خاشاك خود پر كننـد!؟ متأسـفانه خشك كرده يا آن بدتر، منابع فكري ما را

دوست نه تنها  نگاران بسيار ايران كوب يا برخي ديگر از تاريخ هاي دكتر زرين خواندن نوشته

كنـد، بلكـه بـرعكس، مـا ها هدايت نمي ما را به سوي يافتن پاسخي براي اين گونه پرسش

  كشاند! راهي و خود را پهلوان دانستن، ميشيفتگان ايران را، بيش از پيش به گم

كوب در كتاب ديگرش، تاريخ در ترازو، كه مطالب آن احتمـاالً جالب است كه دكتر زرين

  خوانندگان كمتري دارد، از قول انديشمند آلماني، نيتچه، درباره تاريخ چنين آورده است:

ن نفوذ كند ...كه اشتغال به تاريخ وقتي عادت ذهني انسان شود و در وجدا"

شـود بـه تحسـين و سـتايش دربسـت بـراي پيـروزي و در عمل تبديل مي

گونه منجر به قبول و تسـليم بـت پرسـتانه شود و بدين پيشرفت خوانده مي

شود كه روي داده است و با آنچه بايد باشد تضـاد وقايعي مي نسبت به تمام

  ).16تاريخ در ترازو، ص ( "بارز دارد

همين انديشمند آلماني تعاريف ديگـري از سـود و زيـان تـاريخجا از  كوب همان زرين

خود از ديگـر افكـار نيتچـه در بـارهي كند. اما در هيج جايي از نوشته نگري را نيز بيان مي

توزانه ضُعفا، ناتوانان، استثمار شدگان... كه در اجتماع انساني زهرپاشـي كـرده "خطر كينه 
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  آورد. سخني به ميان نمي، "آورند به دسيسه و توطئه روي مي

هاي نيچه را بايد در چارچوب تاريخ ملت و كشوري ديد كـه در رونـد و مسـابقه گفته

هاي هيجدهم و نوزدهم، بسيار دير به وحدت  جويي اروپاي امپريال سده گرايي و سلطه ملي

هاي او مشوقي بـود بـراي سياسي/ملي و به مرحله سهم خواهي رسيده بود و اينكه انديشه

 ي لي گرايان افراطي و جنگ طلبان آلماني كه به جنـگ اول جهـاني و نيـز در قالـب فتنـهم

  نهضت هيتلري، به جنگ جهاني دوم انجاميد. ي برتري جويانه و نژاد پرستانه

)، Stefan Zweigكـوب در همـان نوشـته، بـا آوردن نظـر شـتفان تسـوايگ (        دكتر زرين

ي، از خطرات ترويج بد اخالقـي در تـاريخنويسنده و انديشمند صلح طلب يهودي/ اطريش

ها و جنگ و كشتار بـزرگ اول نگاري، كه باعث برانگيختن حس برتري جويي آلماني زبان

  نويسد: قرن بيستم شد، چنين مي

زد به  هايي را كه در كودكي به ... تاريخ" عنوان كتاب درس خوانده بود ورق

از غرض يافت. آنچـه وي درها را سراپا پر غلط و آكنده  وحشت افتاد و آن

بعد از جنگ و كشتار خاطرنشان كرد حاكي از مسئوليت واقعـي يروزها آن

ها. در واقع كتابي كه وي تاريخ را از آن آموخته  تاريخ بود درين گونه بحران

بايست فقط اين فكر را به جوانان القا كـرده بود چنان بود كه به قول وي مي

و آن نيـز -اي عالم يـك هـدف داشـته اسـته باشد كه گويي تمام فعاليت

  )همان( "عبارت است از عظمت اتريش...

دادهـاي تـاريخي، كوب از خطر انتقال تعصب در نوشتن و تفسـير رخ  بدين ترتيب، زرين

  انجامد، كامالً آگاه است. بيني ملي مي هاي متعصبانه، كه به خودبزرگ پرستي مانند ترويج ميهن

ين دو قرن سكوت، منابع ديگري نيز وجود دارند، كه رويـدادهاهم ي نهيخوشبختانه در زم

  نويسد: كنند. براي مثال، دكتر احمد تفضلي چنين مي تر روايت مي طرفانه را انگار بي

...در ايران پيش از اسالم سـنت بـه كتابـت در آوردن آثـار دينـي و ادبـي" 

شده  ينه حفظ ميها سينه به س طوري كه اين آثار قرن چندان معمول نبوده، به

اند... همين توجه به روايـات سـينه بـه دانسته ها را الزم نمي است و ثبت آن
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سينه تا دوران بعد از اسالم نيز ادامه يافت...اكنون نيـز بيشـتر ادبيـات عامـه

نواحي گوناگون از شعر و ترانه و چيسـتان و قصـه، سـينه بـه سـينه حفـظ

هـا را از روي نوشـته يـاد گرفتـه افتد كه كسـي آن  شود و كمتر اتفاق مي مي

  ).1، ص.1387تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، نشر سخن، ("باشد...

خود، از تجربيات عيني سر كالسـي ي اي كاش اين استاد فقيد دانشگاه، در ادامه نوشته

اي افزوده بود. براي نمونه، سنت پرورش توانايي از بر كردن و باز پـس خود نيز چند جمله

هاي علوم نظـري و مهندسـي دانشـگاهي كـه ن فهميده و نفهميده مطالب، حتا در درسداد

هـا، دسـت كـم تـا پـس از سينه آموختـه  به هنوز هم ادامه دارد و داشتن توانايي انتقالِ سينه

  شود. برگزاري امتحانات، هنوز هم بخشي از محسنات فرد تحصيل كرده امروزي شمرده مي

 ي وهيگردد. بلكه انتقـاد از شـ كوب برنمي به شخص استاد زرين گيري نگارنده، طبعاً خرده

نادرستي است كه در فرهنگ اغلب نويسندگان و مفسـران ايرانـي وجـود دارد؛ يعنـي تأكيـد

كـه اگـر ها از آن ديگران! حال آن ها همواره از آن ايرانيان بوده و تمام بدي براينكه تمام خوبي

 - هاي واقعي خود س، پس پي بردن و پذيرفتن عيباصالح كاري، هدفي است مطلوب و مقد

  اي الزم براي رسيدن بدين هدف خواهد بود. مقدمه - سازي محسنات در كنار برجسته

هايي، كه گاه نتيجه چنين  ها يا سوءاستفاده طلبي اكنون الزم است به يكي ديگر از فرصت

  شيوه نگارش است، اشاره شود:

 "كتابخانه درفش كاوياني"كوت را سازماني كه خود را تازگي، متن كامل كتاب دو قرن س به

كوب، بـه همـه پارسـي شاهكار عبدالحسين زرين"نامد، از طريق اينترنت، تحت عنوان  مي

تقديم كرده؛ يعني اين كتاب اكنون بسيار آسان براي همگـان دسـترس پـذير "زبانان جهان

اعراب و نفـاق بـين اقـواماست. هدف اين كار چيست؟ از سويي براي ترويج نفرت عليه 

منطقه، و از سوي ديگر براي بـرانگيختن غـرور كـاذب بيشـتر ايرانيـان (ايـن در شـرايطي

هـرروز بـه -ايراني و عـرب -گيرد كه ما مردم كل منطقه نفت خيز خاور ميانه صورت مي

اي تازه و واهي، با خطر تهاجم قدرت طلبان غرب روبرو هستيم، يعنـي مـوقعيتي كـه بهانه

افروزي اروپاييـان از ايد از هرگونه ترويج بدبيني و نفاق پرهيز كنيم (رك. به سياست آتشب
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ديني صفويه/عثماني و چنانكه در فصـل بعـد خـواهيم ديـد، بـه -طريق ترويج نفاق قومي

كنـوني ياصلي آن بود و به رخدادها ي دستگاه كليساي روم، برنامه ريز، پيگير و نفع برنده

). همچنين الزم به يادآوري اسـت كـه فراخـوان نهضـت فراگيراسـالمي،در ليبي و سوريه

در جنـگ اول جهـاني، بـر عليـه Friedrich Wilhelm IIIتوسـط فردريـك ويلهلـم سـوم

طرف ايران، به محل تاخت و تاز قـواي امپراتوري انگليسي رقيب او، سبب شد تا كشور بي

  بريتاني/عثماني/روس تبديل شود.

كـوب و خـدمات جاي اين كتاب، نسبت به استاد زرين است در جاياز آنجا كه ممكن 

ـ انصـافي شـده باشـد، بـراي نشـان دادن د ارزنده او اندكي بي خواننـدگاني كـه يهـا  دگاهي

را در معرفـي ايشـان در سـتايند، و مـتن زيـر هاي اين دانشمند و تاريخ ايران را مـي  نوشته

  كنم: ه نقل ميبراي مقايس ناًيع را دان نموده اينترنت منتشر

نويسنده  شناس، محقق و شناس، ايران كوب، اديب، مورخ، اسالم استاد زرين"

بزرگ معاصر و از مشاهير بـزرگ ايـران زمـين اسـت. تعـدادي از مهتـرين

هاي اين ستاره درخشان آسمان علم و ادب و فرهنگ ايران زمين براي  كتاب

مـاده دانلـودگـردآوري شـده و آ ي دوستان گرامـي در يـك مجموعـه شما

  ).(http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=10898 "باشد مي

اكنون به چند نمونه از رخدادهاي تاريخي، كه همه نتيجه تكيه ما مردم به فرهنگ كهـن

شود. رويدادهاي پر اهميتي كه چندان از زمان مـا دور نيسـتند؛ شهري است، اشاره مي ايران

تر، آغاز ساختن تـوپ توسـط ايرانيـان، يـا سـر ن يا از آن تازهقيام مردمي سربداران خراسا

 -هايي كه نادر شاه افشار همراه با غنايم ديگري از محمد شاه گوركاني گذشت قطعه الماس

گونه وقايع، بيشتر اطالعات ما از  اين ي يا درواقع از مردم هند ربود و به ايران آورد. در باره

رسد كه تاريخ نويسان ايراني، برخي  ارجي است! به نظر مينگاران خ هاي تاريخ طريق نوشته

اند يا بـراي آنهـا چنـدان اهميتـي نداشـته تـا مطلبـي دربـاره آن ديده از رويدادها را يا نمي

بنويسند؛ بنابراين ما اكنون ناگزيريم كه يا برخي از اين رويدادها را انكار كنيم، يـا آنچـه را

گونه كه پيشتر هم ناگزير بـوديم بـه است بپذيريم؛ همانكم و ك اند بي مورخان خارجي گفته
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نگاران يوناني/ رومي مانند هرودوت، گزنوفون، استرابون و... اسـتناد كنـيم هاي تاريخ نوشته

آميـز و (بدبختانه، هنوز جز تحليل بيگانگاني كه، با وجود ادعاي عينيت گرايي، گـاه اغـراق

  هاي تاريخي خود نداريم). ماد ديگري ازگذشتهرسند، منابع قابل اعت هدفمند به نظر مي

خود كنجكاو باشد، نبايـددر غرب، يك فرد معمولي كه نسبت به بخشي از تاريخ ملت 

ها جسـتجو ها يا روزها در كتابخانه براي دستيابي به جزئيات اطالعات، ساعت خود شخصاً

ال اجتمـاع مـثالً زمـانكند. براي نمونه، كسي كه خواهان دانستن رويدادها و اوضاع و احو

الرشيد) باشـد، بسـيار چارلز كبير، امپراتور بخش بزرگي از اروپا (همزمان با خالفت هارون

اي، بـا هاي جستجوگر رايانـه  ها يا به تازگي، با دسترسي به ماشين ساده در يكي از دانشنامه

آورد و اگـر در يدست م اطميناني زياد از درستي پاسخ، آن اطالعات را از طريق اينترنت به

هـاي تر نياز داشت، به همـان آسـاني، انـواع كتـاب همان موضوع به اطالعاتي عميق ي باره

  هاي عمومي در دسترس خواهد داشت. تخصصي را، از طريق كتابخانه

هاست، كه به دليل دسترسي به منابع مورد اعتماد، تعداد بسياري از بزرگان  در اروپا قرن

لسفه، از زواياي مختلف بارها و بارها مورد نقد و بررسـي كامـلحكومت، تاريخ، ادب و ف

دست آمده اسـت؛ و مهـم ها به قرار گرفته، اجماعي كلي و تقريباً خدشه ناپذير در مورد آن

آساني قابل فهـم كه اين اطالعات با زبان و ادبياتي نوشته شده كه براي افراد عادي نيز، به آن

  است.

ه تحليل نويسندگاني كارشناس و توانا، مانند كسروي، سـيرجاني،توانيم ب البته ما هم مي

هـا نيـز كوب، تفضلي، طباطبايي، امانت و... يا ديگران بسـنده كـرده، بگـذاريم تـا آن زرين

روزي، مانند همتايان اروپايي خود، نخست بين خودشان بـه توافـق رسـيده، سـپس نتـايج

س همگان قرار دهند. اما متاسفانه موانع ديگري نهايي را با ادبياتي قابل فهم عموم، در دستر

هـا، نخسـت ديركـرد ورود انديشـمندان مـا بـه صـحنه آن نيتـر  بر سر راه ما هستند. مهـم 

هاسـت و دوم، شـمار انـدك ايـن گردآوري منابع و نگارش اطالعات تاريخي و تحليل آن

سفانه بيشـتر ايـنهاي بعدي خواهيم ديد كه متا گران و مفسران است. در بخش گونه تحليل

هـاي صـد اي بوده كه در قالب گزاره طرفانه، بلكه سليقه ها، نه نقدي هوشمندانه و بي تحليل
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تـوان بـه وقـايع سرنوشـت سـاز عنوان نمونه، مـي  اند. در اينجا به در صد درست، بيان شده

يا حتا رخدادهاي پنجاه سال پيش كه به ملي شدن  -صد سال پيش يك -انقالب مشروطيت

ت انجاميد، اشاره كرد. با وجود منابع بسيار اندك (درمورد نهضت مشروطه، ظـاهراً تنهـانف

زاده و شـايد آبادي، ميرزا رضا كرماني و مهـدي ملـك معدودي مانند احمد كسروي، دولت

باشـد اند كه گـاه مـورد پسـند يـا تأئيـد يكـديگر نيـز نمـي چند شاهد ديگر مطالبي نوشته

)http://sonqor.persianblog.ir/post/237هاي ما قهرمان پروران، آنچنان متنوع است  ). سليقه

كه بعيد است بتوانيم زماني به وفاق و اجمـاعي ملـي نزديـك بـه واقعييـت برسـيم. بـدين

هاي دورتر باز گرديم، امكان شناخت و تشخيص واقعييت، به سبب  ترتيب، هر چه به زمان

وند و در نتيجـه، پنـدآموز بـودن آن رويـدادهاش آميز، دشوارتر مي هاي اغراق يك سونگري

  كمتر خواهد بود.

هاي سعيدي سـيرجاني هسـتند در آيند. نخست، تحليل هاي ديگري نيز به ذهن مي مثال

هـايي از زنـدگي واقعـي مـا تطبيق مفهوم اشعار هزار سال پيش فردوسي يا نظامي، با جنبه

هاي شاعران پرآوازه  ي دادن ما با داستانگمان هدف سيرجاني آشت ايرانيان در گذر تاريخ. بي

گذشته بوده است؛ اما با وجود اين نيت درست، براي نمونـه، او در پايـان تحليـل داسـتان

ديگر، جـز يا كند كه آيا اسفنديار واقعاً چاره رقابت مرگبار رستم با اسفنديار، مشخص نمي

آن همـه اصـرار بـراي رسـيدن مبازه با رستم پير نداشت؟ چرا او آنقدر درمانده بود؟ چـرا 

زودرس به جانشيني پدر را داشت؟ و سرانجام، اين داستان چه اثـر اخالقـي در زنـدگي و

واقعي كه بنظر  يها رفتار تاريخي ملت ما داشته است؟ آيا شباهت ميان اين افسانه و داستان

ش شـاهآنها تصادفي هستند؟ مثالً رقابت شاه (ط) تهماسب صـفوي و پسـر ي زيادند، همه

  اسماعيل دوم، در تاريخ ما در اينمورد چنين آمده است:

اسماعيل ميرزا، فرزند شاه تهماسب، از پسران دلير و شجاع وي بود كه در "

ها از خود رشادت و جالدت زيادي نشان داد و همين توانايي  با عثماني نبرد

. اما نمايي او، عاقبت منجر به صلح عثماني با پادشاه صفوي گرديد و قدرت

شاهزاده اسماعيل ميرزا  از سوي ديگر، دالوري و بي باكي و بي همانندي كه
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مبارزه با تركان نشان داد، حسادت پدر و سوءظن او را نسبت به  از خود در

شاه او را از حكومت شروان برداشت و به هرات فرسـتاد، .وي تحريك كرد

ز آن سـمت هـمجـويي داشـت، چنـدي بعـد او را ا اما چون با او سر بهانه

   "معزول كرد و به زندان انداخت

)http://forums.mihandownload.com/thread105994.html.(  

 كـه كـه ي اورا براي بيست سال به حـبس در قلعـه د پهلوان، پدرناين فرز هراسناك از

وارِ  آزاد شـدن معجـزه يا همين كار سبب نشد كه اسـماعيل پـس ازمحكوم كرد. آ(قهقهه) 

  خود از زندان، در مدتي كوتاه تقريباً تمامي خاندان خود را از ميان بردارد؟ مثالً

ميرزا و احمد ميرزا، هردو را به قصر آوردند و در ميدان طويله  ي.... امامقل"

فوي، شـركت انتشـاراتوالتر هينتس، شاه اسماعيل دوم صـ ( ."اعدام كردند...

  ).109، ص 1371علمي فرهنگي، 

گيرد. او افراد ديگري را، چه از درون خانواده، چـه از داستان اما به همين جا پايان نمي

ميان قزلباشان و چه از صوفيان شيعه در همان آغاز سلطنت كوتاه خود از دم تيـغ گذرانـد،

ساله را نيز از ميـان بـردارد 6عباس ميرزاي  يا كور كرد. ظاهراً قرار بوده كه برادرزاده خود،

كه مرگ ناگهاني خود او، گويا در اثر افراط در لهو و لعب، مانع اين يك جنايت ديگر شد. 

  مورخ آلماني، در اين زمينه جالب است: ي نوشته

كرد و مسـير تـاريخ .... و گرنه، هرگز شاه عباس بزرگي در تاريخ ظهور نمي"

پاشيد، تركيـه در آن صورت دولت صفويه از هم ميگرفت.  جهت ديگري مي

يافت و هيچ دشمن ديگـري در پشـت به مقدار زياد از جانب شرق توسعه مي

توانست كليه نيروهاي خود را منحصراً به طـرف اروپـا ديد و مي سر خود نمي

ها] به همـين متوجه كند. پس آيا در آن صورت، محاصره وين [توسط عثماني

ي اهميت ايران براي مغرب زمـين افت؟ در اينجاست كه همهي نحو فيصله مي

  ).146. (همان، ص "شود قرون شانزدهم و هفدهم بخوبي نمودار مي

  ها ها و خونريزي شايد نقطه پايان اين قساوت
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... مراسم زفاف شاهانه بود كه در همـان روز برگـزار گرديـد، بـا يكـي از"

بـا او نـامزد بـود، بـا يكـي از دختران پيره محمد خان كه از پنچ سال پيش

والتـر(. "دختران شمخال و يكي از دختران حسين خان، همه در يـك شـب

  ).103هاينتس، ص 

به افسانه كشتار در ميان خانواده در شاهنامه فردوسي و اثرات تـاريخ سـاز يها باز گرديم

ست پدر، اگرچـهد بينيم كه پس از كشته شدن سهراب، پسر رستم به آنها. در آنجا از جمله مي

دهـد؛ كند، اما مانند تهمينه مادر سهراب به زندگي خود پايان نمـي  رستم مدتي غمگساري مي

حماسه آفرينان ما هنوز بدين پهلوان نياز دارند؛ در داستان بعـدي سـخن از رقابـت پـدرزن و

پرورش يافته، از دربـار پـدر و رفتارهـ اي داماد است: از سياوش، پسر كيكاوس كه نزد رستم

رود و سـرانجام دامـاد افراسـياب، دشـمن ناشايست زن پدر (سودابه) سرخورده، به توران مي

شود. افراسياب  گيرد و ناجوانمردانه كشته مي شود. اما مورد سوء ظن پدر زن قرار مي ايران مي

خويش، حتا قصد كشتن فرزندي را دارد كه هنـوز در ي ندهيپس از كشتن داماد، درهراس از آ

خـواه او ختر او، فرنگيس است. مشابه همين قصـه، در داسـتان لهراسـب و پسـر تـاجرحم د

دهد. گشتاسب گويي همواره درهراس است كه مبادا پسرش اسـفنديار، بـا گشتاسب روي مي

نـاگريز - خـواه  ماننـد پـدر تـاج - او همان كند كه او با پدر خود كرد. بدين ترتيب اسـفنديار

تـاريخي ياال از آن سخن رفت. در اين سند اساطيري از باورهـا يابد كه در ب سرنوشتي را مي

هاي درون قومي چنان فراوان اسـت كـه حتـا خـود رسـتم و بـرادرش زواره نيـز ما، درگيري

هاي  رسند. بنابراين، در شاهنامه تنها از جنگ دست ديگر برادر ناتني، ناجوانمردانه به قتل مي به

هـاي آن نمايـانگرهراس رود، بلكـه بسـياري از داسـتان پيوسته ميان ايران و توران سخن نمي

  ناپذير درون خانوادهاي حكومتي نيز هست. انيهاي پا ها و انتقام نياكان ما، رقابت

هاي تاريخي پيشداديان و كيانيان نيست كه فردوسي با وجـود اين تنها شاهنامه و افسانه

همگـي مـدعي -كمرانـان نام خداونـد جـان و خـرد، سراسـر از نـابخردي ح سرآغازي به

سروده است، بلكـه دو سـده پـس از فردوسـي، نظـامي -برخورداري از خرد و فّر ايزدي 

هـاي رايـج مردمـي (يكـي گنجوي ديگر شاعر بزرگ ما ايرانيان، بر پايه همين گونه داستان

ايراني و ديگري عربي) دو داستان منظوم، يكي از سرانجام ناخوشايند زني ايراني (شـيرين)
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يابد و ديگري از فرجام شـوم دختـري عـرب تبـار (ليلـي) كـه به درباري ايراني راه مي كه

  شود. اراده از خيمه پدر به خيمه شوهر فرستاده مي بي

كند كه شـيرينِ گونه تفسير مي سعيدي سيرجاني اين دو داستان را در سيماي دو زن اين

يگري، ليالي عرب تبار، در ذهن مـااش، برتر از د ايراني -هاي آريايي زاده، با خصلت ارمني

دهند، تنها راهي كه  دست مي بدرخشد. اما حتا در تصويري كه سيرجاني/نظامي از اين دو به

شــيرين آزاده، پــس از كشــته شــدن شــوهر محبــوبش توســط ناپســري او و يــا در برابــر

پاكـدامنيهاي نا مشروع شيرويه يا ديگر مردان هوس باز زمانه، براي اثبات و حفظ  خواسته

بيند، جستن آزادي در نابودي خويشتن است. همچنان كه ليالي عرب تبار عمالً از  خود مي

هرگونه اعتراض به انتخاب پدر تن در داده تا در خانه  نظركرده، بي خواسته قلبي خود صرف

همسري كه برايش انتخاب شده، سرنوشتي بهتر از سرنوشت شيرين پيـدا نكنـد. او نيـز در

رسد كـه در هـر شود. به نظر مي اراده تسليم مرگ مي ر، به جاي انتخاب زندگي، بيبرابر زو

دو مورد، نظامي و مفسر او سيرجاني، نتوانستند يا نخواستند ادامه زندگي زنان آزاده و پاك 

  سرشت را، در چارچوب فرهنگ واقعاً موجود ايراني/عرب را براي ما ترسيم كنند.

سـتاييم، امـا در اين اجتماع، طبعاً ايراني بودن شيرين را مـي  با چنين برداشتي، ما مردان

كنيم، زيرا كه پاكدامني واقعي، تنهـا عمل، به ارزشمند بودن پاكدامني ذاتي او تنها تظاهر مي

. "خودخواسـته "تواند مفهوم داشـته باشـد و نـه در مرگـي، در زندگي همراه با آزادگي مي

اند كـه لـيال ست كم از دوران كيانيان) عادت داده شدهمردان تاريخ ساز جامعه ما هميشه (د

هاي مطيع را انتخاب كنند. افسانه اين دو زن، فاصله چنداني با واقعييت زنـدگي زنـان گونه

هـاي جامعه ما نداشته است. واقعييت تاريخي سرگذشت خسرو پرويـز، بـه نقـل از نوشـته

وهر را واداشته بود تا مردانشـاه،اين بوده كه شيرين همسر مسيحي خسرو پرويز، ش -طبري

پسر خردسالش را به جاي پسر ارشد، شيرويه يا قباد دوم، جانشـين خـود كنـد. در نتيجـه،

كند، اورا بازداشت كـرده شيرويه با كمك موبدان و اشراف ساساني بر عليه پدر شورش مي

تـا بعـداً ،رسـانند  يو در جلوي چشمان پدر، نخست هفده يا هيجده پسر ديگر را بقتـل مـ

هرحـال، روايتـي نـه ؛ بـه http://fa.wikipedia.org/wikiدوم/_نوبت پدر برسد (رك. خسرو

  اي شاهنامه). چندان متفاوت از فرهنگ رايج در خاندان فرمانروايان افسانه
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در نمايشنامه رومئوو ژوليت شيكسپير دو عاشق و معشوق نيز در پايان داستان خودكشـي

آلمـاني نيـز، جـواني بـه نـام وِرتـر Wolfgang v. Goetheروف گوته كنند و در داستان مع مي

Werter كند. آمده است كه در پـي در پي عشقي يك طرفه و ناممكن، راه مرگ را انتخاب مي

انتشار اين داستان گوته، تعدادي از جوانان عاشق ناكام مانـده آلمـاني نيـز راه مـرگ را پـيش

ها، تلخ يا شـيرين، ماننـد بسـياري از عموالً اين گونه داستانگرفتند. اما براي خواننده غربي، م

گونه پيام و تأثير اخالقـي عميقـي انتشـار هيچ هاي ديگر در ميان ادبيات متنوع آنان، بي داستان

اي است از عمق  گونه داستانها، با صورتي اندك تغيير يافته، نشانه يابد؛ اما نزد ما، تكرار اين مي

  ر فرهنگ عمومي ما. در باره داستان ليلي و مجنون چنين آمده است:پيام اخالقي آنها د

كه در  داستان ليلي و مجنون در ادبيات فارسي نيز مشهور بوده است، تا اين"

آن را به نظم درآورد. اين داستان جز  نظامي گنجوي هجري قمري 584سال 

اسـت،.. آنچنـان در ادبيـات فارسـي و عربـي  اي افسـانه  كـه  آن، مايـه جان

از است كشورهاي همسايه مورد توجه قرار گرفته  38او [نظـامي] كـه پـس

تقليـد...، ايـن شاعر اردو زبان به 1زبان، و  شاعر ترك 13زبان،  شاعر فارسي

   :"اند داستان را به نظم آورده

  )http://fa.wikipedia.org/wikiمجنون/ _و_(ليلي

سـاز، سـخن بـه هايي ذهنيت عنوان داستان ها، به هاي ملي و تفسير آن اكنون كه از افسانه

نيـز -در هزارو يـك شـب-يست به يادآوريم كه در داستان شهرزاد قصه گو ميان آمد، بد ن

دانيم كه شهرزاد، بـراي اينكـه بـه سرنوشـت ديگـر زنـان اخالقي مشابه، ماندگار است. مي

هاي شيرين كـه آورد: گفتن قصه هارون الرشيد دچار نشود، ناچار به حيله و ترفند روي مي

 -ها جان او را، هر صبح تـا شـبي ديگـر وند؛ اين قصهش زيركانه هر شب، ناتمام گذاشته مي

دادنـد. امـا در از مرگ نجات مي -هاي يكشبه آن خليفه  بر خالف سرنوشت ديگر معشوقه

هيچ جاي داستان از حق طبيعي شهرزاد براي آزاد زيسـتن يـا حتـي بـراي زنـدگي سـخن

گـري، تسـليم لـوه هاي آن خليفه، پـس از تنهـا يـك شـب ج رود. ظاهراً ديگر معشوقه نمي

  شدند. سرنوشت مرگبار خود مي
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هـايي از گونـه هـزار و يـك شـب، در توان ارزيابي كرد كه شنيدن افسانه متاسفانه نمي

دوران خُرد سالي، گاه در شبهاي زمستاني، در زير كرسي گـرم، چـه آثـار مانـدگاري روي

  رفتارهاي اجتماعي ما بزرگساالن بعدي داشته است.

  
  نواده در زير كرسي، خا6- 2تصوير 

ساالن، تـا چـه ها، و ديدن رفتار بزرگ آشكار نيست كه آخت گرفتن با اين گونه داستان

هاي مردساالري از يك سو و فرمانبرداري ظاهري و گاه زيركانه  اندازه در كاشته شدن نطفه

ـ  زنانه، در ما تأثير داشته است. اما مي ه گفتـهتوان حدس زد كه فتحعلي شاه قاجار، كه بنا ب

الملــك، (شــاهدي معتبــر از درون همــان خــانواده)، كــه هنگــام مــرگ  محمــد تقــي لســان

جا گذاشت، احتمـاالً صدوهشتاد زوجه رسمي قد و نيم قد، همه با نام نشان، از خود به يك

هاي هزار و يـك شـب او بـوده اسـت. در مـورد تحت تأثير خليفه هارون الرشيد و افسانه

از نمد مالي او توسط هالكو، از شمار زنان بيوه و فرزندان يتيم مستعصم آمده است كه پس 

شد لشكري فراهم آورد! (جواد طباطبايي، در آمـدي بـر تـاريخ انديشـه سياسـي در او، مي

گمان، اين زنان يك عمر زنداني و اغلب فراموش شـده ). بي25ايران، انتشارات كوير، ص 

سرگرمي، كه بـراي ادامـه زنـدگي، نـاگزير بـهدر حرم شوهر مسلمان تاجدار، نه تنها براي 

آوردند. از سرگذشت انبوه زنان فتحعلي شاه و ميـزان اثـر گـذاري ها روي مي انواع دسيسه
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آنان بر رخدادهاي كشور، آگاهي كمي داريم. اما درباره يكي از آنـان در دربـار ناصـرالدين

هاي دنيـاي بيـرون، در پـس يتدانيم كه پس از عمري دورماندن از واقعي شاه، مهد عليا، مي

هـايي هاي حرم، با گشوده شدن نخستين امكانات بروز شخصيت، بـه حيلـه و نيرنـگ پرده

  اي بسيار بزرگ بود. دست زد كه نتيجه آن براي ملت ايران فاجعه

هـايي از ها، كه نشـانه  نامه نامه يا سياست هاي بعدي، به موضوع نگارش خداي در بخش

ران در دوران پيش از اسالم و پس از اسالم بوده، خواهيم پرداخـت وانديشيدن اجتماعي اي

خواهيم ديد كه خردورزي يا انديشيدن؛ نه تنها در كشور داري، بلكه در رفتارها و زنـدگي

خـردي قبـاد يـا از خـرد عمومي پيشگامان ما بندرت وجـود داشـته اسـت. آگـاهي از بـي

ير الملوك خواجه نظام الملك آمده است، هيچ گونه كه در س ساساني، آن "عادل"نوشيروان 

اثري بر رفتارهاي واقعي سردمداران ما نداشته اسـت. بـراي نمونـه، آگـاهي از سرگذشـت

شده تا ديگر مردان  در خدمت شهرياراني بوالهوس و خودكامه مانع نمي "خردمند"وزيراني 

الرشـيد، از سـر مت هـارون دانا راه پيشينيان خود را نپيمايند. براي مثـال، برمكيـان در خـد

مقام فراهاني كه خـدمت گذشت ابومسلم خراساني نزد خليفه المنصور آگاه بودند. نيز، قائم

كرد و دو برادر (رقيبان احتمالي) محمد شاه را خود كور كرده بود،  فتحعلي/محمدشاه را مي

؟ تنها نه دانست كه اين خوش خدمتي تضميني براي حفظ جان خود او نخواهد بود آيا نمي

ماه بعد همين، محمد شاه دستور خفه كردن اورا داد. او نيز احتماالً از سر گذشت ابومسـلم

توانسـته از سرگذشـت خان اميركبير نمي گمان ميرزا تقي خبر نبوده است و بي و برمكيان بي

  خبر بوده باشد. الملك بي اين وزيران مشهورِ پيش از خود و از محتواي سيرالملوك نظام

امروز در ذهن تاريخي ما تنها كارهاي نيك اميركبير باقي مانده است. امارت او تنها سه 

رسيد، چه بسا او آگاهانه و خيرخواهانـه، در سال مي 10سال دوام يافت، اگر اين امارت به 

شـد جهت تغييرات ساختاري و ارتقاي فرهنگ عقب مانده كشور، ناگزير به اعمال زور مي

بود. آنگاه بعيد نبـود كـه مـردم خـود، او را اه مردم چندان ناخوشايند نميكه شايد از ديدگ

هـاي مهـد عليـا و گـري  ها، و نه بـه حيلـه راهي باغ فين كاشان كنند و ديگر نه به انگليسي

دانيم كه اقتدارگرايي و اعمال قـدرت، تنهـا بود. مي همراهي پسرش ناصرالدين شاه نياز مي
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مردم  ي شود، بلكه نزد توده هاي بزرگ و كوچك محدود نمي خانبه شاهان، وزراي آنان، يا 

  هاي ما تا امروز رواج دارد. ما نيز نهادينه شده و در سطح خانواده

اند. در ايـن ها درآميخته تاريخ نگاري و تفسيرهاي تاريخي ما، متاسفانه همواره با افسانه

هاي مهـم در فرهنـگ گونه نارساييآنكه به ريشه اين  نگاران، بي زمينه، فرهيختگان و تاريخ

هاي نيمه وحشي از سويي  ها و مغول جمعي ما بپردازند، با سر دادن ناله و شكايت از عرب

گساري براي سپري شدن دوران افتخـارات اغلـب شـاهان، يـا همـان و از سوي ديگر، غم

هم نداريم، سرا) كه گاه از زندگي واقعي آنها آگاهي چنداني  ستايشِ شاعراني (اغلب مديحه

كننـد. نظير و خداگونه تصوير مـي  تنها براي خوشايند خود و خوانندگان خود، قهرماناني بي

دهند. براي مثـال، كنند و حتا تسكين هم نمي راستي دردي از دردهاي ما را دوا نمي ها به آن

پوشـيده واي  گونـه  بيند، مانند اندرزهاي كليله و دمنه، به طباطبايي هنوز خود را نا گزير مي

تلويحي با فرّ شاهنشاهي و فرزانگـي ايرانشـهري اسـتدالل نمايـد، تـا بـه مخاطبـان خـود،

هايي خيرخواهانه برساند. بنابراين در انتهـاي راه، مـا جسـتجوگران نـاگزيريم تنهـا بـه پيام

هـاي تعريف و تمجيد از خود دلخوش بمانيم و هنوز هم ندانيم كه چرا در ميان ديگر ملت

ايم و هنوز هم به جاي جسـتجوي حقيقـت، خوانـدن چنان راكد و ايستا باقي ماندهدنيا، هم

  دهيم. خواه خويش، به آن ترجيح مي هاي شعرگونه و فريبنده را با تعبيرهاي دل نوشته

اشكال اساسي ديگر ما، هماهنگ نشدن زبان ما با مفاهيم جديد روز است. شايد الزم به 

، حتي فارسي زبانان، هنوز دو زبانه هستيم: زبـاني سـاده وتوضيح نيست كه همه ما ايرانيان

هاي محلي) و كالمي پيچيده، ادبي و فاضالنه، كه بـا كـاربرد صـحيح عاميانه (با انواع لهجه

  آن، بيشتر ما هنوز بسيار مشكل داريم.

هايش را سـاده توانسته سفرنامه دست كم، تا زمان ناصرالدين شاه، به جز خود او كه مي

هاي ناصرالدين شـاه)، بلِ فهم مردمان عادي بنويسد (ر.ك. به نثر بسيار دلنشين سفرنامهو قا

ديدند با نثري دشـوار و اند، خود را ناگزير مي او بوده "نوكران"تعارف،  ديگران، كه همه بي

نماينـد. "عـرض "اغلب براي نسل ما نامفهوم، مطالب خود را خطاب به او يا بـه ديگـران

هـا، اند. جالب اين است كه در تمام ايـن سـال ه به باور آنان بسيار اديبانه بودههايي ك نوشته
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عنـوان ... بـه هاي امثال ابومسلم، بيهقي، ناصـر خسـرو و نويسي را در نوشته هاي ساده نمونه

  ايم. سرمشق در دسترس داشته

دبيـاتها بود، كه بيشتر فرهيختگـان از ميـان عـوام برخاسـته، نسـبت بـه ا در غرب، قرن

هاي بـا سـواد ها به سوي توده طور نسبت به اشرافيت) معترض شده بودند. آن اشرافي، (همين

جستند. اين نويسندگان با اين رويكرد بـه ها مخاطبان خود را مي شده روي كرده و در ميان آن

اننـدادبياتي دست يافتند كه تنها بر زيبايي ظاهري استوار نبود، بلكه ابزاري شـد تـا بـا آن بتو

ها و  مفاهيم را ساده، قابل درك و گاه نيز البته زيبا به همگان عرضه كنند. بدين ترتيب، انديشه

هاي آنان مورد استفاده گروه عظيمي از مردم عادي قرار گرفت. در مقابـل، در ميـان مـا نوشته

آور  ي رنـج هنوز هم، حتا براي كودكان دبستاني، گذار از گفتار عاميانه به كتابت، بايد با جهشـ 

  اي كه پرسيده بود: كوب، در پاسخ به خواننده همراه باشد. براي نمونه، استاد زرين

خواننـد شـيوه دانيد همه جور مردم آنها را مي هايي كه مي شود، الاقل در كتاب آيا نمي"

  همچنان برآن است كه: "تري پيش گيريد؟ ساده

است كه ديگـران هـم .... تنها يك عادت قديم و يك سنت سابقه دار بيان"

يابند... در كتابهايي كه همـه جـور كم و بيش خود را ملزم به رعايت آن مي

تري پيش گرفته شود، شـايد ي ساده ها را بخوانند شيوه مردم ممكن است آن

هم خواسته باشم حرف خود را از تعريض و تعرض بدسگالي چنـد كـه از

ن داشته باشـم. از ايـننهند تا حدي مصو عواني بر حرف انسان انگشت مي

يابم و از كساني كه براي فهم اشـارات يـا بابت خود را در خور مالمت نمي

 ."خــواهم يننــد معــذرت مــي عبــارتي از مــن خــود را بــه تأمــل ناچــار مــي

، 1388كوب، در مقدمه پله پله تا مالقات خدا، نشر مهارت،  عبدالحسين زرين(

  ).13-11صص 

كه گويا ايشان و بسياري ديگر از بزرگان ادب فارسـيبا وجود اين سخن عذرخواهانه، 

بينند تا حتـي رعايـت چنـين خواننـدگاني را چندان اعتقادي بدان ندارند، خود را ملزم نمي

  بكنند:
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...خانمي ... از دانشجويان سابق من... كه در خارج [امريكـا] درس فلسـفه"

لـذت بـردن هـمخواند نوشته است: از اين كتاب لذت بردم امـا از ايـن مي

  (همان). "براستي خيلي محنت كشيدم

راسـتي چـرا از يـك گويا سبك دشوار نوشتن از ديرباز در ايران رايج بـوده اسـت. بـه

هاي فلسفي دانشمندان كشورش  رود تمامي ادبيات و انديشه خواننده عادي ايراني انتظار مي

  ن آمده است:را بسيارخوب بفهمد؟ در تاريخ ادبيات ايران در اين باره چني

سـرودهاي .... متاسفانه به سبب دشواري ايـن سـرودها [در اينجـا منظـور"

توانيم كامالً اطمنان پيدا كنيم كه آنچه را پيامبر ايراني  اوستا است] هنوز نمي

ســال پــيش از مــيالد بيــان كــرده اســت، خــوب دريافــت  1000در حــدود 

كنند كه هيچ يـك بـرايم... ممكن است يك شعر را به دو گونه ترجمه  كرده

ديگري مزيتي نداشته باشد. با اين همه، مشكالت لغوي و صـرفي و نحـوي

شود كه لطف و زيبايي آن دسته از سرودهايي را كه معنـي گاه سبب آن نمي

  )37تفضلي، ص ( ."ها بر ما روشن نيست، انكار كنيم  آن

ل از آن پيـامبر ايرانـي،پس اين از ديرباز يك سنّت بوده كه دانشمندان ما، مانند بـه نقـ

از تعريض و تعرض بدسگالي چنـد، كـه از عـواني بـر حـرف "دشوار بنويسند تا خود را 

دهند. آيا همين استادي در كاربرد كلماتي كـه نـزد "نهند تا حدي پرهيز  انسان انگشت مي

توده مردم نا آشناست، براي نشر دانـش مصـيبت آفـرين نيسـت؟ سـپس در غيـاب سـنت

هـاي خفقـان ماند شعر شاعران ما، مانند حـافظ يـا ديگـران در دوران ي، آنچه مينويس ساده

است، دوراني كه احتماالً به سبب هراسي كه شاعران هـم از سـوي حكمرانـان قدرتمنـد و

اند. در نتيجه، اكنون هر بيت و گاه هـر كلمـه از هاي ناگاه مردم داشته رحم و هم از توده بي

دگان عادي امروزي رمزگشايي شود. اما امـروز در دوران رايانـه وشعرآنان بايد براي خوانن

هـاي اينترنت چه لزومي هست كه نويسندگان ما چنين مبهم و دشوار بنويسند؟ آيا با نوشته

  توان خوانندگان جوان را جذب كرد؟ ها، بهتر مي فريبنده و تهي از محتوا و واقعييت

گيرد و شـبها را غالبـاً در ز روزه مييي چند رو ...درآن خرد سالي گه گاه هفته"



  

  87ر تقابل با پندارها / بخش دوم: گلچيني از واقعييات تاريخ و فرهنگ، د

   

 

گذارد، آن رنگ پريده و حال پريشان اورا، در  داري مي نماز و گريه و شب زنده

هنگام او  اي چند كه از بازي كنار كشيده بود، بحساب همان رياضتهاي بي لحظه

گذاشتند. اما از زبان هيچ كس ترديد و انكاري در باب اين دعوي نقل نشد... در 

سالهاي طفلي هم غرق در انواع مكاشفات غيبي و مشاهدات نوراني بود. همان 

ها بعد باز هم در افواه مريدان بهاء ولد [پدر آن خداوندگار] اين دعوي هم  سال

غيبيـان ارتبـاط داشـت،"شد كه كـودك وي در سـن پـنج سـالگي بـا نقل مي

 "شدند و  اهر ميهايي كه بر انبيا و صالحان نازل شده بودند بر وي نيز ظ فرشته

شد حتا در هفـتبر وي نيز به تواتر واقع مي "اين نوع حاالت و سكر روحاني

گريسـت خواند و مي سالگي كه بر وقف عادت يا از تأثير محيط خانه، نماز مي

يك بار حالي بر وي دست داد كه آنـرا تجلـي اهللا پنداشـت، صـداي غيبـي در

  تا...). 19(همان، صص تا آخر كتاب  ،"گوش او ...

اي نادر نيست؛ گويـا از هاي زيبا و خيالي، نويسنده زرين كوب، در بيان اين گونه افسانه

قــديم چنــين رســم بــوده اســت. در مثــالي ديگــر، عبــاس ميالنــي، از عطــار نيشــابوري و 

هفتم) در وصف حسن بصري چنين آورده است: ي االولياي او (اوايل سده تذكره  

بر در صومعه او كسي نشسته بود. حسن بر بـام ..... نقل است كه يك روز"

كرد. در سـجده چنـدان بگريسـت كـه آب از نـاودان فـرو صومعه نماز مي

ي اين مرد افتاد. آن مرد در بزد. گفت اين آب پاك  چكيدن گرفت و بر جامه

است يا نه تا بشويم. حسن گفت بشوي كه با آن نماز روا نبود كه آب چشم 

  ."عاصيان است

  در ادامه:باز هم 

...اگر حسن، با آنهمه كرامت، كماكان از عاصيان است، شـكي نيسـت كـه"

عبـاس ميالنـي، تجـدد و تجـدد( "باقي ما چندان محلـي از اعـراب نـداريم

  )61. ص. 1383ستيزي، نشر اختران، 

  آورد: اي ديگر داستاني، از يك حبيب عجمي را مي هم او، در صفحه
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واندندي سخت بگريسـتي بـزاري. بـدوهر گاه كه در پيش حبيب قرآن خ"

گويد. اين گريه از چيسـت؟ داني چه مي گفتند تو عجمي و قرآن عربي، نمي

  )64ص.  همانجا( "گفت زبانم عجمي ست اما دلم عربي ست

  و باز هم:

االولياء كارِ انكـار اند. برخي از اولياي تذكره فقر و درويشي مترادف تصوف"

حتي ضرورت كسـب را هـم منكـر شـدند و جهان را چنان تعميم دادند كه

واسطه حق دانسـتند. مـثالً رزق و روزي را نه حاصل كار، كه از كرامات بي

اي [خانقاهي]  خوانيم كه در صومعه در سبب توبه ذوالنون، ذكر زاهدي را مي

كرد كه روزي به سبب  به عبادت مشغول بود و روزي مردي با او مناظره مي

ه من هيچ نخورم كه در او سبب مخلوقـات بـود.كسب است. او نظر كرد ك

چند روز برآمد هـيچ نخـورد. حـق تعـالي زنبـوران را فرسـتاد كـه گـرد او

  ).68همان، ص ( "دادند پريدند اورا انگبين مي مي

هاي پر شمار، به مناسبت عيد  خيال، افزون بر تعطيلي ها آسوده و بي كه در اين سال (اين

كنـيم، صاد كشور را، ظاهراً بدون تحمل آسيبي، عمالً تعطيل مـي نوروز، بيش از دو هفته اقت

  آميز ديرينه ما ندارد؟) هاي تصوف آيا ريشه در انديشه

  گويد: جالب است كه ميالني، نه در مدح بلكه در وصف عطار، از قول او چنين مي

چون قرآن و اخبار به زبان عربي و خـارج از دسـترس عـوام بـود تـذكره"

  ."ه زبان فارسي آوردم تا همه را شامل بوداالولياء را ب

كند و  همين سبب ميالني، عطار را يكي از پيشگامان نهضت تجدد اسالمي معرفي مي به

  نويسد: مي

اي كردن تفكر مـذهبي در غرب اين تغيير زبان، يعني اين تالش براي توده"

م و خارج كردن آن از انحصار كشيشان مقارن تجدد و در بطن پروتستانتيسـ 

ــذكره ــه ت ــل، گرچ ــت. در مقاب ــورت گرف ــذهبي، ص ــان م ــز بس ــاء ني االولي

خواست تفكر مذهبي را كه پيشتر در انحصار خواص بـود پروتستانتيسم، مي
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اي كند، اما چون جوهر تصوف نخبه گـرا و در ذم ايـن جهـان و مـدح توده

  ).57(همان، ص  "عالم ملكوت بود، الجرم در جهت مخالف تجدد گام زد

سـرودند؛ مربوط به دوران خود مـي  -خوب يا بد -هزار سال پيش ما حكاياتيشاعران 

هـا تاختند. اگر به باور برخي از ما، اين داستان هاي ديگر شتابان به پيش نمي زماني كه ملت

دهـد كـه مـا هنوز هم براي زمان و نسل كنوني مفهوم دارند، چه بد! آيا اين خود نشان نمي

  ايم؟ ي به مفاهيم جديدي نرسيدههاي متماد در طي اين سده

نزديكترين گروه به صوفيان مسلمان بودند؛ اما اين صومعه  ها ييايدر مسيحيت، تارك دن

ندرت روزهاي خود را تنها به دعاخواني و كاهلي و انتظـار سـر نشينان كه طبق روايات، به

جامعـه كـامالً گذراندند، هميشه گروهي بودند كه اغلب خود را از بدنـه  رسيدن انگبين مي

پنداشتند، بلكه گاه در پي زندگي و در  كنار كشيده بودند؛ بااين حال خود را از خواص نمي

خدمت به جامعه بودند. دانيل بورستين نويسنده كتاب كاشفين در كتاب مفصل خود درباره 

، بـه تـاريخ"فهرست نمودن تمام آفرينش "تاريخ پيشرفت علم، فصلي را نيز تحت عنوان:

رفت گياه شناسي اختصاص داده است. افرادي را كـه پـس از آغـاز دوران نـوزايي، بـهپيش

گـذاري نظـم يافتـه آنهـا شناخت گياهان، نه تنها چند گياه دارويي، بلكه همه گياهان و نـام 

 Daniel J. Boorstin. The(كند كه اغلب آنها كشيشان تارك دنيا بودند.  پرداختند، معرفي مي

Discoverers, Vintage, books, 1985,  476-420صص.(  

نيـازي، طوركلي فرهنگ تظاهر به بي بنابراين، برخالف منش صوفيان و دراويش ما و به

پرهيزگاري و دوري جستن از اجتماع كه همواره و هنوز هم ادعاي آن مورد پسند ماسـت،

در بخـشگونه دينداري، هيچ گاه سرمشقي براي مسيحيان نبوده است. حتا، چنـان كـه اين

و كـالوين Martin Luther)هـاي لـوتر (   تـر خواهـد آمـد، آمـوزه مفصـل  ي ديگر اين نوشته

)Calvin Johnو ديگران، كامالً دنيوي بوده و هست. نزد آنان، هر گونـه رويكـرد صـومعه (

داري راستين، كرامت و كمال  شده است. در اين گرايشِ دين نشيني كامالً مطرود شمرده مي

ديدنـد. شـكرگزاري از كاوش و جستجو در آفرينش، همراه كار و توليـد مـي انساني را در

هـا متواضـعانه، دانسـتند. آن  پرودگار و عبادت او را، تنها در پي كار موفق روزانه مجاز مـي 

كردنـد. پيش از آغاز صرف شام، در كانون خانواده، بدرگاه پروردگار خود شكرگزاري مـي 
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دست خود و زنبوراني با بـار انگبـين، روزي كسب نكرده به ها به انتظار حق تعالي براي آن

جواهرات بادآورده، يا نادر از هندوستان آورده، يا فوران خودجوش نفت خام از دل زمـين،

نكـردن نـوعي كفـر در مقابـل پروردگـار معترضان نشستند. نزد اين آرام نمي اروپايي، كـار

نشيني، برگـزاري پوشي، گوشه اهر به پشمينهكه در ميان ما، تظ شده است. حال آن شمرده مي

اند،  هاي زندگي بوده حركات موزون (سماع)، براي مردمي كه همواره گرفتار انواع گرفتاري

ويژه اگـر اسـتادي ماننـد عطّـار، يـا نويسـندگان هميشه جذابيت داشته و هنوز هم دارد؛ به

  :ها را چنين دلنشين بيان كرده باشند شيرين قلم امروزي، آن

هاي كودكي  ها كه سال ها، دنياي ارواح، و دنياي ستاره از پرواز در دنياي فرشته"

كرد...آنچه را بزرگترها در خانـه بـه نـام روح اورا گرم و شاداب و پر جاذبه مي

ها كـه در يافت... با روح هايي از آسمان چكيده مي صورت ستاره خواندند به مي

رفتنـد، طـي روزهـا و شـبها بـا سمان باال مياطراف خانه بودند از بام خانه به آ

كردنـد اورا بـراي سرنوشـت عـالي خـويش، بـه نجوايي كه در گـوش او مـي

  ).15پله پله تا... ص. ( "پرواز به سوي خدا - كردند ها، آماده مي آسمان

كنند كه هميشه نـادر افـرادي هسـتند، آساني فراموش مي واقعييت اين است كه عوام به

، در "خداونـدگاري "امورابي يا شاهاني ماننـد كـوروش و داريـوش و گـاهمانند فرعون، ه

شكل يك كودك (موالنا)، كه به باور مردم، مورد مرحمت مـردوك، اهـورمزدا يـااهللا قـرار

شوند تا به ميزاني فوق  گيرند. اينكه چگونه تنها اين معدود افراد برگزيده مي گرفته يا مي مي

هاي ما نيامده اسـت. آنـان، همـه از طريـق يك از افسانه هيچ تصور، زاهد يا توانا شوند، در

اند. بايد در اين بـاور بمـانيم كـه خداونـدگاراني هاي خود رسيده هايي نامرئي به معراج پله

يابند يا همانند رستم، ناباورانه، با كمـك ارتباط مي "غيب"چون موالنا، در سنين كودكي با 

  نهند: ه زندگي ميموبدي پزشك و چيره دست، پا به عرص
  

 بيامــد يكــي موبــد چيــره دســت

 چنان بي گزندش بـرون آوريـد  

 يكي بچه بد چون كوي شيرفش

 مسـت  كـرد  يمر آن ماه رخ را به مـ  

 كه كس در جهان اين شگفتي نديد

 ببــــاال بلنــــد و بديــــدار كــــش   
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يخي ما، يك از ديگر قهرمانان اساطيري يا تار نه رستم، نه كوروش ... نه موالنا و نه هيچ

اند. مگر نه اين است كه از كودكي در گـوش مـا دوران توان فرساي شاگردي را طي نكرده

  اند كه كچل بودن براي حسني، امتيازي مادرزادي بوده است؟.... خوانده

  )178(شاهنامه، ص. 

  
  احتماالً درجشنواره هشتصدمين سال مولوي در قونيه؛ ، درويشان در حال سماع7- 2تصوير 

آمـد تـا بـه سـراغ او نمـي "بخـت و اقبـال"دنيا نگذاشته بود، مسلماً  كچل پا به اگر او

هـاي شوهري آن شاهزاده خانم درآيد! به همين سبب است كه همـه شـاه سـلطان حسـين

دانسـتند. شـاه محمودهـاي اي خدايي و حـق مسـلّم خـود مـي تاريخ ما، پادشاهي را عطيه

لطف و عنايت ناگهاني پروردگار بودند، همـان گونـهايراني/افغاني ما نيز همواره در انتظار 

االولياي عطار)، در انتظار انگبيني بود كه از غيب براي او رسيد. كه آن زاهد (تذكره  

شاه سلطان حسين از هنگام تولد به بر گزيده بودن خود باور داشت؛ اما حسـن كچـل،

يافت و سر انجام هـم دامـادسوزي مادرش به برگزيده بودن خود اطمينان  تنها از طريق دل

شاه شد. حسن از ميان مردم برخاسته بود و هزار آرزو داشت، او با باوري كـه بـه كلمـات

دانسـت. بنـابراين دلسوزانه مادرش داشت، كچلي را نشانه مسلم بر گزيده بودن خـود مـي

گونـهكشيد. در زندگي واقعي، اين  براي خودش هميشه سهمي از انگبين غيبي را انتظار مي

هـايي باشـند و توانند مدعي داشتن يك چنـين نشـانه ها اغلب نامرئي هستند. همه مي نشانه
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تـر، توسـل بـه مـداحي همواره منتظر روي دادن عنايت الهي باقي بمانند. راه اندكي فعاالنه

هاي زميني است. مدح شاهان و حاكمان يا مدح و ثنـاي خـداي براي جلب لطف خدايگان

  زمان هر دو: حاكم و خدا! صالح در مداحي هم -محض احتياط  -مها. گاه ه آسمان

  هاي ما، حتا با وجود اندرزهايي، مانند: ها و افسانه متاسفانه، در اسطوره
  

 رنـج اندرسـت اي خردمنـد گـنج     به
  

 نيايــد بــه كــس گــنج نــابرده رنــج  
  

  

راه آبي را  شود، مثالً اي، به رنج و كوشش متوسل مي كسي كه با انگيزه عشق يا خواسته

گونه است  كَنَد، همواره مطرود جلوه داده شده است. قهرمان واقعي ما يا از آن در كوهي مي

كه بدون كوشش و تالش، با مدد بادي ناگهاني، بـه كشـور سـحرآميز سـرانديب (احتمـاالً

د كران دست يابد. يا كچل به دنيا بيايـد تـا بتوانـ منظور سيالن كنوني) بيفتد يا به ثروتي بي

بـه مرحلـه ماًيداماد شاه شود، يا مانند آن كـودك برگزيـده، بـه قـولي، پلـه پلـه، يـا مسـتق

نمايد، انوشـيروان خداوندگاري برسد. نوع ديگر آن، كه كمتر به شعر در آمده و واقعييتر مي

است كه در ذهن تاريخي ما به عادل بودن معروف شده؛ هر چند بدانيم كه او، خـود، قتـل

نامـه سياستگناه را، فرمان داده است ( زار نفر از دگرانديشان، يعني مزدكيان بيعام دوازده ه

  ).36الملك، ص  خواجه نظام

از روزگار كوروش و داريوش تا امروز، باوجود شاهاني چون انوشيروان يا شاه عبـاس،

ين هايي متـد  ايم. گاه شاه سلطان حسين هاي مصيبت بار بوده ما همواره دچار انواع دوگانگي

تدبير داشتيم كه تمامي شوكت و قدرت و يكپارچگي ايران صفوي را بـه و در عين حال بي

كـه -هاي وحشـتناك  خواري باد داد و گاه آغامحمدخاني بر ما حكمراني داشت كه با خون

انـد كـه ناباورانـه اسـت. گفتـه -هـا آشـنا هسـتيم حتا براي ما ايرانياني كه با انواع جنايـت 

يز وار بيست تا هفتاد هزار جفت چشـم از مـردم كرمـان در آورد و بـاآغامحمدخان، چنگ

رسيد، اما او  اي ساخت! نيز اينكه نسب آغامحمدخان به مغوالن مي ها، تپه انباشتن اين چشم

خود را مرهون انتساب به خاندان صفوي و از آن طريـق "خدايگاني"مشروعيت حكومت 

است! همين چنگيز ثاني، در عين حال بر آن بـود هداد يدانست و جلوه م به پيامبر اسالم مي

تا شكوه و جالل دوران هخامنشي يا ساساني را به ايران بازگرداند. اين است آنچه در مورد 
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  اند: او نوشته

تاراج مردم داد. عده  فاجعه كرمان را در تفليس اجرا كرد و دستور به قتل و"

... بـا پـانزده هـزار تـن اززيادي از روحانيون را در رود كورا غرق كردنـد. 

بـود بـه تهـران دختران و حتي پسران شهر كـه آنـان را بـه اسـارت گرفتـه

ثروتمنـدان بازگشت. اينان براي سواستفاده جنسي و نيـز بـراي بردگـي بـه

  .)http://fa.wikipedia.org/wiki /آغامحمد خان( "فروخته شدند

قفقـاز، در اولـين فرصـت از "ايراني"ا پس از چنين رخدادهايي، بعيد بوده، كه مردم آي

گمـان قانونمنـدتر)، تـر (بـي هاي حكومتي، احتماالً عادالنـه  ايران روي بگردانند و به روش

تزارهاي روسي تن در دهند؟ آيا به مردمي كه پس از هجوم اين خونخوار زنده ماندند، حق 

چاي رضايت بدهند؟ به نقـل از روزنامـه هدات ننگين گلستان و تركمندهيم كه به معا نمي

  " 6/5/88، مورخ 4270ايران، شماره 

ذهـن هـر (ماجراها با عهدنامه گلستان (و البته بعدها تركمان چاي ني..... ا"

 طـور كلـي از دردنـاك بـودن تـوان بـه دهد. هر چند نمـي  ايراني را آزار مي

  "ان قاجار (پس از محمدخان) گذشتكفايتي شاه ها و بي عهدنامه

آيد! كدامين عمـل در اين تفسير از تاريخ، آغامحمدخان، شاهي با كفايت به حساب مي

توان نشاني از آن فرّه ايزدي شاهان ايران زمـين دانسـت اين سر سلسله شاهان قاجار را مي

ه رسـميكنـد؛ آنقـدر كـه روزنامـ داري او حكايـت مـي كه از كفايت، دورانديشي يا ديـن 

كفايت قاجار مستثني نمايد؟! شاهان ايران يا فرّه  جمهوري اسالمي، او را از ديگر شاهان بي

  الدين رازي: ايزدي دارند يا به تعبير اسالمي آن، ظلُّ اهللا هستند. به گفته نجم

سايگي و خالفـت وقتـي درسـت شـود كـه از صـفات مسـتخلَف ني.... ا"

ه شود. از اين معني در تفسير ظلُّ اهللا فرمود [پادشاه] يافت فهينموداري در خل

يأوي اليه كلَّ مظلوم، يعني پناهگاه جمله مظلومان باشد تا بر ايشـان ظلمـي

  ).155الملك، ص  خواجه نظام( نرود از هيچ ظالمي...

بينيم كه نويسندگان قديم و جديد ما كه همه از ميان همين مردم برخاسـته و اغلـب مي
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مداران مسلمان يا غيـر مسـلمانان داد د، با چه اشتياقي در توصيف قدرتان هم مسلمان بوده

دهند؛ آنهم با كلماتي پر طمطراق و اغلب نامفهوم. چرا نبايد انتظار داشـته باشـيم سخن مي

آنها دستكم از اين سنت فاضالنه نويسـي دسـت بردارنـد؟ چـرا فردوسـي نبايـد سرمشـق

بود نابغه، كه آرزوهـاي مردمـان محـروم ايـران شد؟ او هنر مندي حماسه سرايان بعدي مي

ها، سينه به سينه به او منتقل شده بود، بسادگي  ها و شايد هم هزاره زمين را كه در طول سده

هـاي شـاهنامه زاييـده ذهـن د فرض كرد كه بسياري از داسـتان يو زيبايي سرود (امروزه با

هـاي متمـادي و عصـاره ن از نسـل فردوسي نيستند، بلكه آفريده تدريجي هزاران هزار انسا

نمايد كه انگيـزه اصـلي بيني مردمان در روزگاراني دراز بوده است. بعيد مي آرزوها و جهان

  پرستي افراطي بوده باشد). فردوسي از سرودن شاهنامه ميهن

اما امروز راه و رسم ديگـري بـر قـرار شـده اسـت. فردوسـي و پيشـينيان او طبعـاً بـا

كـه حماسـه سـرايان انـد. حـال آن نه يا عيني گرايي علمي بيگانـه بـودهطرفا هاي بي انديشه

انـد، هاي كهن از ياد بـرده  امروزي، نه تنها راه و رسم فردوسي را براي ساده سرودن افسانه

بلكه كامالً طرفدارانه، تراوشات ذهن خودشيفته خود را با جمالتي نازيبا و مصنوعي تزيين 

اند كه رفاه زنـدگي ا فراموش كرده، يا هنوز به درستي در نيافتهه كنند. آن سازي مي و قهرمان

گرايانـه و علمـي و در عـين حـال هوشـيارانه بيگانگـان هاي عيني كنوني ما، حاصل انديشه

است. برخالف ما كه همواره در پي اثبات حقانيت خود و بزرگان خود هستيم و بـرآنيم تـا

ه بموقع، آغامحمـد خـان قاجـار، قهرمانـاني،از كورش، مولوي، اميركبير، مصدق و حتي گا

عاري از هر گونه گناه (حتا گناهان سهوي) بسازيم و هر كس كه بيـنش مـا را زيـر سـوأل

ببرد، از خود برانيم. در دنياي واقعي امروز، دانشمندان در پـي آن نيسـتند تـا مـثالً تئـوري

هـاي بيشـتري از در پي دريافـت نسبيت را دوباره بيابند. بلكه در ادامه آن با كوشش فراوان 

يابند كه آن روابط را با ايـن يـا آن هاي شگرف جهان هستند و سرانجام در مي روابط پديده

معني خـوبي توان تشريح كرد. آنچه كه مي نظريه (تئوري)، بهتر مي يابند در بيشتر موارد، نه

يـا در سـيم بـرق، هـيچهـا هاي متحرك پيرامون اتم دارد و نه بدي. به عبارتي، در الكترون

خاصيتي جز گرايش به همان حركت وجود ندارد. شايد بيشتر كشفيات آنان، در زمان خود 
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ها سال، كاربرد برخي از اين كشفيات براي مردماني  فايده به نظر برسند. اما گاه پس از ده بي

تئـوريدر شهرها و كشورهاي دور دست نيز مفيد و كار آمد خواهد بود. (براي نمونـه، از

هاي همراه و رديابي زمينـي كارگيري نظام تلفن نسبيت، عرضه شده يكصد سال پيش، در به

  از فضا استفاده شده است).

و خواهيم ديـد كـه در واقـع، مردمـان هاي آينده بدين مقوله بيشتر مي در بخش پردازيم

ـ "بيداري"اغلب گمنام غربي بودند كه پس از  ن نكتـه پـي، در تكاپوهاي روزانه خود به اي

گيري چه اهميتـي دارد و درك و دريافـت مفـاهيم مهـم و بردند كه اختراع ابزارهاي اندازه

  ثبت و انتقال اين مفاهيم به تمامي افراد جامعه يك نياز اساسي است.

كه براي توده مردم نامفهوم و صرفاً وسيله  -ها در نخستين گام، به كاربرد زبان التين آن 

معترض شدند و احساس كردند براي كتابت و نشر  -ص شده بودفضل فروشي طبقات خا

تر نيازمندند و ازاين رو، نخست كتاب مقـدس انجيـل را بـه هاي خود به زباني ساده انديشه

هـاي مـردم پخـش هاي ساده محلي برگرداندند و سپس با توليد انبوه، آن را ميان توده زبان

ن آلمـاني و هـم يواهـانس گـوتنبرگ، مختـرعكردند (هم مارتين لوتر، مترجم انجيل به زبا

  دستگاه چاپ، از ميان توده مردم برخاسته بودند).

پس ازاين گام مهم بود، كه نخست تك تك افراد و سپس گروه گـروه از مـردم عـادي،

ها را داشته  بدان ميزان از درك و دريافت اجتماعي رسيدند تا جسارت عبور از انواع افسانه

فتن پاسخ به چراهاي واقعي ذهن خود برآمدند و اندك انـدك بـه كشـفباشند و در پي يا

هـا فرصـت برخي از رازهاي خلقت دست يافتند. از آن پس، در طي سـالهاي طـوالني، آن

سـازي نواخـت و سـاده هاي كالمي، يا به قول خودشان ديالكتيك، با يك يافتند تا در جدال

زودي  ها به هاي خود برسند. آن ي بيان انديشههاي كلي برا زبان علمي/هنري، به برخي توافق

در طول اين راه، همراهاني مشتاق در ميان بازرگانان، پيشه وران و افراد عادي شـهر نشـين

هـا و نيز يافتند. خواهيم ديد كه تنها از اين طريق بود كه آنان سر انجـام بـه انـواع فنـĤوري

  ست يافتند.ابزارهاي الزم براي بهبود شرايط زندگي همگاني، د

انـد تر گفتيم كه در جامعه ما نيز، امثال بلعمي، رودكي، فردوسي و ديگران نيز بوده پيش
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رايـج بـود "عالمـان "نويسي، به استفاده از زبان عربي كه در آن دوران در ميـان كه با ساده

معترض شدند. اما چه فايده كه بيشتر فرهيختگان آن روزگار، به جاي اين گزينش و صيقل 

مادري خود، براي نزديكي به مراكز قدرت، با حركت در جهـت عكـس، ي ادن زبان سادهد

نوشـتند. در ميـان هر چه بيشتر ازعوام فاصله گرفتند. آنان بـا افتخـار بـه زبـان عربـي مـي

نوشتند و كلمنت هوارد، در تاريخ ادبيـات عربـي خـود از نويسندگاني كه به زبان عربي مي

  داند. بسياري را پارسي االصل ميبرد تعداد  آنها نام مي

، سخن خـود را آن انـدازه بـانوشتند ينويسندگان معدودي هم كه گاه به زبان مادري م

آميختند كه مردم عادي را از خواندن آن خسـته و آزرده كننـد. شـايد هـم كلمات عربي مي

ديـديم، گـاه "عجم زبان"گونه كه در مورد آن  نبايد آنان را چندان نكوهش كرد، زيرا همان

 "هـاي هـاي"شـدند كـه از شـوق توده مردم نيز با شنيدن زبان عربي چنان غرق لذت مي

  ايم. ها بر نداشته گونه لذت گريستند! گويي هنوز هم برخي از ما دست از اين مي

سازي زبان گفتگـو و زبـان خواهيم ديد كه درغرب، كوشش براي ساده كردن و همسان

هم اجتماعي بود كه بمرور مردمان بـراي پيشـرفت اجتمـاع، بـههاي تفا نوشتن، يكي از راه

 لزوم آن پي بردند و دوم، همكاري عقالني براي يافتن راهكارهاي تنظيم روابط بين انساني/

  اجتماعي بود.

توان به يك اركستر سنفوني بـزرگ تشـبيه كـرد كـه در آن روابط اجتماعي غرب را مي

هماهنگ، براي شـنوندگان يا اي منظم و نغمه ، با برنامهتمامي نوازندگان (گاه تا يكصد نفر)

صـورت واحـد اسـت بـه "داسـتاني "كند،  نوازند. آنچه كه موسيقي اصيل غرب بيان مي مي

 متنـاقض متنـوع و گـاه حتـي يهـا "شخصـيت "تنظيم شده، كه از طريق تداخل مهارت يا 

انـدكي متفـاوت از ديگـري،اي مستقل، با نواختن نوايي  گونه نوازندگان بسيار كه هريك به

آيد هماهنـگ يـا كنند. اين است كه، آنچه كه پديد مي درعين حال همراه و همگام عمل مي

رسد. به سخني ديگر، چنـين اركسـتري، نمـاد يـك گوش مي به قول خودشان هارمونيك به

جامعه فعال و پر جوش و خروش غربي است كه يكايك افراد آن، اگرچه هر كدام مسـتقل

آيـد، هماهنـگ و دهند، اما نتيجه يا محصولي كه بـه بـار مـي رد كار خود را انجام ميو منف
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  داراي انسجام است.

مردمي شد و همچنان رو  -هاي فرهنگي غرب مانند بسياري ديگر از جنبه -هنر موسيقي 

به پيشرفت و تكامل است و گويي هيچوقت پايـاني نـدارد! بـراي نمونـه، موسـيقي كـامالً

هـا هايش بر گذشته مشهور كه پايه (Johann Sebastian Bach)ان سباستيان باخِ روحاني يوه

استوار شده، بيانگر روحيه به آرامـش رسـيده و روحـاني پروتستانتيسـم آن روزگـار بـود.

دانيم، باخ راه نوآوري را براي موسيقي دانان سكوالرتر پس از خود (بتهـون يـا كه مي چنان

خني ديگر، مردمي كه با نواهاي زيباي ايـن نابغـه موسـيقي آشـناشوپنِ) باز گذاشت. به س

هـاي شده بودند در همان نقطه باز نماندند، بلكه انگار تازه سر ذوق آمدند. مانند ديگر جنبه

، ماننـد مـوزارتتـر  يفرهنگ غرب، موسيقي نيز توانست پويا بماند و موسيقي دانان مردمـ 

Wolfgang Amadeus Mozart  راوس و يوهان اشـتJohann Strauss) و ديگـران را نيـز در (

هاي موسيقي ما، هر چنـد قلمروي خود بپذيرد، به پروراند وارج نهد. درصورتي كه دستگاه

هاي فرهنگي ما زيبا و بسيار ارزشمندند، اما ساليان دراز اسـت كـه بـدون مانند ديگر رشته

  .2*هميشه نوآوري تعطيل شده استها، براي  اند. انگار در تمامي زمينه تغيير باقي مانده

اين بيداري، پويايي و مردمي شدن در تمامي كشورهاي غربي يكسان نبود و به حاشـيه

ويـژه در فروشان امري فراگير نشد. براي مثال، در شـرق اروپـا و بـه راندن حاكمان و فضل

ـ  ي داري تا اواخر سده روسيه تزاري، نظام برده گرايـي در سنوزدهم همچنان باقي ماند، واپ

 Fyodor)اي بود كه نويسنده بر جسـته روسـي، فئـودور داستايوسـكي اين كشور به اندازه

Dostoyevsky) نويسد: چنين مي  

ها از شنيدن سخني جديد و از برداشتن قـدمي در راه نـوين واهمـه انسان"

  داستايوسكي، جنايت و مكافات)،("دارند

يوسكي مدتها بود كه در مورد مردمان برخي كه كه خواهيم ديد، اين برداشت داستا چنان

كرد. مردم ايـن كشـورها، صدق نميديگر كشورها مانند آلمان، هلند يا انگلستان آن دوران، 

                                                 
دانان معاصر ما با تمامي  خوانم موسيقي شنوم و مي اين جانب، خود اطالعات چنداني از موسيقي ندارم، اما تا جايي كه مي*

ل توجهي نيز در اين زمينه دست هاي قاب كوشند و به موفقيت توان خود در جهت نوآوري و تكامل موسيقي اصيل ايراني مي

  اند. م. الف يافته
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ها بود كه انواع اين گونه اوهام را كنار نهاده بودند و خودجوش و پر شتاب، در راهـي قرن

ركي و ديگر انديشمندان فرهيخته و شتافتند. داستايوسكي، تولستوي، گو پايان به پيش مي بي

داشته شده آگاه شده بودند. -هاي خلقِ در بند نگه برجسته روس آندوره، ديرهنگام از واهمه

هاي بسيار دلپذير خـود، موفـق نشـدند رأس هـرم آنان با وجود كوشش فراوان و با نوشته

هـايي كـه در توده و نيز -ها اشراف سكوالر و تشكيالت ديني وابسته بدان -قدرت اجتماع 

در چارچوب كليساي ارتودوكس و نظام تـزاري -ها به بردگي جسمي و روحي طول هزاره

  عادت داده شده بودند، در اجراي تحوالت اساسي، با خود همراه كنند. -

مـدتي بـود كـه در رقابـت و -طور ظـاهري دست كم به -اشراف و روشنفكران روس

بودنـد. كارگيري فنĤوري نياز بههاي غرب، براي همگام شدن با قدرت هاي جديد را دريافته

بـه آن سـر زمـين (Napoleon Bonaparte)هاي ناپلئون بناپـارت حتي بسيار پيش از يورش

آسـاني وسيع، هم بورژوازي و هم اشراف روس دانسته بودند، كه بدون فنĤوري جديـد، بـه

كشـورهاي شرقي/آسـيايي،مورد اين گونه تاخت و تازها قرار خواهنـد گرفـت. بـرخالف

هفدهم (زمان نادر شـاه ي كم از زمان پتركبيردر سده در روسيه، دستها  تحوالت و نوآوري

هاي پياپي، بسياري از اشراف قدرتمند، بازرگانان  ما)، بسيار جدي آغاز شد. ازآن پس، نسل

ايه، دانـش وو شهرنشينانِ آنجا، با همان انديشه همتايان غربي خود، اغلب بـا كمـك سـرم

فنـي رسـيده بودنـد. آنـان هماننـد و تقريبـاً -فناوري غربيان به نوعي همطرازي فرهنگـي 

داري فيزيكـي سرانجام با اكراه، از بـرده  -همزمان با برده دارانِ جنوب اياالت متحده امريكا

ها دست برداشتند؛ اما در راه آزادسازي ذهني و سهيم كـردن سـرفان سـابق در تنظـيم توده

هاي رهايي يافته از زير يوغ اربابـان نيـز، جتماع و خالقيت و توليد، گامي برنداشتند. تودها

ها به اطاعت كوركورانه خو گرفته بودند كه پس از آن آزادي نسبي، از  آنچنان در طي هزاره

  قدرت ذاتي خود عمالً غافل ماندند.

سـرانجام بـه انقـالب، و درهاي نيم بند آزاد شـده، اين توده 1917دانيم كه در سال  مي

واقع، به شورشي خونين دست زدند و از اشراف انتقام گرفتند. اما رهبرانِ تـازه بـه قـدرت

نظري  -هاي مردم بر خاسته بودند، تنها به مظاهرِ علمي رسيده انقالب، كه خود از ميان توده

راسـتي بـيش از بـه  ها شـايد  كامالً مدرن بر گرفته از جوامع پيشرفته غربي، مجهز بودند. آن
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ها را بنا كردنـد اشراف پيشين، خواهان پيشرفت و كسب فنĤوري غرب بودند؛ انواع آكادمي

يافتند. امـا اغلـب ايـن مـردم كه تنها برخي از جوانان [كارگران] انتخاب شده، به آن راه مي

ر و ها مانند پيش كسوتان خويش، تفكـ  عادي، بزودي خود تبديل به اشرافي نوين شدند. آن

انديشه را در انحصار خود نگه داشتند؛ بنابراين انقالب پرهزينه مردمي آن كشور تـا پايـان،

خبـر تنها در حد شعار و تظاهر باقي ماند. آنان از ماهيت آنچه در غرب روي داده بـود بـي

 -هماننـد پـيش از انقـالب -ماندند و آن را كاپيتاليستي و منفور دانستند. تـوده مـردم نيـز

طورمحدود بـه وجـود توانـايي ها يا شكوفا نشدند، يا تنها به ن مطيع باقي ماندند. آنهمچنا

دروني و مستقل خود پي بردند. حاكمان جديد نيز نياز و ارزش نبوغ مردمي واقعاً آزاد شده 

  نيافتند.در كنار خود را درك نكرده، يا قدرت تحمل آن را 

اين انقالب (شورش) نـيم بنـد بـه خـوبيهاي ناكامي  امروز همگان از بسياري از جنبه

روسي، با وجود همراهـي ي از ميان مردم برخاسته "انقالبي"دانيم كه حكمرانان  آگاهيم. مي

دست آمده، با برداشـتي و از خود گذشتگي صميمانه و شگرف مردم، در پي حفظ قدرت به

دند. پـدران واقعـيخردي را به كمال رسـان  فهمي ايدئولوژي وارداتي آن، بي لجوجانه و كج

راستي از ميان مردم برخاسته و از آرزوهاي  انقالب، انديشمنداني مانند گوركي بودند، كه به

ها نوشته بودند. ولي سرانجام، در ميان تحمل ساده لوحانه و خوشبينانه همـين بس ساده آن

  ها به رهبري و قدرت رسيدند. روشنفكران، ناپدري

، "هـا  ناپـدري "همين پدرها، شايد از بيم  "ناخلف"ندان يكي از فرز ي سرودهر، زي شعر

  خطاب به مادر خويش است:

  گويم، تولد پسرت را مادر! به تو تبريك مي

  ي، او همين جا ويالن استخور يمزيادي غصه اورا  

  درآمدش كم، ازدواجش ناكام

  قدش بلند و الغر، ريشش نتراشيده 

  ي دارد!ا عاشقانهاما چه نگاه 

  و را تبريك مي گويم. اگر اجازه دهي.تولد غصه ت 

  فداكاري بسيار در طي اين دوران،
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  از تو... است يراثيمپايبندي او به انقالب،  

  تو نه اورا به ثروتي رساندي نه آبرومندش كردي. 

  وقت آنست تا پنجره اتاقش را باز كني

  بگذار تا جيك جيك پرندگان از ميان شاخ و برگ درختان 

  قلم و دفتر جوهر داني به او ده ن او را باز كندي چشماا بوسهبا 

  تا راه افتادن اورا تماشا كني با جرعه ديگري شير

 شاعر اوكرائيني/ ،1933ي يوگني لوتوشنكو، متولد  اي آزاد از شعري به نام تولد، سروده رجمهت(

  ).1960معروف  روسي، شاعر مشهور

شكوه كنندگان اتحاد ين لوتوشنكو از نادر ها، ا آن دوران اما، با وجود تمامي مصيبت در

گفتـه شـد،كه جماهير شوروي بود كه تا پايان نيز همچنان ناخرسند باقي ماند. همان گونه 

اكثريتي قاطع از هموطنان او تا دم آخر، راه عادت را، بردگـي و اطاعـت داوطلبانـه نياكـان

از ميـان شـاخ و بـرگ هـا  گنجشـك سرف را، با شكيبايي و بي نياز از شنيدن جيك جيك 

ي كرملين به مقـامها كاخي جديد، ساكن در تزارهادرختان، همچنان ادامه دادند. براي آنان 

ي  تـوده قداست رسيده، بزودي پرستش آنان، نخست عادت و سپس بخشي از سـنت شـد.

مردم، پس از آنهمه فداكاري، گـويي آرمانهـاي عـدالت و برابـري را فرامـوش كردنـد، يـا

  ، به فقدان آن هيچ اعتراضي نكردند.دستكم

هاي فني بسيار چشمگير هم رسيدند و  البته درآغاز راه، مردم انقالبي روسيه به پيشرفت

نمودند؛ اما از آنجا كه حاكمان جديـد سالياني دراز، از ديدگاه بسياري از جهانيان، موفق مي

تمـامي ادعاهـا و دارا بـودن انديشيدند، با ارباب/ رعيتي قرون وسطايي مي ي وهيبه همان ش

همه گونه امكانات، در كمال نابـاوري، ناگزيربـه تسـليم و تـن در دادن بـه تمـامي احكـام

ها به روي فرزندان انقالب و جلـوگيري شدند. آنان، با بسته نگه داشتن همه روزنه ها يغرب

هـا و از پيشرفت مردم خود، با وجود مشروعيت نخستين و دست يـافتن بـه انـواع سـالح

هاي مخوف، در رقابت با غرب، ناكام ماندند و آن انقـالب شـكوهمند مردمـي، بـا آن بمب

  ها، تا واپسين دم، همچنان در جا زد. ها و از خود گذشتگي همه اميدها، آرمان

هـا جالب است كه بيشترما روشنفكران آسيايي، كه روزگاري بسيار مشتاق انقالب روس
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درستي درك نكـرديم تـا بتـوانيم بهنگـام، از آن درس بشان را بهگاه آنان و انقال بوديم، هيچ

ها، سرها را در گريبان فروبـرده، علـل فروپاشـي آن را عبرت بگيريم. هنوز هم پس از سال

هاي بنيادين فرهنگ كهن استبداد زده آسيايي خود و شـبه خواهيم شباهت جوييم و نمي نمي

كاف بزرگـي اسـت ميـان دانـش (يـا در واقـعها را درك كنيم و ببينيم چه ش آسيايي روس

تصورات) ما و دانشي كه به فرهنگ نوين غـرب انجاميـده اسـت؛ شـكافي كـه هـر روز و

همچنان رو به افزايش است. ترس و واهمه، كه هزاران سال بر ذهنيت مردم ما حاكم بوده، 

  يسد:سينا، احتماالً براي حفظ جان خود بنو سبب شده كه حكيم بزرگ ايراني، ابن

...بايد كه در تاريخ ذكر شود كه هر كس به مال و به قهر بر خليفه خروج كند، "

مبارزه با او و كشتن او، بر همگان الزم خواهد بود. اگر مردم بتوانند به اين امـر

مباشرت كنند، اما از آن ابا نماينـد، آنـان، مرتكـب گنـاه شـده و بـه خـدا كفـر

كر شود كه پس از ايمان به پيامبر اكرم، هـيچاند و الزم است در قانون ذ ورزيده

(ابـوعلي سـينا، "كند امر، بيشتر از كشتار اين جبار، انسان را به خدا نزديك نمي

 ).198، ص 1377الشفا، به نقل از زوال انديشه در ايران، انتشارات كوير، 

ينـيم كـهب هاي گذشته، مانند نمونه باال، بـه خـوبي مـي با اندك تأمل در برخي از نوشته

هاي مختلف، هر يك مطالبي را (به اقتضاي اوضاع و احوال روزگار  انديشمندان ما، در دوره

ها  نوشتند. اين نوشته براي پادشاهان يا فرمانروايان مي "هاي سياسي انديشه"عنوان  خود)، به

ان نبوده باورهاي راستين آن ي ندهيشايد مانند آنچه از ابن سينا در باال نقل شد هيچگاه بازگو

و تنها بنا برسـنت يـا عـادتي رايـج، در قالـب چـار چـوبي ديگـر، حتـي بـا هـدفي نيـك

طور كه مدتي، بين اندرزگويان مسـلمان (از فـارابي تـا خواجـه شدند. مثالً، همان تحريرمي

، برگرفتـه و بـه تقليـد از كتـاب جمهـوريا نصير طوسي) مرسوم بوده، هـر كـدام، رسـاله

اي دانا و مجهز به رسالتي الهي، تحت عنـوان تي آرماني با خليفهافالطون، در وصف حكوم

، بـه فرمـان يـا تنهـا بـراي خوشـايند"اخالقيـات "نامه همراه توصيف انـواع اندرز/ خداي

  نوشتند. مثالً خيلي خالصه: اقتدارگراياني، در عمل كامالً جبار، مي

روي در عـ" دالت و چون زمام زمان بدست پادشاه عادل باشد همه كـس را
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باشد و اكر بر خالف اين باشد مردم را ميل بدروغ و حـرص كسب فضيلت

از قرار نصيحت افالطون و ارسطو به اسكندر، طبق نسـخه خطـي، در( "و......

  )كتابخانه ملي

از خواجه نصير طوسي، كتاب اخالق ناصري را در اختيار داريم كه ابتـدا بدسـتور و بـراي

حكمرانان دستگاه اسمائيليه) نگارش شده بود. خواجه  ي رسلسلهناصرالدين، محتشم قهستان (س

را، بيست و چند سال بعد، پس از اينكـه بـه خـدمت هالكوخـان "اخالق"نصير همين كتاب 

مغول در آمد با اندك تغييري در مقدمه، به آن خونخوار تازه از راه رسيده تقـديم كـرد. مجتبـي

  از عذرخواهي طوسي، چنين نوشته است: مينوي، در مقدمه چاپ كنوني اخالق ناصري

من مجبور به جالي وطن شده بودم و از راه اضطرار به قهستان رفته بودم، "

(اخـالق ناصـري، "و مادام كه در آنجا بودم ناچـار بـه تقيـه و مـدارا بـودم

  ).18، ص. 1387انتشارات خوارزمي، چاپ ششم، 

از چـه -قرار شيعه مذهب متعصـب  از -فهيم معروف  ي دانيم اين خواجه ما اكنون نمي

روي به آن خان بدمذهبِ اسماعيلي پناه برد، اما بايد بپرسيم، اگربعد ازهالكو، اين فرهيخته 

در آيـد، آيـا همـين -حتي با مـذهبي ديگـر -شد به خدمت ولي نعمت ديگري مجبور مي

مانـد چگـونگي كرد؟ براي مـا مـي اخالق خود را با اندك تغيير در خطابه، به او تقديم نمي

دان و منجم، تا امروز حتي در  خواجه نصير طوسي، رياضي "اخالق"رابطه و برخوردمان با 

  غرب معروف!

الملـك هاي خواجه نظام هاي خود را با عنوان بهر حال جواد طباطبايي دو فصل از كتاب

هـا نامـه  هـا) و سياسـت نامـه  (خداي "خوتاي نامگ"و درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي، به 

هـاي هـا، بـراي درك انديشـه تخصيص داده است. براي نسل ما دقت و تأمل در اين نوشته

پيشينيان پرآوازه خـود الزم اسـت؛ اگرچـه شـايد ي انهيكارانه/فرصت جو آرماني يا محافظه

  زدايي كند! بازهم نتواند از اذهان برخي از ما توهم

شتر ما شرقيان، گذشـته از داشـتنبازگرديم به مفهوم شعر آن شاعر شوروي: در ميان بي

هـا پـس از درگذشـت ايـن طوسي، امروزه، سـده  ي هاي ابن سينايي يا خواجه بيم و واهمه
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مشـروعيت قـديم بـر ي هاي انسـاني مـا هنـوزهم از همـان گونـه بزرگان، اگرچه خواسته

خوردارند، اين خطر وجود دارد كه روزي مانند مردم انقالب زده شـوروي و حتـا بـيش از

كمـابيش -"جمهـور مردمـي"آنها به زانو درآييم. براي مردم جماهير شـوروي، شـعارهاي

تنها روي كاغـذ بـاقي ماندنـد. لـزوم فوايـد بيـان نقـد و -هاي ما همانند محتوي اندرزنامه

اعتراض هيچگاه شناخته نشدند. در ذهن ما، مانند مردم شوروي سابق، هر اندازه كه نقـد و

ائل اجتماعي مفيد و زاينده باشند، همچنان بـه معنـاي سركشـي دراعتراض براي بهبود مس

ها، گناهاني هستند قابل تعزير و مجازات. از ديدگاه مـا، درسـت مقابل فرمانروايان و خليفه

همانند جماعت شـوروي سـابق، شـاعر نبايـد در شـعر خـود از آزادي سـخن بگويـد يـا

ه كشورهاي همسايه (مانند حمله هاي واضح مصيبت زاي حكومت را، حتا نسبت ب سياست

به افغانستان) نقد كند. حال آن كه در جوامع غربي ساليان درازي است كه بيـان اعتـراض و

انـد و چـه داننـد و از ايـن آزادي چـه بسـيار سـودها كـه بـرده انتقاد را عين خردمندي مي

 اند. ها كه نصيب خود كرده پيشرفت

توانند كل سياست و يا حتا نظـام موجـود هم ميدر اين كشورها، افراد خارج از حاكميت 

هرگونه واهمه، زير سؤال ببرند. براي نمونه، در كتاب تاريخ مردمـي ايـاالت كشور خود را بي

هاي آن كشـور (ر.ك. بـاال) كـل متحده امريكا، هاوارد زين، استاد فقيد تاريخ يكي از دانشگاه

نه تنها عليه بوميان و سياه پوستان، بلكـه - ينظام حاكم بر آمريكا را، ازآغاز تأسيس، ضد مردم

دانست  مي - اند بر عليه سفيد پوستان اروپايي االصلي كه در طول تاريخ آن كشور استثمار شده

و به آن معترض بود. با اين حال، مقامات آن كشور مـانع انتشـار آن كتـاب نشـدند. از مـوارد

هـاي ايات اقتصادي/ اجتماعي اَبـر شـركتهاي جان پركينز، درباره جن مشابه ديگر، نشر كتاب

هاي اخير كشور خـود تجاري آن كشور است. يا مورد نوام چامسكي كه همواره سياست سال

كند. نيز انتشار مدارك جنايـات هاي عمومي خود، جسورانه نقد مي ها و سخنراني را در نوشته

 يهـاي رسـم د دادگـاه دلخراش و باور نكردنـي، ماننـد اعـدام سـياه پوسـتان، خـارج از رونـ

)lynching) - شـد. كه تا اندكي پيش هنوز هم در آن كشـور اجـرا مـي - "مردمي"اصطالح  به

از طريـق اينترنـت در  ،James Allenاز اين مدارك، توسط شخصي بنام جيمـز آلـن يا نمونه
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هـايي ديگـراز ، نمونـه http://en.wikipedia.org/wiki/Lynchingدسترس همگـان قـرار دارد (  

  در اينترنت يافت). lynching picturesتوان تحت عنوان  ها را مي گونه بيدادگري اين

اعتراض گر برجسته ديگر آنان، خانم باربارا تاكمن، استاد دانشگاه و حقوق بگيردولت است 

ام است و بدون واهمه از قهر حكـومتي، تقريبـاًكه همواره نزد ملت و دولت امريكا مورد احتر

هاي مختلـف امريكـا، در اي دولت خردي را به انتقاد از سياست زنجيره نيمي از كتاب تاريخ بي

در مقدمه كتاب خود چنين آورده است: راه   اندازي و ادامه جنگ ويتنام تخصيص داده و

ده است: در طول هاي ديگر جز حكومت شگفتي آفري ... بشر در همه زمينه"

عمر خود ما، وسايل تَرك زمين و مسافرت به ماه را اختراع كرده؛ در گذشته 

 يسـاها يهاي اسـير زمـين را بـرهم نهـاده و كل به باد و برق مهار زده، سنگ

جامع سر به فلك كشيده ساخته، از تارهايي كه كرم [ابريشم] به گـرد خـود

آالت موسـيقي سـاخته، از بخـاري زربفت ابريشـمين بافتـه، تند، پارچه مي

دست آورده؛ امراض را از ميان برده يا مهـار كـرده، دريـاي نيروي محركه به

شمال را عقب رانده و بر وسعت خاك خود افزوده، انواع موجودات طبيعي 

را رده بندي كرده، و راز كيهان را گشوده است... [اما] علم حكومت متوقف 

 "شـود. يا چهار هزار سال پيش اعمال نمـي  مانده [است]؛ امروز بهتر از سه

باربارا تاكمن، ترجمه حسـن ي خردي از تروآ تا ويتنام، نوشته (نقل از تاريخ بي

  ).1388، نشر كارنامه 24كامشاد، ص 

اين است كه هنوزهم، تمامي حاكمان پنهان و پيداي كشورش، نابخردانه  او شايد منظور

انـد كـه اعمال زور تمايل دارنـد، هرچنـد آموختـهجاي خردورزي به  براي حفظ قدرت، به

  هاي زيبا پنهان كنند. ها و بسته براي خوشايند مردم، زور را درداخل انواع لفافه

راند.  در داستان جنايت و مكافات داستايوسكي دانشجويي، بنام راسكولنيكف، سخن مي

انديشـد. بـراي بـدنام مـي او به درستي يا نادرستي، به كشتنِ پير زني ربا خوار، بد كردار و

شـوند، بلكـه از آن گويد با كشتن اين پير زن، نه تنها همگان از شرّ او خالص مـي  مثال مي

رسد. براي توجيه نقشـه خـود، اي مي طريق به دوستي كه نيازمند پول آن پيرزن است، بهره

اي رهـايي مـردمانديشد: مگر نه اينكه ناپلئون بزرگ، ظاهراً بر اين جوان به خير بشر نيز مي
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انتها ميان پادشاهان آنجا و تشكيل اروپايي يكپارچه و برقراري وحـدت اروپا از جنگهاي بي

و صلح و صفاي پايدار در آن قاره، با سپاهيان خود از فرانسه راهي شرق شد و مگر او نيـز

 يـاآ "پرسـد: كشـت؟ دراسـتداللِ ديگـرش او مـي ، بناگزير آدميان را نمي"خير"در آن راه

راه پيشرفت بشر، يك انسان يا  جنايت است اگر براي سود بردن از قوانين نيوتن يا كپلر در

بـراي او تـاريخ غـرب آكنـده از ايـن گونـه قربـاني "را قربـاني نمـاييم؟ ده، يا حتا بيشتر

وار، همـه ها در چار چوب قوانين و با ظاهري مسـيح  هاست اما هميشه فرمانروايان آن كردن

هـاي بـاال ديـديم، افـراد معمـولي اند. اما در همان غرب، چنانچـه در نمونـه ردهرا توجيه ك

يابيم كه آگاهانه در راه كسب دانش و بهبود شرايط زندگي انسان، مسيري  بسياري را نيز مي

  اند كه گاه احتمال قرباني شدن آنان نيز بسيار بوده است. را برگزيده

شد كه اندكي از نسـيم آزادي اروپـاي غربـيداستان جنايت و مكافات در زماني نوشته 

به كشور تازه رها شده از ستم تزارها، با فرهنگ استبداد زده نيم آسـيايي وزيـده بـود. ايـن

هـا مكافـات بسـبب نافرمـاني از حكومـت فرمايشـي نويسنده روسي كه پس ازتحمل سال

گ و سپس با تخفيـف(استبدادي) تزارها و ابراز اعتراض به آن سيستم حكومتي، ابتدا به مر

ملوكانه، محكوم شد تا سالهايي را دراردوگاه كار در سـيبيري بگذرانـد، پـس از بازگشـت،

تهي دست و نيازمند به نگارش اين داستان پرداخـت. بـه گمـان نگارنـده، او كـه سـالهاي

جواني خود را بناحق در تبعيد و كار اجباري در شرايط سخت سيبيري گذرانده بود، شـايد

استه نشان دهد كه جواني كه بهر علتي مرتكب جنايتي شده، در اثر عذاب وجدان، با خو مي

به الي نه يا ناخودآگاه سعي داشته در الهاي شرقي كليله و دمنه گونه، آگاها استفاده از تمثيل

شـوند داستان خود، وجدان قشر حاكم خودكامه را از جناياتي كه در حق مردم مرتكب مـي 

لنيكوف، قهرمان داستان، دانشجوي جوان خطاكـار، از ميـان مـردم عـاديبيدار كند. راسكو

برخاسته، سرانجام داستان نتوانست در درون خود از كيفر جنايت خـود بگـذرد و خـود را

قتل يك پير  وهيتسليم قضاوت اكثريت نمود. نوآوري داستايوسكي در اين داستان، صرفاً ش

ب اصلي اندشيدن قهرمـان داسـتان در پـي يـافتنزن نزول خوار نيست، بلكه تا پايان، مطل

  حقيقت شرّ يا خير بودن اعمال خودش است.

انديشمندي، برخاسته از  - هاي داستايوسكي در غرب اروپا، بسيار پيش از اين گونه خيالبافي
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وقتي سر انجام متفقين اروپا، ناپلئون، هيواليي كه يك قـاره را - ميان اجتماع نيم آسيايي روسيه

راني كشانده بود، به بند كشيدند نه اورا كوركردند نه سر اورا با گيوتين از تن جدا كردنـد.به وي

اي از خردمنـدي ها پـيش بـه درجـه نه بدين كار تمايلي داشتند، بلكه اين متفقينِ موفق، از قرن

رسيده بودند كه نبايد يك شاه را بكشند، كه مبادا اين كار به رسمي بـدل شـود و روزي دامـان

  هاي انواع فرزند، برادر، پدركشي در تاريخ ايران). ها را نيز بگيرد (مقايسه كنيد نمونه خود آن

هايي هم به رفتار يكي از حكمرانـان مـا دارد، مورد ديگر، كه در نگاه اول بنظر شباهت

ويلهلم اول، شاه پـرويسِ آلمـان اسـت. ايـن شـاه ايـالتي از زيـر سـاخت -مورد فردريك

ها هنوز  رگ هابسبورگ اروپا، كه به پركاري، سخت گيري، و قناعت نزد آلمانامپراتوري بز

در پسـر ارشـد و -هـاي، بـه بـاور او نيكـو، را كوشيد تا همين ويژگي هم زبانزد است، مي

، اين پسـر كـه بـه هنـر و موسـيقي بـيش ازيا وليعهد خود پرورش دهد. ظاهراً در مرحله

گيرد تـا از زيـر سـلطه امي عالقه داشت، تصميم مينواخت نظ تمرينات خسته كننده و يك

خواسته قصد خود را عملي كند، هنگام عبور از مرز، دسـتگير پدر فرار كند. اما شبي كه مي

شـود. امـا دادگـاه بـرخالف و سپس، طبق خواست پدر، در دادگـاه سـلطنتي محاكمـه مـي

م او را، بـه جـرم فـرار ازو كارفرماي خود، كه طبق قانون، تقاضاي اعدا ي شهريار خواسته

كند. شاه سختگيرو خشمگين، وقتي نيز با مخالفت فرادسـت وطن كرده بود، او را تبرئه مي

بيند جز اينكه پسـر را تنهـا اي نمي شود، چاره خود، امپراتوردر وين، با اعدام پسر روبرو مي

ر افتخارترين شـاهان،ها يكي از پ اي زنداني كند. همين پسر بعدها براي آلمان مدتي در قلعه

شود. الزم به يادآوري است كه اين واقعه در همان قرنـي رخ داد، و رقيب امپراتور وين، مي

و چندي بعد  كه تنها بازمانده شاهان صفوي، توسط رضا قلي ميرزا، پسر نادر شاه كشته شد

كاسه درآوردند.   خود رضا قلي، در يك لحظه دچار خشم پدر شد و چشمانش را از

، شود يافشار (تاجيك)، نم ي لهيتاريخ ما، چنين اعمالي محدود به نادر برخاسته از قب در

جنا يافت. مثـال ديگـر شـاه اسـمائيل دوم توان يوحشتناك بسيار م يها تيبلكه از اينگونه

است كه پدرش شاه طهماسب، اورا به جرمي ناكرده مقصر شـناخت و بيسـت سـال درد و

  كرد. از او در تاريخ چنين آمده است: رنج را در قلعه قهقه تحمل
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... امامقلي ميرزا و احمد ميرزا هر دو را بقصر آوردنـد و در ميـدان طويلـه"

ل دوم صفوي، شركت انتشارات علمي ئيوالتر هينتس، شاه اسما( "اعدام كردند

  )109، ص 1371فرهنگي، 

ز درون خانواده، چه . او افراد ديگري را، چه ارديگ يداستان اما به همين جا خاتمه نم

از ميان قزلبالشان و چه از ميان صوفيان شيعه در همان آغاز سـلطنت كوتـاه خـود از دم

سـاله را 6خود، عبـاس ميـرزاي ي رد. ظاهراً قرار بوده كه برادر زادهكتيغ گذراند يا كور 

ن يـكنيز از ميان بردارد كه مرگ ناگهاني خود او، در اثر افراط در لهو و لعب، مـانع ايـ

  مورخ آلماني، در اين زمينه جالب است: ي جنايت ديگر شد. نوشته

هرگز شاه عباسي بزرگي ر تاريخ ظهور نمـ "  و مسـير تـاريخ كـرد  ي... وگرنه

، تركيه بـهديپاش ي. در آنصورت دولت صفويه از هم مگرفت يجهن ديگري م

سر  شتپو هيچ دشمن ديگري در  افتي يمقدار زياد از جانب شرق توسعه م

كليه نيروي خود را منحصراً به طرف اروپا متوجـه توانست يو م ديد يخود نم

وين [توسط هثماني ها] به همين نحـو ي كند. پس آيا در اينصورت، محاصره

رب زمين قرون غاهميت ايران براي م ي ؟ در اينجاست كه همهافتي يفيصله م

  )146(همان، ص  "شود يشانزدهم و هفدهم بخوبي نمايان م

دو هزار سال گذشته ما مردمان شـرق و غـرب آشـكارا -تورقي در تاريخ مكتوب يك

دهد، كه در مسابقه كشت و كشتار، در راه آنچه هر يك از اين دو قوم، هـر زمـان نشان مي

در  -حتا اگر در مورد كميت توافقي حاصل نگـردد  -اند آن را صالح خويش تشخيص داده

نداشته است. فرق اصلي، كاربرد بهنگام عقل و فروبـردن ماهيت، تفاوت چنداني با يكديگر

هـاي شـانزدهم، هفـدهم خشم و غضب بوده است. براي مثال مردم شهر تبريز، حدود سده

ميالدي، توسط دو گروه مسلمانان مهاجم به شهرشان (خودي و عثماني)، دست كم سه بار 

وف سـي سـاله ميـانهـاي مخـ قتل عام شدند، مشابه رويـدادي كـه زمـاني در اوج جنـگ

هفـدهم سـرانجام بـا ي هاي اروپا رخ داد. اما اگر در اروپـاي سـده ها و پروتستان كاتوليك

گونه برادركشـي، هاي ديني پايان گرفت، درايران ما، اين حاكم شدن عقل و خرد، برادركشي
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تحت عناوين حيدري/ نعمتي يا شيعه/ سني/احمدي/ اسماعيلي و..... تا همـين اواخـر نيـز

اند؛ ازجمله: يرواند آبراهاميان در كتابي، با عنوان ايران  ادامه داشت. در اين باره بسيار نوشته

  ) در اين باره چنين آورده است:1377نشر مركز، بين دو انقالب (

تقسـيم "حيدري "و "نعمتي "عمده به دو دسته رقيب يي شهرها .... همه"

زيست. مثالً در كرمان بـا ميخاص خود  "محله  "اي در شدند... هر فرقه مي

ي مجتهـدي، اي بـراي اثنـي عشـريه نفر سـكنه، محـالت جداگانـه 49000

، يهوديان و زردشتيان وجود داشـت. شـيرازها يها، صوف كريمخانيان، شيخي

سكنه سيزده محله داشـت: يـك حومـه 100000از ... شوشتر از...و تبريز با 

هـاي عـي بـراي مجتهـدينشين، يك محله ارمني، شـش بخـش مزرو اعيان

دوازده امامي يا اثني عشري كه اين شيعيان مكتبي در محل به متشرع موسوم 

كـه تجـار و صـنعتگران شـيخي ---ي مرفه در مركز شهر  بودند؛ سه محله

متشـكل از قاطرچيهـا، كـارگران، ---سكونت داشـتند و دو محلـه شـمالي

  ).16(ص باربران، رنگرزان و قاليبافان متشرع 

اي شـبيه بـود كـه در آن ين ترتيب، ساختار قومي ايران به موزائيك پيچيدهبه ا

اي شكل و اندازه و رنگ متفاوتي داشت. اگر عبـارت واحـدي بتوانـد هر تكه

است... هميشـه بـين ايـن "تنوع گروهي "ترديد اين وضع را توصيف كند، بي

بـهگروهها تعصبي وجود داشته و در سه روز آخـر مـاه محـرم بـا خشـونت

آراييد، گروه ديگر اگـر كردند. اگر يك گروه مسجدي را مي يكديگر حمله مي

كـرد. اگـر شد. و َعلم و كتَـل آن گـروه را خـراب مـي توانست مانع او مي مي

كردند، به نشاني پيروزي، با تبـر عالمتـي هايشان بيرون مي رقبايشان را از خانه

جدي بود و قربانيـان زيـادي گذاردند. اين دعواها اغلب بسيار روي هر در مي

دهد كـه چطـور هـر سـال در روز گرفت... مأمور ماليات اصفهان شرح مي مي

كننـد، اغلـب عيد قربان هزاران نفر حيدري و نعمتي در ميدان اصلي نزاع مـي 

گويد كه طرفين ايـن دعواهـا نگار شيرازي مي دهند...و وقايع تلفات زيادي مي
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دانند ... يا براي اشغال  براي خداوند مي "دقهص "در شهر زادگاه وي تلفات را

كردنـد و كسـي از منطقـه مقامات اداري در رقابت بودند، با هم وصلت نمـي 

خانه، حمام، بازار، و دكان و تكيـه، گذاشت، و از خانه، قهوه خود پا بيرون نمي

كردند. ... اين بر خوردهـاي گروهـي زورخانه و حتا مسجد يكديگر حذر مي

  ).29و  28صص ("اي داشتند..... آنكه محلي بودند، پيامدهاي پر دامنهبا وجود 

رايج تنوع قومي را در ايران ادامه مي اين پژوهشگر گويـد كـه دهد و مـي  سپس، مسائل

زدنـد. امـا، دامن مي شان يچگونه مردم، ظاهراً توسط خود مردم، به نابساماني زندگي جمع

هاي ذينفع، هميشـه ع، توسط حكمرانان يا ديگر گروهچه بسا تنور بسياري از اين قبيل وقاي

شد تا مردم فرصتي براي خويشتن يابي نيابنـد. هماننـد ايـن رويـدادها را داشته مي داغ نگه

  پديا  توان در منابع ديگر نيز يافت، از جمله در دانشنامه ويكي مي

  )http://fa.wikipedia.org/wiki/ نعمتي _حيدري(

طـوركلي روشـنفكرانه نويسـندگاني ماننـد داستايوسـكي، يـا بـهشايد همه اسـتدالالت

گرايـي روشنفكران غرب را بتوان مـردود دانسـت و صـالح افـراد انسـاني در همـان درون

پوشي براي يافتن نور حقيقت و رسـيدن بـه وحـدت باشـد، مابانه، قناعت و پشمينه صوفي

رويدادهاي تاريخ خود، بدان آگاه  راهي كه ما شرقيان، از ديرباز در پي تأمالتي حكيمانه در

  شود؟ هاي كامالً اين دنيايي كنوني ما چگونه توجيه مي ايم؛ اما در آن صورت، خواسته شده

ها يا تصورات مـا درمـورد آيد، گفته آن گونه كه از تاريخ و از رفتارهاي كنوني ما بر مي

ي، ماننـد همتـايد شعار و مجادله است. انسـان شـرقدر ح عرفان و تصوف فرصت طلبانه

هاي نفساني بوده و هست. تاريخ ما، آن گونه كه بـه غربي خود، هميشه سرشار از خواهش

داده، دامنـه ايـن گمان نمايانگراين است كه در شرق، اگر فرصـتي دسـت مـي ما رسيده، بي

هـاي ها كمتر از غرب نبوده است. اشتياق همـه جانبـه مـا بـه سـوي تمـامي جنبـه خواسته

  (در عمل و نه در حرف، نه در گذشته و نه امروز) قابل انكار نيست. گرايي مادي

تر شدن اجتماع، اشتياق و نياز روزافزون ما مردم شـرق بـه ويژه در اين دوران مردمي به

هاي جديد، بيشتر براي دستيابي به ظواهر زندگي و نه لزوماً براي زنـده كسب نتايج فنĤوري
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ها تفاوت در اين اسـت، كـه تمـامي ملزومـات مـا، دسـتماندن، كمتر از غربيان نيست. تن

دانشي است متعلق به غربيان يا با فرهنگ غربي توليد شده، كـه بـر طبـق ميـل و يآوردها

 -گمان، آنچه كه ما شرقيان در گذر زمان  اند. بي ها داده اي به آن انصاف خود، ارزش افزوده

ت به توليد دانش و فنـاوري اسـت. بـاايم، كنجكاوي و رغب كم آورده -در مقايسه با غرب 

همه نيازهـاي بالفعـل، آيـا هنـوز وقـت آن هاي بالقوه، در برابر آن همه كاستي نگاهي به اين

  هايي نوين، واهمه نداشته باشيم؟ نرسيده كه از شنيدن سخناني جديد و پيمودن راه

انديشـمندان وتوان گفت كه در تـاريخ كشـور مـا نيـز، گمان و بدون مبالغه مي البته بي

انـد كـه در روزگـار خـود گفتـه  يا اند، كه نه تنها سخنان ارزنده اي بوده دانشمندان برجسته

الـرئيس ها، شيخ آن نيتر اند؛ اما چگونه است كه بزرگ نظير بوده بسيارهم پيشرو و يا حتا بي

هانـهتوان آن را بـه هـيچ روي بـراي مـردم خيرخوا گويد كه نمي ابن سينا، گاه سخناني مي

(ر.ك. باال) آيا اين گونه سخنان براي خوشايند حاكم يا فرمانروايي گفته شده يا  تفسير كرد 

 -اعتقاد واقعي ابن سينا چنين بوده است؟ اين جمله كـه در كتـاب مشـهور او الشـفا آمـده

هنوز هم به فارسي ترجمه نشده و براي خواندن در دسترس همگـان -كتابي با آن اهميت 

خيـر"ه است. آيا بقيه محتواي اين كتاب، تنها از همين گونه پنـد و انـدرزهاييقرار نگرفت

اسـت؟ مخاطبـان ايـن "حكيمانـه " ها يرانيهاي معمول ا ، مانند بسياري از انديشه"خواهانه

توان آنرا مجوز يا فتـوايي بـراي حاكمـان اند؟ به احتمال بسيار نمي سخنان چه كساني بوده

تنبيه تلقي كرد؛ آن حاكمـان هـيچ گـاه نيـاز بـدين گونـه مجوزهـا هميشه آماده به تعزير و

اند. شايد اين طبيب و فيلسوف بزرگ اسـالمي، درد اصـلي روان مردمـان شـرقي را نداشته

هاي جبـار عـادت مردمي كه در طول تاريخ به انواع حكومت دانسته يشناخته و به خوبي م

اند، تمايلي به عصيان ندارند و اگـر بوده كرده و همواره تسليم اميال گوناگون حاكمان خود

هميشه  "نعمتي -حيدري"اي از عصيان بروز دهند، ابزار تفرق اجتماعي  ترين نشانه كوچك

آماده خواهد بود. احتماالً ابن سينا با اين كلمات اگر نـه بمنظورمـداحي سـرور خـود، جـز

  نداشته است. هاي هميشه خاموش، منظوري تعزير يا زخم زبان زدن به اين توده

هاي خود را، درباره سالمت انسان كه در كتاب قانون (پزشكي) خود  ابن سينا، ديگر دانسته
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معنـا و هـا سـخناني بـي دانيم كـه آن  گردآوري كرده بود، براي چه كساني نوشت؟ نيك مي

از اي  ها پايه آموزش پزشكي عده ها به اروپا، قرن فايده نبودند، زيرا كه پس از رسيدن آن بي

دانيم كه تمـامي ايـن اطالعـات ارزشـمند بـه مردم تشنه دانش آنجا قرار گرفتند. اما نيز مي

توانست از پيش  مدت هزار سال دور از دسترسِ توده مردم ما باقي ماند. شايد او واقعاً نمي

بداند كه كتابش نزد مسلمانان، بسان گفته هاي مهمل به فراموشي سپرده خواهـد شـد. نيـز

هاي اسـالمي از آن ها بعد، اقوامي ديگر، خارج از سرزمين توانست بداند كه قرن ميمسلماً ن

خواهند نمود، تا حتا هزار سال بعد نيز آن را پايه علم پزشكي مـدرن خـود قـرار ها استفاده

داده، به آن ارج بنهند. شايد ابـن سـينا و ديگـر انديشـمندان تـاريخ مـا، ماننـد بسـياري از

رسيدند، جز تخليه خود يـا هنگامي كه به دريافتي از رازهاي خلقت مي انديشمندان جهان،

  يافتند. ها، دليل ديگري براي نوشتن نمي صرفاً ستايش آن يافته

 
  اي از قانون پزشكي، ، نسخه8- 2تصوير 

، كه در كتابخانه تاريخ پزشكي دانشگاه تكزاس با عزت و احترام 1484چاپي با تاريخ سال 

  )http://en.wikipedia.org/wiki/The_Canon_of_Medicine(شود  نگهداري مي

نمونه ديگري از رازهاي سخت قابل تأمل دوران طاليي تاريخ ما: مورد محمد بن زكريا 

كنـيم. رازي، دانشمندي است كه اكنون انواع مؤسسات خود را، با افتخار با نام او مزين مـي 

اسالمي بوده اسـت./ي دوران طاليي ايرانياو يكي ديگراز پزشكان و انديشمندان علوم عقل

خـودهاي درخشان او در طول زندگي پر بارش و از يأس دروني او در اواخر عمر  از يافته

). شـايد همـه1382رازي، طـرح نـو مياند (براي مثال، پرويـز سـپيدمان، حكـ بسيار نوشته

(از جمله امام محمد  هاي متعالي، مخالفانش دانيم كه با وجود خدمات برجسته و انديشه مي

غزالي) كوشيدند تا او را ميان مردم ملحدي خطرناك معرفي كنند. اما در اينجـا تنهـا بـه دو
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  شود، نخست: مورد در باره او اشاره مي

.... گذشــته از تأليفــات طبــي تخصصــي عــالي (آكادميــك) يــك سلســله"

، المرشد، مردمانه هم نوشته (مانند برء الساعه "راهنماي پزشكي"هاي  كتاب

 "الطبيـب  من اليحضـره  "منافع االغذيه و جز اينها) بخصوص كتاب مشهور 

ها  را براي كساني كه به پزشك دسترسي ندارند؛ مقصود وي توضيح بيماري

 يها را با داروهـا  هاست كه يك به يك ياد كرده، امكان درمان آن و شرح آن

فقـراء (پزشـكيموجود بيان نموده است. از اين رو ايـن كتـاب بـه طـب ال

  ).261(پرويز سپيدمان، ص  "مستمندان/ مردمانه) هم معروف شده و...

اين زمينه چنين آمده است:  نيز در دانشنامه ويكيپديا، در

است و رازي آن را براي كساني كه به طبيب » طب الفقراء«نام ديگر كتاب "

ي كـهكرده است. آن را در برابر كتاب طـب الملـوك فيدسترسي ندارند، تأل

گر توجه خاص رازي به  اند و اين بيان است، دانسته براي شاهان نگاشته شده

گويـد: منظـور از ايـن كتـاب ابي اصيبعه مي  فقرا و بيماران ناتوان است. ابن

هاست و اينكه امراض را با داروهاي موجـود توضيح امراض و ذكر علت آن

هر مكان ممكن است معالجه كرد. [ ين كتاب موجب شـد] استقبال از ا1در

از بزرگان شـيعه كتـابي بـه نـام مـن اليحضـره«ابن بابويه ملقب به صدوق

كنـد. كتـاب در سـي و شـش بـاب اسـت كـه تقريبـاً عمـوم فيتأل» الفقيه

گويـد: اسـت. رازي در مقدمـه كتـاب مـي هاي وقت را در بر گرفتـه  بيماري

واسـت كـهالقدري براي خير و صالح مردم از مـن خ  مردي دانشمند جليل«

 در موجـود  هاي آشاميدني و ذاغ با بيماري درمان درباب مختصري اي رساله

سئوال او را اجابت كنم فيتأل نيست طبيب به دسترسي كه مكان هر . من نيز

] اولين طبيبـي كـه كتـاب2»[كردم. فيرا تأل» من اليحضره الطبيب«و كتاب 

ان قبـل از رازيبن ماسـه از پزشـك را نوشت، عيسي» من اليحضره الطبيب«

  ).http://fa.wikipedia.org/wikiالطبيب/_اليحضره_مناست ( بوده
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هاي طب الفقراء و طب الملـوكي دهد كتاب فهرست اينترنتي كتابخانه ملي ايران، نشان مي

اند. برءالساعه و من اليحضره الطبيـب كـه و المرشد و منافع االغذيه در آنجا فهرست نشده

هاي اخير به زبان فارسي ترجمه، يا به واقع در دسـترس عمـوم قـرارموجودند، تنها در سال

بفارسي و پـيش از آن بـه زبـان 1384اند. ترجمه كتاب المرشد و الفصول او در سال  گرفته

و من اليحضره الطبيب در زبـان انگليسـي، Guide du medicin nomadفرانسه تحت عنوان 

و موجـودترجمـه شـده The Person Who Has No Access to Physiciansتحـت عنـوان

  ).razi-http://www.answers.com/topic/alاست. (

ها  شود: در طول بيش از يك هزاره، چه شد كه اين كتاب ها مطرح مي اكنون اين پرسش

خش نشدند و بر خالف مثالً كتـابگاه به زبان فارسي، ترجمه و در ميان مردم عادي پ هيچ

تحفه حكيم مؤمن، براي توده مردم نا شناخته ماندند؟ آيا محتوايي مفيـد نداشـتند؟ جالـب

هاي رازي، با عنوان الجدري و الحصبه يا آبلـه و سـرخك، ترين كتاب است كه يكي از مهم

  يي:هاي اروپايي ترجمه شد و از ديدگاه مورخان اروپا ها پيش به زبان كه قرن

جهان اسالم است و به گفته گـرين ترين تأليفات پزشكي در ...يكي از مهم"

بـار بـه 35سـال حـدود 350 ) طي حدود9، مقدمه، ص 1848هيل (رازي، 

امريكـايي و از هاي گوناگون چاپ شـده اسـت. وان دايـك، دانشـمند زبان

را  ، رازي(1855ـ (1818نخســتين اســتادان دانشــگاه امريكــايي بيــروت (

باره دو بيماري جدري و حصـبه نگاشـته خستين كسي دانسته كه كتابي درن

   "....2 ، مقدمه، ص1872است) رازي، 

(http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4519)  
آبادي (انتشارات دانشگاه تهران)  )، توسط محمود نجم1371تازگي ( در زادگاه رازي، به

  است شدهبه فارسي برگردانده 

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4519) .(  

  زماني كه اين كتاب ديگر نه ارزش پزشكي/درماني، بلكه تنها ارزش تاريخي دارد.

اعضاي پيشين همين آقاي نجم اي بر  المللي تاريخ طب)، در مقدمه انجمن بين آبادي (از

)، 1338در دسترس،  ي ، تاريخ چاپ نسخهيهجر 1080تحفه حكيم مؤمن (زمان نگارش، 
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هاي مهم پزشكي ايران بوده و شايد هنوزهم از آن استفاده  كه حدود سه قرن، يكي از كتاب

ه تفصـيل از تـاريخ وكـه بـ شد)، با آن (و تا چندي پيش نيزبراي فروش عرضه مي شود يم

ي  اي بـه كتـاب مـن اليحضـره الطبيـب نويسد، هيچ اشاره هاي پزشكي قديم ايران مي كتاب

نمي توان تصور كرد كـه مطالـب كتـاب رازي، حتـا در روزگـار خـود او كند. آيا مي رازي

اند؟ يا تنها اين مورخ تاريخ دانش پزشكي، از وجود كتاب رازي آگـاه نبـوده سودمند نبوده

ت؟ اين نويسنده در مقدمه كتاب خود، در چنـدين صـفحه، ازمحسـنات كتـاب ذخيـرهاس

بزرگ ايراني، سيد اسماعيل جرجاني (دويست سال بعد از  "دانشمند"خوارزمشاهي تأليف 

چون تقدير ايزد چنـان"كند كه:  نويسد. براي مثال، از جرجاني نقل مي رازي) به تفصيل مي

ده دعاگوي خداوند خوارزم شاه العالم العادل قطـب الـدينبود كه جمع كننده اين كتاب بن

الــدين معــين  قــاره الفكــر ئ المشــركين عمادالدولــه فخراالمــه ابــوالفتح محمــد ابــن عــين

(تحفـه. "رحمت اهللا قصد خوارزم كرد و بخدمت اين خداوند نيكبخت شد... نيرالمؤمنيام

  ).7حكيم مؤمن، آفست مصطفوي، ص 

 
 كتاب پزشكي الحاوي رازي ، صفحه آخر9- 2تصوير 

طوركه گفته شد، ابن سينا نه نخستين و نـه آخـرين بازگرديم به پند تلخ ابن سينا: همان

طباطبايي، پس از ابن سينا، بسـياري ديگرمشـابه ي اين سرزمين بوده است. به گفته پندگوي

ك تعريـفهـا بـه يـ اند. شايد با برداشت طباطبايي بتـوان ازمجموعـه آن سخنان او را گفته
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عنوان  ). به170 -111الملك، صص  خاص از انديشه سياسي ايرانشهري رسيد (خواجه نظام

سياسي ايرانيان، بـه نقـل از ابوريحـان بيرونـي، انديشـمندي ي شهياي از زير بناي اند نمونه

  ديگر، چنين آمده است:

ند... ...در زمان فيروز، جد انوشيروان باران نيامد و مردم به خشكسالي افتاد"

ي  چندين سال از مردم خراج نگرفت... و مانند پدر از پسر خـود و از همـه

مردم و رعايا جستجو كرد... به آتشكده آذرخورا در فارس رفت و با نيايش 

از خدا خواست كه اين بالي خشكسالي را از مـردم دور كنـد... و در درون

عله را ماننـددور آتـش گردانيـد و شـ آتشكده ... دست و بازوي خود را بـه 

فشارد، بر سينه خود گذاشت. آتش در  دوستي كه دوست خود را به سينه مي

ريش او در گرفت و نسوزاند و .... از آن پس از آتشكده بيـرون آمـد و بـه

سوي شهر دارا روانه شـد و جـون بـه موضـعي .... كـه در روزگـار فيـروز

و چنـدان باريـدصحرايي بدون آباداني بود رسيد، ابري از آسمان برخاست 

  ).150(ص  "كه مانند آن ديده نشده بود...

  دهد: طباطبايي چنين ادامه مي

آنچه ابوريحان بيروني در گزارش تاريخي خود از فيـروز ساسـاني آورده،"

اسالمي نيز به تكرار آمده اسـت... و مبـين ايـن ي هاي دوره در سياست نامه

ايرانشهري بـه ي شهيدين اندهاي بنيا امر است كه بخش بزرگي از درون مايه

 "هاي اين دوره بسط پيدا كـرده اسـت دوره اسالمي انتقال يافته و در نوشته

  ).151(همان، ص 

چرا بايد باور داشته باشيم كه خداوند يا اهـور مـزدا تـا آن روز نالـه و دعاهـاي مـردم

عنـوان شاه، خود بـه  گرفته تا هنگامي كه فيروز نيازمند و احتماالً باايمان خود را ناشنيده مي

ملتمس به درگاه او برود؟! آيا بايـد فـرض كنـيم، كـه از ديـدگاه بيرونـي و انديشـه رايـج

رسـد؟! ايرانشهري، خداوند بدون وساطت (شاهي با فرِّه ايزدي)، به داد مخلوقات خود نمي

هكار و سوزانده، همگان را گنا آيا اهورا مزدا، جز نماينده خود، كه حتا آتش ريش او را نمي
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  پنداشته است؟! سزاوار رنج مي

امروز بايد انديشه سياسي انديشمند بزرگي مانند بيروني را چگونه تفسير كرد؟ تنها يك 

  بخشد: را چنين قوام مي سده پس ازاو، انديشمندي ديگر، امام محمد غزالي، اين تفكر

كه اگـر...پس، ببايد دانستن كه آباداني و ويراني جهان از پادشاهان است،  "

پادشاه عادل بود، جهان آبادان بود و رعيت ايمن بـود، چنـان كـه بـه وقـت

اردشير و افريدون و بهرام گور و كسري انوشيروان بود، و چون ضـحاك و

  )،151(همان، ص  "افراسياب ستمكار بود، جهان ويران شود...

  دهد: غزالي چنين ادامه مي

هـايي اين انتخاب بـه ويـژه در دورهي خداست و  ...شاه آرماني.... برگزيده"

داراي اهميت است كه بر اثر عصيان و گناهان بندگان، سـامان امـور از هـم

اي، شاه بر گزيده و داراي فرّ ايزدي عاصيان را  گسيخته باشد. در چنين زمانه

دهـد و هـر يـك از بنـدگان را بـه پايگـاهي كـه شايسـته اوسـت مالش مي

نقـل از امـام محمـد غزالـي، (بـه  ."قرار كنـد... رساند تا نظامي بسامان بر مي

  ).155(همان، ص 

  دهد: طباطبايي همچنان به نقل از سياستنامه نويسان آن زمان، خود چنين ادامه مي

شاه آرماني مظهر و مظهر صفات لطف و قهر خداونديست... چنين شـاهي"

گـر:، در جايي دي155. [همان، ص "الدين رازي) عين شريعت است... (نجم

...عجب مدار از حرص و رغبت من به صالح دنيا براي اسـتقامت احكـام"

دين! چه دين و ملك از يك شكم زادند، دو سيده هرگـز از يكـديگر جـدا

نشوند و صالح و فساد و صحت و سقم هردو يك مـزاج دارد...(ابـو علـي

  ).157(همان، ص  ."مسكويه رازي).

ورد بحث، نقل قولي ديگر، اين بار از ابن بطه م ي نهيبه سبب اهميت اين موضوع در زم

  دهد: آوريم، كه دستورات فوق را به رعيت تعميم مي مي

اگر فتنه روي داد، نبايد با قيام بالسيف با امام مقابله كنـد، حتـي اگـر امـام"

ستم كرده باشد. همه فقيهان و اهل زهد و عبادت نيز از آغاز نزول اسالم بر 
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جمعه، عيدين، جهاد با كفار و حج را به هر اميري، حتي اند كه نماز  آن بوده

توان برگزار كرد و پرداخت خراج، عشر و صـدقات نيـز اگر فاجر باشد، مي

كنند، نماز خوانـد توان در مساجد بزرگ، كه آنان بنا مي به آنان جايز است. مي

ران، اند، عبور كرد. وانگهـي، تجـارت بـا ايـن اميـ هايي كه آنان ساخته و از پل

اشتغال به كشاورزي و هر صناعتي در ارتباط با آنـان، بـه شـرط مطابقـت بـا

كتاب و سنت، اشكالي ندارد، زيرا ظلم ظالم و جور براي كسي كه براي ديـن

(سيد جواد طباطبـايي، "خود احتياط پيشه كند، ضرري به او نخواهد رساند...

  ).24ص ، 1387تاريخ انديشه سياسي در ايران، انتشارات كوير،

انديشـه"كـه خـود، از نـامردمي بـودن - رسد كه استاد طباطبايي دين ترتيب، به نظرميب

خـويش، ي دانـه يدر جستجوي كم و بيش نوم - خوبي آگاه است ، به"سياسي رايج ايرانشهري

منطـق گذشـتگان انگار در تاريخ پر هرج و مرج سياسي/فرهنگي ايران، به قوانين و احكام بـي 

اي متوسـل درست مانند غريقي كه تنها براي روي آب ماندن، به تختـه پـارهجويد،  توسل مي

 ي شهيشوند معذور از داشتن هر گونه اند شود. براين بنياد، افراد انساني، بندگاني شمرده مي مي

گونه كه در مثال باران و شاه فيروز ديديم، حتا پادشاهان، با آن كه همه خـود را مستقل وهمان

دانستند، در كارهاي نيك و بدشـان، تنهـا مجـري خواسـت پروردگـار ند ميبرگزيدگان خداو

  توانستند با نيايش اراده خداوند را نيز تغيير دهند! بودند و البته گاه، مانند شاه فيروز حتي مي

الملـك نامه از خواجه نظام طباطبايي كه در واقع نوعي ستايش ي جاي اين نوشته در هيچ

 ه طي سه دهه حكومت خود، گامي براي مشاركت دادن مـردم در بينيم، كه خواج است نمي

زايش انديشه يا در اداره امور برداشـته باشـد تـا آنـان بخواهنـد در برابـر هجـوم مغـوالن

  خوانيم: گيري استاد طباطبايي از خواجه، چنين مي ايستادگي كنند. در بخش نتيجه

ي  انديشه سياسـتنامه  الملك، با تحرير ارجمندترين ...گفتيم كه خواجه نظام"

دوره اسالمي، گامي بلند و اساسي براي تجديد انديشه سياسـي ايرانشـهري

برداشت و هم او در عمل نيز با سـود جسـتن از ايـن بـاز پرداخـت نظريـه

زمين را تا مرزهاي شاهنشاهي ساسـانيان گسـترش ايرانشهري توانست ايران
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  ).171الملك، ص  (خواجه نظام "دهد...

الملك، تركان سلجوقي بودند  داران دوران نظام داند كه تاج طبايي نيز مانند ما ميالبته طبا

آنچه خواجه در صحنه سياست، چونان معماري چيره دسـت، بـا و نه شاهان آريايي نژاد و

ظاهري زيبا ساخته بود، تنها سبب گستردگي موقت مرزهاي بادكنكي ايران زمـين شـد كـه

 "زيبايي"ساني، با اندك تلنگر مغوالن فروپاشيد و از آن همه درست همانند پايان دوران سا

  اثري باقي نماند!

  طباطبايي، اندكي پيش از مطالب باال، اين جمالت را نيز آورده است:

... خواجه نيز مانند بسياري از ايرانيان اهل سنت ...با توجه به تفسير واقـع"

هـايي از دريـافتي .. به جنبهگرايي كه اينان از انديشه سياسي اسالم داشتند، .

از انديشه سياسي واقع گراي التفاتي جدي داشت و البته، اين امر از بنياد بـا

اي كه با چيرگي غالمان ترك آغاز شد، سـازگار بـود. آشـكار الزامات هزاره

تـاريخي و زوال انديشـه در ايـران زمـين كـه بـا شدن نشانه هـاي انحطـاط

ي و چيرگي تركان همزمان بـود، هـر گونـهشكست فرمانروايي خاندان ايران

بازگشت عملي به نظريه آرمـاني انديشـه سياسـي ايرانشـهري را نـا ممكـن

در عمـل، ايـران مي كرد و از اين رو، باز پرداخـت خواجـه از آن نتوانسـت

  ).170(همان، ص  ."زمين را از بن بست انحطاط تاريخي خارج كند....

مورد شهرياران در فرهنـگ مـا، حتـا الزم نيسـت بـه ها در گونه ستايش براي يافتن اين

مانند خواجه نظام كـه -الملك يا امـام محمـد غزالـي افكار اقتدارگرايان يا هواخواهان آنان،

متوسـل شـويم. كـافي -متاسفانه طبق معمول، اطالعات موثق ما از آنان بسيار اندك است 

ن ايـن آثـار، كـه نـزد مـا همچنـاناست به تضادهايي كه در ادبيات فارسي يا پديدآورندگا

اي كـه اند با نگاهي تازه بنگريم تا بازتابي از رفتارهاي كنوني خود را در آيينه ارجمند مانده

هاي سـعدي در گلسـتان و آنچـه او در اند ببينيم. مثالً، با مراجعه به حكايت آنها شكل داده

  باب سيرت آورده است:

اث يافت. دسـت كـرم بـر گشـاد و داداي گنج فراوان از پدر مير زاده ملك"
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  دريغ بر سپاه و رعيت بريخت سخاوت بداد و نعمت بي
  

 نياســايد مشــام ازطبلــه عــود    

 بزرگي بايدت، بخشندگي كن
  

 بر آتش نه كه چون عنبر ببويد 

ــد   ــاني نروي ــا نيفش ــه ت ــه دان  ك
  

  

تدبير نصيحتش آغاز كرد كه ملوك پيشين مـر يكي از جلساي (جليسان) بي

اند و براي مصلحتا نهاده. دست ازين حركـت ت را به سعي اندوختهاين نعم

ها در پيش است و دشمنان از پس، نبايد كه وقت حاجت  كوتاه كن كه واقعه

  .يفرومان

  اگر گنجي كني بر عاميان بخش

 چرا نستاني از هر يك جوي سيم
  

 رسد هـر كدخـدايي را برنجـي    

 كه گرد آيد ترا هروقت گنجي
  

ن سخن بهم آورد و مر اورا زجر فرمود و گفت مرا خداوند ملك روي از اي

تعالي مالك اين مملكت گردانيده است تا بخورم و ببخشم، نـه پاسـبان كـه

  )35، 34(كليات سعدي، ص  دارم نگه

عنـوان توان بر آن بيت: دانه افشاني و برداشـتن محصـول بـه در اين حكايت سعدي مي

يه كرده، آن را خوشبينانه تعبير كرد يا تصور كرد سعدي اي از اندرزي دورانديشانه تك نشانه

زيركانه، دري را نيز براي پادشاه زمان خود باز گذاشته تا او، مانند ديگر پادشاهان تاريخ ما، 

كـه، را، به ميل و سليقه خود بخورد يا از آن به اين و آن ببخشد نـه آن  "خدادادي"آن گنج 

هاي بعـد گذاري و رفاه نسل ا براي افزايش توليد سرمايهدار هوشمند، آن ر مانند يك سرمايه

  3*.كار برده، از آن پاسداري نمايد به

آن بر تمامي رفتارهاي شاه، مهر تأييد زده، گوياتر باشد: ديگر سعدي كه در   شايد سروده
  

 جهانبـــان ديـــن پـــرور دادگـــر

 ســر ســرفرازان و تــاج مهــان    

ــر      ــد از عم ــوبكر بع ــو ب ــد چ  نيام

 عدلش بنـاز اي جهـان  به دوران  

                                                 
بخشد، حال آنكه او  آيد اين است كه پادشاه، گنجي را كه از پدر به ارث برده بر مستمندان مي * آنچه از حكايت سعدي بر مي

دهد. در  ي تن در نميدهند كه چنين نكند بلكه از مردم خراج بستاند و بر گنج خويش بيفزايد، اما او به چنين كار را اندرز مي

اين اندرز سعدي به پادشاه، چه نكته نادرستي وجود دارد؟! نكته اصلي اين حكايت تشويق پادشاهان (يا توانگران) به بخشندگي 

  و خراج نگرفتن از مردم كم درآمد است و به گمان من، در اين ابيات، هيچ مدح و ستايشي از پادشاه در كار نيست. م. الف
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ــژاد   ــرّخ نـ ــد فـ ــوني خردمنـ  چنـ

 سعد زنگي مثل ماند و ياد از گر
  

 ياد –تا جهانست  -ندارد جهان 

ــاد    ــوبكر ب ــعد ب ــاور س ــك ي  فل
  

  )در نيايش خداوند(بوستان،    

  گويد: هر چند كه خود، مي

 ين نوع خواهان نبودمرا طبع از ا

 نبــود ســر مــدحت پادشــاهان  
  

اهللا صفا، اين ادعاي سعدي  نگاران امروزي، از جمله دكتر ذبيح  دست كم برخي از تاريخ

  پذيرند: را نمي

و وزرا و واليـان و عـامالن بـزرگ فـارس و سلغريسعدي بيشتر اتابكان "

وح سعدي ممد نيتر چند تن از رجال ديگر عهد خود را مدح گفت ...بزرگ

از ميان سلغريان اتابك مظفرالدين پسر سعد بن زنگي مـذكور اسـت كـه از

بـدو 655اتابكي داشت...بوستان يا سعدي نامه را در سال  658تا  623سال 

تقديم كرده و عالوه بر اين ذكر جميل او را در بسياري از موارد گلسـتان و

اين دو اتابـك، سـعدي بعد از...اي از قصايد خود آورده است بوستان و پاره

) و 660-658اتابكان ديگر سلغري يعني اتابك محمد بن سعد بـن ابـوبكر (  

) و اتابـك آبـش خـاتون662-661سلجوقشاه بن سـلغر (  نياتابك مظفرالد

   "دختر سعد بن ابوبكر و مادر اتابك محمد بن سعد را مدح گفت...

)http://sadishenasi.ir/?content=11.(  

الدين بوده، امـا الدين يا مصلح دانيم كه نام اصلي شاعر ما مشرف گان ميتراينكه هم مهم

 ي نـام شـاعرانه -سعد بن ابي بكر سعد زنگـي  -او به افتخار فرمانرواي سلغري نژاد شيراز

را براي خود برگزيد و حتي بوستان خود را هم به همين حاكم بيگانه تقديم كـرد» سعدي«

بريم، ناخود آگاه نام سعد بن ابي بكر سعد  نام سعدي را مي هرگاه ما -و از آن پس تا امروز

  داريم! زنگي را نيز زنده نگه مي

دانيم كـه دانيم كه ممدوح سعدي چگونه حاكمي بوده است، يعني نمي امروز درست نمي
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كه مانند سعدي مـدح او -گناه را  آيا او طبق معمول شاهان ايران زمين، چه تعداد انسان بي

دانـيم كـه او (سـعد بـن اندازه مـي  نيبه فرمان خود، به كشتن داده است [ولي ا -را نگفتند

كرده اسـت، تـاريخ ادبـي، زنگي) هالكو را بسوي فتح، غارت و تخريب بغداد همراهي مي

در اقصاي عالم بگشته بسي "كه سعدي كه به گفته خودش:  ]. اما شگفت انگيز اين147ص 

كه گويـا"اي يافته زِ هر خرمني خوشه" و "سر برده با هركسي و ايام را به . به ويژه شاعري

پس از بازگشت به وطن، روزگاري را هم خانقاه نشين بوده، چه نيازي داشته تا در وصـف

خـوبي آن اندازه مديحه سرايي كند؟ سعدي به -مهد پارسيان -اي در شيراز اتابك ترك زاده

  گويد: ديگر، از تلون طبع پادشاهان ميكند، زيرا كه او خود، در جايي  دانسته چه مي مي

اند از تلون طبع پادشاهان برحذر بايد بود كـه وقتـي بـه سـالمي حكما گفته"

(گلسـتان، در بـاب سـيرت "برنجند و ديگر وقت بـه دشـنامي خلعـت دهنـد

  پادشاهان).

يك از اندرزهاي حكيمان يا  دانيم كه هيچ اكنون پس از گذشت نزديك به يك هزاره مي

سرايي شاعران ما، بر اعمال هيچ يك از شهرياران اين سرزمين اثر نگذاشـته اسـت. مديحه

آنها همچنان خود را مالك مطلق ايـن ملـك و مـردم انگاشـتند و در ازاي شـعر يـا ي همه

اي بخشـيدند و گـاه چشـمي را از حكايتي كه برايشان مطلوب يا نامطلوب بود، گـاه صـله

  را دوختند. ييها د و گاه لبحدقه درآوردند، زماني سر بريدن

هاي پس از خود، سر مشقي پايدار بـاقي با اين حال، سعدي و ديگر شاعران براي نسل

اند. سعدي با اشعار و اندرزهاي خود، گاه ما را براي دريافـت صـله بـه سـوي دربـار مانده

فرمان  كند و گاه به گزينش راه آن وزير حكيم، كه از درباري معزول شد، شاهان هدايت مي

  دهد: شود، چنين پاسخ مي دهد: وزير هنگامي كه دوباره به ادامه كار فراخوانده مي مي

  "خردمندان بهتر از نگراني از سرانجام كار و مقام است گوشه گيري در نزد"

كه با اصرار شاه براي باز گشت روبرو شد، چنين گفت: و   هنگامي

  "ود را به اين كارها نيااليدشاه! نشانه خردمند كامل آن است كه هرگز خ اي"

ــدان ســگ و دهــان مــردم بســتند   آنان كه به كنج عافيت بنشستند  دن
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 كاغذ بدريدند و قلم بشكسـتند 
  

 وز دست و زبان حرف گيران رستند 
  

  (پانزدهمين حكايت گلستان سعدي) 

سعدي براي ما نگفته كه آيا اين پاسخ، آخرين تصميم آن وزير بوده يـا صـرفاً تعـارفي

رسد ما ايرانيان شعر دوسـت كـه مولي بوده به منظور افزايش نرخ! به هرحال، به نظر ميمع

همواره براي توجيه شيوه زندگي خود، در پي پناه جستن در سايه حكيم و سرمشقي كامـل

هستيم، در ميان اشعار بزرگاني مانند سعدي، فرصت طلبانه، گاه بـه ابـراز بنـدگي در برابـر

ايـم و گـاه، درسـت حكمـت پرداختـه چه ظالم، چه حكيم و چه بـي حاكمان، چه عادل و 

  گزينيم. نشيني را برمي برعكس، انگار با قهر كامل از زندگي، گوشه

  )Edward Brownهايي چون سعدي، كه به قول ادوارد براون ( بنابراين، ما با داشتن سرمشق

در آثـار او ...و راز مقبوليت او نه در ثبات، بلكه در جامعيتش نهفته اسـت. "

 ي مطالبي مطابق ذوق هرعالي و داني و عارف و عامي وجـود دارد... نوشـته

او ذره جهانيست از مشـرق زمـين، همچـون منـاظر عـالي و بسـيار پليـد و

دليل نيست كه از شش قرن و نـيم پـيش تـاكنون هـر جـا زبـان فارسـي بي

گرفتـهعنوان نخستين كتابهـا در دسـت نـو آمـوزان جـا شود، به تدريس مي

  ).215(تاريخ ادبيات ايران، ص  "است

ايـم تـا از گـاه قـادر نبـوده يـا الزم نديـده و با وجود دارا بودن قوه درك و درايت، هـيچ 

حكايات اين حكيمان سخندان خود، به سرمشقي عقالنـي و رفتارهـايي بخردانـه، كـه بـراي

سرمشـقي چنـان مـؤثر ها بـراي مـا زندگي گروهي ما در طول زمان سودمند باشد، برسيم. آن

جـاي تعظـيم و ابـراز بنـدگي، راه نبودند تا ما را وادارند كـه در برابـر حاكمـان اقتـدارگر بـه

توانستند برحمايـت ايستادگي را انتخاب كنيم. با اين حال، شايد اگر بزرگاني مانند سعدي مي

ف ميـلديدنـد، بـرخال مردم حساب كنند (درآمدي ثابت و مكفي داشـتند)، ديگـر الزم نمـي

پادشاهان بپردازنند. در هرحال، آنچه سعدي در دوران جواني و دو  "مدحت"دروني خود، به 

خانقـاه بـوده ي جسته، احتماالً بيش از گرايش به گوشـه  يا سه دهه سرگرداني دوراز وطن مي

چندان جدي گرفت.   است، به سخني ديگر، عزلت گزيني سعدي را نيز نبايد
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گونـه كـه پيشـتر ديـديم، لم مـا ايرانيـان نبـوده اسـت. همـانگمان، سعدي، تنها مع بي

هاي كـاملي بـراي انديشمنداني چون ابن سينا نيز نتوانستند با سخنان يا رفتار خود، سرمشق

طور كلي، بزرگاني مانند حافظ، سـعدي، مولـوي، خيـام و ... ما ايرانيان باشند. از سويي، به

اند كه ما نسل پس از نسل، بدون توجه عميـق، دههمواره چنان مورد احترام و ستايش ما بو

هاي آنان را آگاهانه يا ناآگاهانه، فهميده يا نا فهميده، بموقع سرمشق خـود سخنان يا انديشه

هاي ناآگاه، به جـاي ابـراز كه اين انديشمندان نيز، درست همانند توده ايم؛ حال آن قرار داده

ايرانشـهري، بـه جـور و سـتم ي وهيه همـان شـشهامت و استغناي طبع، در بيشتر مواقع، ب

ها تن در دادند و حتا هنگامي كـه ظـاهراً نيـازي نبـوده، بـه مـدح فرمانروايـان و خدايگان

حاكمان زمان خود پرداختند و مصلحت كوتاه مدت خود را، به آزادگي و آزادانديشـي دراز

  مدت، ترجيح دادند.

از تجربيات عيني خود، با آموختن از  در طول تاريخ، مردم عادي، به جاي درس گرفتن

فرصت جويانه آنان  يها از ديگر انديشمندان تاريخ، هميشه رفتارها ها و دريافت پند سعدي

اند. بدين ترتيب همه شعارها و پند و اندرزهاي مشاهير مـا، حتـا را سرمشق خود قرار داده

يـا "كـردار نيـك زردشـت پندار نيك، گفتار نيـك، "ها، مانند:  ترين آن ترين و درست كهن

اند. آيا با تناقضـي هاي مقطعي ذوب شده ، در مصلحت انديشي"دروغگو دشمن خداست"

ن و رفتارهـاي آنـان وجـود دارد، مـردم مـا هرگـز/*/*///هـاي ايـن بزرگـا كه در آمـوزه 

هاي فرهنگـي آنـان را چنـان اسـتوار و توانستند به باورها و حقايقي دست يابند كه پايه مي

هاي واقعي و منافع دراز مدت خود و جامعه خود را فـداي ر بنا كند تا هيچ گاه ارزشپايدا

  هاي كوتاه مدت نكنند؟ هاي زودگذر و مصلحت انديشي خوشي

چگونه است كه ما مردم، با بيش از دو هزار سال تاريخ تمدن، نه بـه بـرق و بـاد مهـار

از رازهاي كيهـاني را گشـوديم وزديم و نه از بخار، نيروي محركه كشف كرديم؟ نه رازي 

نه ابزاري براي سفر به كره ماه اختراع كرديم؟ با اينحال، حتا نسل امروز، با تمام ولعـي كـه

هـاي دهد، هنوز از انديشـه  هاي جديد غربي نشان مي نسبت به برخورداري از انواع فناوري

ال بـر پـدران وهايي كـه طـي دوهـزار سـ دارد. نه ستم كهن ايرانشهري خود دست بر نمي
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حاصل فروش منابع طبيعي خـام كشـور و واردات -مادران او رفته و نه رفاه نسبي امروزي

طلبـي و او را آگاه نكـرده تـا از فرصـت -هاي غربي، حاصل تالش بيگانگان انواع فرآورده

خـود احسـاس ي نـده يمدت خود دست برداشـته، نسـبت بـه آ هاي كوتاه مصلحت انديشي

 "تقـدير محتـوم ازلـي"و  "خواسـت خـدا"چنان سرنوشت خود را تنها مسئوليت كند؛ هم

  مستقيم باورها و رفتارهاي خويش! ي جهيداند، نه نت مي
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رفي كه در تاريخ تعريف عام: پروتستانتيسم در اين گفتار، مفهومي است فراتر از مفهوم متعا

شود؛ به سخني ديگر، پروتستانتيسم در اينجا به معناي هر گونه جنبش  مسيحيت تعريف مي

هاي معمول و تصويرهاي متعارفي است كـه در فكـر و ذهـن مردمي در اعتراض به انديشه

ها و تصويرهايي كه ديگـر پاسـخگوي افراد جامعه شكل گرفته و تثبيت شده است؛ انديشه

رود  مـي  "فرهنـگ و تمـدن "نوين نيستند. ضمناً در اين گفتار هر جا سـخن از هاي  پرسش

هايي است كه در ميان توده مردم يك جامعه رواج يافته،  ها و روش سنت ي منظور مجموعه

  اشراف مرسوم بوده است. ي نه آنچه در چهار ديواري كاخ پادشاهان و يا طبقه

شناسي دانشگاه يـو سـي آل اي يا و باستاناستاد جغراف Jarred Diamond جارد دايموند،

UCLA  بــه نــام بــدترين اشــتباه بشــر-نســبتاً قــديمي  -اي در كاليفرنيــا، در نوشــته

)http://www.awok.org/worst-mistake/ (The Worst Mistake, بر آن است كه اختـراع يـا

، Homo Sapiensاشتباه انسـان هوشـمند و يـا هوموسـاپينس نيتر كشف كشاورزي، بزرگ

كند كه همه  بوده است. در آن مقاله، او شواهد بسياري را براي اثبات ادعاي خود عرضه مي

 Homo، يـا هومـو ارِكتـوس"ايسـتاده "هـاي انسـان ماننـد: حكايت از اين دارند كه گونه

Errectus سرتالندĤّن ،Neandertales Homo ،يـا هوشـمند و سرانجام گونه كنـوني زاپيـنس

طور كلـي، از امكانـات طبيعـي زمـين ارتـزاق همه از طريق شكار و چيدن ميوه درختان؛ به

بـيش از دو ميليـون سـال در تعامـل بـا انسان گونه ياين سلسله -اند و از اين راه كرده مي

تـر از افـرادي عمري طـوالني  طور متوسط، تر بوده و افراد آن به طبيعت، روي هم رفته سالم
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  زيستند. داشتند كه پس از اختراع كشاورزي مي

هاي زنـدگي ايـن هاي بسياري از بازمانده اين پژوهشگر براي ادعاي شگفت خود، يافته

كنـد. او بـاور دارد كـه پـس از كنـار هاي هوشمند عرضه مي ها، يا بعدها، انسان انسان گونه

كشـاورزي و "اختـراع "ي موجودات ايستاده، بـا الهگذاشتن سنت دست كم صدها هزار س

حدود ده هزار -هاي كشاورزي سازي محصوالت غذايي و ساكن شدن بر زمين امكان ذخيره

اگرچه مقدار غذاي توليد شده و نيز جمعيت رو به فزوني گذاشت، اما در اثـر -سال پيش 

و اكثريتي فقير) طول عمـر هاي پديد آمده در اين اجتماعات، (تعدادي اندك، غني نابرابري

طور محسوس رو به كاستي گذاشـت. بـه سـخني ديگـر، قبـل از و نيز متوسط قد افراد، به

پرداختن به كشاورزي، افراد انساني براي يافتن مواد غذايي و سير كردن خـود در شـرايطي

و  يكسان قرار داشتند، اما پس از آن، افـراد قليلـي هوشـمندتر يـا زورمنـدتر، مالـك زمـين

محصوالت شده و اكثريتي، توليد كننده، مورد اسـتثمار قـرار گرفتنـد، گرسـنگي كشـيدند،

  تري برخوردار شدند. تر زندگي كردند و از عمر كوتاه ناسالم

اين سبك نو، ابتدا در مصب چند رودخانه مناسب براي كشاورزي، مانند رود نيل، ميان 

هاي هزاران ساله و  گي پشت كردن به سنتالنهرين) و رود سند آغاز شد. چگون رودان (بين

تـوان ، اكنون ديگر روشـن نيسـت. تنهـا مـي"مدرن"روي آوردن به نوعي زندگي نا معلوم 

نتيجه گرفت كه اين گروه از مردم آن دوران نسبت به راه و رسم پيشـينيان خـود معتـرض

سـبب پديـد شده، شهامت اين را داشتند تا آن را كنار بگذارند. در يكجا سـكونت كـرده و

آمدن انقالب كشاورزي شوند. اين راهي بود كه تنها گروهـي از افـراد انسـاني برگزيدنـد،

گروه ديگري، شايد مطابق با شرايط اقليمي موجود، همان رسم معمول حركت در پي يافتن 

  شكار و ميوه را ادامه دادند.

هـا، پي تقسيم مسئوليتافراد گروه اول به تقسيم وظيفه و كار ميان خود پرداختند و در 

هـايي در علـوم، مهندسـي، شهرها ساخته شد. در اين شهرها بود كه گروهي از آنان به دانسته

 ي دهيفلسفه و هنر دست يافتند و توانستند ابزارهاي گوناگون اختراع كنند. گاه، در آغاز كار فا

زندگي اجتماعي، اين  يافتند چندان روشن نبود. با اين حال، در پي تقسيم وظايف در آنچه مي

، به رشد فرهنگـي،"امن"توانستند در اين جزاير  ها مي ها مدت اختراعات امري طبيعي بود. آن
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فنĤوري و گاه علمي ادامه دهند. بدين ترتيب جوامعي متمايز، راه تمدن و گروهي ديگر طبـق

هـا توانسـتند بـه هشـد  "متمدن"اي از اين  عادت ديرينه همان راه نياكان خود را پيمودند. پاره

و كم و بيش نيمه وحشي و كـوچگر پيرامـوني "گرا سنت"مدت چند هزاره، خود را از اقوام 

هـا، گذشـته از رام دور و امن نگهدارند، اما سر انجام اين مردم كوچگر و سرگردان در بيابـان 

دست  كردن برخي از حيوانات، به دانشي برتر، يعني پرورش اسب و رسم و رسوم كارزار نيز

هـاي پايـدار و پوينـده مردمـي را اي موفق شدند برخي از تمـدن  سان در مرحله يافتند و بدين

  متوقف كنند (مانند نابودي تمدن مردم تپه سيالك، شهر سوخته، چغازنبيل و ...).

هـاي درستي شناسايي كرد. شايد هم تمـدن  را به "تقصيركاران"شايد امروز ديگر نتوان 

هاي ميان رودان، به پايان رشد و شـكوفايي طبيعـي خـود رسـيده و تآشور و بابِل در دش

هـا نتوانسـتند مردمانش، به سبب برخورداري از رفاه، كاهل شده بودنـد. بـه هرصـورت آن

هـا يـا صـدها ريزي رزمي اقوامي را كـه ده  ويژه، توان برنامه بهنگام، خطر اسبان تيز رو و به

دريابند و ابزار مقابله با مهاجمـان را نيـز نداشـتند. درها كمين كرده بودند،  سال در كنار آن

هاي  هاي رود سند، ميان رودان (با تمدن هاي آشور، بابِل، مصر، يونان، دشت نتيجه، سرزمين

شان)، و نيز امپراتوري عظيم و هزار ساله روم، يكي پس از ديگري به اشغال اقـوامي ديرينه

  وحشي بودند.در آمد كه داراي فرهنگي كوچگر و نيمه 

ها، نبايد انگاشت كه آقاي دايمونـد، عليـرغم آن كـه رويكـرد بـه گونه بحث جدا از اين

هايي را كه در پـي انقـالب پديده كشاورزي را بدترين اشتباه انسان دانسته، تمامي پيشرفت

داند. او خود هم اكنون  ارزش مي روي داده، بي -از ده هزار سال پيش بدين سو -كشاورزي

يگاه يك استاد دانشگاه و يك پژوهشگر، با حمايت مالي فراوان از سـوي جامعـه بـادر جا

 -فرهنگي كه به مزاياي تفكيك وظايف پي برده، با آرامش خيال سرگرم پژوهشـي گسـترده

گـردد؛ پژوهشـي كـه هاي دنيا مـي  ها و بيابان در جنگل -و ظاهراً براي خودش لذت بخش

هاي  ها و مقاله يدي نيست. نظريه او، كه به نگارش كتابشايد داراي هيچ ارزش مادي يا تول

طبيعي تفكيك وظايف در اجتماعـات ي جهيانجاميده، نت -از جمله مقاله مورد بحث -متعدد

گمان اين استاد (و همانندان او) بسيار بيش از مردمي كه روي زمـين، سكني يافته است. بي

هـاي ت كـرده و در زنـدگي بـه لـذّتكنند، استراح براي كشت و برداشت محصول كار مي
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كـه "غيرتوليـدي "بيشتري دست يافته است. اگر او ناگزير بود، به جاي ايـن جسـتجوهاي

انتخاب خود اوست، مانند مردمان پيش از كشف كشاورزي، صرفاً براي سـير كـردن شـكم

هـا صـرف كنـد، هـا و بيابـان زندگي را در همـان جنگـل ياش همه روزها خود و خانواده

  شد. ها نمي رسيد و موفق به برخورداري از اين لذت چگاه به چنين نتايج علمي نميهي

 -افراد ساكن و كشـاورز  ي وهياين كه تغيير روش زندگي گروهي از افراد كوچگر، به ش

اگرچه موقتاً به كاهش سالمت و كوتاه شدن عمر بخش بزرگـي از افـراد انسـاني انجاميـد،

يد و ارزشمند بوده است، مفيـد در جهـت افـزايش اميـد بـههاي بعد مف گمان براي نسل بي

زندگي بهتر از يك سو و از سويي ديگر، براي ارضاي حس كنجكاوي مردمي كه اكنون بـه

تر شده بودند. آشكار است كه از ميان همين افـراد، سـر انجـام طبيعت پيرامون خويش آگاه

ين طبيعـت ببيننـد و طبعـاً و ازرسند كه خود را نيز بخشـي از همـ اي مي گروهي به مرحله

  جمله، درباره علت هستي، رابطه انسان با طبيعت و به مجموعه افراد انساني بينديشند.

نيز اينكه پس از كشف كشاورزي و بسيار پـيش از آغـاز تـاريخ مكتـوب بشـر، پرسـش،

هـمهاي نسبتاً مرفه وجود داشته اسـت. كنجكاوي و كوشش براي يافتن پاسخ، در ميان گروه

هـايي فـراوان از ايـن گونـه هـاي انسـان، نشـانه اكنون در گوشـه و كنـار نخسـتين زيسـتگاه

كه، دست كم برخـي توان يافت. همچنين آثار بسياري وجود دارد مبني بر اين ها مي كنجكاوي

اند.  هاي نوين بوده از افراد سكني يافته، در پي كشف رازهاي طبيعت و اختراع ابزارها و روش

هـايي از يافتند تا آثار ناهنجار توزيع نا برابر امكانات را درك كننـد. نشـانه ز فرصت ميها ني آن

  است. هاي همه اقوام جهان ضبط شده اين امور، حتا ضمن جنگ و كشتارها نيز، در اسطوره

براي برقراري نوعي عدالت و مسـاوات بودنـد. ييبرخي از افراد در پي يافتن راهكارها

گفته شد، شكي نيست كـه يـافتن راه كارهـايي تر شيل از خانم تاكمن پطور كه به نق همان

هاي حكومت انسان بر انسان، براي يك پرسشگر، هنوز  خردي ها، و بي براي جبران نابرابري

  است. هم به صورت چالشي بزرگ باقي مانده

د ها، براي انسـاني كـه از گونـه پيشـين خـو بينيم كه روند اين كاوش در تصوير زير مي

خـود، بـه نخسـتين آثـار هوشمندتر شده بود، در حدود هزاره سوم پيش از مـيالد، خودبـه

مكتوب و تا امروز گوياي زندگي بسيار متنوع، پيچيده و سازمان يافتـه انسـان انجاميـد. بـا
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تواننـد بـراي گونه آثار باقي مانده، پرسشگران متخصص امروزي مي استفاده از برخي از اين

  تصاويري بسيار روشن از زندگي اجتماعات كهن را ترسيم و تشريح كنند.هاي كنوني  نسل

ـ هـايي بـراي ثبـت رو پيشينيانِ ما انسانهاي كنوني، در كنار يافتن راه  ي روزانـه  يدادهاي

زندگي خود، براي مثال گاه شمارهاي مناسبي را نيز براي تعيين بهترين موسم براي كشـت

هـاي ني ديگـر، بـا چشـم دوخـتن بـه شـگفتيو برداشت محصوالت كشف كردند. به سخ

هـاي هاي سال توجه كـرده، بـه روش هايي درگردش اجرام آسماني و فصل آسمان، به نظم

از آن بيني فصل كشت و برداشت، دسـت يافتنـد. تري، از جمله براي پيش تر و دقيق مناسب

شناخت خواص خاك مناسـب بـراي كشـت، بهبـود بـذر، اثـر شـخم زدن زمـين وجمله 

هـايي بـراي آن، رگرداندن خاك، و لزوم آن براي برداشت محصول بيشتر، اختراع دسـتگاه ب

كار بردن كود براي بازسازي زمين، رام كردن و كمـك گـرفتن از روش و وسايل آبياري، به

بعدها با كمك نيروي آب يـا -نخست دستي  -هاي سنگي برخي حيوانات، ساخت آسياب

  يه براي خود يا حمل محصول و بسياري ديگر.باد، اختراع و ساخت وسايل نقل

  
سنگ نوشته1- 3تصوير    النهرين. اي باقي مانده از اقوام سومري، ساكن منطقه جنوبي بين ،

تـر و هـا، زنـدگي مرفـه كـم بـراي تعـدادي از آن گـروه هـا، دسـت تمامي اين آگـاهي 

  ه همراه داشت.ارزشمندتري را، در مقايسه با زندگي كوچگران دائم در جستجوي غذا، ب

توان فعاليت مفيـد پيشـينيان دانسـت، هميشـه بخـش متاسفانه در كنار همه آنچه كه مي

شده و گاه بـراي سـالمت و فكري و بدني انسان نيز بيهوده مصرف مي يروهايعظيمي از ن

هـايي بـدون هرگونـه مصـرف، ماندگاري خود او نيز مضر بوده است. مثالً، ساخت و سازه
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مانند اهرام مصر، برج معروف بابِل، قصرهاي فرمانروايان و معابد عظيم، همـهكامالً تفنني، 

هاي انساني، كه در راه  ي فعاليت هدر رفتن انرژي انسان بوده است. در اينجا از بخش عمده

  آوريم. رفته، سخني به ميان نمي مقابله با دشمن هميشه هدر مي

هـاي ميـان رودان يـا دره رود نيـل، اما در همان روزگاراني كـه در منـاطقي ماننـد دشـت

ديگر شهرنشين شده، به  هاي مساعد، به كشاورزي مي مردماني روي زمين پرداختند و مردماني

هايي ديگـر، همانقـدر بـالقوه هوشـمند، در سراسـر زندگي متنوع شهري مشغول بودند، گروه

هـا بـه داليـل آسياي مركزي، در شمال و غرب درياي خـزر، طـي هـزاره steppesهاي  استپ

هـا كـوچ ي زنـدگي آن پرداختند. طبق شرايط حاكم، الزمه محيطي به دامداري و دامپروري مي

هاي وحشي يا رام شده بوده است. گفته شد كه يكي از اين حيوانات  كردن در پي خوراك دام

ق آن، در آن زمان، در ساير نقاط دنيا منقرض شده بوده است. طبـ  ي مفيد، اسب بوده، كه گونه

اسب در آغاز نه تنها وحشـي بـوده، Arnold Toynbeeگفته تاريخدان انگليسي آرنولد توينبي،

  بلكه قامتي آنقدر كوچك داشته كه توان سواري دادن به انسان و حمل بار را نداشته است:

هـاي فصـلي اقوام چادر نشين ..... مجبور بودند احشام خـود را در مقطـع"

هـا بـدون.... اسـب و شـتر حركـت دهنـد. آنمدام از جايي به جايي ديگـر

هاي خود را حركت دهند و چون كوچيدن بايستي با دقت  توانستند گله نمي

شد.... مجبور بودند تحت انضباط شـديدي اجرا ميً  قاًيريزي شده و دق طرح

 باشند.... شباهت زيادي به لجيستيك لشكر كشي نظامي داشت.

كوتاه قدي بوده است. اين اسب  اسب اهلي شده نخستين، جانور كوچك و

توانسته سنگيني يك نفر سوار را تحمل كند و براي كشـيدن عرابـه حتا نمي

دوچرخه كه از مواد بسيار سبك سـاخته شـده بـود چهـار اسـب الزم بـود.

هزاران سال پرورش الزم بود تا اسبي براي حمل حتا يـك نفـر سـوار كـار

بـراي حمـل "درشت اندام"سب سبك آماده شود. و چندين قرن... تا يك ا

يراق خود و نيز سواركار سرتا پا مسلح، آماده گردد. از همـان آغـاز ايـالت

شـد، در ها محسوب مـي  بخاطر درنورديدن استپها، كه از عادات معمولي آن

شرايط بسيار استثنايي، از نظر نظامي قوي و سهمگين بودند. تهاجمـاتي كـه
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از ميالد بر سـر بابِـل و مصـر و حتـا در خالل نيمه سوم قرن هيجدهم قبل

كرت نيز آوار شد، احتماالً از آثار غير مستقيم اولين سلسـله خـروج ايالتـي

بوده كه تا قرن هيجدهم مـيالدي از اسـتپهاي اوراسـي ...... همچنـان ادامـه

  ).111، ص. 1362آرنولد توين بي، تاريخ تمدن، نشر مولي، (. "داشت...

امر اغلب باستان  تـاً يوزي براين باورند كه روند گسترش اين اقوام كوچگر كه نهاشناسان

ـ هـاي زبـاني (هنـد و اروپـايي)، بلكـه برپا نه تنها برخـي شـباهتو  -هم قوميت آنها  ي هي

اند. در شكل زير، تصور كنـوني از تأييد شدهآنها  مشتركات نژادي -دمطالعات ژنتيكي جدي

  اند جنوب و غرب نشان شده مهاجرت تدريجي اقوام آريايي به سوي ي وهيش

سوار بـر ايـن اسـبان تيـزرو، خـود را بـه سلسله مهاجرت در يكي از اين ها، اقوام آريايي

آن ها موفق شدند از انواع اسـتحكامات فالت ايران و فراتر رسانيدند. همان گونه كه گفته شد،

مـان طوركـهدفاعي مردم، شهر يا قلعه نشـين، بگذرنـد تـا فرهنـگ ره آورده كـوچگري را ه

  نيز اشاره شد، در منطقه وسيعي بر ساكنان پيشين حاكم كنند. طبق نظريه باال، تر شيپ

  
قبل از ميالد  1000تا  4000، مسيرهاي مهاجرت اقوام هندو اروپايي در طي سالهاي 2- 3تصوير 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis(  

بـه مـورد اجـرا گذاشـته قاًيده و دقكوچيدن بايستي با دقت طرح ريزي ش"

گرديد، ايالت مجبور بودنـد شد، البته اگر بالي آسماني مانع اين امر نمي مي

خودشان و حيوانـات كمكـي آنهـا و از جملـه احشامشـان تحـت انضـباط

شديدي باشند. لجيسـتيك كـوچ يـك جامعـه ايالتـي شـباهت زيـادي بـه
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  (همانجا). "لجستيك لشكر كشي نظامي داشت

ين ترتيب هنر ديگر ايـن قـوم جديـد، عـالوه بـر مهـارت در سـواركاري، مـديريتبد

هـاي مختلـف و اي بسيار وسيع بود؛ برمردماني با زبان ها بر منطقه لجيستيكي برتر نظامي آن

هاي در آن زمان پيشـرفته و آداب و رسـوم و داراي ادبياتي اغلب مكتوب، دانش و فنĤوري

نظير بوده است. مديريتي كـه در منطقـه مـا نوز بسيار پويا و بيقوانيني جاافتاده و كهن و ه

  دست كم براي بيش از دو قرن استوار ماند.

 -اغلـب از طريـق ديگـران -اما، براساس آنچه كه جسته و گريخته از تاريخ ايـن قـوم

دانيم كه اين مديريت به لحاظ محتواي فرهنگ و تمدن، بسيار محدود بوده است. آنچـه مي

ي عظيمِ شهر شاهان پارس، يا  م است و از عظمت آن هنوز اندكي باقي مانده، سازهكه معلو

تخت جمشيد است. اين مجموعه با قـدمت بـيش از دو هـزاره در كـل تـاريخ نگـاري مـا

هـاي ها و طوفان هاي اخير توسط غربيان دوباره كشف و از زير خاك فراموش شده، در قرن

هـاي نـوروزي شـاهان مشـهورمان عنوان جايگاه جشن هها، بيرون كشيده شد و به ما ب سال

هـايي انگيز است، نيم پيكره معرفي شده است. اكنون، آنچه كه براي هر بازديد كننده شگفت

هاست كه  ي اقوام مغلوب شده، نقش شده بر ديواره آن پله سنگي از آورندگانِ خراج ساليانه

افتخارآميز است.   براي نسل ما

اي اسـت گسـترده و اكنـون خـالي، مشـهور بـه خزانـهش، خرابهدر سوي ديگر اين نق

هاي ساالنه اين شاهان بـزرگ از هايي كه در لشكركشي گنج ي جواهرات سلطنتي. مجموعه

ربوده شده بـود. -نهايتاً بيهوده  -هاي آن امپراتوري  اقوام گوناگون ساكن در داخل يا كناره

عظمـت ايـن گـنج بـراي اسـكندر، فـاتحي نويسان يوناني معروف است كه در ميان تاريخ

ناپـذير در يـافتن تعـداد كـافي غارتگر، در نهايت دردسر ساز شد. ظاهراً اين غارتگر سيري

با شتابي كه در ادامه راه براي  -آن جواهرات به وطنش ي حيوانات باركش، براي انتقال همه

باز هم بيشتر داشته يافتن گنج   با مشكل روبرو بوده است. -هايي،
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  هاي كاخ آپادانا ، نقش خراج آورندگان نوروزي در كناره پله3- 3تصوير 

دليلي نيست براي تصور اين كه اگر اسكندر يا دشمني ديگر، گنج خاندان هخامنشي را 

ماند، به مصـرف توليـد دانشـي ها باقي مي نربوده بود و آن در اختيار جانشينان همين پارس

انجاميد. به هـر حـال آن گـنج، در آن ها مي بهزيستي تودهجديد و نوآوري براي توليد و به 

مردم ايران مانند گنج قارون بود كه در اثـر نفـرين موسـي، همـراه بـا ي روزگار، براي توده

به درون زمين فرورفت، يا واقع تا پـيش از -، نقشي را داشت كه ذخاير نفتتر يصاحبانش

ور مـدفون مانـده، بـراي سـاكنان منـاطقها سال در زير خاك اين كش ميليون -آقاي دارسي

هـا خيز اين كشور داشته است. شايد براي مردمان اين سرزمين، از دست رفتن آن گنج نفت

هاي شكوهمند پاسارگاد و فروپاشي امپراتوري هخامنشـي چنـدان و حتي ويران شدن كاخ

متنـاوب ي مـا و در چرخـه ي ساله 2500انگيز و دردناك نبوده است. در تاريخ  هم شگفت

رسد كـه در شكست و پيروزي، اين مسائل براي مردم كامالً عادي مانده است و به نظر مي

طول اين دوران كسي، از باال يا از پائين اجتماع، نخواست يا نتوانست مردم اين سـر زمـين

  معيوب رهايي دهد. ي را از اين دور باطل و اين چرخه

ت ايران، نسل پس از نسل، مردمـاني پيوسـتهگونه كه باز هم خواهيم ديد، در فال همان

دنبال چراگاه يا غنيمت در حركت، تنها راه رسيدن بـه جـاه و جـالل را در تسـخير مـال به

دانستند. مردم عادي هم، براي زنده ماندن در برابر هجوم ويرانگـران، تنهـا خـم ديگران مي
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فرصـتي ديگـر بـراي زنـدگيشدند تا طوفان بگذرد و  ها خم مي شدن را آموخته بودند. آن

ماندند، مانند شيخ سـعدي، اتابكـان تـرك نـژاد يـا ها كه زنده مي پيش آيد. در اين ميان آن

پرداختد.  كردند و گاه حتا به مدح آنان مي مغوالن را انگار برادرانه در فرهنگ خود سهيم مي

دند باور داشتند يا بر سرو گفتند يا مي البته چندان آشكار نيست كه آيا اين بزرگان بدانچه مي

گفتند؟ و هنوزهم ما بايد بناگزير از خود بپرسيم كـه حقيقـت خالف اعتقاد خود، سخن مي

  چه بوده است؟

گذشته از اين نكته كه گويي سرنوشت گريز ناپذير مردم ايران بوده است، بـر پـا شـدن

ني) را بايـدطلب شبه يوناني (اسكندر مقـدو  ها و نيز فتوحات يك فرصت امپراتوري پارس

واقعي دانست؛ زيرا هر دو رويـداد بـراي سـاليان دراز، ي بشريت فاجعه ي براي كل جامعه

منطقه شـدند؛ عـادتي كـه بـه مـدت در سبب باز ايستادن پويايي هر گونه فرهنگ و تمدن

نيل و شبه جزيره يونـان انگـار ي هاي ميان رودان، دره هزاران سال در ميان مردمان سرزمين

  يشه تثبيت شده بود.براي هم

هـا و وقايع آن زمان گويـاي ايـن نكتـه اسـت كـه پـس از ورود ايـن دو قـوم (پـارس

هاي  به زيستگاه -اقوام كوچگر ي ژهيهايي تنها و ها)، با فرهنگ و توانايي و تخصص مقدوني

هاي پيشين در فالت ايران، ميـان رودان، مصـر و حتـا آسـياي صـغير و مردمي كه از هزاره

و البته هميشـه -اي بود براي رسيدن گروهي كوچك ساكن شده بودند. راه كار سادهيونان، 

هـاي جديـد و به ثروت و رفاه. با ورود آنان، تالش براي يافتن روش -تنها براي چند نسل

معنـي هـاي افـزوده از دل طبيعـت، ديگـر بـي هاي قديم، در استخراج ارزش يا بهبود روش

ي تسخير شده براستي دورانديشـانه، دوسـتانه مردم منطقه ها بر شدند. شايد حكومت پارس

مثبت از آن زمان، لزوماً نشـان دهنـده ايـن نيسـت كـه و با مسامحه بوده است. نيافتن آثار

كوشيدند،  هاي افزوده نمي هاي نوين توليد ارزش نخبگان مردم براي پيشرفت دانش و روش

هـاي ديگـر بـراي رسـيدن بـه ثـروت، نـزد هها، در مقابل با را گمان اين چنين تالش اما بي

  اند. شده يافته و بنابر اين عمالً بارور نمي حاكمان آن زمان خريداراني نمي

براي كوروش و ديگر بزرگان پارسـي، نگـارش بـر روي پـاپيروس از مصـر (يكـي از
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ها) هيچگاه كاربردي گسترده و ارزشمند نيافت؛ زيرا كه، اصوالً نوشتن هرگـز متصرفات آن

خواسـتند بخشي از نياز و فرهنگ اقوام كوچگر نبوده است. آن مقدار اندك كه پارسيان مـي 

دادند تـا اقـوام خطيـبِ تحـت از افتخارات آنها براي آيندگان خود باقي بگذارند، فرمان مي

هـا، برسـطح ها، اغلب در زبان گفتاري آن كاتبين، با زحمـت و احتمـاالً طـي مـاه سلطه آن

روي سطوح گلين ثبـت كننـد. تفضـلي در كتـاب تـاريخ ادبيـات ايـران، ها كنده يا صخره

ها  هاي آن دوران را آورده است. محتواي اغلب آن فهرستي، به ظاهر كامل، از مجموعه كتيبه

) شـرح سـاخت و3() معرفي شاه مورد بحـث،2() مدح اهورا مزدا، 1( ي رندهيتنها در برگ

اي از آن زمـان، ). تصوير زير، نوشـته 31-26. هاست (صص ) نيايش4(سازي كه او كرده و 

دستور داريوش، براي زبان دربـاري آن زمـان دهد، كه به به خط ميخي و الفبايي را نشان مي

  اختراع شده بود.

ظاهراً پيچيدگي اين خط و الفبا سبب شد تا از آن تنها چند نمونه حكـاكي شـده بـاقي

در بيشـتر مـوارد، بـا زبـان و خـط آرامـيبماند. مكاتبات اصلي حكومتي آن شاهنشـاهان

گرفته است، نه فارسي باستان! بعيد است شاهان، يا ديگر دربارياني كـه همگـي صورت مي

  شناختند، به اين زبان، با ريشه سامي، مسلط بوده باشند. ي آريايي را مي زباني با ريشه

شـاه يـاهاي دولتـي را دبيـران آرامـي زبـان يـا آرامـي دان از گفتـه ...نامه"

شد، يا از گفتـار فرمانروايـاني فرمانروايان ديگر كه به فارسي باستان بيان مي

نوشـتند و گردانيدنـد و مـي كه زبان ديگري داشتند، به زبان آرامـي بـاز مـي

رسيد، بـراي هاي ديگر شاهنشاهي به زبان آرامي مي هايي را كه از استان نامه

(تفضـلي، تـاريخ ."خواندنـد  ده، مـي كر شاه به فارسي باستان، ..... ترجمه مي

  ).37ادبيات، ص. 

تلفظ كلمات كتيبه با خط التين آورده شده است. بـه ي وهي، ش4-3در زيرنويس تصوير 

 ي توانستند با الفباي موجـود و سـاده خوبي قابل تصور است كه زبان فارسي باستاني را مي

بخوانند. اين روشي بوده كه ظاهراً  يوناني نيز نگارش كرده، با اندكي تمرين آن را به آساني

  رفته است: هاي باقي مانده از زمان پارتيان به كار مي در برخي از نادر نوشته
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(ريچارد  "يوناني را براي نوشتن زبان ايراني بومي بكار گرفتند... ي.... الفبا"

  ).51، ص 1388ن. فراي، عصر زرين فرهنگ ايران، نشر سروش، 

  

  
 Darius, king, great king of kings, king of countries, Hystaspes son, an، 4- 3تصوير 

Achemenid who built this palace  

Dârayavauš xšâyathiya vazraka xšâyathiya xšâ- yâthiânâm xšâyathiya 
dahyunâm Vištâspahy- a puça Haxâmanišiya hya imam taçaram akunauš 

شـاهان، شـاه كشـورها، پسـر گشتاسـپ، يـكداريوش، پادشـاه بـزرگ، شـاه

  هخامنشي، كه اين قصر را ساخته است. (كتيبه تخت جمشيد)

ها يا خط و حتـا شاهان بزرگ هخامنشي كه پروايي نداشتند تا خط ميخي را از آشوري

ها وام بگيرند، چرا هيچگاه اين قدم ساده را برنداشتند؟ چه شـد زبان نوشتاري را از ايالمي

هاي اقوام منطقه تسلط  آريايي ما، كه به مدت بيش از دو قرن به همه گونه گنجينهكه نياكان 

غافـل ماندنـد؟ چـرا -ارزشمند معنوي ي نهيگنج -ي ابزار كتابت ي بهينه داشتند، از استفاده

نياز به نوشتن را احسـاس -ها ها و پارت هخامنشي -مادها-يك از اين نياكان فرضي ما هيچ

سش بنيادي است كه بايد تا امروز مطرح شـده و بخـش مهمـي از هـرنكردند؟ اين يك پر

نيـازي از گونه تحليل تاريخ آن دوران بوده باشد. خواهيم ديد كه تا آمدن اعراب، ايـن بـي

ثبت افكار يا حفظ فرهنگ كاهلي، همچنان نزد گردانندگان و فرهنگ سـازان ايرانـي بـاقي

را در مـورد پرهيـز از بـه كـارگيري دسـتگاهماند (در جاي ديگر اين نوشتار، اين پرسـش

  پي خواهيم گرفت). -پس از اختراع آن در اروپا -چاپ

ديد كه به فرمان كوروش، منشـور مشـهور حقـوق بشـري كـه خـود، بـه خواهيمباز هم 

مطابق با رسم مـردم مغلـوب - ساخت آن فرمان داده بود، زير پي معبد مردوك، خدايي بابِلي
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نوزدهم،  ي دفن شد. در پايان سده - كردند اهان قبلي را در معابد دفن ميهاي ش بابل كه نوشته

 http://en.wikipedia .org/wiki/Cyrus( پس از كشف اين لـوح توسـط كاوشـگران انگليسـي

_Cylinderه واقعي كلمات ايـن منشـور بـود ي ندهياو گو )، آشكار شد كه كوروش، اگر خود

باشد، نسبت به ارزشمندي اصول حقوق اجتماعي مورد نياز بشر، ناآگاه نبوده است. با ايـن

توان مطمئن بود كه او (و جانشـنيان او)، محتـواي ايـن لـوح را بـه فراموشـي حال، آيا مي

ها مطابقت داشت؟ اكنون چه مداركي گوياي اين ادعـا در نسپرده، رفتارهايشان با آن نوشته

  ؟اختيار داريم

 "فـتح "دانـيم، كـوروش، تـا واپسـين دم زنـدگي بـه تا آنجا كه ازتاريخ هرودوت مـي 

داده است. آيا او تنها به خواست اهورا مزدا، مهر، مردوك يـا بـا ديگران ادامه مي يكشورها

در تمـامي منطقـه و Pax Persica "صـلحي ايرانـي"فروغ ايزدي، واقعاً هدفي جز برقراري 

ي  ت؟ ظاهراً تنها ده سال پس از دفن اين لـوح بـود كـه او بـه منطقـهبراي مردم نداشته اس

بـيش از هـزار -ريـزد  كـه بـه درياچـه آرال مـي -قرقيزستان كنوني، آن سوي رود سيردريا

كيلومتر دورتر از مرزهاي ايران كنوني، لشكر كشيد و گويا در همان جا به قتـل رسـيد. آيـا

ي در پي، به دنبال چه بوده است؟ البتـه امـروزهاي پ نبايد پرسيد كه كوروش در اين جنگ

) واقعاً قصـدي شـوم بـراي خانـدانSakāها ("سكا"ديگر ممكن نيست دريابيم كه آيا قوم 

پروراندند يـا نـه. شـايد هـم كـوروش نيك انديش هخامنش يا مردم ايران زمين در سر مي

ج و تخت خويش بيفزايد. بـهكرده تا با پيروزي بر آنان، زينتي تازه بر تا رسالتي را حس مي

هرگونه جنـگ و دانيم آيا آن همه جواهرات در خزانه تخت جمشيد، بي هر حال امروز نمي

توانـد بـدون نقـض آوري شود و آيا جنـگ و كشـتاري مـي توانسته جمع كشتار چگونه مي

  حقوق بشر صورت گيرد؟!
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  "حقوق بشر"ا درباره ، استوانه معروف كوروش با متني، اكنون به باور م4- 3تصوير 

چنان شـود، هاي آپاداناي تخت جمشيد ديده مي هاي موجود در پله كه در نقش شايد هم

هر ساله، هنگام مراسم نوروز، مردماني شكر گزار، از هر سو، براي تقديم هـدايا بـه صـف

  ايستادند!؟ مي

كه بـه جداي از آن -نمايد كه كوروش و ديگر شاهان خاندان هخامنش امروز چنين مي

هاي: پندارنيك، گفتارنيك، كردار نيك  محتواي آن منشور، يا به اهورمزدا و زرتشت و آموزه

گشـودند، خـود را مجـري آن پنـدها و هر سـرزميني را كـه مـي -او باور داشتند يا نداشتد

نمودند. به هر حال بعد از كوروش، كمبوجيه، داريوش، خشايار، اردشير  ها معرفي مي آموزه

اي شـد هاي انباشته شده در تخت جمشيد، جاذبه شاهان همچنان ادامه دادند تا گنجو ديگر 

  اي مانند اسكندر مقدوني. براي هر پهلوان يا غيرپهلوان از راه رسيده

اشاره شد كـه حتـا تر شيهاي نياكان ما. پ اما باز گرديم به معماي نا نوشته ماندن انديشه

هـاي غاز حركت خانمان سوز خود به سوي سرزمينمغوالن از ديدگاه ما وحشي، پيش از آ

ديگر، الزم ديدند و توانستند براي زبان خود خطي مناسب اختراع كنند. خطي كه تا امـروز

تـر و دانيم كه بسياري از ديگر اقوام جهان، گاه بسيار كوچـك  كنند. نيز مي از آن استفاده مي

رسيدند توانستند خطـي همخـوان بـا ادعاتر از مغوالن، زماني كه به فرهنگ ساكن شدن كم

زبان رايج خود اختراع كنند. براي مثال، به اختراع و كاربرد خط، نزد قـومي كـم جمعيـت،

شـود. ساكن در چند جزيره بسيار كوچك ماالديو، واقع در وسط اقيانوس هنـد اشـاره مـي

تـا بتواننـد ها از روزگاراني بسيار كهن الفبايي مناسب براي زبـان خـود اختـراع كردنـد آن
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كه گفته شد نياكان مادي، هخامنشي و پارتي ما به زبان خود،  افكارشان را بنويسند. اما چنان

  فارسي باستان/ميانه، تقريباً هيچ ننوشتند!

براي مثال، آن دهها هزار  - ها روي آن لوح نوشتند هايي از آنچه كاتبان تحت فرمان آن نمونه

توسط گروهي كاوشگر آلماني/ امريكايي از - اني دوم هاي پيش از جنگ جه لوحي كه در سال

 "نگهـداري "هاي ما بيرون آورده شدند و اكنون هنوز در دانشـگاه شـيكاگو برايمـان زير خاك

انـد، گذشـته از نه به زبان فارسي كه به زبان و خط ايالمي و آرامي نوشته شده ها نيشوند. ا مي

تـاب ديـواني، ماننـد صـورت دسـتمزد اربابـان،تنهـا حسـاب و ك ي رنـده يهـا، در برگ  اين، آن

  افكار مردم آن زمان است ي رسانان درباري و نه بازگو كننده خدمتكاران، پادوها و نامه

 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Persepolis_Fortification_Archive http://www.cais-) 

 نيز ر.ك. به 

 http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Hakhamaneshian/persepolis_ 

elamite_tablets.htm.  

  ادي آن روزگار:همين اندك اما، گوياي واقعييتي است بسيار جالب از شرايط زندگي مردم ع

ها با ميزان كاال (جو) بوده  پرداخت -قبل از رواج يافتن مسكوكات -دست كم در آغاز 

براي كارگران (!) و تا  ليتـر 2700ليتـر جـو و 5400است. مثالً، روزانه نيم تا يك ليتر جو

رأس گوسفند در ماه، براي رئيس تشريفات دربـار، مقـرر 60نوشيدني (شراب يا آ بجو) و 

عنـوان وده است. ظاهراً گاهي هم مقدار مختصري نوشـيدني و گوشـت بـين كـارگران بـهب

انـد روزانـه كرده ها كه در بيرون از كاخ، كار مي دانيم آن شده است. اما نمي پاداش تقسيم مي

و  "آزاد"اي كـارگران اند. آيا اين مقادير، نمايانگر واقعي امكانات تغذيـه  چقدر درآمد داشته

يين دستي دربار معظم شاهان، معتقد به حقوق بشر بوده اسـت؟ همـين طـور بـاشاغالن پا

هـا، در دولـت دانيم آيا دستمزد اين آزادگان، بيشتر يـا كمتـر از دسـتمزد بـرده اطمينان نمي

شـدند هايي كه در آن زمان بـر اسـاس بـرده داري اداره مـي يوناني، يا ديگر تمدن يشهرها

  نويسد: ندي مياست. در اين مورد، مرتضي راو

......مقايسه قدرت و در آمد كارگران ايراني و كـارگران يونـاني در حـدود"

قرن پنجم و ششم قبل از ميالد برآمـده و پـس از تبـديل و تسـعير حقـوق
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رسند كه قدرت خريد كارگران يوناني در  كارگران دو كشور به اين نتيجه مي

درآمد طبقات مختلـف در آن دوران بيش از كارگران ايراني بوده و اختالف

(مرتضي راوندي، تاريخ اجتمـاعي .."يونان خيلي كمتر از ايران بوده است...

  ).470ايران، جلد اول، انتشارات اميركبير، ص. 

در صورت درستي ارقام ياد شده، و درستي اختالف درآمد كارگران و رئيس تشـريفات

گمان،  ره بزرگترين اشتباه بشر پذيرفت؟ بيدربار، آيا نبايد نظريه آقاي جارد دايموند را دربا

اند. با  داشته اند، طول عمرزيادي نمي كرده زيردستاني كه با نيم تا يك ليتر جو در روز كار مي

دانيم كه آزادي، طبق لوح كوروش، دسـت كـم بـراي مـردم ايـن اين اطالعات باز هم نمي

  آورده است. ايران زمين، چه به ارمغان مي "آزاده"چنين 

نمايـد كـه اصوالً همان طور كه اشاره شد، با توجه به شرايط آن دوران، بسيار بعيد مـي 

تعداد قابل توجهي از مردم آن دوران از وجود اين لوح يا از محتوا و منظور خيـر كـوروش

هـاي سـاختمان معبـد باخبر شده باشند. احتماالً پس از مراسم دفن آن در زير يكـي از پـي

 1879شناسان غربي بودند، كه در سال  هيم آن نيز دفن شدند. اين شرقمردوك، محتوا و مفا

آن را دوباره كشف كرده و پس از ساليان دراز موفـق بـه رمـز گشـايي مفـاهيم آن شـدند.

براي آن بنابراين، مردماني كه اين لوح خطاب به آن ها نوشته شده بود، نخستين بار پس  ها و

اند؛ آنهـم نـه از طريـق حقوق اساسي خود با خبر شدهاز گذشت بيش از دو هزاره، از اين 

هـا، بـراي رهانيـدن اين لوح. در آن نيز آمده است كه كوروش توسط مردوك، خداي بابِلي

مردم از جور و ستم نابونيدوس، شاه قبلي، به آن سر زمين فرا خوانده شده بوده اسـت. امـا

انروايان، صرفاً بيـان بزرگداشـتفرم ي رسد كه هدف واقعي كوروش، مانند همه به نظر مي

  گويد: خويش است. زيرا كه در آن لوح چنين مي

كوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِل، شـاه سـومر و«منم "

، »اَنــْشان «كمبوجيه شـاه بـزرگ، شـاه«جهان پسر  ي اَكـَّد، شاه چهار گوشه

ش پيش، شـاه بـزرگ،چي« ي رهيكـوروش، شاه بزرگ، شاهانشان، نب« ي نـوه

» اش را بعـل  انـد و فرمـانروايي از دودماني كـه هميشه شاه بـوده  .شاهانشان

  "دارند.. (خداوند = مردوك) و ...... را گرامي مي
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به نظر، اين لحن بهيچ وجه شايسته مردي كه با هدف خـدمت بـه مردمـان آمـده يـا از

ه تـا شـاهي مهربـان بـر چهـارسوي مردوك براي نجات مردم بابِل فراخوانده و مأمور شد

  گوشه جهان شود، نيست.

  طور فهرستي چنين آمده است: در سايت فوق در باره محتواي اين لوح به

شـود و اي كه طي آن نابونيدوس، شاه قبلي، تحقير مي : مقدمه19-1سطور "

  نيز وابستگي كوروش به مردوك خدا

 داخـل  بـه  او خواهانه صلح ورود و كوروش نسب و اصل: 22 – 20سطور 

  بابل شهر

  : در وصف سياست كوروش براي بازسازي بابل34-22سطور 

  : اداي دعا از طرف كوروش و پسرش كمبوجيه35-34سطور 

: اعالم اينكه كوروش امكان پـذير كـرده تـا مـردم در صـلح37- 36سطور 

  زندگي كنند و اينكه سهميه خيرات براي خداها را افزايش داده است

  "مر كوروش بزرگ، براي ساخت و ساز (بازسازي) شهر بابل: اوا45- 38سطور 

  (به نقل از

Wiesehöfer, Josef (2001). Ancient Persia: From 550 BC to 650 AD. London:(.  

توانسـته چنـدان بـر بايد فرض كرد كه محتواي اعالميه كوروش هر اندازه متعال، نمـي 

ن گفت كه كوروش در اين شهر يا هر جاي زندگي مردم آن زمان مؤثر بوده باشد. شايد بتوا

فرمان به قتـل -تا آن زمان كامالً معمول بوده كه برخالف آنچه -كرده ديگري كه تسخير مي

داده است كه البته اين روش او (و ديگر شهرياران آن  عام و غارت عمومي مردم عادي نمي

ييري در رفتار اشراف نسبت به خاندان) در آن زمان، ابتكاري نوين و بسيار نيكو بوده؛ اما تغ

  آورده است. مردم از يك سو و ديدگاه مردم نسبت به خود پديد نمي ي توده

حكومت كوروش و خاندان او و ديگر طوايف پارسي، نه فقـط منجـر بـه"

جهانگشايي شد بلكه بنياد اقتصاد فئودالي و اساس زندگي تمام طبقات مردم 

هاي  يل خسته و متزلزل ساخت. جنگرا نيز ماشين جنگي خود از صدر تا ذ
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هـاي سـنگين و تكـاليف تقريباً پيوسته داخلي و خارجي كوروش با ماليات

گذاشت، رمق اين توده اصلي مردم  طاقت فرسايي كه بر دوش روستاييان مي

را تا جايي كشيد كه گذشته از خرده مالكين، حتي مالكين بزرگ و بازرگانان 

ذشت و كمبوجيه سياست پدر را ادامه داد، مغي را به ستوه آورد... وقتي درگ

(غالمرضــا  "در غيــاب او برخاســت و زمــام حكومــت را بدســت گرفــت 

انصافپور، تاريخ زنـدگي اقتصـادي روسـتاييان و طبقـات اجتمـاعي ايـران،

  ).1352، 264شركت سهامي انتشار، ص 

امنشـي، نهضـتيتوان ادعا كرد كـه او و شـاهان پـس از او در خانـدان هخ بنا براين، نمي

ساز و مردمي را سبب شده باشند. به هـر حـال، بنـا بـه بـاور برخـي پژوهشـگران، فرهنگ

، بسيار هوشمندانه تنها در پـي كسـب مشـروعيت"حقوق بشرش" كوروش با اين اعالميه

  حكومت خود بر مردم بابِل نبوده است، بلكه:

شاه خـود را كرد. ...در عهد هخامنشيان، رژيم استبدادي مطلق حكومت مي"

االجـرا بـود و شمرد و كالم شاه قطعـي و نافـذ و الزم امزدا مي نماينده اهور

توانست هر كس را كه بخواهد بدون محاكمه و رسيدگي به كشتن دهـد. مي

(تاريخ زنـدگي "داد گاه شاه اين حق را به مادر و يا زن سوگلي خود نيز مي

  ).407اجتماعي ايران، ص 

  اي از داريوش به خوبي همخواني دارد: كه با محتواي كتيبه

منم داريوش بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورهايي كه ...بـه خواسـت اهـورا"

ها فرمانفرمايي كردم ...به من باج دادنـد، مزدا اين است كشورهايي كه بر آن

كردنـد، قـانون مـن در آنجـا روا و شد مي ها امر مي آنچه از طرف من به آن

مـن بـود.... ي ها فرمودم اجرا شد، چنانچـه اراده  آن محفوظ بود...هر چه به

. "رسـيد  هاي مردان پارس به جاهاي دور مي بردند.... نيزه ها تخت مرا مي آن

  ).3/142(ادوارد براون، تاريخ ادبي ايران، ص 

البته داريوش در جايي ديگر، از عشق خود نسبت به راسـتي و بيـزاري از دروغ سـخن
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هم، اگـر هـدف كـوروش و داريـوش يـا ديگـر شـاهان آن دورانگفته است؛ اما بر روي 

از  يگمـان بخشـ اي از غـرور و اقتـدار، كـه بـي راستي اجراي حقوق بشر بود و نه نشانه به

پادشاهان بعدي شد، به جاي دفن ابـدي آن لـوح در زيـر پـي ي روايي همه فرمان ي شهياند

بايـد آن منشـور را، ماننـد مـي  -بوده ها از آن خدايي مهربان  كه طبق باور بابلي -يك معبد

سـال پـيش از كـوروش بـر آن منطقـه 1300قوانين معروف هامورابي، پادشاهي كه حدود 

آويختنـد و ماننـد الـواح قـوانين حكومت كرده بود، در ميدان شهر در برابر چشم مردم مي

خوانـد وگماشتند تـا هـرروز آن مـتن را بـراي رهگـذران ب هامورابي، فرد با سوادي را مي

  خود آگاه كند. ي حقوق ناشناخته و احتماالً پايمال شده ي همگان را از دامنه و محدوده

گذشته از كمبود اطالعات، ايراد اساسي ديگر نسبت به آن دوره، اين اسـت كـه تقريبـاً

 اند و نيز، هيچ كـدام جنبـه ها به زبان آرامي يا ايالمي و نه پارسي، نگارش شده همه نوشته

كه علمي يا فني باشند. در واقـع در ايـن ي، روايي يا تاريخي ندارند، چه رسد به اينداستان

هـاي متعـدد هاي مردم يا حتا بـه شـرح لشكركشـي هيچ وجه به سرنوشت توده ها به نوشته

  ).http://persepolistablets.blogspot.comاي نشده است ( شاهان آن دوران نيز، اشاره

  
  ، بخش باالي ستونِ حاوي قوانين هامورابي5- 3تصوير 
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  هاي تخت جمشيد، اكنون در دانشگاه ميشيگان امريكا ، يكي از سنگ نوشته6- 3 ريتصو

هـاي هاي آن زمان را، اسكندر پـس از غـارت گـنج كنيم كه همه نوشته ما ايرانيان ادعا مي

پرسيم كه بـر افروزي مستانه مشهورش نابود كرده است! اما نمي ن آتشتخت جمشيد، در هما

هاي شاهنشاهي پراكنـده بـود، چـه هايي كه نزد ديگر نياكان ما، در جاهايي جز كاخ سر نوشته

دانـيم كـه مسـير حركـت آمد؟ مسير حركت و هجوم اسكندر در ايران مشخص است. نيز مي

ه است: اسكندر از غـرب وارد بابـل و شـوش شـدهاو محدود بود ي آغازين نيروهاي رزمنده

(ظاهراً قصر شاهي در شوش به آتش كشيده نشد و تا سالياني دراز پس از يونانيان نيز برجاي 

بود)؛ او سپس به پارسه و از آنجا به اصفهان و اكباتان و سپس از كناره جبال البـرز بـه طـرف

نخسـت، او و سـربازان يـا همراهـان ي هتركمنستان و افغانستان رفت. در آن يورش غارتگران

معدود او به تمامي نقاط ايران هجوم نبردند. بـراي مثـال، هيچگـاه بـه آذربايجـان يـا كرمـان

نرسيدند. نيافتن هرگونه آثار مكتوب، دست كـم بيـرون از مسـير حركـت اسـكندر، احتمـاالً

ردم گوشه و كنـار ايـنفني، نزد م - علمي- هنري- اي است از نبودن هر گونه اثر تاريخي نشانه

هاي مـردم بـومي نشـده بـود، امپراتوري عظيم و از اين كه، دانش كتابت نه تنها در ميان توده

  دادند. هاي خود اهميت نمي هاي برتر اجتماع نيز، به كتابت انديشه بلكه گروه
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فارسي و احتماالً نه تنهـا بـراي -هاي آن دوران اگر تمامي نوشته  كه با خط و زباني غير

همانند جواهرات سـلطنتي تنهـا در -ها نامفهوم بوده مردم كه حتا براي اشراف گونه ي توده

ها توسط اسكندر كامالً طبيعي است؛ زيرا اسكندر،  شده، از ميان رفتن آن كاخ نگه داشته مي

يا بر بنياد روايت مورد عالقه ما، درآن شـب مسـتي سراسـر آن منطقـه عظـيم را بـه آتـش

ها را، با احترامي شايسته، همراه جواهرات  شاگرد ارسطو بوده، تمامي نوشته كشيده، يا چون

  سلطنتي، به يونان فرستاده است.

تاريخ اقوام مختلف جهان نشان داده كه دانشي كه گسترش نيافته يا مردمي نشده باشـد،

ه انجامـد. بنـابراين، بايـد نتيجـه گرفـت، كـه شـكو هيچگاه به برپا شدن تمدني ارزنده نمي

امپراتوري هخامنشي در طول حدود دو و نيم قرن، با وجود تمامي شعارها، تنها محدود بـه

  مردم گسترش نيافته بوده است. ي همان چند كتيبه بوده و به فرهنگي زاينده، در ميان توده

 شـده  هاي طوالني حكومت نياكان فـرض  آيا نبايد به اين برداشت رسيد كه در آن سال

ي  انروايان نيازي براي مدون نمودن افكار يـا حتـا لـزوم نگـارش سـادهما، هيچ يك از فرم

هاي فلسفي  اي براي مكتوب كردن انديشه اند، چه رسد به ابراز عالقه وقايع روز خود نديده

يا تحليل و پژوهشي، از آنگونه كه در همان دوران، دست كم در ميان آزاد مردان يونـاني و

است. نياكان ما جز آن معدود كتيبه، حتا از طرز تفكر خـوددورتر رومي، بسيار رواج داشته 

دانيم  اند. هيچ نمي هاي قوم خود نيز مدركي باقي نگذاشته ها، يا شكست درباره علل پيروزي

تـر طـور كـه كمـي پـايين هاي عقالني، براي مثال، افالطـوني، آن  ها در اثر انديشه كه آيا آن

  رماني شوند؟اند شاهاني آ توانسته خواهيم ديد، مي

هاي سقراطي/افالطوني، حتـا در درون خـانواده سـلطنتي، مـدركي از وجود بحث گونه

بحـث و ي جـه يدانيم كه آيا ساختار فرمانروايي ايرانشهري، به راسـتي نت  وجود ندارد و نمي

ها براي اداره اجتماع موجود بـوده اسـت؟ شـايد بحـث تفكر براي رسيدن به بهترين گزينه

گراني كه بر بردياي دروغين غلبه يافتند،  ن داريوش، اوتانوس و مكابيز، توطئهفرضي زير ميا

ي مزاياي حكومتي مردمي، اشرافي يا شهرياري، صرفاً تراوشـات تخيلـي هـرودوت درباره

مشـتي ازلزومـاًتـوان يوناني بوده است و بنا براين، سخنان زير منسوب به داريوش را نمي
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  پنداشت: خروار انديشمندي آن روزگار

من براين باورم كه حكومت پادشاهي از مردم ساالري و نيـز از حكومـت"

دستجمعي اشراف (اوليگارشي) بهتر است. هنگامي كه حكومت و فرمانروايي 

هاي بيشماري در كشـور اتفـاق نيفتـد... تـا نظمي با مردم باشد محال است بي

سلطه خود را بر  زماني كه شخصيتي بزرگ برخيزد و آنان را سركوب نمايد و

مردم مستقر سازد...... كدام حكومتي برتر است از مديريت شهرياري، بهتـرينِ

مردان كشور؟ تصميمات چنين فردي ماننـد خـود او، ي برخاسته از ميان همه

توانند بهترين باشند. در نتيجه، دولت او عـين خواسـته جمـع خواهـد تنها مي

گيـرد، فع دشـمنان و بـدخواهان مـيبود. ضمن اينكه تصميماتي كه او براي د

شوند. در نظام حكومت  هميشه بهتر از هر حكومتي ديگر مخفي نگهداشته مي

دستجمعي اشراف، هركس طبيعتاً براي منافع خودش تالش كـرده، اصـرار بـر

ها رايج خواهد بـود و ايـن درستي نظر خود را خواهد داشت. دشمني بين آن

در چنـين دولتـي نـزاع و خـونريزيكنـد. حكومت صحيح را نـا ممكـن مـي

ناپذير خواهد بود. آخـرش مجبورنـد بـه همـان حكومـت فـردي يـا اجتناب

  ).412(راوندي، تاريخ اجتماعي، ص. . "پادشاهي روي آورند

استدالالت باال را بتوان به داريوش منسوب كرد و جلسـه  اي بـا چنـين بحثـي حتي اگر

ي هرودوت، برنده نهايي را، درسـتي مين افسانه، جالب است كه، طبق هدر گرفته بودواقعاً 

يا نا درستي نظرات ارائه شده تعيين نكرد، بلكه اين شيطنت داريوش بود كـه سـبب شـيهه

كشيدن زود هنگامِ اسبش شد، تا (حسن كچل مانند) برنده تخت و تاج ايران شود. باز هـم

وش هنگامي كه به پادشـاهيداري -(ايرانشهري) يرانيبه سبك كامالً ا -هرودوت ي به گفته

اي، هر هفت نجيب زاده را، كه از ياران توطئه گر سابق او بودند و در جلسه  رسيد، به بهانه

بظاهر دوستانه فوق شركت داشتند، تسليم مرگ نمود. بدين ترتيـب او توانسـت حكومـت

اي از  خود را تضمين كند. به هر حال بعيد است در آن روزگـار، يـا در هـيچ دوره ي مطلقه

تاريخ ايران، هيچگاه آشكار يا نهان، بحثي مانند آنچه افالطون در كتاب جمهـوريش آورده،
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درگرفته باشد. اگر هم چنين بحثي بـوده اسـت (ظـاهراً در "ي شهرياري انديشه"ي  در باره

ــته ــارابي در نوش ــالمي، ف ــه  دوران اس ــه نتيج ــت اي ب ــيده اس ــون رس ــابه افالط اي مش

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Farabiطور  طور كه خوانديم، داريوش خودش به )، همان

اي در تخت جمشـيد بـا كلمـات خـاص ضمني انديشه ايرانشهري مورد نظرش را در كتيبه

  خود، ماندگار نموده است.

سبب نگارش اين افسانه، توسط هرودوت هر چـه بـوده، روش انتخـاب داريـوش بـه

درسراسر تاريخ واقعي ايران، بارها تكرار شـده اسـت.شاهي، براساس شيهه كشيدن اسب،

ديديم كه اين گونه وقايع، چه به شكل داستاني/تاريخي، مانند كارنامك اردشـير پاپكـان يـا

هاي آنهـا، وارد ادبيـات بدآموزي ي هاي حسن كچل يا سندباد بحري، با همه بصورت قصه

اند. بسياري از  ندگي واقعي شكل دادهها را براي ز بزرگساالن و كودكان ما شده و ذهنيت آن

مانند هزار و يـك شـب، هاي تاريخ، دهان به دهان يا حتا در مجموعه ها يا قصه افسانه هايي

شاهنامه فردوسي يا حتـا در چـارچوب حكايـات حكيمانـه در گلسـتان سـعدي و مثنـوي

يم كمتر حـاوياند. آنچه كه از گذشته دار مولوي، مكتوب از نسلي به نسل ديگر منتقل شده

 يلـر يتدابير انسانهايي به معني واقعـي كلمـه، پهلـوان، هسـتند. پهلوانـاني ماننـد ادمونـد ه

Edmund Hillery ي روي زمين صعود كرد. كاري كه بعـد انگليسي كه واقعاً به باالترين قله

واقـع، در پشـت هـر حركـت پهلوانـان از او افراد بسياري موفق بـه تكـرار آن شـدند. در

تدبيري، خود خواهي، خود بزرگ بينـي، يـا اي ما، يا تكرارناپذيري، يا هميشه يك بي انهافس

  حتا خالف و جنايتي پنهان، بوده است.

پـرداز بـه خـانواده هاي خراج شايد براي حفظ غرور ملي ما كافي است حدود سرزمين

 7-3 تصـوير  ي شههخامنش را بدانيم. اين امپراتوري زماني ابعادش حتا فراتر از آنچه در نق

  نشان داده شده (نيز مصر و ليبي) بوده است!

گونه باورهايي كه از دوران كودكي به ذهن ما ايرانيان القا شده، اين است كـه اين ي جهينت

امروز در بزرگسالي نيز وقتي يكي از استادان معروف ادب فارسي و تاريخ ايران، با ادبيـاتي

اي چنـد روز روزه گَه گاه هفتـه "كه در همان خرد سالي  نويسد، اي مي ساله 5زيبا، از طفل 
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، كسـي از ميـان مـا"گذرانـد  داري مي زنده ها را غالباً در نماز و گريه و شب گيرد و شب مي

پرسد، كه استاد: طفل پنج ساله كه اصالً مكلف به نماز و روزه نيست و تازه، مگر نمـاز نمي

كرده است كـه او شـبها، آن ا روزها شكنجه ميو مناجات با خدا گريه دارد؟ مگر كسي اور

برده اسـت؟ يـا آقـاي راوي، براسـاس چـه گونه شكايات را مي هم پنهاني، به خدايش اين

مدركي چنين ادعايي داري؟ مثالً اينكه، پدر اين طفل نوشته است، كه هر شب شـاهد ايـن

 "هـا  خـودزني "گونـه اينماجراها بوده است. آيا از روي مهر پدري هم شده، نبايد او را از 

  هر پرسشي باور كنيم؟ چرا؟ كرده است؟ آيا ما بايد اين افسانه و مشابه آن را بي منع مي

بخصوص، آيا مطلوب است كه همه كودكان ما نيز، با اميد رسيدن به اين چنين زندگي، 

  است؟ پله پله، اين مسير را طي كنند؛ آيا اصوالً اين ممكن است؟ آيا اين راه موالنا شدن

(همان جالل الدين محمد بن  -شايد منظور استاد اين است كه آن خداوندگار خردسال

وار، در شـكم مـادر، بـه ايـن مرتبـه محمد مولوي بعدي)، از همان آغاز تولد، يا حتا عيسي

تواند صرفاً بـا تـوان و كوشـش خـود چنـين فراخوانده شده بوده است و اصوالً كسي نمي

گمان استاد مؤلف يا ناشـر ايـن كتـاب هرگـز بـا تعالي طي كند! بيمراحلي را بسوي باري 

شوند، زيرا كه آنهـا، نسـل بـه هايي از سوي خوانندگان آن روبرو نشده و نمي چنين پرسش

هـا، هـدايت گونـه توانـايي عنوان تنها راه رسيدن به اين نسل به سوي اعتقاد به معجزات، به

خواهند. (توجـه شـود، ه عادت شده و همه آن را مياند. همه اينها اندك اندك تبديل ب شده

كه كتاب مورد نظر، به بيست و نهمـين چـاپ رسـيده و اگـر شـمارگان هـر كـدام از ايـن

هزار نسخه چـاپ و احتمـاالً 200اند، تا به حال از اين افسانه، بيش از  بوده 7700ها،  چاپ

انـيم كـه در كشـورما چنـيند اند. همـه مـي همه هم به فروش رسيده و با ولع خوانده شده

فروشي، در ميان كتب جدي، متاسفانه بسيار نادر است (ر.ك.، بعداً)! نيز متاسفانه شـاهديم،

آيند تا دست  آنقدر به وجد مي ،هايي از در خلسه رفتنِ اين خداوندگار خردسال كه خواننده

نـاي عـارف ازپرودگار را در هر بيت مولوي ببينند. جالب است كه همه عاشقان ايـن موال 

قرار پشت پا زده به دنيا، در زندگي واقعي و روزانه خود، به حاصل تالش و فنĤوري مردان 

  و زنان غربي، كامالً غريبه به عرفان شرقي، سخت گرايش دارند.
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  حكومتي هخامنشيان ي ، دامنه7- 3تصوير 

توان تصور كرد، كـه به نظرنگارنده اين تضاد نيز ريشه در دوران ايران باستان دارد، مي 

تخت جمشيد توسط اسكندر و لشكريانش، هـيچ آسـيبي بـه مـردم عـادي ي غارت خزانه

كردنـد و توانسـتند جـان ها كه دور از مسير لشكر اسكندر زندگي مـي  منطقه، دست كم آن

اي را از دسـت ندادنـد، زيـرا در هـا در واقـع هـيچ گنجينـه سالم بدر برند، وارد نكـرد. آن 

هـاي ها بسيار پـيش از حملـه اسـكندر گنجينـه طوالني و متعدد پيشين، آن هاي لشكركشي

هاي افـزوده، حاصـل جستجو، و نوآوري يا راه رسيدن به ارزش ي زهياصلي خود، يعني انگ

هاي طبيعي و انساني خود را از دست داده بودند. ورود  كار روزانه و بيشمار ديگر از دارايي

هـايي كـوچگر، ماننـد پارتها كه خود از سركردگان قبيله يوناني و سپس -سرداران مقدوني

هخامنشيان و همواره در حال جنـگ، بـه تغييـر اساسـي زنـدگي مـردم پـرورش يافتـه بـا

فرمانروايـان ي هاي كوچگري، نيانجاميـد. فرودسـتان جامعـه، همچنـان تحـت سـلطه شيوه

گـاه بـا اقـوام پيرامـوني درها نيز براي پنج قرن، گاه بين خود و  زيستند. پارت خودكامه مي

پايان و بيهوده، در مفهوم زندگي سرگردان مانده بودند. از مردمي كه در هر نسـل ستيزي بي

توان انتظار داشت كه جز براي دستيابي به  ماندند، نمي و پس از نبردهاي پياپي، تنها زنده مي

نياكـان بـومي، ي هـاي هـزاران سـاله كمترين نيازهاي خود، به چيـزي بينديشـند و دانسـته

  سومري، آلكادي، آشوري، بابِلي، مصري يا سوري را فراموش نكنند.
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ها به جز تعدادي سـكه و ظـروف، بـه اصـطالح زيـر خـاكي، دانيم كه از پارت همگان مي

قرن سـكوت كامـل يـك ملـت 5اطالعات ارزشمند ديگري به ما نرسيده است. بعبارتي ديگر 

  مغرور!

كه پس از پارتها نيز، با روي كار آمـدنِ قـومي ديگـر از اقـوام رسد متاسفانه، به نظر مي

هـاي شاه ايراني نژاد، پرستنده آهورا مزدا، در صـخره  ي هاي فرموده ايراني بر اساس حكاكي

حاجي آباد فارس، در ماهيت زندگي مردم فرودست ايران زمين، يا در رابطه فرودسـتان بـا

  فرادستان، تغييري اساسي رخ نداد:

فرمان من، پرستنده مزدا، شاهپور كـه جايگـاهش ميـان خـدايان ستا اين"

است، شاهنشاه ايران و غير ايران، مينوسرشت، آسماني نژاد از سـوي يـزدان

پسر پرستنده مزدا، ارتخشتر، كه جايش ميان خدايان است، شاهنشاه ايران و 

دشاه كـهي پاپك پا نژاد از جانب يزدان، نوه يغير ايران، مينو سرشت، آسمان

  ).224(براون، تاريخ ادبي ايرانيان، ص.  "جايگاهش ميان خدايان است.....

اي به شدت براساس طبقات اجتماعي و دينـي براي تقريباً پنج قرن بعدي نيز، در جامعه

آمدند. امروزه، ما هـيچ اطـالع و آگـاهي هاي مردم بازهم به حساب نمي تفكيك شده، توده

، به شدت طبقاتي نداريم. شايد بتوان زندگي ي ودستان آن جامعهموثقي از ماهيت زندگي فر

كه تا چندي پيش هنوز براساس طبقات اجتمـاعي تنظـيم شـد ييآنان را با زندگي هندوها

  اند: بود، مقايسه كرد. وضع آنان در جمالت زير خالصه شده

ي اعتقاد به كارما [سرنوشت] در ماهيت و استقرار طبقات اجتماعي هند تأثير"

آمـد و از بسزا داشت. كسي كه در ميان طبقه سودره، يا كارگران فقير بدنيا مـي 

يافـت كـه كارمـاي شد؛ همان طالع و مقامي را مي ها محسوب مي گروه نجس

شد كـه بـراي وجودش وي را شايسته آن ساخته بود، و تجربياتي نصيبش مي

كـه اعمـال رسـيد  ها يا كيفرهـايي مـي تعالي روحش ضروري بود و به پاداش

كرد. به پيروي از اين اصل هـر كـس كـه پيونـد اش ايجاب مي زندگي گذشته

شـد ناچـار الگـوي سـير ارتقـايي كرد و از آن خارج مي اش را پاره مي طبقاتي
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زد و در نتيجـه روحـش ساخت و نظم آنـرا بـر هـم مـي روحش را مختل مي

اي حيـات،و در بازگشت بعـدي بـه دنيـ گشت يچندين مرحله به قهقرا بر م

گرفت. سعي هر كس در آن بود كـه بـه كمـك تري را از سر مي زندگي پست

هـا و ها و اجراي مراسم ديني و اهداي صدقات و خيـرات بـه بـرهمن قرباني

 ."تـر كنـد مرتاضان و انجام اعمال نيك، سير ارتقايي كارمـاي خـود را سـريع

  ).622ص.  ،1388(رالف لينتن، سير تمدن، انتشارات علمي و فرهنگي، 

فرهنگي فرمانروايـان-بينيم كه طبقات فرادست هندو، كه گويا از خويشاوندان نژادي مي

چنـد هـزاره تـا حاكم بر ايران زمين بودند، با چه ظرافتي پيچيده در پوشش ديـن، در طـي

هـايي از همين اواخر، موفق شده بودند تا توده اصلي بوميان هندي را به قناعت بـا حـداقل

 هايي كه با دعا و عرضه صـدقات بـه حضـور فرمانروايـان عادت دهند. تودهحقوق بشري 

كوشيدند تا در زندگي متصور بعدي خـود، همـين انـدك را نيـز از (البته هميشه پارسا) مي

ها در قالب سوسك يا ماري بازگردد و همه درد و  دست ندهند. آنان بيم داشتند كه روح آن

نـه چنـداني ن است كه بر مبناي آنچه از وضع گذشتههاي اين زندگي تكرار شوند. اي رنج

سـنتي ي گمـان ادامـه براي نمونه از دوران قاجار، كـه بـي -دانيم دور طبقه رعيت ايران مي

حكومت ساساني  ي توان تصور كرد كه زندگي فرودستان جامعه مي -بسيار كهن بوده است

هاي هندي بوده است.  ند نجسبا وجود موبدان زردشتي، لشگريان و اشراف، كم و بيش مان

تعدادهاي سآنان نيز از بيم عواقب سرپيچي از اطاعت، هرگز هيچ فرصتي براي ابراز وجود ا

  يافتند. خود نمي

اي كه فرمان مكتوب شاهپور ساساني برآن حاكم بود و تنها داشتن فرّه ايـزدي در جامعه

ان سرمايه و پشـتيبان اصـليعنو هاي افزوده، به اهميت داشت، طبيعي است كه توليد ارزش

امپراتوري هيچگاه اهميتي نداشته است. بنابراين، بـه مـدت پانصـد سـال ديگـر، حكومـت

زاي ميان رودان، در دست گروهـي نسـبتاً متمركز در دشت، از دير باز حاصل خيز و تمدن

اي و كوچگري باقي ماند. مشروعيت حكومتي هاي سنتي قبيله اندك، سركردگاني با خصلت

ها، طبق موازين گذشته، به نيرومندي قواي نظامي، كه ابزاري براي دسترسي به غنايم يـا آن
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تضمين دريافت خراج بود و به روحانيت زردشتي، براي توجيـه برتـري آسـماني آنـان بـر

عنوان مباشران مستقيم و نـاظر بـر برداشـت بهـره مالكانـه ها و سرانجام به دهبانان، به توده

چنـدان دگرگـون ،ي كه با ورود اعراب، تركان و مغوالن به حوزه حكومتمتكي ماند. روش

نشد. اين برخورد متقابل فرمانروايان با زيردستان و تنظيم جامعه، تقريبـاً تـا همـين اواخـر

هاي اقامتم در شهر  هاي مستقيم در سال تغيير ماند. براي نمونه، نگارنده از طريق نقل قول بي

ها، نه تنهـا بـا ايجـاد دانشـگاه، بلكـه بـا مين اواخر، برخي از خانشنيدم كه تا ه زنجان مي

  كردند! هاي عمومي نيز مخالفت مي ساختن مدارس و حتا حمام

ها چه در هندوستان و چه در ايران، بيشترين بخش اجتماع از بروز  در امپراتوري آريايي

معه به حـد فرمـانبرداريهاي جا شد و توانايي وري از استعدادهاي خود باز داشته مي و بهره

يافت. در نظام حكومتي/ اداري ايـران قـديم، نـه تنهـا از گروه اندك فرمانروايان كاهش مي

شهريار كه  توده مردم، بلكه گروه هاي مرفه، اشراف، نظاميان و دهبانان مباشر نيز، به شخص

كردند. بـه مي دوختند و به خواست او عمل كرد، چشم مي در پناه فرّه ايزدي فرمانروايي مي

عبارتي ديگر، در ايران، بادارابودن فرهنگ كوچگري، تمامي قانون در اميال تنها يـك فـرد،

  شد. رئيس قبيله، حاكم يا پادشاه خالصه مي

هـايي، اقـوام بشـري، دسـت كـم در دوره ي توان استدالل كرد كه در ميان همه البته مي

ت. بـراي نمونـه در يونـان و روم باسـتانروابط فرادستان با فرودستان همين گونه بوده اس

هاي ميانه، در اروپا نوعي سـرفداري وجـود داري آشكارا جريان داشته و در سده رسم برده

داشته است اما در اين گفتار معيار ما براي پيشرفت جوامع يا ايستايي آن، دقيقـاً بـر ميـزان

سترس اجتماع بوده اسـت. چـهذاتي است كه همواره در د يو استعدادها روهاياستفاده از ن

هـا يـا هـاي ميانـه، بـاوجود انبـوه بـرده در يونان و روم باستان، و چه حتا در اروپا در سده

ها، هميشه گروه بزرگي از مردم نيز داراي حقوق انساني بوده و در شكل دادن جامعه  سرف

اريـوش و شـاهپورسهم داشتند. از هيچ شاه يا امپراتور، سخناني مانند آنچه كه پيشـتر، از د 

خوانديم در تاريخ آنجا ثبت نشده است. روح حاكم بر اجتماعات غربي دست كـم انـدكي

هايي از تـاريخ، از جمعيـت بـيش از سيصـد هـزار متفاوت بوده است. براي مثال، در دوره
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برابر تلقي مي نفري شهر آتن در حدود سي شدند و حق رأي و مداخلـه در هزار شهروند مرد،

توان نظام حكومتي اين شـهر ر و شكل دادن محيط زندگي خود را داشتند. طبعاً نميامور كشو

را آرماني و دموكراتيك ناميد؛ اما در آنجا، براي دست كـم يـك دهـم جمعيـت امكـان بـروز

استعدادها وجود داشته است. در روم قديم نيز، در طي دوراني طوالني، اعيان و نيز شهروندان 

گاه كم نبود، از حقوقي يكسـان برخـوردار بودنـد و كه تعدادشان هيچ - انالبته نه بردگ - مذكر

هايي آشـكار طور قانونمند سهيم باشند. نشانه هاي حكومتي، به توانستند در انتخاب سياست مي

از اين امتيازها، در تمامي آنچه در دولت شهرهاي متعدد يونـاني بـراي اسـتفاده عمـوم مـردم

كه جدا از شيوه حكومتي و صرفاً بـه اراده - ها ثار هنري و علمي آنساخته شده بود و نيز در آ

ها و  ها با وجود جنگ شود؛ آثاري كه بسياري از آن ديده مي - آمد و توسط افراد مردم پديد مي

  اند. هاي اقوام نه چندان متمدن، تاكنون باقي مانده يورش

اشــتند. امكانــات هــا دخالــت د گيــري در روم نيــز گــروه كثيــري از مــردم در تصــميم

اي پراكنده بوجود آمده و هنوز بـه جـا مانـده، گونه رفاهي/هنري كه در سراسر آن قلمرو به

همه نشاني از شركت وسيع مردم در برخورداري از منابع موجود آن امپراتوري دارد. بـراي

كـه هاي عمومي هاي گاه بسيار مجلل و كتابخانه هاي معروف تأتر، حمام نمونه، بقاياي سازه

كم و بيش در تركيه كنوني، سواحل شرقي درياي مديترانه، شمال آفريقا، اسپانيا، فرانسـه و

تـرين نقـاط قلمـروي حكـومتي هاي نظامي، در شمالي انگليس و حتا در شهرها يا اردوگاه

ها، نزديك سواحل درياي شمال، هنوز قابل رويت هستند. تصويرهايي از برخـي از ايـن آن

را در فصل اول اين كتاب آورديم؛ در زير، نمايي از يك حمام عمومي در  هاي عمومي سازه

 شود:  مي دهي) د (Roman Bathشهر رم 

http://www.crystalinks.com/romebaths.html)(  
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  اول ميالدي ي ساخته شده درسده Trajan Bathhouse، حمامي به نام 7- 3تصوير 

 1500ها، گـاه بـا ظرفيـت گونه حمام از اين حمام 900به استناد سايت باال، در شهر رم 

  نفر، وجود داشته است.

پس از فروپاشي امپراتوري روم، براي چند سده، حكومت مطلق و متحد اشراف كليسـا

هاي برده مانند، عموميت بيشتري يافت؛ دوراني كه دوران تاريـك فرهنـگ، هنـر و بر توده

يازدهم ميالدي، در اروپاي  ي هاي پاياني سده شود. اما ناگهان در سال علوم اروپا شناخته مي

اي از سوي حكومـت، بـه آزادسـازي نسـبي و ناخواسته "اشتباه"مسيحي، رويداد، يا شايد 

هاي آن روزگار براي ارتقا يا دست كـم، تغيير تدريجي روابط ارباب و رعيت انجاميد. پاپ

هـاي صـليبي را جراي جنگطلب، ما داشتن قدرت خود بر اشراف هميشه استقالل براي نگه

هـا كـه بر عليه مسلمانان بهانه كردند. نخست در اسپانيا به هر كس، اعم از اشراف يا سرف

شدند، براي بخشودگي گناهان، كليد ورود به بهشـت را در راه مبارزه با مسلمانان كشته مي

  دادند! پاداش مي

جنگ رسمي صليبي، در سال در اين زمينه مهم اين است كه، براي راه انداختن نخستين 

ميالدي، پاپ اوربان دوم، گذشته از فراخوان اشراف، به هر سرف نيز اجـازه داد كـه 1095

در مزرعه اربابش را ترك كنـد. بـدين ترتيـب گـروه ي براي شركت در اين جنگ، خدمت

عليـه "مقـدس "اروپايي، ملك اربابان خـود را رهـا كـرده، بـه جنـگ "غالمان"بزرگي از 
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شـدند، امـا گروهـي ديگـر بـه راه كشـته مـي درمانان پيوستند. البته گروهـي از آنـانمسل

رسيدند و گاه در مدت اقامت در آنجا، در تمـاس بـا صـنعتگران هاي مسلمانان مي سرزمين

گرفتند. اين گـروه، در بازگشـت بـه وطـن، بـه اي آنان را فرا مي مسلمان، راه و رسم حرفه

اي كـه گشتند، بلكه همانند مردمان آزاد، در شـهرها بـه حرفـه يخدمت اربابان قديم باز نم

هاي دينـي، پرداختند. اندك اندك، در طي دو سده، در پي اين گونه جنگ آموخته بودند مي

اروپا افزوده شد. بدين ترتيب، ايـن يها)  بر جمعيت شهرها (يا به اصطالح، قلعه يا بورگ

بـه لحـاظ اقتصـادي مسـتقل و نيرومنـد را درها، گروهي جديـد و"بورژوا"شهروندان يا 

اي شد بـراي دوران بيـداري و اجتماع ارباب/رعيتي رايج پديد آوردند. اين رويدادها مقدمه

تر بدان خواهيم پرداخت و خـواهيم ديـد كـه گـروه نوزايي اروپا، كه در فصل ديگر مفصل

  ي خود روي آوردند.ها و فلسفه يوناني/ روم بيشتري از مردم اروپا به ميراث انديشه

هاي مكتوب فلسفي/ سياسي كه در تاريخ يونـان در تاريخ ايران باستان ما اما، از انديشه

شـود. از اي ديده نمي هاي افالطون و ارسطو انجاميد، هيچ نشانه قديم به عصر زرين انديشه

انس و هاي بزرگاني مانند سوفوكلس، توكيديدس، اويريپيدس، آريسـتوف  يونان قديم انديشه

... باقي است كه هنوز هـم بـراي مطالعـه مـردم دوران مـا آموزنـده اسـت؛ حـال آنكـه از

اي باشـد بـر اي در دست نيست كه نشـانه  مردان ايراني آن دوران، هيچ نوشته يا كتيبه بزرگ

يـا -تواند، براي مثال، در برابر هجوم بيگانگاني مانند اسكندر مقـدوني  اينكه خرَد انسان مي

پهلواناني نجات بخش بيافريند. اگر افالطون به اين بـاور رسـيد و آن -هجوم اعراببعدها 

را در كتاب جمهوري خود منتشر كرد كه: خردمندان طبيعي بايد حكومـت كننـد و نادانـان

هـزار 30طبيعي بايد برده وار تنها اطاعت كنند، اين فكر دنباله يك قرن جدال فكري ميـان

ها رهبران فكري و سياسـي، ماننـد دموكريتـوس و از افالطون، آتنييوناني آزاده بود. پيش 

هـاي پـر پِريكلس را داشتند كه هر كدام بازگوينده خرد جمعي بودند. براي نمونه، به جمله

  معناي زيراز دموكريتوس دقت كنيم:

 معنـاي  بـه  مـا  آزادي... يكسـانند  همـه  بـراي  بلكه نيستند، خاص ها آن…"

د پرهيـز كنـيم، بلكـهب اعمال از كه بايد ترس سر از نه ما... نيست قانوني بي
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نيكي در آن است كه با احترام، به ديگران بنگريم... هـر فـرد، دنيـايي اسـت

براي خودش... ما بايد بيشترين كوشش خود را براي كمك به كساني كنـيم

عدالتي شده است ...اين تنها كلمـات نيكـو نيسـتند، بلكـه كه نسبت بدو بي

شوند...فقر در دموكراسي بهتـر از همـه ثروتـي اند كه حساب مي نيك اعمال

است كه ممكن است حكومت اشراف يا پادشاهي بياورد. آزادي بهتر اسـت

كشورها تعلق دارد زيرا كه روح  ي از هر زندگي برده گونه... فرد دانا به همه

عـتدهم به يكي از قوانين طبي بزرگ، خود يك جهان است... من ترجيح مي

  "دست يابم تا پادشاه ايران شوم...

  و اين سخنان از پريكلس:

ها بر اقليت حاكمان ترجيح دارنـد... قـانون بـراي همـه در دولت ما، توده"

نهـيم ... بايـد بـه يكسان است...با اين حال، به فضيلت و دانش نيز ارج مـي 

سـترسد پاداش داد و از او خوا شهروندي كه با توان خود به سربلندي مي

تا به دولت خدمت كند. مزيتي در كار نيست، اما پاداش هست. فقـر مـانعي

  "هاي ما محدود به افراد خاص نيست نيست... آزادي

 The Open Society and its Enemies, vol. 1, p. 185 and 186, ] Popper, K.R )كـارل

 پوپر)].

اي حكومـت آتـنشايان يادآوري است كه همين پريكلس، با خـرد جمعـي مـردم بـر 

انتخاب شده بود [نه مانند داريوش، در پي شيهه كشيدن يك اسب، يا ماننـد اردشـير، پسـر

شـود. فـرّي كـه از دوران چوپاني (ساسان) كه در خواب، فرّ ايزدي به پدرش آشـكار مـي

ي اردشـير بابكـان، يزدگرد سوم آخرين پادشاه پارسها، از ايران روي برگردانده بود (كارنامه

شهر آتـن، بـا روش مردمـي اداره )]. نيز بايد گفت كه در دوراني كه دولت1385مركز  نشر

توانست و وظيفه داشت تـا در (نه بردگان)، مي -عادي و اشراف -شد، هر شهروند آزاده مي

جلسات عموعي شهر شركت كند؛ نه تنها بشنود، بلكه با سخنان خويش به مجموعه فكري 

از اين جلسات بحث و گفتگوي عمومي، افالطون در بيـرون ازمطرح شده، بيفزايد. گذشته 
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اي مستقل و مردمي و تا حدي در مخالفت با حكومـت، بـه نـام آكـادمي شهر آتن، مدرسه

دوام يافـت -تا آغاز دوران تاريك اروپـا  -اي كه تا نزديك به هزار سال  ايجاد كرد؛ مدرسه

  (ر.ك. به فصل ديگر همين كتاب).

نه تنها در آن دولت شهر، بلكه در محيط كوچك آكادمي نيز تنوع  جالب است بدانيم كه

كـه در -افكار وجود داشت. براي نمونه، ارسطو، شاگرد افالطون، برخالف نظـر اسـتادش

 -دانسـت ها را داراي شـرايط حكومـت مطلقـه مـي كتاب جمهوري، بهترين از ميان بهترين

افالطون و در رقابت بـا مدرسـه پابرجـايمدافع حكومت اشراف (اوليگارشي) بود. بعد از 

گمان، افزون براين دو مدرسه،  كرد. بي سيآكادمي، ارسطو مدرسه خود را به نام ليكئوم تأس

هاي آموزشي كمتر معروف نيز، در آن شهر و ديگر شهرهاي يونان وجود  دانشگاه و سازمان

آن حجم از نوشتار، كه  داشتتد كه سبب شدند آن كشور بتواند آن نهضت عظيم فكري را، با

  باشد، پديد آورد. هنوز هم بسياري از آنها قابل دسترسي، آموزنده و مورد عالقه همگان مي

دانـيم؟ آيـا در آن پـنج هاي فكري جامعه ساسانيان چه مـي  ها يا جدال از افكار، انديشه

و حتـا اگـر نـه بـا هـدف آگـاهي -هـا  قرن، هيچ كوششي براي گردآوري يا تدوين دانسته

آموزش توده مردم، دست كم براي سرگرمي فكري طبقـات مرفـه و شـركت دادن آنـان در

؟ اكنون چه مدرك معتبري در دست است كه جز دانشگاه جندي بعمل آيد -گسترش دانش

مراكز آموزشي ديگري در سراسر ايران آن روزگار وجود داشـته اسـت؟ و اگـر بـا -شاپور

ر اين زمينه نيابيم، آيـا بايـد ايـن را هـم بـه حملـهتمامي جستجوها هيچ نشانه و مدركي د

گرد منسوب كنيم؟! آيا نيروي خالقيت مـا را نيـز اعـراب نـابود كردنـد؟! آيـا اعراب بيابان

شـوند، هـيچ گونـه توان به اين نتيجه رسيد كه هنگامي كه توده مردم به هيچ گرفته مي نمي

آيد، طبعاً هيچ گونه پـژوهش جود نمياي براي ابراز خردمندي و دانش و خالقيت بو انگيزه

  شود؟ و دانش نويني هم خلق نمي

  خوانيم: در تحليلي از مدارك موجود درباره آن دوران چنين مي

متون اوستايي كه خود مذهبي به سود اشراف بود و فهم و تفسير آن تنها ..."

شد كه در خـور فهـم مـردم در دست موبدان بود و به رسم الخطي ثبت مي



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 160

 

 

زد و  د نبود، بقيه ادبيات قديم حول و حوش دربـار سـلطنتي دور مـيبيسوا

  ).452(تاريخ اجتماعي ايران، ص  ."كمر بسته براي حفظ منافع دربار بود...

اي از يك شعر انگليسي كه درباره سرنوشت جوخه كوچكي از  در اين صورت، آيا پاره

د كل مردم عادي ايران زمـينسربازان آن كشور، در پي جنگي ناميمون سروده شده، در مور

  كند؟ ها، صدق نمي در طول قرن

  "شان تنها فرمانبرداري بود و مردنها بپرسند چرا؟ وظيفه قرار نبود آن"

)http://www.nationalcenter.org/ChargeoftheLightBrigade.html(  

تنهـاها در ساختار اجتماعي آن دوران نهفته است: ساسانيان نه  اين پرسش ي پاسخ همه

اند. برابـر بـا اند كه در نهايت شگفتي، ادبياتي ظاهراً طبقاتي نيز داشته اي طبقاتي بوده جامعه

  شناس معروف، ريچارد فراي: هاي ايران برداشت

توان به چهار بخش  رفته] مي رود [مي كار مي ... زباني را كه در يك مكان به"

بندي بر اساس  اين طبقه توان به سه بخش در آورد. تقسيم كرد. ادبيات را مي

نوع شعر يا نثر نيست؛ بلكه مبتني بر امتيازات اجتماعي و شنوندگاني اسـت

است...نوع اول را  كه اثر براي آن نـامم كـه ممتاز مي "ادبيات "ها پديد آمده

توسط در باريان براي بزرگان و آموزش يافتگان پديد آمده اسـت. نـوع دوم

المثلهاست كـه ها و ضرب ده و متضمن قصهادبيات عامه است كه نوشته نش

غالباً به زبان ساده و حتا لهجه است. نوع سوم همان ادبيات عالمان است كه 

مخصــوص مباحــث فنــي اســت نــه ادبيــات. ايــن آخــري آثــاري اســت از 

روشنفكران و براي روشنفكران، ظاهراً هر سـه گـروه بـا هـم در آميختـه و

نوع اول براي روشن ساختن ذهن و پسند توان گفت آثار  آميزند. ولي مي مي

شده است و نوع دوم براي عامـه مـردم و فرمانروايان و جنگĤوران فراهم مي

  "نوع سوم حاصل كار مردان قلم و طبقه روحاني و ديواني است...

ديگر و تكراري هستند كه  هايي است كه همه نسخه بدل يك عمده آثار نوع اول اندرزنامه

نمايـد... از هـا را برجسـته مـي اند و نكات مذهبي و اخالقي آن ناخ شدهدست موبدان است به
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هـايي] ماننـد ادبيات عامه به خط پهلوي ... چيزي نمانده است [احتمـاالً همـه در حماسـه

... شـايد شـيوه "انـد]. گرشاسب نامه و برزونامه، بعدها در شاهنامه فردوسي [مندرج شده

انيان كمابيش در قبال شيوه زندگي پهلواني و فئودالي زندگي در قلمروي هخامنشيان و ساس

(فراي، عصر زريـن فرهنـگ،. "مشرق مشتمل بر آسياي ميانه، خشك و كم تخيل بوده است

  ).37 -36صص 

نامد. خود فراي نيـز چنـان بـه ايـران عالقـه علي اكبر دهخدا، فراي را ايران دوست مي

نـده رود دفـن كننـد. بـا ايـن حـال او، ماننـدخواهد تا جسد او را در كنار زاي داشته كه مي

هاي ما را بادقت علمي، نه لزوماً احساسي، بررسي  شناساني كه گذشته بسياري ديگر از ايران

و انتقـال اند، گذشته از ايراد از محتوا، در باره كرده ي ابـزاري كـه ساسـانيان بـراي كتابـت

  انديشه انتخاب كرده بودند، بدين نتيجه رسيده است:

.... نخست آنكه آثار پهلوي و نحوه كتابت آن با هزواروشهاي آرامي كه به "

شباهت نيست، چنان دشوار و بغرنج بود كه بسـياري از فارسـيان، ماسك بي

عربي را با آغوش باز پذيرفتند و سپس حروف عربي را براي نوشتن فارسي 

آنچـه كـه به كار بستند. با آنكه اين حروف هم نقايصي داشت، اما نسبت به

رفت. دوم آنكه پس از آنكه آثار پهلـوي داشتند پيشرفت بزرگي به شمار مي

كس نيازي به اصل نداشت. و در  را برگزيدند و به عربي ترجمه كردند، هيچ

ها بر نيامد كه حفظ شوند. تنها موبدان براي هدف  صدد نسخه برداري از آن

ه در ميان متون پهلـويديني در پي متون كهن برآمدند. از اين جهت است ك

اي بزرگ از متون ديني هستند. اگر زردشتيان به هند نرفتـه برجا مانده،؛ پاره

 فقدان ميزان بودند، نداشته نگاه –پارسيان  -اي جداو خويشتن را در جامعه

 هـر  و دلبسـتگي  فقـدان  معلول بيشتر كهن متون رفتن ميان از. شد مي بيشتر

ها، چه بسا  ي در راه تباهي آنعمد كوشش هن حفظ، براي بود گرايشي گونه

دسـت اسـكندر يـا فـتح اسـكندريه كه آثاري در سوختن تخت جمشيد بـه 

هايي را كه از انهدام عمدي كتـب دست عربان نابود شده باشند، اما داستان به

  ).35(فراي، همان، ص  "هاست، بايد با ترديد تلقي كرد خطي بر سر زبان
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  زمان ساسانيان كه بايد توضيح داده شود اين است كه: نكته ديگر در باره كتابت

ها به آرامي نوشـته و ...در زبان پهلوي در كتابت زردشتي فارسي ميانه واژه"

شد... اين بحث مفصل در باره خط و دبيران براي نمودار  به فارسي تلفظ مي

ساختن محافظه كاري و نيـز ادامـه نفـوذ ديـواني در ايـران پـيش از اسـالم

نمود. زيرا آموزشي دراز مدت الزم بود تـا كسـي شـيوه بغـرنج ري ميضرو

و به كاست [طبقه] دبيران در آيد   ).52(همان، ص  "نوشتن را بياموزد

دهد كه در طي بيش از يـك هـزاره، گـروه اصـلي مـردم ها همه به خوبي نشان مي اين

ر حقوق بشـر معـروفما، نسل بعد از نسل، بر خالف روح منشو عادي و با استعداد جامعه

كوروش، نه تنها در محروميت اقتصادي قرار داشت، بلكـه آگاهانـه و نابخردانـه از امكـان

فراگرفتن خواندن و نوشتن به زبان مادري خود نيز محروم بـود. بـدين ترتيـب، برخاسـتن

ا افرادي اليق از ميان طبقه اصلي جامعه ايراني، عمالً ناممكن بوده است. آنان ايـن امكـان ر

هاي زمان خود آگاه شوند و بر اسـاس آن، سـهمي هـم در خالقيـت و نداشتند تا از دانسته

هاي  سازندگي داشته باشند. ظاهراً تنها تفريح معنوي اين گروه از بر كردن و بازگويي افسانه

هـايي دلپذير و خوشايندي بوده، مانند آنچه كه بعدها در شاهنامه گنجانده شد يـا در قصـه

رو يكشب و كليله و دمنه آمده كه گاه نيز همراه با پند و انـدرزهايي بـوده كـه تـامانند هزا

اند. خـواهيم ديـد، كـه در دوران اي نمادين و غير قابل اجرا باقي مانده گونه امروز نزد ما به

هـا)، اسالمي نيز، با وجود امكانات بيشتر در آموزش همگاني (بـراي مثـال، وجـود نظاميـه

الخـط باز مانده از دوران ساساني، كه در آغاز كار مسـئوليت آمـوزش رسـم احتماالً دبيران

هـا بـه پرسـتش سازي و عادت دادن تـوده  جديد را به عهده گرفته بودند، تنها روند حماسه

ها همچنان از روي آوردن و رسيدن  قهرمانان اغلب خيالي، را ادامه دادند. بدين ترتيب توده

هاي بعدي اين نويسندگان، حتـا آنـان ل باز داشته شدند. نسلهاي سازنده و مستق به انديشه

عنوان سنت ارزنده نياكاني، نه تنها حفظ  كه از ميان مردم برخاسته بودند، نيز اين شيوه را به

  هايي تازه بخشيدند. هاي جديد و جلوه كردند كه بدان شاخ و برگ

ت روحيه غرور ملي در پروري و تقوي سازي و قهرمان بر كسي پوشيده نيست كه حماسه

ميان همه اقوام بشر از روزگاران كهن مرسوم بوده و حتي امروز نيز مورد توجه بسـياري از
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ها همواره با زشت جلوه دادن بيگانگان يا دشمنان و زيبا جلوه دادن  فرمانروايان دنياست. آن

كشـورداري يـاهـا از جملـه اند تا به انواع موفقيـت  و خودي و مظلوم نمايي، توانسته خود

طور كلي، مهار جامعه خود دست يابند. اما در ميان مردم برخي از جوامع،  كشور ستاني و به

شدند به تعريفي منطقي و روشن از زشتي و زيبايي  اند كه موفق مي هميشه گروهي نيز بوده

 خـود  ي برسند. تا بر اساس آن، دست كم رخدادهاي بسيار دور را، در مورد افراد يا جامعه

گران غربـي، ماننـد هـواورد تحليل كنند. در صفحات پيشين از تعدادي از مورخان و تحليل

تاريخي جامعه خود  يها و گاه حتا اساس رخدادها زين، سخن رفت كه در آثار خود، جنبه

هاي آنـان هماننـد متـون رسـمي آموزشـي در دبسـتان، اند. امروزه نوشته را زير سوأل برده

گيرد و همين امر، خود، بخشـي از ها مورد بررسي پژوهشگران قرار مي دبيرستان و دانشگاه

  ابزار مورد استفاده آن جوامع براي رسيدن به پيشرفت است.

، با اشاره به روند تحول موسيقي در غرب، كوشـيديم نشـان دهـيم كـه چگونـهتر شيپ

م نواهـايهـاي تنظـي با بررسـي و نقـد شـيوه-ها در طي قرن -دانان برجسته غربي موسيقي

شاهكارهاي  -تر با همان آالت موسيقيايي ابتدايي يا پيشرفته -پيشينيان، هريك به سهم خود

اي، كه بازتابي از جامعه تحول يافته خويش بود، آفريدنـد. امـا ايـن موسيقيايي نو و ارزنده

ابـزارتنها يكـي از -هايي نزد ما داشتند كه ادعا داريم برخي از آنها ريشه -آالت موسيقيايي

پيشرفت هنر موسيقي بودند. اختراع روشي براي رساندن نواهـاي موسـيقيايي از جـايي بـه

جايي و حتا از نسلي به نسل بعدي نيز به همان اندازه مهم بوده است. ما امروز در حسـرت

  روزگاراني هستيم كه:

هاي خسـرواني ... درو ديـوار كـاخ باربد و نكيسا با نواهاي پهلوي و ترانه"

(دوقـرن سـكوت ص. گرفـت  يوان را در امواج لطف و ذوق فـرو مـخسر

 و " درخت آسوريك"هاي پهلَوي  ). حتي اگر طبق نظر محققان، قطعه113

 ).114(همان، ص  "ها  پند نامه"و برخي ديگر از  "يادگار زريران"

شود، جداي از اين افسوس كـه اين تنها گواهي مستند بر موسيقي غني آن دوران تلقي مي

هـاي گوش مردمان بيرون از كـاخ  رفته تا به واي آسماني باربد از ديوارهاي كاخ به بيرون نمين
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هاي دلنشين داشته  توانيم هيچ تصوري از چگونگي آن نغمه كه نمي خسرواني نيز برسد، از اين

تـوانيم باشيم نيز به شدت متأسفيم! حتي اگر هزار سال ديگر هم به پيش برويم، باز هـم نمـي

آورده تـا در ي واقعي از نواهايي كه موالنا و دوستان و پيروان او را آن چنان به وجد ميتصور

هـاي هـا و گـام اي روحاني فرو روند، داشته باشيم، زيرا الفبايي براي يادداشـت رديـف خلسه

 ي الـدين ارمـوي، در سـده هاي موسيقي، نداشتيم. طبق ويكيپديا صـفي  ) يا نُتnotesاصوات (

براي ثبت موسيقي اختراع كرده بود (شكل زير). اما امروز تنهـا ييالفبا (نُت) هاششم هجري، 

دانيم كه كتاب ارموي حاوي عالماتي است براي موسيقي او. اين كتاب در ميان كلكسـيون مي

اثـرات آن در ي امـا دربـاره .شـود  آثار هنري باستاني مسلمانان نگهداري مـي  Adilnorمرموز 

  دانيم. نسلي به نسل ديگر هيچ نميانتقال موسيقي، از 

  
  )Adilnor Collection، الرساله الشرفيه في النسب التأليفيه (8- 3تصوير 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Safi_al-Din_al-Urmawi  نيز

http://azsut.blogfa.com/post-135.aspx(  

هـاي ابـن سـينا، الكنـدي، حتي اگر براي حفظ غـرور ملـي خـود بخـواهيم در نوشـته

از پرداخـت جـدي بـه هنـر ييهـا  الدين شيرازي، عبدالقادر مراغي يا ديگـران، نشـانه قطب

ه دست كـم تـا همـين اواخـر، راههاي پيشين ببينيم، واقعييت اين است ك موسيقي در نسل

متداول انتقال موسيقي از استاد به شاگرد، با روش معمول فرهنگ ما، تنها سينه به سينه (نـه
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  گرفت. مكتوب) صورت مي

هـاي جوامـع انسـاني نيسـت. در موسيقي مسلماً تنها روش براي نشان دادن دگرگـوني 

ندگان و هنرمندان غربـي درفصل ششم، كوشش بر آن است تا نشان دهيم كه چگونه نويس

هاي خـاص خـود، توانسـتند تصـويرهايي از شـيوه سراسر تاريخ، هريك با ابزارها و شيوه

هـاي هاي مردم جامعـه خـود را، در قالـب زندگي فردي و اجتماعي و احساسات و انديشه

هـاي بعـدي، ، در نسلها وهيهنري، از قبيل موسيقي نمايش دهند و چگونه هريك از اين ش

  گام با ساير تحوالت اجتماعي، رو به تكامل رفت.هم

ما ايرانيان اما، اگر نخواهيم به دوران پيش از اسالم (با آگـاهي بسـيار انـدكي كـه از آن

ورزي كنوني خـود را در آنچـه كـه حسـن بصـري، هاي انديشه داريم) برگرديم، بايد ريشه

يم. درواقـع، در تمـامينخست هجري پايه گذار آن بود، جسـتجو كنـ ي صوفي اواخر سده

هـاي بيشـتر بزرگـان مـا، از همـه هاي گذشته، پس از روزگار حسن بصري، برداشـت  سده

هـاي او بـوده و در هاي زندگي زميني انسان، تنها تكرار يا پيرايش و ويـرايش انديشـه جنبه

وران هيچ تغييراساسي داده نشده است. بنابراين، دوراني را كـه بـه د باًيماهيت آن تفكر، تقر

توان دوراني دانست كه از يـك رونـد ديرينـه ثابـت و طاليي در تاريخ ما مشهور شده، مي

شـاعري كـه -ايستا، انحرافي اندك و زودگذر پديد آمد. به سخني ديگر، اگـر از فردوسـي

كـه -هاي كهن ما را جمع آوري و به شيوايي سرود و زبان نياكاني ما را ها و افسانه اسطوره

زنـده نگـاه داشـت، بگـذريم، -رفت تا به وادي فراموشي سپرده شود دك ميشايد اندك ان

مانند كه گويي همه همراهـان فكـري حسـن بصـري (و اغلـب شاعران و عارفاني باقي مي

دهند و در  اهميت جلوه مي اند؛ يعني زندگي انسان را بر روي زمين بي اشعري مسلك) بوده

هاي اغلب نـامعقول و گـاه نامشـروع هـر خواست بينند تا به همان حال، خود را ناگزير مي

راستي نتوانستند چشمان خـود را ببندنـد و گاه به فرمانروايي تن دردهند. اما از آنجا كه هيچ

خود در گوشه خانقاهي عزلـت گزيننـد، ي بينند دل بركنند و با ايمان به گفته از آنچه كه مي

ران روي زمين و ستايش آنان را برگزيدند ها همنشيني با خداوندگا در بسياري از موارد، آن

يابي بدانچه كه دلخـواه واقعـي آنهـا بـود، و خود را كم و بيش ناگزير ديدند تا براي دست
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عرفان و حكمتي را كه بدان باور داشتند (يا نداشتند)، ناديده انگارند و سـخناني منظـوم يـا

  بنويسند.منثور براي خوشايند فرمانروايان و تطرافيان بسرايند يا 

بدبختانه، دوران طاليي ما با شتاب به پايان رسيد و در پي آن دوران، ديگر انديشـمندان

اي سر بر نياوردند و آنچه بـراي مـا بـاقي مانـد، بـاور بـه بيهـودگي زنـدگي زمينـي، نابغه

ـ برگز"هـاي تنهـا نينديشيدن و نپرسيدن و تـن دردادن بـه تمـامي خواسـت مشـروع ي دهي

كه روياروي غرب مهـاجم قـرار -زمين (پادشاهان) بود. در نتيجه، امروز بر روي "خداوند

عزلـت ي توانيم مانند گذشـته در گوشـه از آنجا كه ديگر نمي -ايم (رك، فصل هفتم) گرفته

اي از  هاي ناآشناي واراداتـي، بـه هـر پـاره خويش زندگي كنيم، رها شده در گستره فرهنگ

هـا آن گذشـته  ي ايم و دانسته و ندانسته، به همه سبيدهسختي چ فروپاشيده خود به ي گذشته

  كنيم. افتخار مي

به چند نمونه از اين افتخارات اشاره مي شـود: نخسـت، لـوح يـا در اينجا به اختصار تنها

هايي است كه خانواده هخامنشي نه تنها بـر منشور حقوق بشر كوروش و در مقابل آن ستم

هـايي عدالت: انوشـيروان اسـت، بـا دسـت"داشتند. دوم ديگران، كه بر مردم خود نيز روا 

او، راه  يآغشته به خون هزاران نفر از مردمي كه براي فـرار از جـور و سـتم او و ماننـدها

كنـيم دگرانديشي را پيش گرفتند. مورد سوم، نادر شاه افشار است كه ما به او نيز افتخار مي

افغاني نجـات داد، بلكـه غنـايم بسـياري را ازبرادران مسلمان  "شر"كه نه تنها ايران را از 

هـاي هندوستان براي ما به ارمغان آورد و در برابراين خدمات (!)، طبيعي است كـه يـورش

غارتگرانه او را به هندوستان و فرمان او براي قتل عام بـيش از دويسـت هـزار نفـر انسـان

دو را ناديـده بگيـريم،گناه و هزاران مـورد تجـاوز بـه دختـران و زنـان مسـلمان و هنـ بي

)http://www.answers.com/topic/nadir-shahكه او با تضعيف هندوسـتان و ) گذشته از آن

هـاي نـو اسـتعمار تر تسـليم خواسـت درواقع كل منطقه، سبب شد تا آن كشور بسيار آسان

  گران اروپايي شود.

 تيـ است كه موارد باال تنها مشتي است از خروار براي نشان دادن انـدكي از ذهن  بديهي

ما. (در فصل هفتم به موارد ديگري نيز خواهيم پرداخت). اما اكنون بايد اين پرسـش كلـي
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توان قهرماناني را برگزيد كه تمامي رفتارها  مطرح شود: آيا اصوالً از جاي جاي تاريخ ما مي

در جهان هاي آنان  و انديشه سر مشق كاملي براي ما بوده باشند و ما را به جستجو و كاوش

و نو آوري و خالقيت در امر توليد و سرانجام در بهبود وضعيت زندگي خـود و همنوعـان

اند؟ قهرماناني كه بـا خود رهنمود باشند؟ آيا در ميان نياكان ما چنين قهرماناني وجود داشته

ايـم؟ د به راستي شايسته القـابي باشـند كـه بـه آنهـا دادهخردورزي و كار پيوسته و سودمن

قهرماناني كه توده مردم بتوانند با سر مشق قرار دادن آنان، مسير زندگي امروزه دلخواه خود 

  را با موفقيت بپيمايند؟

هايي بيگانه رجوع كنـيم؛ بـراي مثـال، بـه متأسفانه براي يافتن سرمشق، ما بايد به نمونه

اي برخاستند كـه در آن، آنان از جامعه ي ، افالطون، ارسطو و... كه همهسرگذشت پِريكلس

ها پيش مشخص شـده ها براي زندگي اين جهاني ازمدت صفات خوب يا بد انسان و آرمان

ها آزادي و برابري مردم در چار چـوب هـر قـانوني بـوده اسـت. بودند. يكي از اين آرمان

آنچه كه از او  ي گفت، نه در نهان. از همه ن ميپريكلس، سخنان خود را در حضور مردم آت

دانيم او واقعاً به آزادي و مردم ساالري (اگرچه تنها محدود بـه شـهروندان آزاده آتـن)، مي

دانـيم كـه كوشـيد تـا اعتقاد داشت و درباره دوران فرمانروايي او در آتـن ايـن انـدازه مـي

توان او را قهرمان دانست و سرمشق  هاي آزادي خواهي خود را عملي سازد. پس مي انديشه

  (ر.ك، پوپر).قرار داد 

آيد كه باوجود برخورداري از همه امكانات  هاي افالطون چنين بر مي همچنين از نوشته

راستي در پي كشف حقايقي براي بهبود زنـدگي برده)، به 5اشراف زادگي (از جمله داشتن 

حكم اجراي اعدام، كـه از سـوي مجمـعانسان بود. سقراط افالطون، با وجود قطعي بودن 

مردمي شهر آتن براي او صادر شده بود، هرگونه پيشنهاد فرار را از زندان و مرگ رد كـرد،

اعتمـاد داده اسـت (ر.ك. دفاعيـه يزيرا معتقد بود كه او خـود، بـه اعضـاي آن مجمـع رأ

هـاي ه). از همـه نوشـت1389سقراط، شش رساله، حكمت سقراط و افالطون، نشر هـرمس، 

بازمانده و انكار ناپذير آن دوران، آشكار است كه افالطون و ارسطو عمري را در جستجوي 

گذاري كردنـد كـه در دستيابي به حقيقت گذراندند. هردو با امكانات خود، مدارسي را پايه
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آن مردمان (احتماالً نه بردگان) بتوانند در پـي يـافتن حقيقـت باشـند. ايـن هـردو را بايـد

توانند سرمشق انسان  ني دانست با استخوان، گوشت و پوست واقعي كه هنوز هم ميقهرمانا

  امروز قرار گيرند.

تر، يونـاني) گـردآوري آتن، (يا دقيق ي هاي گروهي جامعه تر از اين دو نفر، فعاليت مهم

و .... بـود بـه هـا  يهـا، بـابل ها، آشوري ها، فنيقي هاي آن روزگار، از مصري همه گونه دانش

ي  ها بعد، مورد استفاده دانشمندان مسلمان قرار گرفت و سپس كاملتر شـده  ورتي كه قرنص

آن، به اروپا رسيد و عموم مردم جهان توانستند ازآن استفاده كنند. آيـا پيشـينيان مـا نيـز در

كار بردنـد و بـا آن بـراي مـا سـر هاي آشناي اين قوم را به همين راه گام برداشتند و روش

هاي مـوفقي در فصل بعدي خواهيم ديد، كه برخي از دانشمندان مسلمان گام مشقي شدند؟

هـاي نـادان بـا آنـان، بـه گرايان و همراهـي تـوده در اين راه بر داشتند كه با مخالفت سنت

هاي مسيحي  ها بعد ازمسلمانان، توده سرعت متوقف گرديد. نيز خواهيم ديد كه چگونه قرن

اي جدي و خستگي ناپـذير، بـا گونه به -نش آگاه شده بودندكه از منافع دا -در غرب اروپا

  فرهيختگان حقيقت جوي جامعه خود همراه و همگام شدند.

بينيم كه هر  به وضوح مي -بخصوص در تاريخ يونانيان -با اين مرور اجمالي تاريخ بشر

ت راستي به ميزاني از آزادي و حقـوق طبيعـي انسـاني خـود دسـ اي مردم به گاه در جامعه

هاي خـود نيـز قـدم خود در پي درك حقيقت و رازآفرينش و استفاده از يافته يافتند، خودبه

تفكر مردم  برداشتند. در فصل ديگر، آنجا كه از وقايع دو هزار سال پس از دوران شكوفايي

ــان مفصــل ــوزايش و انقالبــات اعتراضــي يون ــه نهضــت ن تــر ســخن خــواهيم گفــت و ب

مسـتقيم ميـزان آزادي ي پردازيم، بيشتر به رابطه شمال غربي مي(پروتستانتيسم) در اروپاي 

 ي ها براي استفاده از توان ذاتي خود و پيشـروي آنهـا در درك راز خلقـت و اسـتفاده انسان

بـريم. در مقايسـه ها براي بهبود شرايط زندگي خود وجود دارد، پـي مـي عملي از آن يافته

بزرگي از انسانها خود را ازاين موهبت خلقـتخواهيم ديد كه درجوامع شرقي كه اكثريت 

  شدند به همان ميزان در جا زدند. محروم نمودند يا نگهداشته مي

خود در پـي راستي مردمي شود، خودبه اي به اكنون بر همگان آشكار است كه هر گاه جامعه
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به روسـيه، آيد. هنگامي كه اين فرهنگ ازغرب اروپا فراتر رفت و مثالً دستيابي به حقيقت برمي

گونـه كـه با تزارهايي نه چندان متفاوت ازاقتدار گرايان شرقي رسيد، جستجوي حقيقت، همـان 

پيشتر گفتيم، تنها موضوعي شد براي روشنفكران و داستان نويساني چون داستايوسكي كه مثالً 

در داستان جنايت و مكافات، قهرمان او، در جستجوي حقيقت، در پـي يـافتن تـوجيهي بـراي

هاي استبداد  بينيم كه هر چه به سوي فرهنگ آيد. در اين مثال مي خود برمي ي فتارهاي شرورانهر

كوشند دريك چشم بهم زدن، بدي را بـه نيكـي، يـا تر شرقي پيش برويم، قهرمانان آنها مي زده

برعكس، تبديل كنند. دست كم، قهرمان داستايوسكي درباره شرّ بودن يا خير بودن يـك عمـل،

طول داستان، مي ا ميه مدت در چـارچوبي اخالقي/اقالنـي توجيـه انديشد و در كوشد تا آن را

گـو يك از اعمال خود پاسخ يك از پهلوانان ما براي هيچ كند. در صورتي كه نزد ما، نه تنها هيچ

  انتظار چنين توجيهي را از آنها نداريم.نيز نيستند، ما امروز 

اند؛ امـا شـواهد ها، بسياري از اسناد از ميان رفته مگمان درهجوم اعراب يا ديگر هجو بي

گردان  قول ما، بيابان توان به گردنِ، به دهند كه تمامي اين كمبودها را نمي باقي مانده نشان مي

اند  قدر كم ارزش بوده انداخت. خواهيم ديد كه بسياري از اسناد، اگر هم وجود داشتند يا آن

ديـده، يـا در اثـر هـا نمـي اي رونوشت بـرداري از آن كه در فضاي موجود، كسي لزومي بر

هـاي دانشـگاهي و حتـا اند (در كتابخانه خود نابود شده توجهي استفاده كنندگان، خود به بي

دقتـي هاي پرمحتوا و گاه نادر علمي، در اثر بي بينيم كه چگونه كتاب كتابخانه ملي امروز مي

طوالني (كمتر از يك نسل) پاره پـاره شـده و مراجعان يا كتابدارها، پس از مدتي نه چندان

  صفحات آنها در حال پراكندگي هستند).

 "پهلـوي "بنـدي شـديد طبقـاتي و خـط نيمـه الفبـايي و دوزبانـه اصوالً، بـاوجود تقسـيم

  امكان باسواد شدن همگاني نبوده است. - رايج در آن زمان - تر رك. پاينتر)  (هزوارشها، مفصل

 ي جم زبان فارسي ميانه و خط پهلوي به فارسي امروز، در مقدمـه نژاد، متر قاسم هاشمي

وار به سلطنت رسيدن اردشـير و شـاهپور اول ي كارنامه اردشير بابكان، داستان معجزه قصه

  نويسد: ساساني، اين چنين مي

از مرده ريگ فرهنگ ساساني، بخصوص ادبيات مكتـوب آن، چيزچنـداني"
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گزند روزگار، خواه ناسپاسي فرزندان كه  خواه به سبب -به ما نرسيده است

كنـد، ه.ق] از قلعه شيز ياد مي 350ما باشيم... استخري، جغرافيا دان [حدود 

بـه -شد و برخي مصـور بـود كه روايات [اسناد] ساساني آنجا نگهداري مي

ي مس بركاغذ ارغـواني كـه جـنس آن در محكمـي مثـل آب طال و صاليه

آن طومارهاسـت مصـور بـه تصـاوير شـاهان پوست بود. ظاهراً ايـن بجـز

ه.ق.] و مسعودي مورخش ديـده. 300ي اصفهاني [حدود  ساساني كه حمزه

ي امروزي را روحانيون زردشتي گريـزان بـه هنـد از دسـتبرد آثار بجا مانده

  ).7(اردشير بابكان، نشر مركز، ص.  "زمانه بيرون كشيدند ...

ي اصــفهاني و مهــاجرت زرتشــتيان بــه  هدوران فعاليــت اســتخري جغرافــي دان، حمــز

چهارم هجري يـا تقريبـاً سيصـد سـال پـس از سـلطه ي هاي سده هندوستان به حدود نيمه

گردد. بدين ترتيب، دست كم تا آن زمـان، بـرعكس تصـور نـابودي اعراب بر ايران، باز مي

ده اسـت.هايي از دوران ساساني بـاقي بـو اسناد در همان يورش آغازين، هنوزنوشته ي همه

ميالدي، يا نزديـك بـه دو 812/813همچنين، طبق مدارك ايران شناس دانماركي، در سال 

سده پس از هجرت، هنوز بايگاني ديواني ساسانيان موجود بوده كـه گويـا در نزاعـي بـين

هـا خليفه امين و برادرش مأمون به آتش كشيده شده است. البته مشخص نيست كـه آيـا آن

انـد، يـا از ابداري ديواني (مانند محتواي الواح گلـين هخامنشـي) بـودهنيز تنها مدارك حس

  اند. هاي آن روزگار حكايت داشته جهت تاريخي، علمي يا ادبي ارزشمند بوده و از انديشه

هاي خود، در توجيه نبودن مداركي از دوران پر شكوه هخامنشي،  با وجود تمامي كاستي

دست اسكندر، سـپس نـابودي مـدارك دوران االً بههمچنان بر نابودي چنين مداركي، احتم

پارتيان، توسط ساسانيان و سرانجام نابودي تمامي شكوه و جالل ساسانيان توسـط اعـراب،

ورزيم. از سوي ديگر جالب است كه برخي از ما ايرانيان سخت بـاور داريـم كـه اصرار مي

شاهزاده جـواني كـه هنگـام -اي را منسوب به يزدگرد عرب، نامه "بيابان گردان نادان"اين 

اي  خطاب به خليفـه عمـر، هنـوز ماننـد گنجينـه -وفات پيامبر اسالم تازه به سلطنت رسيد

كننـد دسـت مـي اند (البته آنها كه متن اين نامـه را در اينترنـت، دسـت بـه داشته گرانبها نگه
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   شود)! گويند كه اكنون اين نامه در كدام موزه نگهداري مي نمي

مبودهاي خود را به گردن ديگران انداختن، با حمله مغوالن همچنان ادامـهاين عادت ك

دانـيم. قرن تمدن مسلمانان (البته مـا ايرانيـان!) مـي 5ها را نيز عامل نابودي آثار  يابد. آن مي

اين دشمنان، درهمان يـورش نخسـتين خـود ي پرسيم كه چرا همه بازهم هيچ از خود نمي

النهـرين، هـا در بـين اند؟ ازاقوام پيش از پارسي رفته ما ايرانيان ميابتدا سراغ ميراث فرهنگي 

اند. مثالً تقريباً تمامي داستان گيلگَمش يا مواد قـوانين هاي بسياري را يافته دراين بين نوشته

هـا و نيـز برخـي همراه با ريزه كاري نحوه دادرسي در دادگاه -شاه بابِل  -مفصل هامورابي

  ..... كه اكنون براي هر عالقمندي در اينترنت قابل دسترسي است. آراي صادر شده و .

  و   )http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM(  مثالً:

        )http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_law.(  

هـا، هنـوز اسـناد بسـياري در دسـترس داريـم. ها و مصري طور از تمدن آشوري همين

ها نيز مانند سرزمين ايران، در طول تاريخ، بارها توسط مهاجميني متعـدد، بـه هركدام از آن

چنـد هـاي  اند كه سراغ گنج ها اولين گروهي موفق بوده اند. شايد پارسي دفعات غارت شده

ها رفتند و تنها پس از آن بود كه اسكندر و ديگر يونانيان بر آنجـا حـاكم هزار ساله مصري

ها نيز دوراني طوالني در آن سرزمين ماندند و آنچه را با ارزش يافتند به يغمـا شدند. رومي

رسيد، كه تقريباً همزمان و با همان شـوق و "مخرب و خونخوار"بردند. بعد نوبت اعراب 

كه به اشغال ايران ساساني و غارتگري در آن داشتند، به مصـر نيـز رسـيدند. بعـد از ذوقي

هـا، اعراب، تركان عثماني به آنجا رسيدند و در تاريخ جديد، ناپلئون و سر انجـام انگليسـي

ها را با خـود بردنـد. بسـياري از ايـن آثـار هاي دوران فرعون هر كدام بخشي از باقي مانده

ها و ميادين رم، پاريس، لندن، حتا استانبول و ..... هسـتند. بـا ايـن موزهاكنون زينت بخش 

هـا ها و خطـوط منقـوش بـر آن اي از سازه هاي بسيار غني و گسترده حال هنوز هم گنجينه

ها هزار جهانگرد اروپايي را به سراسر امتـداد رود نيـل جلـب ي مصر، هر ساله ده ازگذشته

، تعداد بيشـماري آثـار مكتـوبيقه از قبل از هزاره دوم ميالدكنند. ازهمه اقوام اين منط مي

هاي علوم نظري و كاربردي آن  باقي مانده است كه بر تنوع زندگي روزانه، و انديشه و يافته



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 172

 

 

  دهد. روزگار اين قوم گواهي مي

رفته نزديك به  دانيم، كه رويهم اكنون اما، آنچه ما از دو قوم آريايي (مادها و پارسها) مي

ك هزاره مستقيماً بر مردمِ بومي ايرانزمين مسلط شدند، همان است كه راونـدي در كتـابي

  وضع اجتماعي و اقتصادي دوره پارتيان خالصه كرده است: ي تاريخ اجتماعي، درباره

طـور حكومت پانصد ساله قبايل صـحرا نـورد و چـادر نشـين پـارت، بـه"

هـا ننمـود، ولـي ه آنمستقيم، كمكي به رشـد تمـدن و فرهنـگ اقـوام تابعـ

مقاومت پارتيان در مقابل حمالت قبايل وحشي شـرق و پايـداري آنـان در

طـور غيـر برابر سياست تجاوز كار روم و طرد سلوكيان از سراسر ايران، بـه 

مستقيم، به رشد سياسـي و اجتمـاعي ايـران كمـك كـرد و زمينـه را بـراي

ريخ اجتمـاعي، ص.ساخت (تـا هاي بعدي در عصر ساسانيان فراهم  موفقيت

اي  همچنين: در دوره پارتيان نيز طبقات ممتاز زندگي مرفـه و آسـوده ).568

داشتند. شكار حيوانات مانند فعاليتهاي جنگي مورد عالقه و توجه آنان بود. 

گويند، بـرخالف روميـان، نوشيدند. مي در مجالس جشن و سرور شراب مي

مان و كنيـزان ظلـم و سـتم رواكردند و با غال به عهد و پيمان خود عمل مي

  ).584(همان، ص  "داشتند نمي

  نويسد: در باره مذهب آنان نيز راوندي چنين مي

خصوصيات مذهبي ايرانيان عهد  با وجود مطالعات مداوم باستان" شناسان، هنوز

اشكاني، مانند بسياري ديگر از مسائل اجتمـاعي و اقتصـادي آن عهـد، روشـن

كانيان در آغاز امر، ماننـد كليـه اقـوام بـدوي، عناصـرنگرديده است. ظاهراً اش

دادند. پارتيان پـس طبيعي مانند آفتاب و ماه و ستارگان را مورد ستايش قرار مي

از ورود به ايران به مذهبي خاص نگرويدند. تحقيقات جديد ثابت كرده اسـت

ث اهـوراتثلي"كه اين پارتيان، مانند هخامنشيان، زردشتي نبوده به احتمال قوي: 

، در زمان پارتيان مورد شده يمزدا، مهر، ناهيد كه در زمان هخامنشيان پرستش م

  ).602(همان، ص  "توجه عمومي و يحتمل دين رسمي بوده است

  نيز چنين آمده است كه:
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خواندنـد. بـراي اداره شاهنشـاهي پارتيان خود را بناچار دوست يونانيان مـي "

شراف ايراني و يونـاني اسـتفاده كردنـد بلكـهترين قشر ا خود نه تنها از مترقي

المللي پبدا كرده بود، حفظ كردند... بـا ايـن زبان و خط يوناني را كه جنبه بين

بينيم نفوذ تمدن و فرهنگ يوناني در ايران چندان عميق نبود و بعد از  حال مي

 حكومتبرچيده شدن بساط حكومت اسكندر و جانشينان او و پس از خاتمه 

]1m[ خواهنـد ايرانـي ساله اشكاني، بتدريج ايرانيان ثابت كردند كه مـي  پانصد

  ).556(همانجا، ص.  "بمانند [؟؟]

آشكار نيست كه راوندي اطالعات باال را در باره پارتيان از چه منبعـي اسـتخراج كـرده

به لحاظ  -است. اكنون براي ما مهم تنها دريافت اين نكته است كه در آن زمان ايراني بودن

ها را از  براي مردم عادي اين منطقه چه مفهومي داشته است؟ آيا آن -ش فرهنگ و تمدنزاي

آن طور كه استاد راوندي، تاريخداني ايراني عصر مـا، زنـدگي فكـري دوران زندگي بدوي،

  پارتيان را معرفي نموده است، نجات داد؟ ظاهراً مهمترين اتفاق اين بوده كه:

ومـت هخامنشـي، بـار ديگـر پارسـيانپنج و نيم قرن پـس از سـقوط حك"

شاهنشاهي جديدي به وجود آوردند كه از حيث قدرت بـا امپراتـوري روم

  ).606(همان، ص  "كرد برابري مي

براي رسيدن بدين توانايي، بار ديگر قـدرتي متمركـز بـه وجـود آوردنـد و فئودالهـا و

اگـر در دوران پارتيـان،اشراف را وادار كردند به اوامرحكومت مركزي گردن نهنـد. ظـاهراً

الطوايفي حاكم شده و تصميمات همـراه بـا رأي انـدك جمهـور مقداري راه و روش ملوك

شـده، بـا جلـوس شـاپور اول ساسـاني برتخـت شاهنشـاهي، طبـق نظـر اشراف گرفته مي

عنـوان مهمتـرين طباطبايي، زندگي بار ديگر به انديشـه سياسـي ايرانشـهري بازگشـت. بـه

در صـدر -هزار نفر سـرباز از ارتـش روم 70پور پس از به اسارت گرفتن آن، شاه ي نشانه

براي نشان دادن اهميت خدايگاني خـود، ايـن سـزار رومـي را -ها امپراتور والرين روم آن

كرده، در كسوت امپراتوري، اما در زنجير، خم شده تا شاهنشاه ايـران بـر گُـرده او وادار مي

اين جالل و ابهت را، حك شده بر ديواره نقش رستم در قدم گذارده، سوار بر اسبش شود. 
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ديد و بـا كمـك آن بـر توان يمرودشت، زير گورهاي اكنون تخليه شده شاهان هخامنشي م

 نيتـر  غرور امروزي خود افزود! اما همان گونه كه پيشـتر بـه كوتـاهي اشـاره شـد، بـزرگ

ها تقريباً به  متصرفات آن ي سترهها بود، كه گ موفقيت شاهان اين خاندان در اقتدار نظامي آن

  رسيده است. وسعت ايران باستان مي

، تنها گستره بيروني قلمروي امپراتوري ساسـاني نشـان داده شـده اسـت. امـا3- 9در نقشه 

همان گونه كه گفته شد، براي يافتن شـواهدي از شـكوه و عظمـت درونـي آن حكومـت، بـه

منظور از عظمت، تنها توان برتري جنگي، مـثالً خوريم. كمبودهاي متعدد مدارك تاريخي بر مي

كـه تنهـا توان رويارويي با روميان يا شكست امپراتوري، ماننـد والريـان رومـي نيسـت؛ چنـان

اي كـافي باشـد. امـا، توانـد نشـانه هاي كنوني تيسفون براي اثبات عظمت آن دوران، نمي خرابه

هـا، هـا، رومـي هـا، يونـاني ها، بابِلي ريها، سوم شواهد عظمت توان بشر، مثالً در تمدن مصري

  ها و يا اينكاها درامريكا و...، بسيار متعدد، متنوع و چشمگيرند. هاي بسيار قديم، حتا آَزتك چيني

  
  ميالدي. 7تا 3هاي  ، محدوده حكومتي ساسانيان بين قرن9- 3تصوير 

اگر در اينترنت، در جستجوي مداركي مكتوب در مورد تاريخ، د  ين، ادبيات، يـا... امروز

خوريم داستان گونه، كـه بـه لحـاظ از ساسانيان بگرديم، حد اكثر تنها به چند ده سند بر مي

هـايي زنند. حتـا داسـتان ديگر قابل طرح نيستند و چندان چنگي به دل نمي فكري/محتوايي

  درند.كوتاه، مانند كارنامه اردشير بابكان يا پندنامه مانندها، در آن ميان، اسنادي نا
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اي، دوران شاهنشاهي ساسانيان نيز به فرهنگ و تمـدني باوجود اين قدرت نمايي منطقه

شكوفا و پايدار، نيانجاميد. چنانكه گفته شد، در اين اندكي بـيش از چهـار قـرن نيـز مـردم

ناپذير ماند و طبق منابع راونـدي، صـعود عادي به بازي گرفته نشدند. نظام طبقاتي، انعطاف

طبقه بزرگ كشاورزان آمده است: ه به طبقهاز يك طبق   ي ديگر مجاز نبود. در مورد

دادنـد و قانونـاً آزاد روستاييان بزرگترين توده ملـت ايـران را تشـكيل مـي"

بودند، ولي عمالً بصورت بردگاني وابسـته بـه زمـين در آمـده بودنـد و بـا

  ).641(همان، ص  "شدند ها فروخته مي اراضي و دهكده

ها در روسيه تزاري. درهمان منبع، درفصل سـير دانـش و تعلـيم و ند سرفكمابيش مان

  تربيت در عهد ساسانيان چنين آمده است:

از سير علوم و پايه فرهنگ مردم ايران در اين دوره اطالعات كافي نداريم. "

   ."سواد بودند ي مردم، يعني طبقه عظيم كشاورزان بي بدون شك، قاطبه

  ).720(همان ص 

ها بسياراست. ساختار شـديد طبقـاتي و ناديـده گـرفتن سوادي توده داليل اين بي طبعاً

ها، از سوي فرمانروايان خودسر و خودكامه آن دوران، تنها يكـي نفسه توده اهميت نقش في

اهميتي  اجزاي آن جامعه از بي ي تر، باوري بود كه همه ها بود. احتماالً علت مهم از آن علت

هـا نـه بـه پنـد گـرفتن از اتفاقـات گذشـته نيـازي رسد كه آن به نظر ميگذر زمان داشتند. 

توانـد روي آينـدگاني، هـا مـي ديدند و نه به اين باور رسيده بودند كه زندگي كنوني آن مي

ي خودشان، اثرگذار باشد. در مطالعه تاريخ اين كشور، شواهد بسـياري حتا از گونه و طبقه

شـد. يكـي از اي زنـدگي تنهـا در يـك نسـل خالصـه مـيبينيم از اينكه اميد و آرزوهـ  مي

هاي بارز اين نزديك انديشي كه تا همـين اواخـر معمـول بـود و هنـوز هـم هسـت: نمونه

نوع گلين و چه آنچه بـا مصـالح محكمتـر و جديـدتري ازچه  -هاي مسكوني خود را خانه

  تنها براي يك نسل دوام داشتند! -ساختيم مي

اي، به  شاهان و سركردگان آن دوران نيز، با ساختار فكري قبيلهدانيم  بر اساس آنچه مي

  كردند. سادگي دستور كور كردن يا قتل فرزندان خود را صادر مي
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اهميت دانستن گذشته و آينده الزام نداشتن آنان براي زمان نگاري  ي ديگري از بي نشانه

به تخت سلطنت آغاز بود. دست كم در دوران ساسانيان، تقويم هميشه با جلوس يك شاه 

بشمارند:  گونه رسيد [مثالً مرسوم بود اين شد و با پايان يافتن دوران سلطه او به پايان مي مي

 ماه پنجم از سال ششم سلطنت اردشير

http://www.roznehmagazine.com/MarchApril04/anarooz.html)(  

هاي هندوستان، هنوز هم سال يزدگردي، معيار گذر زمان است؛  جالب اينكه، براي پارسي

  سال نمايي كه احتماالً در مقابله با تقويم نوين اسالمي تدوين يافت.

اشـراف و ي ترين نشان از موانع در سر راه اشاعه دانش، حتـا در ميـان طبقـه شايد مهم

اعي براي هر گونه كتابت بوده است. براي دوران هخامنشي اشـارهآزادگان، نرسيدن به اجم

شد، كه با وجود ايجاد خطي بفرمان داريوش كبير، اغلب آثـار بـاقي مانـده از آن دوران بـه

نوشـتند يـا اند. پارتيان نيـز يـا اصـالً نمـي سبك آشوري/بابِلي و به زبان ايالمي نوشته شده

بردنـد. هاي خود بكـار مـي وناني را براي انتقال فرمانطور كه اشاره شد، خط و زبان ي همان

محـدود بـوده اسـت. مـي دانـيم كـه خطـي كاربرد خط و زبان در دوران ايران ساساني نيز

اند به نام پهلوي. در دانشنامه ويكيپيديا در باره اين سبك نوشتن، چنين آمـده كـه بـا داشته

  شود: اينجا نقل ميطور كامل در  توجه به اهميت آن براي اين بحث، به

هايي است كه براي نوشـتن زبـان كلي از دبيره ي خط پهلوي نام يك دسته"

اند. تمام اين خطها  رفته كار مي (هاي) فارسي ميانه (شامل پهلوي اشكاني) به

اند.  شده ريشه در خط آرامي دارند و مانند آرامي از راست به چپ نوشته مي

 كنند: هاي زير تقسيم مي رشاخههاي پهلوي را معموالً به زي دبيره

 است) اي و گسسته * پهلوي اشكاني (كتيبه 

 * پهلوي ساساني (يا پهلوي زرتشتي) 

 o اي) پهلوي گسسته (يا پهلوي كتيبه 

 o (يا پهلوي كتابي) پهلوي پيوسته 

 * پهلوي زبوري يا مسيحي 

، هـايي بـا هـم دارنـد اي يكسـان و شـباهت ها گرچه اصل و ريشـه  اين دبيره
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طـور كلـي خـط ها ياد شـود...... بـه است كه جداگانه از آن تفاوتشان به حدي

هاي آن نظير پهلـويرود و ابهام بعضي گونه پهلوي خطي پر ابهام به شمار مي

ابهـام بـه ي هاي منفصـل بيشـترين جنبـه است. در گونه كتابي بيشتر از آنِ بقيه

اي  پهلوي ساساني كتيبـه  علت داللت يك نويسه بر چندين واج است؛ مثالً در

متصل  ي كند. در گونه» او«يا مصوت » و» «ر«تواند داللت بر صامت  نويسه مي

گـردد: اتصـال چنـد عالوه بر اين گونه ابهامات مشكل ديگري نيز پديدار مـي 

 شود. حرف به يكديگر باعث شباهت مجموعه حروف به حرفي ديگر مي

وي وجـود دارد وجـودهـاي خـط پهلـ خاصيت ديگري كه در تمـام گونـه

هاست. هزوارش كه به صورت هزوارشن و اوزوارشن و  هزوارش در نوشته

هاي مشابه ديگر هم در زبان فارسي آمده است به ايـن معنـي اسـت صورت

نوشتند ليكن هنگام  اي را به آرامي مي هاي پهلوي گاه كلمه كه در نوشتن متن

و هنگـام قرائـت شـاهنوشـتند خواندنـد. مـثالً ملـك مـي قرائت فارسي مي

هـاي پهلـوي ... براي علت يا دليـل وجـود هـزوارش در نوشـتهخواندند مي

اند. يكي از اين حدسها اين است كـه از آنجـا كـه هاي گوناگوني زده حدس

ها در نوشـتار وارد است بسياري از اين واژه سنت دبيري خاص آراميان بوده

ها هنگام  دانستند اين واژه ان آرامي نمياند اما از آنجا كه اربابان اين دبير شده

 شدند. برخواني از بهر ايشان به فارسي برگردانده مي

خط پهلوي كه خطي پر ابهام بود براي ثبت دقيق اصوات مفيد نبود و حتـي

توانست باعث اشتباه در قرائت شود. از اين رو در زمان ساسـانيان بـراي مي

لـوي كتـابي ابـداع شـد. خـطنوشتن اوستا خط اوسـتايي از روي خـط په

العاده دقيق و بدون ابهام بود و حرفهاي آن منفصل بودند  اوستايي خطي فوق

هاي  (جز چند مورد معدود ليگاتور كه اصلي متأخرتر دارند). در بعضي متن

 شدند. هاي دشوار و دور از ذهن گاه به خط اوستايي نوشته مي پهلوي واژه

ها را بـه خـط هاي پهلوي آن عه و نگرش متنشناسان براي مطال معموالً ايران

نويسـي و گرداننـد. ايـن برگردانيـدن بـه دو صـورت حـرف التيني بـر مـي
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اول مـتن را بـه دبيـره التينـي ي پـذيرد. در مرحلـه آوانويسي صـورت مـي

كنند. بـه خـاطر بعد آن را آوانويسي مي ي كنند و در مرحله نويسي مي حرف

ها هم كار چندان آساني نيسـت. در متن نويسي ابهام خط پهلوي حتي حرف

برخي موارد، خصوصاً آنِ مربوط به خط پهلوي كتابي، گاه بر سـر صـورت

دارد.  شناسـان اخـتالف نظـر وجـود مـي واژه، ميان ايران ي شده يسينو حرف

هاي زيادي دارد. نخست اينكـه در خـط آوانويسي خط پهلوي هم دشواري

اي ندارنــد. دوم اينكــه  ا و ويــژهي جــد هــاي كوتــاه نشــانه پهلــوي مصــوت

توان در نظـر گرفـت. ايـن هاي بلند را گاه به صورت صامت هم مي مصوت

ذكر شده در خط امروزي فارسي هم وجود دارد. (مثالً شاپور  ي صهيدو خص

توان خواند) ديگر آنكه در خـط پهلـوي امـالي تـاريخي و را شاپور هم مي

كلمـات لزومـاً ي ين رو صورت نوشتهشود از ا تاريخي فراوان يافت مي شبه

در زمان كتابت متن نيست صورت ملفوظ آن  "ها

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/(خط پهلوي  

در يكـي اين نقل مفصل از محتواي دانشنامه ويكيپديا بدين سبب آورده شد، تا ابهـامي

نيافتن خـط و نتيجتـاًاز ادعاهاي اصلي اين نوشتار، مبني براهميت ندادن به كتابت و صيقل 

فرهنگ و تمدنِ توده مردم آن زمان، نباشد. تضاد بين گويش و نوشـتار، ي واماندگي توسعه

كم و بيش در تمام دوران تـاريخ مـا، بايـد نقصـي اساسـي شـمرده شـود. زمـاني گـويش

فرمانروايان، مادي، پارسي، پارتي، دري..... عربـي و تركـي، مغـولي بـود. اغلـب درباريـان

تگاني خطيب داشتند كه با خط و زبان آشـوري، ايالمـي، سـرياني، پهلـوي، عربـي وگماش

هاي يـاد شـده در باالخره فارسي آشنا بودند. اگر فرض كنيم كه خط پهلوي، واقعاً دشواري

توانسـتند در اشراف درباري هـم نمـي ي سبب نبوده كه حتا طبقه متن دانشنامه را داشته، بي

باشند (شايد الزم به يادآوري نيست كه خـط كنـوني كـه بـراي دانش آفريني سهمي داشته

دانـيم ها را دارد. مـي  كنيم نيز برخي از همين گونه دشواري نوشتن فارسي از آن استفاده مي

 -در زبان فارسي يكسان -كه ما ناگزيريم، مثالً تا چهار گونه حرف را براي امالي يك صدا

، از كاربرد زير و زِبـر بـراي مشـخص نمـودن اصـواتطور معمول كار ببريم، يا اينكه به به
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  شويم). كنيم و در نتيجه، هنگام تلفظ كلمات ناآشنا، با دشواري روبرو مي دوري مي

علـل منسـوخ ي ويكيپديا، ادوارد براون نيز در بـاره  ي در تأييد اينگونه تعابير دانشنامه

  شدن سريع خط پهلوي پس ازاسالم چنين نوشته است:

رقيان ارتباط خط پهلوي با كيش زردشتي حتي بيشـتر از ارتبـاط خـطبنظر ش"

عربي با آئين اسالم بود. همينكه يكـي از ايرانيـان زردشـتي بـه مـذهب اسـالم

كرد زيرا اين خط نه  طور قطع رها مي پيوست علي القاعده كتاب پهلوي را به مي

ممزوج بـا ابهام است بلكه مخلوط ي تنها پر زحمت و ثقيل و در اعلي درجه و

كفر و زندقه بود. بعالوه تا موقعي كه خط پهلوي وسيله نوشتن و حتي خواندن 

در ميان ايرانيان باستثناء موبدان و دستوران و دبيران از نوادر كماالت محسـوب

شد..... خط پهلوي هيچگونه ارزش ذاتي ندارد جز اينكه در فقه اللغه معمائي  مي

  )10- 17، صص 1ان، تاريخ ادبي ج. (ادوارد برو "است منحصر بفرد

يــك از منــاطق اصــلي هيچ دراصــلي مــردم بايــد فــرض كــرد كــه،  ي تــوده ي در بــاره

 ،شد يهاي پر شمار محلي استفاده م بيش ازامروز، از يكي از لهجهاحتماً نشين كه حتا  آريايي

با غرب،  كه اين رسم، تا برخورد ايرانياناينبلاختراع نشد. جا اي ساده براي هيچيك خط

كمابيش ادامه داشته است. مثالً، در دربار تركان غزنوي، سـلجوقي، عثمـاني، حتـا مغـوالنِ

فرمانروايـان ي اند، كه نه طبقه برده ها حاكم بر هندوستان، ادبياتي (فارسي) را به كار مي قرن

اسـت.شده  ها اعمال مي اند و نه مردمي كه حكومت بر آن طور واقعي بر آن اشراف داشته به

توان تصور كرد كه از زمان تسلط خانواده هخامنشـيان برايـران زمـين تـا پايـان بنابراين مي

حاكم با كتابت سرآشتي داشته است و طبعاً نه مردم عامي امكان  ي دوران ساسانيان، نه طبقه

انـد (در ايـن مـورد ها يا پخش و مبادله افكار خـود را داشـته دسترسي به آموختن از نوشته

  به مشكالت اجتماعي آغاز آموزش امالي فارسي به سبكي نوين، فصل هفتم). ر.ك.

اي بگيـريم؛ الزم پيش ازآن كه تحليل اين بخش از تاريخ را به پايان برده و از آن نتيجـه 

ي آن دو قـوم ديگـر كـه كمـابيش همزمـان بـا است به اختصار، از آثار مكتوب باقي مانده

هاي متقابـل هاي متعدد با يكديگراحتمال اثرگزاري درگيري زيستند و طي ايرانيان باستان مي

بيزانسي بوده است، كـه -اند، نام برده شود. يكي از اين دو قوم يوناني و دومي رومي داشته
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انـد. زيسته به ترتيب از دوران هخامنشيان تا انتهاي دوران ساسانيان در كنار همان منطقه مي

ر مكتوب به جا مانده و امروزه نه تنها اسامي نويسندگان ها تعداد بيشماري آثا از هردوي آن

  ها در دسترس همگان است. ها، بلكه حتي ريزه كاري زندگاني آن و گاه نيز اصل و نسب آن

سـقراط، افالطـون، ارسـطو، اوقليـدوس، فيثـاغورس، آثار نويسـندگاني ماننـد هـومر،

ط...سزار، سيسرون، ويرژيل، و هرودوت، گزنفون، پلوتارك، اَرشميدوس، دموكريتوس، بقرا

انـد ...، هنوز هم بسهولت در دسترس و هنوز براي همگان جالب و خوانـدني بـاقي مانـده

ها بسيار دراز است. برخي از اين آثـار منـابعي شـدند كـه (حتا در زبان اصلي). فهرست آن

تـاريخنخستين انديشمندان مسلمان را بـا پزشـكي، رياضـيات، نجـوم، فلسـفه، ادبيـات و

ها زيربنـاي دوران طاليـي علـوم بشرآنزمان آشنا نمودند: چنانكه خواهيم ديد، آن ي شهياند

اسالمي را تشكيل دادند. در اينجا قصد ما نه پرداختن به محتواي اين آثـار و نـه تعريـف و

تمجيد از نويسندگان آنهاست، بلكه تنها ابـراز شـگفتي از بـاقي مانـدن انبـوهي از ميـراث

نوشتاري از نويسندگان مصري، بـابلي، آشـوري، يونـاني و رومـي از سـويي، و ازفرهنگي 

سوي ديگر، فقدان آثاري از نويسندگان پارسي است. همين نكته، بايد در ذهن هر فردي كه 

  هاي بسياري را مطرح سازد: كند، پرسش تاريخ تمدن را بررسي مي

، با وجود در اختيـار داشـتنهاي آن دوره نخست اينكه چه عاملي باعث شد، كه پارسي

هاي ارزشمند بدسـت ابزار كتابت، اگر نه از درون كشور خود، بلكه مانند ديگر گنج ي همه

هـاي آسـياي صـغير و آمده از رعاياي جديد خود [پاپيروس از مصر، پارچمنـت از يونـاني

و انتقـالحتي كاغذ (از راه بازرگاني) از چين]، از ايـن وسـايل نسـبتاً پايـدار، بـراي ثبـت

هاي خود استفاده نكنند؟ دست كم تا اين لحظه (با وجود اشتياق فراوان)، از كـاربرد دانسته

هـاي . بيشتر آنچه كه باقي مانده، همان اندك حكاكيام افتهياين ابزار نزد پارسيان شواهدي ن

وايي ها، آن هم بـا محتـ ها و بابِلي هايي به سبك آشوري ها و سنگ يا گل نوشته روي صخره

اغلب مختصر و مطالبي شعار گونه اسـت. دوم، چـرا بـاوجود انباشـت ثـروت در خـزاين

پادشاهان، علوم، صناعت و هنر نزد اين قوم، هيچ گاه از آنچه كه از قديم نزد اقوام مغلـوب

طـور كه، چرا يونانيان يا روميان كه به طور محسوس فراتر نرفت؟ ديگر اين آنها رايج بود، به

هايي اقتبـاس اي به دانش هاي خود هيچ اشاره ايع نگاران دقيقي بودند، در نوشتهمعمول، وق



  

  181هايي به سوي تصلب /  بخش سوم: پروتستانتيسم در عصر عتيق؛ گام

   

 

  اند؟ هخامنشي، پارتي، و ساساني، نكرده -شده ازايرانيان

متفـاوت ايـن بينـي  به نظر، پاسخ دو پرسش نخستين را بايد در سبك زندگي، يا جهـان 

هـاي سبب شكوفايي نخستين تمدناقوام پارسي در تقابل با اقوامي كه به گواه تاريخ دانان، 

ها كه رشد و تنوع تمدن را عمالً ادامه دادند، جستجو كرد. احتمـاالً همـان بشر شدند يا آن

  گري دانشي قابل اقتباس ديگران، توليد نكنند! بيني سبب شد كه به جز سياست نظامي جهان

ي مـردم ايـراندر صفحات پيشين، بارها اشاراتي به حاكم بودن فرهنگ كوچگري بر زندگ

آريـايي، تركـان و - ها همواره امواج مختلف اقـوام مهـاجر زمين شد. اين فرهنگ را طي هزاره

آوردند. البته كه فالت ايران و سرزمينهاي اطراف آن در آغاز اين مهاجرت،  با خود مي - مغوالن

هاي زيرين  هها در الي خالي از سكنه و فرهنگ مستقل بومي نبوده است. برخي از آثار مدنيت آن

تپه شهر قديم شوش، در چغازنبيل، تپه سيلك كاشان كنوني، شهر سـوخته و غيـره، هنـوز هـم

ديدني هستند. اما هر موج جديد از اقوام مهاجم هنگامي كـه بـر ايـن اجتمـاع متمـدن تسـلط

از هايي از دانش يا فنĤوري موجود را مفيـد تشـخيص داده، يافتند، اگر چه اينجا و آنجا جنبه مي

شواهد دال بر اين اسـت ي كردند، اما با وجود اندك بودن اطالعات مستقيم، همه آن استفاده مي

  كه فرهنگ مسلط، همواره همان فرهنگ كوچگري و چادر نشيني بوده است.

 ي در طول هزاران سال تاريخ اين سر زمين، هر قوم تازه وارد، گويش يا زبان نا نوشـته 

است. فاصله زماني بين ورود و استقرار آنها تا ايل بعدي آنقـدر آورده خود را نيز باخود مي

اي جديد براي كتابت زبان و معنويت خود داشته باشـند. طوالني نبود كه نياز به يافتن شيوه

توانستند از زبان و خط اقوام مغلوب (هـر چنـد نـاقص) بـراي ها همواره مي هنگام نياز، آن

استفاده كنند. اين است كه هيچ كـدام از سـلطه دادهايروهاي الزم و اندك ثبت  نامه نگاري

گران ايالتي ماد، فارس، پارت، سلجوق، تركمن، تُرك، شاهسون، قشقايي، قاجار، بلوچ، لُـر

ي  انـد. در زنجيـره اي در خور، بجا نگذاشته و ديگران، به زبان و گويش مادري خود، نوشته

دليل خالي نمانده اسـت. ان دوران ساساني بياقوامِ مسلط بر اين سرزمين، جاي زبان حاكم

شناسيم، با خـط پهلـوي عنوان فارسي ميانه مي ها به گويشي كه امروزه آن را به به ظاهر، آن

 "فارسي ميانه"كه آيا اين  توان دانست نوشتند. ولي از اين اندك مدارك باقي مانده، نمي مي

بردنـد؟ طور روزانـه بكـارمي ادي بههمان است كه شاهان و اشراف درباري يا حتي مردم ع
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  ها تنها نويسندگان آنها آشنا بودند. رسد، كه با سبك و سياق تلفظ اين نوشته بعيد بنظر نمي

هاي مختلف، كه هنوز هم در سراسـر ايـران زمـين رواج ها و گويش با توجه به تنوع زبان

ه يا پهلوي مكتوب، تنها يكـيتوانيم با اطمينان بسيار فرض كنيم كه اين فارسي ميان دارند، مي

ها بوده است. مگر نه اينكه زبان دربار صفويان، افشار يا قاجار، نوعي تركي بوده،  از آن گويش

ايـن شـاهان و درباريـان سـبكي از فارسـي كتـابي ي هاي همه در حالي كه زبان كتابت منشي

كـه بسـياري از قوائـد ايـندانيم،  طور كه پيشتر اشاره شد، مي كنوني ما بوده است؟ البته همان

زبان رسمي/ كتابي، حتي فارس زبانان (عاميانه سخنگو)، در واقع تا همـين اواخـر هـيچ گـاه

اغلب نارساي كاربرد زبان موجود ما  ي وهيمورد بحث اين بخش، ش ي مكتوب نشده بود. نكته

از دوران پـرنيست، بلكه اصرار بر اين است كه فرهنگ (زبان و انديشه) ايالتي، از همـان آغـ

  طور گسترده در ايران زمين استمرار داشته است. شكوه شاهنشاهي تا اندكي پيش از امروز، به

و  هـا  تنها فرهنگ اطاعت از خان ايل برقـرار بـوده اسـت. جنـگ ،دراين نظام حكومتي

اند، بيشترشـان شـروعي ما را ساخته ي وستهيهايي كه تاريخ نه چندان پ ها و سلسله حكومت

اند. برنده شدن يك ايل نه تنهـا بـه كنـار گذاشـته شـدن ها داشته ن يكي از همين ايلدر ميا

فرهنگي  قبلي مي ليا كامل انجاميده، بلكه گاه با نابودي يا دست كم تنزل در اساس تسلسل

خودي (حتااگر در  هاي مردم معمولي نيز همراه بوده است. ايل برنده، مملكت را تنها با آدم

يا دستكم گروهـي از مـردم جامعـه، ي نه همه ،م مدتي ايراني بوده است)مواردي وزيراعظ

كرده است. سيري در اين تاريخ ناقص نوشته شده، تكرار اين رونـد را بـه خـوبي اداره مي

پوشـي، هـر پـرده هاي خـود، بـي دهد. بيخود نيست كه ناصرالدين شاه در سفرنامه نشان مي

خوانده است. بـراي او، ايين، همه را نوكران خود ميزيردستان خود را يكسان، از وزير به پ

نتيجـه ايـن شـده كـه مانند ديگر حكمرانان پيشين، نظر ديگران هيچ ارزشي نداشته اسـت. 

اي، گـاه متنـاقض از فرهنـگ ايليـاتي خـوار آميـزه ي فرهنگـي، ميـراث ي ما از جنبه جامعه

  هاي گوناگون باقي مانده است. دوره

هـاي غربـي، زم بـه يـادآوري اسـت، كـه پـيش از ورود فنـĤوريدر ادامه اين بخش، ال

طوايـف دامـدار -مـيالدي  1800در حدود سـال -هاي كشاورزي جديد بخصوص فنĤوري

 .http://www( انـد  داده كوچگر هنـوز بـيش از نيمـي از جمعيـت ايرانيـان را تشـكيل مـي
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iranchamber.com/history/articles/siege_of_herat01.php .(نيز اينكـه، تـا همـين اواخـر

سـال 10م)، بيش از يك چهارم جمعيت ايران هنوز كوچگر بوده. و حتي تا حدود  1920(

پيش نيز، حدود ده درصد جمعيت ما از اين گونه هموطنـان تشـكيل شـده بودنـد. آشـكار

ابـزاري داشـته اقتصـادي/ -ه اين سبك زندگي، زماني داليل بسيار خوب جغرافيايياست ك

  است.

هاي دور نيـز هميشـه نيمـه پرآب ميان رودان، فالت ايران در گذشته ي برخالف منطقه

خشك بوده و كشاورزي منظم و سكونت انسان با ابزارهايي با قدمت هزاران ساله، تنهـا در

ه امكـان داشـته اسـت. بنـابراين جمعيـت سـاكن در ايـنهايي از كل مساحت منطقـ  بخش

طبعـاً هميشـه بسـيار كـم و ميـزان -هـاهـا و كوهسـتان در ميان بيابان -هاي پراكنده واحه

  ارتباطات و امكان رد و بدل نمودن اطالعات بين اهالي اين مناطق دشوار بوده است.

  
 ل پيرايش سبيل مبارك ناصر الدين شاه قاجاردر حا "نوكران "، آرايشگر خارجي و تعدادي از10- 3تصوير 

نموده است. در نتيجه،  همين جنبه، ورود اقوام كوچگر به فالت ايران راهميشه آسان مي

ازهزاره دومِ قبل از ميالد، اقوام گله پرور و كوچگري كـه در منـاطق شـمال شـرقي فـالت

تحرك اسـب شـده بودنـد، ايران موفق به رام كردن و سر انجام استفاده از قدرت باربري و

هـا دانيم، كه اين گونه يورش شدند. از تاريخ ايران مي گروه گروه، به اين سر زمين روانه مي

، "آنهـا  ي ممالـك محروسـه"ها، حتي تا دوران قاجار، در منـاطق شـمال شـرقي و پيامد آن
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  يافته است. كمابيش ادامه مي

هنـگ كـوچگري و رسـوب آن درشود كه تأثير فر از شواهد موجود چنين برداشت مي

گمان اين هر دو قـوم رفتار ما، با ورود اقوام آريايي ماد و پارس به فالت ايران آغاز شد. بي

اند. اما همانگونه كه پيشتر گفتـه شـد، آريايي، هنرهاي بسياري در ذات فرهنگي خود داشته

هـا نگ وارداتي آننه موقعيت جغرافيايي، نه ديگر امكانات موجود در وطن جديد و نه فره

  ماهيت سكني جويي نداشته است.

هـا سـال، ها احتمـاالً ده  مهاجران به فالت ايران، آن ي پس از ورود دو قوم اولين اين گونه

مانند تا همين اواخر طوايف لُـر، - ها و مناطق كوهستاني غرب و شرق فالت ايران ميان دشت

اند. در آندوران، شايد ساليان درازي  پرداخته به ييالق و قشالق مي - قشقايي و بويراحمد و ... 

تهـاجم تحرك به حدي برسد تا توان و جسارت ادامه طول كشيد تا جمعيت اين مهاجران پر

هاي ثروتمند، اقوام از دير بـاز سـاكن در دشـتهاي وسـيع و حاصـلخيز بـين به سوي همسايه

له زماني و نه بعدها، پـس از اسـقرارها مسلماً نه در اين فاص النهرين را در خود بيابند. ولي آن

حاكميت خود، فرصت يا تمايلي يافتند تا غرور خود را كنار گذاشته و منـافع فرهنگـي اقـوام

  هايي ازماهيت آنرا نزد خود بومي سازند. مغلوب را دريابند يا دست كم جنبه

ها، اگر در طول سال در مناطق دوردست مشـغول جنـگ نبودنـد، هرسـال ميـان پارس

(با امكانات نزمان،  در حال كوچ بودند همواره -شوش، پارسه و اكباتان -سه پايتختثلث م

ها در گسـترش و ابقـاي شـكوه . بهرحال، براي بيش از دو قرن، آنهفته ها يا حتي ماه ها)

هـا آن روزها، عمالً كـامالً موفـق بودنـد. شـهرت آن ي سلطنت خود در جهان شناخته شده

طور كه گفته شد، بعيد اسـت كـه ايـن كـوچگران با اين حال، همان هنوز هم زبانزد است.

يافتند، تا براي گويش  گاه فرصت مي اصيل، چه پياده نظام و چه اشراف سوار بر اسب، هيچ

بعيد است كه  -تر كمي پيشرفته -خود، الفبا و خط مناسبي را اختراع كنند. يا در مثالي ديگر

يـا روش (http:/ualr.edu/lasmoller/pi.html)) 14/3نياكان آن روزگـار مـا، بـه عـدد پـي (     

اي نشان داده باشند، يا نياز  عالقه (http:/www.jstor.org/pss/3026878)محاسبات با لگاريتم 

بودنـد راها پيش از هخامنشيان به تقريب آن رسيده  ها و بابِليها، قرن كاربرد آنچه كه مصري
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راه، عالوه بر نياز بروز شهامت و اهميت حفظ نظـمحس كرده باشند. براي مردمي هميشه در 

ها، به حافظه سپردن تنها تعدادي بيـت شـعر و داسـتان كـامالً حركتي و توان مبارزه در جنگ

شند. نيز به نظـريكبا آنها ميزان دانش و روشنگري خود را به رخ يكديگر  تا كافي بوده است

در منطقه  زهايدر طول زمان از راه جنگ وستهايي كه  رسد، كه سركردگان اقوام پارسي، آن مي

يافتند، هيچ نيـازي بـراي يـافتن راه و دريافت آسان خراج ساالنه به ثروتهاي كالني دست مي

هـاي كشـاورزي و صـنايع روش ي هـاي پـر زحمـت توليـد ارزش افـزوده يـا توسـعه چاره

آسـياي ميانـه، بسـيارهـاي ها، احتماالً بـه سـبك نياكانشـان، دراسـتپ ديدند. هر نسل آن نمي

انـد و كرده ي باري بهر جهت، يا روز به روز، گذران زندگي مي خوشگذران و بر اساس فلسفه

  ها آشنا، بوده است. روندي، براي آن ي ها نگهداري و ادامه تنها دغدغه آن

 ي ها، در جهان پيشرفته كنوني، با اينكه ميان راه و رسم ديـرين خـود و همـه ما امروزي

ايـم، همزمـان، نـه لزومـاً بـر آيد هاج و واج مانـده  هر روز از غرب به سوي ما مي آنچه كه

هاي بسياري از آنچه كـه از قـديم بمـا رسـيده اسـت، اساس دليل و برهان، نسبت به جنبه

ي نياكاني كه ايـن عـادات را برايمـان بـه مغروريم. خود را تناسخ يافته، يا به تكامل رسيده

  يم.پندار ارث گذاشتند، مي

اي آنچنـان زيبـا از در مثالي ديگر، طبق عادت، بـا گزينشـي از ادبيـات گذشـته، جلـوه

سازيم تا دست كم بتوانيم بخش بزرگي از عقب ماندگي واقعي  هاي شاعران خود مي انديشه

كنوني را جبران كنيم. اما حتي در برگزيدن اين گونه آثار نيز، براي اذهاني كه پرسشگري را 

كنـيم! مـتن گرايي را رعايت نمي هاي واقع جنبه ي شود كه همه دي آشكار ميآموخته، به زو

نامه حـافظ، يكـي اي است از زندگي آزاد، ظاهراً خالصه ي زير به نقل از ويكيپديا، دانشنامه

  از بزرگترين مشاهير ادب فارسي:

تواند  از زندگي حافظ اطالع چنداني در دست نيست، و در اشعار او كه مي"

منبع موثّـق زنـدگي او باشـد اشـارات انـدكي از زنـدگي شخصـي ويگانه 

آيـد بيشـتر دست مي ها به شود. آنچه از فحواي تذكره خصوصي او يافت مي

هايي است كه از اين شخصيت در ذهن عوام ساخته و پرداختـه شـده افسانه
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است. با اين همه آنچه با تكيه به اشارات ديوان او و برخي منابع معتبر قابل 

اي از نظر مالي در حد متوسـط جامعـه يان است آن است كه او در خانوادهب

زمان خويش متولد شده. (با اين حساب كه كسب علم و دانش در آن زمـان

هاي مرفه و بعضاً متوسـط جامعـه بـوده اسـت) در اصوالً مربوط به خانواده

حـافظنوجواني قرآن را با چهارده روايت آن از بر كرده و از همـين رو بـه

ه.ق) بـه 758ملقب گشته. در دوران امارت شـاه شـيخ ابواسـحاق (متـوفي

اي بـا دربار راه پيدا كرده و احتماالً شغل ديواني پيشه كرده است. (در قطعـه 

 "خسروا، دادگرا، شيردال، بحركفا / اي جالل تو به انواع هنر ارزانـي "مطلع 

خطاب قرار داده و در  شاه جالل الدين مسعود برادر بزرگ شاه ابواسحاق را

كند كه سه سال در دربار مشغول است.  صورت ضمني قيد مي همان قطعه به

حاكم شيراز بـوده اسـت و از 743شاه مسعود تنها كمتر از يكسال، در سنه 

 توان دريافت كه حافظ از اوان جواني در دربار شاغل بوده) رو مي اين

ظفــر شــامل شــاه شــيخ عــالوه بــر شــاه ابواســحاق در دربــار شــاهان آل م

مبارزالدين، شاه شجاع، شاه منصور و شاه يحيي نيز راه داشته. شاعري پيشه 

 نياصلي او نبوده و امرار معاش او از طريق شغلي ديگر (احتماالً ديواني) تأم

به نقل از: از كوچـهدر آنجا،  http://fa.wikipedia.org/wiki /حافظ( "شده مي

  .رندان، دكتر زرين كوب)

با وجود اصـرار -انگليسي زبان همين سايت، حافظ ي سندهيبه قول يك پژوهشگر و نو

اندام، كسي كه پس از مرگ حافظ اقدام به گـردآوري يكي از دوستارانش، به نام محمد گل

و بهانـه او بـرتمـايلي بـه نگـارش اشـعارش نداشـته "او  -غزليات اين شاعر بزرگ كرد

خوبي از امكان تكفير مـردم يـا حكومـت . (ظاهراً حافظ، كه به"ناراستي روزگار بوده است

خوانده اسـت)! بنـابراين، آگاه بوده، اشعارش را تنها در محفل دوستان قابل اعتماد خود مي

انـدام شناس نادر آن روزگار، محمـد گـل اشعاري را كه اكنون از حافظ داريم، مديون سخن

اي پس از خـود نيـز بـاور هستيم كه قدر شعر اين شاعر بزرگ را شناخت و به وجود آينده
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هاي احتمـالي ها يا دانسته هاي حافظ نيز، مانند بسياري ديگر از نوشته داشت؛ وگرنه سروده

ماند تا شايد پس از سالياني تبديل به  قوم ما، تنها كم و بيش در ذهن برخي از مردم باقي مي

بدانيم كه آيـا در طـول تـاريخ مـا، شـاعران يـا ميتوان يود! بدين ترتيب، اكنون نمافسانه ش

اند كه از بيم تكفير مـردم انديشمندان ديگري همانند حافظ يا حتي تواناتر از حافظ نيز بوده

(يا حكومت) به گناه دگر انديشي و نااميـد از درك شـدن، از خـود نوشـته ياشـعري بـاقي

وجود داشتند، احتماالً دوستداراني مانند محمد گل انـدام نداشـتند تـانگذاشته باشند و اگر 

آن آثار را تقبل كنند. اما گذشـته از ايـن ي هايي از، يا حتي همه زحمت ثبت و حفظ بخش

توان اين خرده را بر خود او نيز گرفـت ديده، بدبختانه، مي كه حافظ ناراستي روزگار را مي

هاي خود، شاه يا  روايت، نبوغ شاعرانه و ديگر توانايي 14با  كه با وجود از بر دانستن قرآن

ناميده؛ حال آنكه اغلـب شـاهان مي» بحركف«، »شيردل«، »دادگر«شاهان همروزگار خود را 

ميـان -مـا  ي همانند همه -توان ديد كه حتا حافظ نيز اند. بنابراين مي ما نماد بيدادگري بوده

بوده است! امروز نيز نسل مـا، ميـان "سرگردان"ش خرد و دانش و نياز به حفظ جان خوي

و ذهنيت گرايي سنتي،  -هاست كه الزمه رسيدن به انواع فناوري -برگزيدن واقعييت گرايي

  سر گردان مانده است! گونه نيا

باز گرديم به راه و روش اسكان يافتگان: همان گونه كه در آغاز ايـن كتـاب آمـد، طـي

ي، كه بعدها به رشـد فزاينـده جمعيـت انجاميـد، از ميـانهاي پس از كشف كشاورز هزاره

بـر -و رود نيـل اسـكان يافتنـد رودان انيمردماني كه زماني در مناطق پر آب و حاصلخيز م

هاي خاص زندگي هميشـه در ها و الزام خالف مردمان كوچگر كه خود به خود، محروميت

انه، فرصت و فراغتي يافتند تـا ازاي بدون نياز به كارهاي بدني روز عده -حركت را داشتند

هـا انـدك انـدك بـه ذاتي خود را شـكوفا كننـد. آن يطريق پرسش يا پژوهش، استعدادها

هاي خود و جمع افزودند. اما اين تقسيم كـار و وظـايف اجتمـاعي بـا پديـد تكميل دانسته

  !يدار آمدن يك آفت بزرگ همراه بود: برده داري، يا شبه برده

ها هر فرد به  ميوه ياب، نيازي به نگهداري برده نداشتند. در ميان آن مردمان شكارچي و

شـد. آورد و هر فرد اضافي، رقيبي ناخواسـته شـمرده مـي اندازه نياز روز خود غذا گرد مي
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نيازي از برده، اقتضاي اقتصاد اقوام گله دار و كوچگر نيز بوده است. امـا در تقريباً همين بي

گونـه كـه در صـفحات كان يافتن برخـي از اجتماعـات، همـانپي انقالب كشاورزي و اس

نخست اين نوشتار، در مورد كشف قاره امريكا و نياز مهاجران بـه بردگـان سـياه يـا حتـي

داري با صرفه اقتصادي بسياري همراه بود. با توليد اضافي، زماني فرا رسـيد سفيد آمد، برده

هاي جديد پديد آمدنـد. توليـد، چـه در پيشهامكان پذير شد. آن گاه انواع » شهر نشيني«كه 

مزارع بزرگ و چه در شهرها، به كار كارگر ارزان قيمت نياز داشت. بـه كـارگري، كـه الزم

هـاي نبود به او امكاناتي بيش از حداقل غذا و جاي خواب داده شـود. زمـاني همـه تمـدن

گران بسـيار سـاده بـود.كردند. بدست آوردن ايـن كـار اسكان يافته از اين منبع استفاده مي

جنگ بهترين راه براي يافتن بردگان تازه بود. وقتي منطقه يا شـهري بـه اشـغال فـاتحي در

آمد، طبيعي بود كه مردم بالقوه كارآمد مغلوب را براي بيگاري اسير كرده، با خود ببرنـد مي

اه عبـاس پـس ازدانيم كه ش و ديگران را از دم تيغ بگذرانند. در موردي از موارد بسيار، مي

لشكر كشي به قفقاز و كشتار عظيم مردمان آنجا، گروهي از صنعت گران ارامنـه را نيـز بـه

  پايتخت جديد خود كوچ اجباري داد.

در اينجا هدف، به هيچ روي توجيه منافع نظـام شـوم بـرده داري نيسـت. بلكـه يـافتن

از عقالنيـت اجتمـاعي در به بهره وري ژهيو عواملي است كه به پيشرفت علوم و فنون و به

جوامع اسكان يافته انجاميد (البته اگر رسيدن به دانش كنوني را پيشرفت بدانيم). آنچه مهـم

اي كه بر اسـاس آمـار، در ميـان است نتايج حاصل از خردورزي است؛ يعني توانايي بالقوه

همواره بـه يـكافراد خانواده انسان هوشمند (هومو ساپينس)، از هر نژادي، در هنگام تولد 

 ي ي تقسيم كار، از توان نوآفريني بالقوه ميزان توزيع شده و موجود بوده است. در اين شيوه

داري انحرافـي از كـاربرد شـده و بـرده استفاده در خور نمـي  -متاسفانه برده شده -گروهي

يا حتـي رعيـت داري پايـه اساسـي يدار عقالنيت واقعي بوده است. در اجتماعاتي كه برده

نا محـدود يها كردند تا نيازهاي اندك خود وخواسته قتصاد آن بود، مردماني بسيار كار ميا

توانستند بـا نمايند. اعضاي گروه اخير با داشتن چند برده مي نيفرادستان كم شماري را تأم

  آسودگي بخورند، بازي و تفريح كنند، جشن بگيرند.
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همه توانگران، با وجود داشـتن بـرده، دراين گونه اجتماعات، افالطون و همانندان او و

هـا تنهـا خوابيدنـد. تفـريح و بـازي آن خوردند يـا نمـي لزوماً آسوده خيال نبودند. تنها نمي

ها، يا بـه تـن محدود به شكار يا بازي چوگان نبوده است. لذت را تنها در شركت در جشن

دانـيم كـه از امتيـاز مانده ميديدند. از آثاري كه از آنان به جا  هاي زربافت نمي داشتن لباس

هايي  برده داشتن يا كارِ بدني نكردن، استفاده كرده و براي مثال، در پي درك و دريافت جنبه

 "پـي "عـدد ي از رفتار و اخالق آدمي، نظام اجتماعي يا حكومتي، افزايش دقت در محاسبه

زيـر سـؤال بـردن آمدند. در واقع، دغدغه اصـلي آنـان، يا نظام حركت اجرام آسماني برمي

وضعيت موجود و احتماالً دگرگوني قوانين كهنه بوده اسـت. گروهـي ديگـر، بـاز هـم بـا

هاي طبيعت رسيده، در پي يافتن راه بـراي تشـريح و مندي نگري، به باور وجود قانون ژرف

سـرايي يـا اي ديگر، با پيروي از اشتياقي دروني، به داستان هاي خود بودند. عده تحليل يافته

اي ديگر از موشكافي و نكته سـنجي در مـورد رفتارهـاي نمايشنامه نويسي، كه خود، گونه

زندگي  ياجتماعي انسانها بود روي آوردند. در ميان آنان افرادي بودند كه نگارش رخدادها

هـا نخسـتين دادنـد. از ميـان آن و سايه درختان ترجيح مـي  بارهايرا، به آسودن در كنار جو

ر برخاستند. افرادي ديگر، باز هـم بـه دنبـال اشـتياق درونـي، بـه نقاشـي،نگاران بش تاريخ

شود، روي  سازي، معماري، تنظيم نواهاي موسيقي يا خلق آنچه اكنون هنر ناميده مي مجسمه

هايي از افراد بشر بودنـد كـه آداب و رسـوم يـا فرهنگـي ها گونه آوردند. خالصه اينكه، آن

توان تصور كرد كه هر كـدام از كردند. مي را دنبال ميخالف راه و روش معمول كوچگران 

تا دريابند  بودند ييافتند، در آنجا نيز در پي آن م ها، اگر پس از مرگ به بهشت هم راه مي آن

هايي كه داراست، چگونه آفريده و سامان دهي شده است!  كه آن باغ بزرگ، با آنهمه نعمت

شـد! آفرين مي هاي قابل تعمق و پرسش يزاز پديدهاحتماالً براي آنان وجود حوريان بهشتي ن

  گونه بوده است. افالطون يك نمونه از اين

هاي مصر و ساكنان ميـان رودان، هـزاران داري روشي بوده كه حكومت درهرحال، برده

هاي سـاكن در كرانـه هاي آرامي/ فنيقي، يوناني و بعدها، رومي بردند و تمدن كار مي سال به

گرداندند. با توجـه بـه شـرايط با همين روش، بخشي از اقتصاد خود را مي درياي مديترانه
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د آوردنـد.يبسياري را بر بنياد برده داري و تجارت پد يها دولت/ شهرها اقليمي، اين گروه

ان را اختـراعآسـ الفبـايي يها ها احتماالً بنا بر نيازهاي بازرگاني خود نخستين نوشته فنيقي

توسط اقوام سامي و يوناني/ رومي به كمال رسيد و سر انجام نـزدكردند. روشي كه بعدها 

صورت مثالً عربي، عبري، يوناني يا التين درآمد. به يقين  هريك از آنها چنان ساده شد تا به

ها برده داري بـوده يـا نـه. امـا در ميـان دانيم كه آيا بخشي از تقسيم كار در ميان فنيقي نمي

طور كه آمد، جامعه به دو گروه كامالً مجـزا تقسـيم ها، همان رومييونانيان و بعدها در ميان 

را  -توليدي -اجتماعات هر دو قوم، كارهاي اصلي بدني  شده بود: شهروندان و بردگان. در

  .نشستند يدادند اما همان گونه كه گفته شد، اقليت مرفه نيز، چندان بيكار نم ها انجام مي برده

تيبِر پديد آمد، به امپراتوري وسـيعي مبـدل ي كناره رودخانه در مورد روم، آنچه نخست در

هاي مديترانه و بيشتر منـاطق شـمالي اروپـا تـا كرانه ي هاي طوالني، همه شد كه براي سده

دسـت ها نيز مانند نياكان ما براي به گرفت. رومي هاي جنوبي جزيره بريتانيا را در بر مي نيمه

اي ازاشـراف آنـان. عـده ي در جنگ بودند، اما نه همه آوردن و حفظ اين امپراتوري مرتب

فايـده اسـت اگـر ماندند تا به فرهنگ زايي ماندگار نيـز بپردازنـد. بـي همچنان در وطن مي

دراينجا به كليات نظم اجتماعي روم يا به برخي از انديشمندان برخاسته از اين دولت شـهر

از آن همه، براي مبحث ما همين بس كه  هاي بعدي پرداخته شود. اشراف ساالريا امپراتوري

هاي رايج اروپايي و حتا در زبان علمي مـا ايرانيـان امروز زبان رومي (التين) در بيشتر زبان

تـر، الفبـاي هاي رايج اروپايي است؛ امـا از همـه مهـم نيز نفوذ كرده است. التين، پايه زبان

هـاي اروپـايي، كـه انـدك ا در زبانتدريج ساده و كامل شده آن است. خط التيني، نه تنه به

اندك در سراسر كره زمين ريشه دوانيده است. به همين گونه، قوانين مدني و نظـام ديرينـه

هاي قوانين اجتماعي و حكومتي امروز اروپـا و حكومتي رايج در آن امپراتوري بود كه پايه

يخ و ادبيـاتتمامي متصرفات پيشـين آنـان را تشـكيل داد. شـايد بـا همـين اهميـت، تـار

هـا هاي دبيرستاني و دانشگاهي آن كشـورها شـد. ايـن يوناني/رومي است كه وارد آموزش

كنند (براي آشنايي بيشتر با اندكي از آثـار همه، تكامل و ماندگاري تمدن بشر را تضمين مي

  توان به سايت زير مراجعه كرد. هنوز باقي مانده از مردمان اين كشور مي

http://www.wtps.org/wths/imc/teacher_assignment/english/scarpaci%20rome.htm  
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  محدوده حكمراني امپراتوري روم نيتر ، بزرگ11- 3تصوير 

ندي گروه حاكم) همـراه بـاعظمت اما، سر انجام عوامل دروني (از جمله آزم ي با همه

عوامل بيروني (از جمله هجوم بيگانگان نيمه وحشي)، سـبب فـرو پاشـي روم شـد. نظـام

هاي جمعي، يعني حـذف سـناي حكـومتي گيري حكومتي آنجا، با كنار نهادن روش تصميم

شهروندان مرفه و نجبا، تغييراتي را آغاز كرد كه سرانجام آن، برقـراري ديكتـاتوري فـردي

اين روند كه با ظهور و پذيرفته شدن تدريجي آيين مسيح در روم مصادف شد، نه تنها  بود.

زيردسـت و يهـا  به افزايش نارضايتي شهروندان معمولي، بلكه به افزايش فشار بـر گـروه

بردگان نيز انجاميد و اين خود، به گرايش روزافزون محرومان جامعه به سوي ديـن جديـد

  داد. هاي انساني را نويد مي يآنان، آزاد دامن زد؛ ديني كه به باور

همزمان با اين تحوالت داخلي، در مناطق شمالي اروپـا، كـم و بـيش خـارج از حـوزه

آغاز شد كـه -آريايي و اسالو  -اقتدار مستقيم حكومت روم، تحركات اقوام كوچگر بدوي

هاي اين اقوام بربر  تا درون امپراتوري نيز نفوذ و گسترش يافت. در طي يكي دو قرن، دسته

پس از اشغال فرانسه و اسپانيا، به شمال افريقا  -درياي سياه تا آسياي صغير -از شمال شرق

رسيدند. گروهي بسيار ستيزه جو از آنان براي بيش از يك قرن در آنجا مستقر و سر انجـام

م را (بـاموفق به اشغال موقت شهر روم و غارت آن شدند. اين تحوالت آن امپراتوري عظي
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از    ميليون سكنه) دوپاره كرد: روم شرقي و روم غربي. 60بيش

بخش شرقي آن بـه نـام امپراتـوري بيـزانس، بـا مركزيـت شـهر قسـطنطنيه (اسـتانبول

هـاي گونـاگون، امروزي)، در تـاريخ ثبـت شـده اسـت. دامنـه حكـومتي بيـزانس در دوره

رانه، مصـر و شـبه جزيـره يونـانهايي از آسياي صغير، مناطق شرق مديت دربرگيرنده بخش

انـواع اقـوام بربـر ژرمنـي، ساسـانيان، -بوده است. اما اين كشور، با وجود دشمنان متعـدد 

در شـمال، -اعراب مسلمان، تركان سلجوقي و نيز مسيحيان با ديدگاه كاتوليكي روم غربـي 

ي مسـيحيانميالدي، مركزي پايدار برا 1453شرق و غرب خود، بيش از يك هزاره تا سال 

محافظه كار كليساي ارتودوكس بـاقي مانـد. سـر انجـام، بـه سـبب پديـد آمـدن و تـداوم

هاي ديكتاتوري، همراه با تعصبات شديد مذهبي، ديگر هيچ گاه پويـايي و شـكوه حكومت

روم قديم را نيافت و هيچ گونه دانش، هنر يـا ادبيـاتي جاودانـه را بـراي پيشـبرد بشـريت

  عرضه نكرد.

هـاي پيـاپي بردگـان مسـيحي شـده ي امپراتوري روم اما، كه مدتها با شورشبخش غرب

هاي مهاجم شمال اروپـا در آمـد و جايگـاه خـود را رو بود، سر انجام به اشغال ژرمن روبه

عنوان يك واحد سياسي زاينده از دست داد. شبه جزيره ايتاليا انـدك انـدك ماننـد ديگـر به

خـان يــا اســقف نشـين متعــدد تقســيم و تــا دوران هــاي منـاطق شــمالي اروپــا بـه ايالــت

ها و اقتـدار سلسـله مراتـب كليسـاي كاتوليـك اداره پروتستانتيسم، تحت نظر معنوي پاپ

  شد. مي



  

  193بخش چهارم: پروتستانتيسم اسالمي / 

   

 

  

  بخش چهارم

  پروتستانتيسم اسالمي؛

  رستاخيز دوران طاليي علوم و پايان آن

 



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 194

 

 

 

 



  

  195بخش چهارم: پروتستانتيسم اسالمي / 

   

 

  

ايـن معضـلهاي امروزين ما در خود شناسي تاريخي همواره بـا ... تالش"

مهمـي از گذشـته مـا يهـا و سـندها هـا و شخصـيت روبروست كه گوشـه 

. آينه تاريخ ما، بـه سـبب ايـناست ن شدهامعروض چپاول زمان و زمامدار

هاي عمدي و سهوي، خدشه فراوان ديده و گاه ما را از ديدن چهره  گسست

تمام نماي خود محروم گذاشـته اسـت. اگـر ايـن قـول فالسـفه معاصـر را

تـوان هاي اوست، آن گاه مـي  يريم كه سرشت هر انسان در گروي خاطرهبپذ

هاي قومي آنان اسـت گفت كه هويت جوامع نيز، تا حد زيادي، تابع خاطره

ــاره  ــورت، چ ــن ص ــت و و در اي ــه گسس ــت ك ــتنتاج نيس ــن اس ــز اي اي ج

عبـاس( ."قومي مـا سـايه انداختـه اسـت...     هاي فراواني بر خاطره دوپارگي

  .)35، ص 1384و تجدد ستيزي در ايران، نشر اختران  ميالني، تجدد

ها گوياي دريافت كنوني يك پژوهشگر ايراني است. اما ارتبـاط چنـداني بـه اين جمله

رفتارهاي روزانه بقيه ما ايرانيان را در گذرزمان نـدارد. ژهيو چگونگي تبديل آن به باور و به

به چنين دريافتي از خود نرسيده بودند. ها  مسلم است كه هيچ يك از نياكان ما در طي نسل

هـا يافتند)، اطالعاتي درست از گذشته يافتند (كه نمي حتا اگر هم نياز درون نگري را در مي

ي تمام نماي خود را ببينند (مـثالً ر. ك. بـه مبحـث در اختيار نداشتند تا در آن آيينه، چهره

 ييهـا  هـا و نيـز نـام گر اسكندر نامـه اسكندر در شاهنامه فردوسي، اسكندر نامه نظامي و دي
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 .)!كنـيم  مانند اسكندر، چنگيز، تيمور و ... كه با افتخار زياد براي فرزندان خود، انتخاب مـي 

كه ميالني و ديگر بوده كه در اين كتاب بارها اشاره شده است، بر اثر برخورد با غرب  چنان

از تـاريخ خـود "واقـع نمـا" يا نـه ييانديشمندان جديد را به تالش براي دوباره سـاختن آ 

هايي بسيار تشكيل شده باشد؛ اما در ايـن راه بـا واداشته است، هر چند كه اين آيينه از تكه

نيـاز از هاي عمدي يا سهوي، بي انواع تناقضات رو برو هستيم: از جمله اينكه: اين گسست

نـده از معبـدي اسـت، باقي ما1-4اسكندر، اعراب يا مغوالن، هنوز هم ادامه دارند. تصوير 

گويـا و مشـتي از خـروار يا نمونـه  -احتماالً زماني پر عظمت -(شايد) از دوران اشكانيان

  ها. است از برخورد ما با گذشته

هـاي ناخوشـايند، برخاسـته از نـاخود آگـاه پوشـي از گذشـته برخي از اسـباب چشـم

، امـاوستهيپ هم به "چهل تكه"پژوهشگران ملي گراي ماست كه تاريخ گذشته ما را به شكل 

هاي تاريخي هماهنگي ندارند  هاي آن با واقعييت اند. گاه تكه ناسازگار و ناهمگون در آورده

توان شكل واقعي خود را در آن ديد.  است كج و معوج كه نمي يا نهييميالني، آ ي و به گفته

نـا مطلـوب راهـاي كه برايمان مطلوب است و بخش مينيب يدر نتيجه، اغلب تنها آنچه را م

بينيم. ما را در دوران كودكي (با حذف همه آنچه از ديدگاه بزرگساالن نـامطلوب اصالً نمي

هـا، كـوروش  ي فتهي: شـ باشيمشيفته فرهنگ گذشته خود طوري پرورش ميدند كه  است)، 

طـور كـه در محـدوده Ĥنهمـ هـا و ...؛ ها، حـافظ  ها، سعدي ها، مولوي ها، فردوسي داريوش

هـاي وارداتـي را كـه حاصـل كنند تا دانش وه يافته بودند، سپس ما را وادار ميفكرشان جل

روزافـزون نـوين خـود، يازهايهاست بياموزيم و با آن هردو آموخته و ن عيني گرايي غربي

  همزمان زندگي كنيم!

ما، نداشتن معادلي نزد عـوام در زبـان فارسـي رايـج يها يي آشكار از كاست يك نشانه

 اروپايي است. objectiveبراي واژه 

)، براي برگردان اين 1358 مييفارسي ح -فرهنگ انگليسي( يفارس -فرهنگ انگليسي در

واژگـان زيـر را -هاي اروپـايي برگرفتـه از زبـان كهـن التـين مشترك در همه زبان -واژه 

بيروني، خارجي، داراي وجود خارجي، معقول در خارج، واقعي، مفعولي، حالت "يابيم:  مي
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ي فرهنگ معاصر هزاره، اين واژه چنين معنـا شـده اسـت: و در لغتنامه "عولي، شيئي، ...مف

طرف، عادل، عيني، واقعي، خارج از ذهن، داراي  طرفانه، عادالنه برونگرايانه، بي منصفانه، بي

هـا معنـاي لغـت اصـلي را از اين معـادل  كي چيكه ه رسد يوجود خارجي ... اما، به نظر م

عناي مورد نظر، روش نگريستن به هر جسم يا به هـر پديـده، بـدون دخالـترساند. م نمي

دادن تمايالت ذاتي نگاه كننده است. شايد واژگان عيني گرايي، واقع گرايي و اصل گرايـي

باشد (جالب اينكه در همان فرهنـگ، واژه مقابـل آن objectivityبهترين واژه تركيبي براي 

subjective ذهني، معقول در ذهـن، فـاعلي، بـاطني"اند:  ين برگرداندهرا نيز به فارسي چن" ،

ها، در زبان فارسي و در فرهنگ رايـج مردمـي مـا هر حال، باز هم هيچ يك از اين معادل به

هاي نـوين بـه دانشـگاه پـا به يكسان گويا نيستند. حتا دانشجويي كه در پي آموختن دانش

، كه علـم ازرا هاي اصلي برخورد با طبيعت هيكي از پاي  ، "عيني گرايي"گذارد، مفهوم  مي

  يابد. داند و گاه تا پايان كار نيز آن را درنمي درستي نمي شود، را به آن ناشي مي

  
معبد آناهيتا و در كنار آن، شروع نماهايي نو ، باز مانده1- 4تصوير    هايي از
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كه در طول زمان  يطور ، و نمايي از آن زمانهايي نه چندان دور ، مقايسه همان سازه در3-4و  2-4تصاوير 

  (http://111.shar-e-kangavar.ir)نمودند  مردم از آن استفاده مي

در اينجا شايد مثالي در ارتباط بـا ايـن موضـوع الزم باشـد، بـراي بـيش از هزارسـال،

دانست. بـا ايـن مسيحيت با برداشت و ذهنيت توراتي/انجيلي خود، زمين را مركز جهان مي

آنچـه ي پنداشت كه همه گرفت؛ يعني مي گاه، خود انسان نيز در مركز همه امور قرار ميديد

، تنها بـراي او آفريـده شـده اسـت؛ ديـدگاهي انسـان/مدار يـانديب يبر زمين و در آسمان م

  .subjectiveانسان/مركز يا 

 يششايد گاليله، كه در دوربين خود كره مشتري را چرخان ديد، نخسـت در درون خـو

واال پنداشته خـويش، ي از مرتبه "سقوط"و در نتيجه از مركزيت از تصور افتادن كره زمين 

به وحشت افتاد. اما او ناگزيرعينيت آنچـه را كـه ديـد، قبـول -بيش از برخورد كليسا با او

كرد، همچون كه بعدها نيز كليساي سنتي، هر چند با اكـراه، آن پديـده را بهنـوان واقعييتـي

  پذيرفت.. objectiveر و گريز ناپذي

ظهور اسالم در عربستان، سپس گسترش آن تا مرزهاي چين، غرب آفريقا و حتا شـمال

اسپانيا، تا سالياني دراز، هيچ تغيير و تحولي در توقـف ديرينـه علـم و دانـش زايـي پديـد

ي ها نخستين، مسلمانان همچنان سرگرم افزودن بر غنايم و در پي پيروزي ي نياورد. در سده

سياسي بودند و با درك و دريافت محدودي كه از رسالت اصـلي نهضـت اسـالم داشـتند،

هاي بسـياري را كـه دسـتاورد مرتكب شدند و هنرها و دانشنيز خطاهاي بسياري را حتماً 

جبـران ناپـذير يا هايي از انديشمندان و هنرمندان ديگر كشورها بود، به گونـه  كوشش نسل

  دند.عمداً يا سهواً نابود كر
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نظـر دارنـد كـه در ايـن دوران، به نظر مي رسد كه مسلمانان خود نيز بر اين امر اتفـاق

فرصت طلبي و آزمندي در ميان فرمانروايان مسلمان، بسيار بيش از گسترش اخالق، برابري 

طـور كلـي در ايـن هـزار و چهارصـد سـال، كمتـر و برادري اسالمي رواج داشته است. به

تـر از هـاي او افـزون ايم كه جاه طلبي و آزمنـدي  اسالمي ديده يورهافرمانروايي را در كش

تـوان گفـت كـه هاي اخالقي و ديني او نبوده باشد. به راستي و با اطمينان بسيار مي دغدغه

ـ مـردم سـتم د يهـا  اخالقي دين، همواره تبلوري از آرزوهاي نهاني توده يها دغدغه  يا دهي

رسيدن به آنها داده شده است: برابـري، دادگـري، است كه در كتاب مقدس مسلمانان نويد

هايي كه تا امروز نيز دين اسالم را نـزد گـروه بزرگـي از دادخواهي و مهر و محبت؛ ارزش

آيد كه در پيام خداوند، گذشته از  دهد. اما به نظر مي جهانيان مورد احترام و ستايش قرار مي

پيام ديگري نيز بـوده كـه اغلـب برمـا وعده عدالت هم در اين دنيا و هم در جهان آخرت،

پـر پوشيده مانده است. شايد در طول تمامي اين قرن هـا، مسـلمانان معـدودي مفهـوم آيـه

را به   و به آن بها دادند: افتهيدر  يدرست معناي زير

   "آدم را كرامت بخشيديم و بر دريا و خشكي سوار كرديم و... ما فرزندان"

  .)70 ي هياسري، آ ي سوره(

هاي مقدس يهوديان و مسيحيان نيز آمده است. در آنجا خداوند  ابه همين آيه در كتابمش

اكنـون انسـان را مشـابه خـودم"بعد از خلقت جهان، انگار خطاب به فرشـتگانش اينكـه:

ها  در دريا، پرندگان در آسمانها، حيوانات روي زمينها و همه كرم ها ي، تا او بر ماهنميآفر يم

در ايـن بـاره بعـداً نيـز بيشـتر). (26فصل خلقت، آيه ( "مسلط شود خزند يكه روي زمين م

  ).سخن خواهيم گفت

آرماني كـه از اسـالم داشـتند و در يها درآغاز اسالم، ميان پيروان اين دين با برداشت 

سـازمان يدرسـت  و خادمـانِ بـه هـا  نيرالمـومن يهايي وجود داشت. ام اسالم رايج، هنوز ابهام

پنداشـتند. حاكمـان، هنـوز امكـان معصوم نمي يها گانيها، هنوز خود را خدادربار ي افتهين

تعبير و تفسير متون مقدس را، براي استفاده ابزاري خودشان، در جهـت مبـارزه بـا فلسـفه

ــي ــان م ــايد گم ــد. ش ــه بودن ــالم، در نيافت ــان آزادي در اس ــاني از آن، برايش ــد نافرم بردن
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ديدنـد، نسـبت بـه هـر گونـه براين خود را ناگزير ميهمراه داشته باشد، بنا ييها يشرمندگ

، تسامح نشان دهند. اين نكته براي تعدادي از مردمان تازه از بندهاي بردگي يـا ازيا شهياند

اي بسـيار هاي طبقاتي گذشته رهايي يافته، فرصتي استثنايي شد تـا در محـدوده محدوديت

م برسند: از خود پرسش كنند و خود، در هاي خود از قوانين اسال گسترده، به تعبير و تأويل

  ها باشند. پي يافتن پاسخ

گمان، گذشته از نداي اسالم، ثروت كالن گردآوري شده در بغداد و چند مركز ديگر  بي

  هاي جديد و پهناور اسالمي نيز در موفقيت اين نوانديشان، مؤثر بودند. در سر زمين

مردم برخاسته، راه يافتن بـه دربـار خلفـايانديشمندان آنزمان از ميان  ياز ديگر هنرها

عباسي و به ميان اشراف جديد بود (براي بهره وري از گشاده دستي آنان، به سـبب ثـروت

باد آورده، يعني حاصل دسترنج پيشه وران و كشاورزاني كه نـاگزير بودنـد همـواره خزانـه

گيــري  ذشــته از پــيخلفــا را پــر و پيمــان نگــه دارنــد). ايــن انديشــمندان و هنرمنــدان، گ

راستي  شدند تا آن حاكمان به هاي خود، گاه موفق مي هاي علمي و ديگر سرگرمي كنجكاوي

خود آگاه كنند و در كنـار يرا از نتايج كارها -و البته متظاهر به ديانت -مادي گرا و دنيوي

ي اين هاي جذاب درباري، كه در اختيار و دسترس آنان بود، جايي را نيز برا ديگر سرگرمي

هاي علمي/هنري باز كنند. شباهت زيادي بـين هنـر ايـن دانشـمندان و هنـر گونه سرگرمي

 توان ديد! گو مي شهرِزاد قصه

ها پيش در دربار ساسـانيان برقـرار بـوده، بسـيار شـگفت با توجه به رسومي كه از قرن

اي معمـولي وهـ  كه بيشتر از ميان خـانواده  -نمايد كه چگونه انديشمندان آن زمان انگيز مي

اي از آن سرزمين پهناور تـا توانستند خود را از هر گوشه مي -حتا غير عرب برخاسته بودند

 .باالترين نقطه هرم اجتماعي برسانند و به دربار خليفه (يا دست نشـاندگان او) او راه يابنـد

د جايي ها نزد آن سنگدالن، براي خو هاي شيرين علمي بگويند و با آن قصه ها قصه براي آن

رسد كه در نبودن هر گونه پيشينه انديشه و دانش، اين خود سر آغـازي باز كنند. به نظر مي

  بس شگفت انگيز است كه براي درك آن بايد شرايط آن زمان را نزد خود مجسم كنيم.

جدا از موانع اجتماعي و طبقاتي، اگر آن گونه كه باور امروز ماسـت، اعـراب در همـان
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ر.ك، دو قرن سكوت، هاي موجود را نابود كردند ( ها و كتابخانه مي كتابيورش نخستين تما

)، پس انديشمندان جديد نه مدرسه و مكتبي منظم، نه كاغـذ و مـدادي ارزان117-8صص 

  در دسترس داشتند. يا قيمت، نه كتاب و كتابخانه

 
در       632- 661زمان خالفت در       622-632 در زمان پيغمبر اسالم ، دامنه گسترش اسالم، 4-4تصوير 

661-750 زمان حكمرانان اموي.

زبان و خط جديد عربي نيز براي بيشتر آنان ناآشنا بوده است؛ حتا در ميان خود اعراب. 

هـا چگونـه پديـد هـاي خليفـه در آن صورت آن همه كتاب و كتابخانه بعدي در درون كاخ

هـر گونـه وابسـتگي بـه آن دوران، بـي  آمدند؟ به عبارتي ديگر، اين بزرگان و انديشـمندان 

گذشته، يا برخورداري از هر گونه سرمشق و الگويي دسترس پذير، چگونـه آغـاز كردنـد؟

شايد حتا پدرقرآن خوان يا نويسنده نيز نداشتند تا با پيروي از او، راه خود را دنبـال كننـد.

نـش نـوين و جسـتجوهاياگر بدين موانع جدي، اين نكته را نيز بيفزاييم كه آنـان بايـد دا

 -تفاوت نسبت بـه مسـائل علمـي خبر و بي كامالً بي -حكيمانه خود را در برابر مردم عادي

ها نيز بايسـتند، ها و خرافه پرستي ناگزير بايد در برابر تمامي خرافه ژهيو نيز توجيه كنند و به

  توان به ارزش واقعي هنر آنان پي برد. آنگاه مي

س از فروپاشي امپراتوري ساساني و از قـرار نـابودي شـهرها ونبايد فراموش كرد كه پ

هاي علمي و دانـش آفرينـي، دسـت آثار تمدن ايران، تا آغاز توجه دوباره به فعاليت ي همه
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سپري شده بود. به سخني ديگر، آناني كه از  -بيش از سه نسل كامل انساني -سال 150كم 

، در آغاز دوران طاليي علـوم اسـالمي، ظـاهراًدر برده بودند ها جان سالم به آن هرج و مرج

نيـز بـراي يا زهيـ از گذشته برايشان باقي نمانده بود و طبعاً نبايد انگ يا هيچ كتاب و نوشته

  ادامه راه دانشمندان و فرهيختگان فرضي دوره ساساني درآنان باقي مانده باشد.

لوم در سرزمين اسـالم، دركنيم، كه ورود به دوران طاليي ع از سوي ديگر، گاه ادعا مي

ها و سنت دانـش انـدوزي رايـج رخ نداده، بلكه برپايه دانسته باره كيفقدان كامل دانش و 

، كـهشـاپور  يبراي مثال در دانشگاه جنـد  -ميان دانشمندان (ايراني)، پيش از تسلط اعراب 

  امكان پذير بوده است. -گويا قدمتي ديرينه داشته 

رد امكانات كسب علم و دامنه رواج آن در آن دوران محـدودمتأسفانه مدارك ما در مو

فعاليت علمي اين تنها دانشگاه كه نام آن تا امروز سر زبـان ي هاي ما درباره گستره و دانسته

ما مانده، بسيار اندك است. طبق معمول، بايد به اشاراتي در اينجا و آنجـا، دربـاره حضـور

احتمـاالً چنـد -انـد ه فرارياني از دربار بيزانس بودهكه گا -مسيحيان و يهودياني انديشمند

 "دانشـگاه "پزشك هندي و البته برزويه، يكتا طبيب نامدار ايراني، بسنده كنيم. در باره ايـن

هاي فراواني كه اين روزها به منظور  باستاني، متن زير، منتخبي است، از ميان يكي از سايت

  اند: خودستايي، تنظيم و در اينترنت گذاشته

اي در ايـران دانشگاه فراموش شده جندي شاپور، نقش بسيار مهم و ارزنده"

پيش از اسالم، به ويژه در دوران ساسانيان، ايفا كرده است. مدارك فراوانـي

هـاي علمـي، درخشش بزرگ آن مركـز پيشـرفته عصـر ساسـاني در زمينـه

يران آمدنـددهد. آن گاه كه مسلمانان به ا فلسفي، نجوم و طب را گواهي مي

شد. پـس از براي دوره اي نسبتاً طوالني، فعاليت آن مركز علمي دچار ركود

به قدرت رسيدن عباسيان، رونق گرفتن دوباره تيسفون (مـداين) و انتخـاب

بغداد به پايتختي اسالم، جندي شاپور در سايه توجه وزيـران ايرانـي عصـر

قـرن سـوم هجـري، اول عباسي، اهميـت پيـدا كـرد. از آن دوران تـا نيمـه

هاي بزرگ در كنار دانشمندان ايراني، آن مركز علمي را اداره نمودند  خاندان
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و علم طب به ويژه، پس از توجه مسلمانان به آن، در دانشگاه جندي شاپور 

عنوان يكـي هاي طوالني، آن مركز به رونقي جديد يافت. از اين رو، در دوره

آمـد و جـز عصر ساساني، به شـمار مـياز مراكز مهم علمي به ياد مانده از 

  ."شناخت مركز علمي اسكندريه، رقيبي براي خود نمي

http://www.aftab.ir/articles/applied_sciences/geograohy_history/c3c11
59000221p1.php.  

حتا اگر به شرح باال، متن شيواي زير را (و باز هم متأسفانه بدون ذكر مرجعـي معتبـر)،

  از قرار آگاه، شجاع الدين شفا، بيفزاييم: يا سندهياز نو

خسرو انوشيروان وزير و طبيب مخصوص خود را به هند فرستاد تا از آنجـا"

هاي معروف پزشكي هندي را به ايران بياورد... و اينكه در دوران  دست نوشته

) جندي شاپور يك مركز جهاني فرهنگي شده بود...و نيـز579- 531اين شاه (

عنوان مستمع و دانشـجو در جلسـات وشيروان شخصاً نيز غالباً بهاينكه خود ان

يافت ... دانشمندان يونـاني، هنـدي و سـوري گنـدي درس ايشان حضور مي

شاپور به اتفاق همكاران ايراني خود تحت حمايت و هدايت انوشيروان نوعي 

هماهنگي و نزديكي پديد آوردند كه بعدها در گسترش تفكر اسـالمي نقشـي

  ).152 - 4ايران در اسپانياي مسلمان، صص (. "بازي كردقاطع 

شـويم. پاسخ بسياري در باره اين مسأله مهم تاريخي روبرو مي هاي بي باز هم با پرسش

يكي اينكه چرا آن پزشك دربار انوشيروان، فرستاده شده براي يافتن و با خود آوردن دانش 

گرداند)، طبـق روايـات، پـس از ي باز ميپزشكي (گياهي كه از قرار مرده را دوباره به زندگ

ها يا حتي سالها جستجو، نه با آن گياه سحرآميز يا دانش ديگري از پزشكي، بلكه همراه  ماه

مملو از نصايح زندگي (سياست نامه؟) اغلب  -دانيم طور كه مي همان -با كتاب كليله و دمنه

مند و تـا امـروز مانـدگار بـهعنـوان تنهـا ره آوردي ارزشـ بازگفته شده توسط حيوانات، به

اسـتاد ي هـاي كليلـه و دمنـه سـودمند، ايـن توشـه گردد؟ هراندازه داستان كشورش باز مي

پزشكي دانشگاه جندي شاهپور چه ارتبـاطي دارد بـا دانـش پزشـكي كـه مـا اكنـون آن را

بـركوشد تا به خواننده خود القـا كنـد؟ در مقدمـه شناسيم، نه آن طور كه استاد شفا مي مي
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دوم هجـري توسـط ي (ابتدا در سـده  -كليله و دمنه، در باب برزويه طبيب، از قول خود او

االصل به عربي و سپس باالخره، توسط ابوالمعالي نصـراهللا بـن محمـد بـن ابن مقفع ايراني

  خوانيم: چنين مي -ششم هجري به فارسي ترجمه شده) ي عبدالحميد منشي در سده

و نتايج علم طب تأملي كردم و ثمرات و فوايـد آن را......و آن گاه در آثار "

بر صحيفه دل بنگاشتم، هيچ عالجي در وهم نيامد كه موجب صحت اصلي 

تواند بود، و چون مزاج اين باشد به چه تأويل خردمندان بدان واثـق تواننـد

شد و آن را سبب شفا شمرد؟...... و من به حكم اين مقدمات از علـم طـب

همت و نهمت به طلب دين مصروف گردانيـد..... و بـا ايـن نمودم و (ا)تبر

 برزويـه _دمنـه/باب _و_كليله( " بگشتم .....فكرت در بيابان تردد يك چندي 

  )./http://fa.wikisource.org/wiki  طبيب_

ح آدمي بشناسيم و نه طبيب جسم عنوان طبيب رو بدين ترتيب آيا نبايد اين برزويه را به

آيد كـه او همزمـان روايات از او به ما رسيده را كنار هم قرار دهيم، بنظر مي ي او؟ اگر همه

اين و آن دنيايي،  يازهايكمي از هردو گونه و نيز فيلسوفي بوده است در ادراك خود، بين ن

هاي  ان در مداحي ولي نعمتاندكي وامانده؛ پيشگام سوفيان بعدي اسالمي. زيرا كه مانند آن

  خويش نيز استاد بوده است:

خاصه در اين روزگار تيره كه خيرات بر اطالق روي به تراجع آورده است "

و همت مردمـان از تقـديم حسـنات قاصـر گشـته بـا آن چـه ملـك عـادل

انوشروان كسري بن قباد را سعادت ذات و يمن نقيبت و رجاحـت عقـل و

كمال مقدرت و صدق لهجـت و شـمول عـدل وثبات رأي و علُو همت و 

رأفت و افاضت جود و سخاوت و اشاعت حلم و رحمت و محبت علـم و

ــاران و تربطــت علمــا و اختيــار حكمــت و اصــطناع حكمــا و ماليــدن جب

بينـيم كـه خدمتگزاران و قمع ظالمان و تقويت مظلومان حاصـل اسـت مـي

يـرات مردمـان را وداعكارهاي زمانه ميل به ادبـار دارد، و چنانسـتي كـه خ

كردستي، و افعال ستوده و اخـالق پسـنديده مـردوس گشـته. و راه راسـت
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بسته، و طريق ضاللت گشاده، و عدل ناپيدا و جور ظاهر، و علم متـروك و

هـا جهل مطلوب، و لوم و دنائت مستولي و كرم و مروت منزوي، و دوستي

و شـريران فـارغ ومردان رنجور و مستذل  ها قوي، و نيك ضعيف و عداوت

محترم، و مرك و خديعت بيدار و مظفر، و متابعت هوا سنت متبوع و ضايع 

گردانيدن احكام خرد طريق مشروع، و مظلوم محق ذليل و ظالم مبطل عزيز، 

و حرص غالب و قناعت مغلوب، و عالم غدار بـدين معـاني شـادمان و بـه

  .)همانجا(".حصول اين ابواب تازه و خندان...

چگونه براي  -شهريار او  -ين بوده، آيا نبايد پرسيد اين عدل معروف انوشيرواناگر چن

 يافته است؟ مردمان آنروز جلوه مي

پاسـخ هاي مهم ولي بـي  با وجود چنين روايتي، شايد براي ماخوشĤيند، بازهم با پرسش

ا ي پزشـك، چـر شـويم. از جملـه اينكـه جـز از برزويـه مانده در باره تاريخمان روبرو مي

جا، نامي از ديگر پزشكان يا انديشمندان ايراني، يوناني، هندي، و سوري فعال در آنجـا هيج

پژوهشـگر مسـلم تـاريخ -اهللا صـفا  شود. يا اينكه، چنانچه درباال آمد، استاد ذبـيح  برده نمي

در چه مأخذي خوانده است كه حمايت و هـدايت انوشـيروان نـوعي همـاهنگي و -ايران

اسالمي نقشي قاطع بازي كند؟ اصوالً اينكـه،نزديكي پديد آور د تا بعدها در گسترش تفكر

دستمايه فعاليت اين انديشمندان يا به قول ما، صرفاً پزشكان، خارجي يا ايراني، براي مـردم

حفظ سالمت شخص شاه و نزديكان او چه بوده اسـت؟ آيـا تنهـا اناًياين سر زمين، جز اح

طورموثر به يك ملت خدمت رسـاني كننـد؟ آيـا اند به ستهتوان يك، يا حتي چند، پزشك مي

ي خاندان ساساني، تنها همين يك مركزعلمـي و تنهـا براي امپراتوري با عظمت و پر سابقه

چند نام مشخص (بختيوش اول، جورجيس، جبرائيل و برزويه) همـه تنهـا در زمينـه علـم

ب بيابانگرد، بسيار اندك نيسـت؟پزشكي، براي افتخار امروزما از دوران پيش از هجوم اعرا

  البته نيز آمده است كه

از جمله اتفاقات مساعد علمي در دوره انوشروان، پناهنده شدن هفت تـن از"

است به ايران...نام ايـن هفـت تـن چنـين اسـت: "يوناني"دانشمندان مشهور 
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اهل سوريه؛ سنبليقيوسف اهل كيليكيه؛ يوالميوس، اهـل فريگيـه؛ "دمسقيوس

يانوس، اهل ليديه؛ هرميـاس و ديوجـانوس، از فينيقيـه؛ ايسـيدووس ازپريسك

اهال غزه، كه چندگاهي در ايران ماندند و خسرو، هنگام عقد پيمـان صـلح بـا

مبني بر آزادي فالسفه مذكور در بازگشت  يي يوستي نيانوس، در عهدنامه ماده

از اين فيلسـوفانبه اوطان خود به امپراتور قبوالند. انوشروان شخصاً با بعضي 

خاصه پريسكيانوس مباحثاتي داشت و پرسشهايي از وي كرد و پريسكيانوس 

كتابي در پاسخ پرسشهاي او ترتيب داد كه ترجمه ناقصي از آن بـه التينـي در

  ).103صفا، ج. اول، ص  اهللا حيتاريخ ادبيات در ايران، دكتر ذب( "دست است...

آنزمـان داشـته يها از رخدادها ين گونه نقل قولاطميناني از صحت همه ا ميتوان يما نم

باشيم! ترديد در درستي يا صرفاً ادعا در باره اين دانشگاه نيز، مانند ديگر مـوارد، بـه سـبب

دسترسي نداشتن به اطالعات موثق است. الزم به يادآوري است كه با وجود گسترش دامنه 

باز مانده از پيشـينيان ايـن حكمرانـان حكومتي هخامنشيان تا ساسانيان، و فراواني آثار غني

كـه بـا ادعـاي مـا، همـه -ساكن آسياي صـغير يها يونانيها و  ، آشوريها يبابِل -آريايي 

جنگ و خونريزي سلطه حكمرانان پارسي را پذيرفته بودند، ايرانيان اشتياق چنداني براي  بي

اساسـي در كشـور خـودگمان بـه تحـولي جذب و استفاده از اين آثار، كه در آنصورت بي

آنها، تا كنون آثاري قابل  ي انجاميد، نشان ندادند، زيرا كه از دوران طوالني حكومت همه مي

  ايم. توجه نيافته

هاي آغـازين رسيم باز هم نام پيش كسوتان و روش زماني كه به آغاز دوران اسالمي مي

امپراتوري نوبنيـاد، چنـدانآنها به توجه به دانش و علوم در دمشق، بغداد يا ديگر شهرهاي 

ميالدي، يـا 800رسد، اين است كه از حدود سال  مشخص نيست. آنچه كه مهم به نظر مي

اندكي بيش از يك و نيم قرن پس از هجرت، براي حدود چهار سـده، در نقـاط مختلـف و

افرادي صـاحب نظـر و بـر تمـدن بشـر -هاي اسالمي شده در تمامي سرزمين -دور از هم

ميالدي (حدود  815ثير گذار، گويي ناگهان سر برآوردند. خليفه مأمون، حدود سال بسيار تأ

كـرد؛ سيدو قرن پس از هجرت) انگار معجزه وار دارالحكمه يا خانه خرَد را در بغداد تأس
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گونه كه اشاره شد، اين مكـان در داخـل مجموعـه قصـرهاي سـلطنتي قـرار داشـت. همان

گونـاگون، يهـا  هايي بـود كـه از منـابع و زبـان ي كتاب هدارالحكمه، جايگاهي براي ترجم

هاي پهلوي، هندي، عبري، سرياني، يوناني،  توسط مترجمان مسلمان يا غير مسلمان، از زبان

بـه عربـي ترجمـه -آن روزگار  يها از كل دانشِ يا در واقع مجموعه -التين و حتي چيني

گاه آموزش عمومي علم نيز بـوده اسـت.. در جايي نيامده كه آيا اين دارالحكمه جايشد يم

كه بسياري از محتواي متون گردآوري شده در اين مكان، بعدها در سراسر بالد  ميدان ياما م

هاي محلي  اسالم پخش و سرانجام راهي اروپا شد تا نخست به التين و سپس به ديگر زبان

  اروپا برگردانده شود.

اي رسيده باشند كه به اهميت محتـواي ن به مرحلهاما، بسيار پيش از آنكه اروپاييا گمان يب

ها رونوشت بـرداري و در درون امپراتـوري اسـالمي بـراي آگـاهي ها پي ببرند، آن اين كتاب

دانيم، پديد آمدن چنين  شدند. آنچه از تاريخ بشريت مي ديگر صاحب نظران دست بدست مي

ه قومي/فرهنگي بسيار متنـوع، امـريبا پيشين يا فضا و چنين شرايط ناگهاني، آن هم در جامعه

بود كامالً تازه. تشخيص اهميت اين مطالب در وهله نخست و سپس تصميم به گـردآوري و

ها و اصوالً گردآمدن و پرداختن گروهي انديشمند و فرهيختگاني كه آن چنان تشنه  ترجمه آن

كـه يا در جامعـه  دانش و فراگير شدن آن باشند، بسيار شگرف است. چنين رويدادي، آن هم

هنوز بسياري از افراد آن سابقه نه چندان دور از فرهنـگ بـدوي داشـتند و همچنـان مشـغول

كوچك و بزرگ خود بودند، امـري بـه راسـتي شـگفت يها انباشتن ثروت و پر كردن خزانه

 - هر چند كوچك- انگيز است. گذشته از اين، تشكيل اجتماعات خودجوش و متمركزِ محلي 

براي انتقال و پخش اطالعات در آن سرزمين گسترده،  ييكارها آن زمان و يافتنِ راه با امكانات

  با وجود پراكندگي شهرها و جمعيتي نه چندان متراكم، تا امروز قابل تأمل است.

توصيف «اگرچه به باور ما ايرانيان امروزي، از جمله استاد زرين كوب، شعر اعراب تنها 

برابري افراد انساني در اسالم، كه اعراب بـه همـراه آوردنـد، بود، پيام آزادي و» پشك شتر

متني كه به امر كورش هخامنشي، روي لوح يا استوانه گمان يب حكـاكي شـد، تفـاوتي يا با

دانيم كه با گسترش دين اسالم در هرجا، ژرف سـاختار اجتمـاعي بسيار اساسي داشت. مي
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مي و سازماني و بـه شـرط پـذيرفتن ديـنطور رس . دست كم بهافتي يهزاران ساله تغيير م

هاي  اسالم، يا قرار گرفتن در قالب يكي از اديان مورد قبول، پيروان آن دين بخشي از آزادي

اي پايدار بـه . اگرچه اين آزادي براي مردم منطقه در پايان نتيجهافتندي يطبيعي خود را باز م

و بنيادين در جامعه بشريت انجاميد.  بار نياورد، اما در كوتاه مدت، به تحولي بسيار شگرف

اي از  اكنون، پيش از آنكه به نتايج عملي ايـن رخـداد مهـم بپـردازيم، الزم اسـت خالصـه

  اهميت آنچه را كه در طي آن چند قرن پديد آمد، به ياد بياوريم.

و نخستين دگرگوني، بركنار شدن دو طبقه اشراف و موبدان محافظه كار بـود. نيتر مهم

، از رينـاگز  گروه يا نابود شدند يا همراه كارگزاران خود از حاكميت رانده شـده، بـه اين دو

روي اعتقاد يا مصلحت انديشي به مردم پيوستند. بدين ترتيـب، فرمـانروايي هـزاران سـاله

هـاي مردمـي كـه بـر تـوده -كه همواره ادعاي جانشيني خدا را بر زمـين داشـتند -گروهي

دوراني كوتاه پايان يافت. اين خدايگانزيستند، دست  وار مي برده ها، نه تنها هميشه  كم براي

انگاشتند و براي رفاه آنـان، كردند، كه خود را دانايان مطلق نيز مي در رفاه مطلق زندگي مي

شدند! فرمانروايان مـدعي حـق مطلـق دستي و ناداني نگه داشته مي توده مردم بايد در تنگ

! آنچـه كـه بـراي نخسـتين بـار جـاي ايـنمي ماندنـد ردار باقي ها بايد فرمانب بودند و توده

نام قرآن، كـه انـدك انـدك در دسـترس هاي مغرورانه را گرفت كتابي بود به بيني خودبزرگ

مردم قرار داده شد. اين كتاب در برگيرنده احكام پروردگاري مقتدر و در عين حال منطقـي

شد كه احكـام يـا قـوانين الهـي، افـراد ته ميتر آنكه چنين انگاش و مهربان بود. از همه مهم

هايي از مـردم عـادي نيـز زبـان گيرند. در نتيجه گروه اي يكسان، در برمي انساني را به گونه

هاي مردم نه تنها توانستند  عربي و خواندن قرآن را فرا گرفتند؛ اين نخستين بار بود كه توده

شـدند و بـه بيشـتر ر جـدي گرفتـه مـيخواندن را بياموزند كه بر اساس همان كتاب، بسيا

شدند. در اين راه، ورود كاغذ از چين و به ويژه دانشِ تهيه  دانستن نيز تشويق و ترغيب مي

هاي بعدي را آسان كرد. برخالف شكنندگي پاپيروس مصـري، يـا آن، بسياري از دگرگوني

اغذ از الياف كتان گراني و كميابي پارچمنت (پوست دباغي شده گوساله يا آهو)، با توليد ك

تكثير و پخش قرآن و ديگر  -شد و يا كهنه پارچه يا محصول پنبه، كه بسيار آسان فراهم مي
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گروه بزرگتري از مردم عادي رواج يافت. كتاب   ها در ميان

كه پروردگار به خوانندگان آن،  شايد يكي از داليل استقبال وسيع مردم از قرآن آن است

). همـين آيـه256ورند يا راهي ديگر را برگزينند (سوره البقره، آيـهدهد ايمان بيا اختيار مي

جـاي هـدايت تواند به كند كه ايمان آوردن صرفاً يك راهنمايي است. انسان مي نيز تاكيد مي

  فرمايد: شدن، گمراهي را برگزيند. در سوره ديگري، خداوند به پيامبر خود مي

و هر كه خواهد كفر را بر گزينـد تو حق را بگو، هر كه خواهد ايمان آورد"

دهـيم يـا شـكر گـزار ). يا، ما راه را براي او ارزاني مي29(سوره كهف، آيه 

  ).3سوره انسان، آيه ( "كند  شود و يا كفران مي مي

  باز در جايي ديگر آمده است:

خواسـت اهـل زمـين همـه يكسـره ايمـان اي رسول ما، اگر خداي تو مي"

تا به جبـر و اكـراه همـه را مـؤمن و خـدا پرسـت آوردند. تو كي تواني مي

  ).99سوره يونس، آيه ( "گرداني

  شود، اي ديگر تكرار ميهمين نكته در آيه

كه وظيفه پيغمبري تو غير از ايـن نيسـت و تـو" اي رسول تو خلق را متذكر ساز

  ).21و  20هاي  سوره الغاشيه، آيه( "ها نيستي مسلط و توانا بر تبديل كفر و ايمان آن

النحل چنين آمده است:   و نيز در سوره

و همانا ما در ميان هر امتي پيغمبري فرستاديم تا بـه خلـق ابـالغ كنـد كـه"

خداي يكتا را پرستيد و از بتان و فرعونان دوري كنيد پس بعضـي مـردم را

خدا هدايت كرد و بعضي ديگر در ضاللت و گمراهي ثابـت ماندنـد اكنـون

د تا بنگريد عاقبت آنانكه انبيا را تكـذيب كردنـدشما روي زمين گردش كني

) اي رسول ما تو اگرچه بسيار حريص و مشـتاق هـدايت36( ديبه كجا رس

هستي (وليكن) بدان كه) خدا گمراهان را (پـس از اتمـام حجـت) هـدايت

  ).37( "ها را ياوري نخواهد بود نكند و آن

حكم اربابان يا موبدان نشنيده و آشكار است كه براي مردمي كه تا آن روز، چيزي جز ت
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كه برم آنـان را دنـد يگز ينديده بودند، كالم قرآن خود، فرمان آزادي بود، حتي اگر راهي را

 -توانسـتند  هـا مـي برد، اين تصميم خودشان بود و نه خواست حاكمان! آن به دوزخ هم مي

گمان براي بسياري  بيخود ادامه دهند.  يبه باورها -بدون هراسي از قدرتمندان، با هرديني

ها را به سوي اسالم كشـيد و از مردم آن روزگار، اين نويد آزادي و حق انتخاب بود كه آن

براي مسلمانان نخستين همين كافي بود تا كنجكاوانه، هم درون قرآن و هم در منابع ديگـر،

 از جمله در خودشان يا در طبيعت پيرامـون خـود، پرسشـگري كننـد. بـر اسـاس حـديثي

توانند از آنچه در قرآن است  (ص) (اطلبواالعلم ولو بالصين)، مسلمانان مي امبريمعروف از پ

(كفار) بيابند، آن را نيز فرا گيرنـد. اگـر ايـن حـديثي ها ينيفراتر رفته، اگر دانشي را نزد چ

ـ  يانيپا يدهد كه پيامبر اسالم در آن روزگار، به ب معتبر باشد، نشان مي  ي هدانشي كه در مقول

دانيم، رسالت اصلي همه  گونه كه مي آفرينش وجود دارد، آگاهي داشته است. بنابراين، همان

و هدايت مردمان بوده است. براي مثال، در كتـاب مقـدس هـر دو ديـن پيامبران راهنمايي

  نيز چنين آمده است: -يهودي و مسيحي -ديگر ابراهيمي

بارور شـويد و زمـين را پـر ...و خدا ايشان را بركت داد و به ايشان گفت:"

سازيد و بر آن تسلط يابيد، و بر ماهيان درياهـا و پرنـدگان آسـمان و همـه

  ).G 1.26فصل خلقت، ( "، حكومت كنيدخزند يحيواناتي كه بر زمين م

كه چنين امري هيچ محدوديتي نداشته، بلكه قرار برآن بـوده تـا انسـان، رسد يبه نظر م

با دريافـت -وجود، بقيه راه را خود بيابد و بپيمايد! براي مثال هاي م پس از آگاهي از دانش

نه در تورات، نه در انجيل و مسلماً نه در قرآن، براي انسان هيچ منعـي نيامـده -امروزي ما

كه انسان در پي آگاهي يافتن و تسلط بر موجوداتي بسيار ريزتر از آنچه با چشم غير مسلح 

ها پنيسيلين شفا بخش  ها را شناخته به پروراند تا از آن مونه، آنتواند ببيند، نباشد (براي ن مي

دهـد كـه را استخراج كند)، به سخني ديگر بر آنان تسلط يابد. همين طور وقتي فرمـان مـي

انسان بر زمين مسلط شود، باز هم نبايد منعي باشد كه اين آفريده خـدا، در پـي يـافتن راز

هـاي روي سـطح مـاه را بهتـر ي بسازد تا پستي و بلنديا ستارگان برود. يا كوشش كند وسيله

ديگـر منظومـه شمسـي پـا بگـذارد. همـه ببيند يا در پي آن باشد به كره ماه و حتا به كُـرات
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موجودات، ريز و درشت، زنده يا مرده، آفريدگان خداوند هستند و ما با تـواني كـه او بـه مـا

اندك اندك، از تمامي رازهاي آفرينش آگـاه توانيم، دست كم سعي كنيم، داده، اگر بكوشيم مي

  شويم. شايد به همين سبب است كه در همان فصل خلقت كتاب تورات، با تأكيد آمده است:

خدا انسان را شبيه خودش آفريد، او را بصورت زن و مرد، آن دو را " 

  .) G 1.27( "آفريد

  ا روشني فرمودهاو ب 30-27حجر آيه  ي يا با همين مفهوم در قرآن در سوره

گـل و الي ي پروردگار به فرشتگان عالم اظهار فرمود كه من بشري از ماده"

متغير خلق خواهم كرد. پس چون آن عنصر را معتـدل بيـارايم و در ي كهنه

آن از روح خويش بدمم همه (از جهت حرمت و عظمت آن روح الهي) بـر

فرشـتگان (و ي همه او سجده كنيد. (چون فرمان حقّ بسجده آدم در رسيد)

آدم امتناع  ي ) عالم بر او سجده كردند، مگر ابليس كه از سجدهي قواي فعاله

  ).30-27حجر آيه  ي سوره( "ورزيد

فرمايد كه او خواصي از  بينيم كه هم در تورات و هم در قرآن خداوند با صراحت مي مي

ن اسـت كـه گروهـي ازخود را در وجود آن گل دميده تا به صورت انسان خلق شـود. ايـ

 ي آيـه دوم سـورهمن، احتماالً با استفاده از ديگر فرمـان او ( ءهاي مسلمانان مو نخستين نسل

هيچ شك راهنماي پرهيزكاران است، اين توانِ فطري خويش را بسيار  )، اينكه قرآن بيالبقره

از  )، گروهـي از مسـيحيان نيـز، پـس8فصـلتر خواهيم ديد ( جدي گرفتند. چنانچه مفصل

پانزده سده از تن دادن به اطاعت از علماي كليسا كه نص تورات و انجيل را خودخواهانـه

كردند، خودداري و به آن معتـرض شـدند. آشـكار و طبيعـي اسـت كـه در ميـان تعبير مي

داده، و  ) تضـاربي رخ مـيتر ر.ك. پائينهايي، يا به قول آيت اهللا جناتي ( مسلمانان نيز جدال

شده است. افـرادي بـه يـك نتيجـه و ديگـران بـه اي ديگر مقايسه مي انديشهيك انديشه با 

رسيدند. هر گروه براثبات حقانيت خود اصـرار داشـته و بـه يـارگيري از اي ديگر مي نتيجه

. همـان گونـه كـه خـواهيم ديـد، در ميـانپرداختنـد  يميان عوام متأسفانه اغلب ناآگـاه، مـ

يك گروه  ي ها آغازي شدند براي غلبه اين جبهه گيريمسلمانان، بر خالف انتظار نخستين، 
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بر گروهي ديگر و برتري يافتن يك برداشـت بربرداشـت ديگـران؛ برداشـتي كـه چنانچـه

آن  ي جـه يبينـيم، نت  منان گرفت. چنانچه اكنـون مـيءخواهيم ديد، اين آزادي اختيار را از مو

ي گـرفتن جوامـع آن گـروه ازمسـلمانان و پيشـ ي انسان و جامعـه  ي شهيافول استقالل اند

مسيحياني كه از آن پس زندگي روزانه خود را عمالً بر اسـاس مفـاهيم روشـن تـوراتي يـا

  سوره حجر، تنظيم كردند. 30 -28هاي  آيه

ي اختيـار در وجود فلسفه گاه چيپيش از اينكه به بررسي آن دوره برسيم اما، بايد گفت كه ه

است. چه در گذشته و چـه امـروز، صـداهاي بسـياري بـوده واسالم كامالً به كنار نهاده نشده 

اند  امتيازات اسالم را در همين تاكيد برآزادي و حقوق انسان ديده نيتر يهستند كه يكي از اصل

را مي بينند. براي نمونه، در مقاله و مي   خوانيم: اي از آيت اهللا عظمي ابراهيم جناتي چنين عباراتي

ان بـه ايـن معناسـت كـه هـر كـاري را بخواهـددر اسالم آزادي براي انس"

تواند انجام دهد، ولي تا جـايي كـه ابـزاري جهـت رسـيدن بـه كمـال و مي

مقامات واالي انساني و زندگي سالم در بعد فردي و اجتماعي باشد. انسـان

  ."بدون آزادي ممكن نيست كه به كمال برسد

  يا در جايي ديگرآن:

عنوان حق انسـاني و سياسي، آزادي بهسخن، در فرهنگ اجتماعي  به ديگر"

ــرين انديشــه  دينــي از مهمت ــه شــمار  ريشــه دينــي دارد و در عناصــر هــا ب

شـوند و آيد...دين و آزادي هر دو فطري و از مواهب الهي محسوب مـي  مي

هيچ گاه نبايد به نام آزادي، دين نفي شود و يا به نام دين، آزادي نفي گردد. 

آزاد انديش بسيار تجليل شده است: براي آزادگان در مباني اسالمي از انسان 

هيچ پاداشي نيست جز اكرام و احتـرام. انسـان آزاده اسـت اگرچـه گرفتـار

سختي و دشواري و بد حالي شود... اين توصيه حضرت علي عليـه السـالم

به امام حسن عليه السالم گوياي اين مدعاست: بنده ديگري نباش، در حالي 

اد قرار داد. يا در ادامه خطاب به مردم: آدمي بنده و كنيز كه خداوند تو را آز

زاييده نشده است و يقيناً همه مردم آزادند، لكن خداوند تدبير بعضي را بـه
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هاي اصيل آن  بعضي ديگر سپرده است. يا اينكه، آزادي آدميان يكي از آرمان

جوهر و  آيد؛ از اين رو سلب آزادي از بشر با و از مواهب الهي به شمار مي

ماهيت انسان منافات دارد، بدين جهت در قانون جمهـوري اسـالمي بـر آن

هايشان را تبيين كننـد. تاكيد شده است تا مردم بتوانند آزادانه افكار و انديشه

با انديشه ديگر از رشد  يا شهيها با يكديگر و مقايسه اند و در اثر تضارب آن

از راه  هـا  شهيحقايق و اصالح اندو آگاهي بيشتر برخوردار شوند. درك بهتر 

 "ها با يكديگر و تبادل نظرها ميسـر اسـت بيان آراي گوناگون و تضارب آن

  ).9، ص 1388تير  11روزنامه صداي عدالت، (

باز در جايي ديگر در باره رابطه علم و اسالم، استادي ديگر، محمد تقي جعفري، معتقد 

  "است كه

كنـد و ه معناي دريافت واقعييات دفاع ميبحث در اينكه آيا اسالم از علم ب"

كند يا نه، درست مساوي است با بحث  آن را ضروري حيات انسان تلقي مي

هـا كند و آن را ضـروري حيـات انسـان در اينكه آيا اسالم از اسالم دفاع مي

كند يا نه ......دين عيسي و موسي (ع) هم كه مانند دين اسالم پيـرو تلقي مي

توانند مخالف علم بوده باشند، زيـرا آن م خليل هستند نميدين فطري ابراهي

گويد: اين جهان هستي و نوع انساني آيات الهي بوده و بايد  دين الهي كه مي

آنها را درك كنيد و بشناسيد، بدون ضروري تلقي كـردن علـم امكـان پـذير

 توانند آنرا باز جوامع امروزي است و مي ي نيست ......قرآن در دسترس همه

آيـه در حمايـت از علـم و شـناخت واقعييـات را در آن 700كنند و حدود 

(علم از ديدگاه اسالم انتشارات سازمان پژوهشهاي علمـي صـنعتي، "ببينند

  ).14-11، صص 1360چاپخانه وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 

 يابيم تعريفي واضـح  هاي مختلف ديگري كه اكنون به سهولت مي متأسفانه اما در نوشته

رسيم و عالم چـه كسـي راستي چيست و چگونه به آن مي و روشن و واحد از اينكه علم به

اي  زاده، در مقاله عنوان نمونه، باز هم از استادي ديگر، محمد علي محسن يابيم. به است، نمي
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  http://mohsenzade.com/index.php /componentآموزي در اسالم تحت عنوان علم و علم

/content/article/9-1388-09-22-18-11-38/346-1389-06-13-17-58-46،(  با وجود كوششي

  /تجربي آندر نوع خود نادر براي تفكيك علم به نوع آسماني و اخالقي و زميني

شناسي، فيزيك، شيمي، زمـين اعم از طبيعي و انساني. طبيعي مانند: زيست"

شناسـي، شناسي، پزشكي و .... علوم انسـاني از قبيـل: روانشناسـي، جامعـه

  "مديريت، اقتصاد و .....

  كند: او در شروع مقاله خود علم را اين گونه تعريف مي

ديگر سخن، حكمت نظـري، بهعلم يكي از اهداف تربيت عقالني است.... "

و تبيين حقايق عالم هسـتي، زيـر بنـاي توصيف حكمـت عملـي مشتمل بر

 ها و اعمـال صـالح و فاسـد و ها و رذيلت است كه معرفي و تبيين فضيلت

 توصيه به تخلق به اخالق نيكو و انجام افعال پسنديده و پرهيز از اخـالق و 

حات مختلف است مانند: آگاهي مفهوم دين و علم...... علم نيز داراي اصطال

و دانستن در مقابل جهل و ناداني، اعتقاد يقين مطابق با واقع در برابر جهـل

بسيط و مركب، مجموعه قضايايي كه مناسبتي بين آنها در نظر گرفتـه شـده،

مجموعه قضاياي كلي اعم از حقيقـي و اعتبـاري، مجموعـه قضـاياي كلـي

  ."حقيقي و حسي و تجربي

هـا، سـخني از در شناخت علـم تجربـي، بـراي نمونـه درك ماهيـت اتـم در صورتيكه

اخالقي نيكو در ميان نيست و اصـوالً بـراي گـام نهـادن در ،(فضايل يا رذايل) يها ويژگي

مسير شناخت اين علوم، اعتقاد به يقين كامالً مردود است، زيرا دريافت علم هنگـامي آغـاز

اند كـه برخـي علمـا زكريـا كند! براي مثال گفته هاي خود شك شود كه انسان به دانسته مي

دادنـد؛ امـا اكنـون همـين رازي را تكفير كرده، اورا ملحد دانسته و مردم را از او پرهيز مـي 

  گويد: استاد مدافع علم، با اطمينان مي

چه از لحاظ متون ديني و چه از لحاط تاريخي هيچ گونه تعارضي با علـم"

ز نقش برجسته و درخشان اسالم در شكوفايي و نداشته يا از نظر تاريخي ني
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  ."پيشرفت علوم مختلف روشن است

  گويد: اين استاد در همان جا به نقل از شهيد مطهري مي

هـاي در مسئله علم و ايمان ابتدا بر خورد منفي مسيحيت ...در اثر تحريف"

مسيحيت و عهد عتيق انديشه تضاد علم و ايمـان را بـه وجـود آورد، و نيـز

نكه همين برداشت غلط مسيحيت، تاريخ تمدن اروپا را به عصـر ايمـان واي

دهد. و نيز اينكـه در عصر علم تقسيم كرده و علم را در مقابل ايمان قرار مي

شود به عصر شكوفايي كه عصر علم و  اسالم تاريخ تمدن اسالمي تقسيم مي

  ."استايمان است و عصر انحطاط كه علم و ايمان با هم انحطاط يافته 

خواهيم ديد كه نه برداشت اين استاد از سير تحـول در مسـيحيت درسـت اسـت و نـه

، لزوماً عصـر ايمـانيآنچه كه از تاريخ اسالم گفته است. واقعييت اين است كه قرون وسط

ها و دستگاه موجود كليسا بوده  به پروردگار و حضرت مسيح نبوده بلكه عمالً ايمان به پاپ

تـر از پـيش، مسـتقيم بـه بيداري، مردمان معترض، بـا ايمـاني راسـخ است. چنانچه پس از

پروردگار و به حضرت مسيح روي آوردند. از سوئي ديگر، حتي در دوران شكوفايي علـوم

در جوامع اسالمي، نزاع بين علم و تظاهر كنندگان به اسالم با چنان شدتي ادامـه يافـت تـا

ر توقف كاوشگري در ساختار خلقت (علـم)سرانجام به تفوق گروه اخير و فرارسيدن عص

انتهـاي خـود، بـا برداشـتي گرديد. همان زماني كه مسيحيان معترض، با كار و كوشش بـي 

آرماني به مسيحيت آسماني روي آوردند، مسلمانان با پشت كردن به فرامين زيبا و اصـولي

  الهي به رويكردي فرصت طلبانه و قشري از اسالم قناعت كردند!

  هاي بجاي استاد محسن زاده كه تيب، پاسخ تاريخي به پرسشبدين تر

دين با علوم تجربي چه نـوع رابطـه دارد؟ آيـا تضـاد و تعـارض دارنـد و"

هـاي شود هم دينـدار بـود، هـم ديـدگاه شود هر دو را جمع كرد و نمي نمي

علوم تجربي را پذيرفت؟ آيا با هم تمايز دارند؟ آيا سازش و تعامل داشته و 

  "كديگرند؟مكمل ي

در مسيحيت قرون وسطا و نيز در اسالمِ عمالً قرنها رايج، ميان دين زمينـي و پـرداختن



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 216

 

 

  به علوم تجربي و برداشت از نتايج آن، تمايز وجود داشته است.

تعبيـري از -قرن، برداشت اين انديشمند كنوني از آزادي در اسـالم  14پس از گذشت 

گمـان تواند دريـافتي تـازه باشـد. بـي طبعاً نمي -(ص) امبريمحتواي قرآن كريم و كلمات پ

با برداشـتي -و از سوي قدرتمندان -البته اغلب با بازدهي اندك-بارها توسط نيك خواهان

تكرار شده است. در اينجا كوشـش مـا -كامالً خود پسندانه و باقي گذاشتن اثراتي زيان بار

چهارصد سال،  -جري، حدود سيصدهاي دوم تا حدود پنجم ه بر آن است تا ببينيم در سده

هـا و چـه دسـتاوردهايي ويژه انديشمندان آن روزگار بـه چـه دريافـت جامعه اسالمي و به

  رسيدند تا اكنون بتوانيم آن را دوران طاليي علوم بنامبم؟

برابري طبيعي همه  -هر چند موقت -دريافت و پذيرشِ -شايد مهمترين اين دستاوردها

اين پذيرش، نه تنها طبقات اجتماعي كه تبعيض نژادي، كه گونه ديگري افراد انساني بود. با 

فردي يا جمعي است، مانند برتري عرب بر عجم (عجـم بـر عـرب) يـا يها ياز خودكامگ

طور رسمي، برچيده شـد (ظـاهراً، پسـر خوانـده سفيد پوست بر سياه پوست، دست كم به

طور  بوده است). درست است كه بردگي به پيغمبر نيز آفريقايي االصل و احتماالً سياه چهره

ها هميشه اقليتي بودند كه حقوقي بسيار  كامل تا مدتها منسوخ نشد، اما در جهان اسالم برده

هـاي در بنـد اشـراف در پوستان در امريكا و توده سياه -تر از حقوق معمول بردگان  انساني

ند. به ويـژه در جوامـع يونـاني ونوزدهم ميالدي داشت ي حتي تا اواخر سده -روسيه تزاري

هـاي اقتصـادي هايي از امريكا و روسيه تزاري، بـار تمـامي تـالش رومي و بعدها در بخش

  بود. -بدون برخورداري از هر گونه حقوق انساني -جامعه بر گُرده بردگان

توانسـتند اديـان همچنين تحمل دگر انديشان دامنه و ژرفـاي بيشـتري يافـت. مـردم مـي

(يهوديت، مسيحيت يا دين زردشتي) داشته باشند و مانند مسلمانان به كسب و كـار ابراهيمي

هاي دينـي خـود را اجـرا كننـد. در اهميـت ايـن موضـوع نبايـد روزانه خود بپردازند و آيين

هـاي فراموش شود، كه در يونان و روم، در پيش يا پس از پيدايش مسيحيت تـا اواخـر سـده

ي سـقراط در زات مرگ را در پي داشـت؛ بـراي نمونـه: محاكمـهميانه، دگر انديشي گاه مجا

دادگاه شهروندي آتن و محكوم شدن او به نوشيدن جام شوكران يا انداختن مسيحيان جلـوي
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هاي انكيزاسيون (بازجويي ديني)  شيران در روم قديم، و سپس دوران طوالني برگزاري دادگاه

پـاپ از يهـا  ندن هركسـي كـه بـه برداشـتدر اروپاي مسيحي شده، و سر انجام زنده سوزا

شد. اما در جوامع اسالمي همان دوران، و حتا بعدها در دربار سـالطين مسيحيت مشكوك مي

مسلمان اسپانيا يا عثمـاني، انديشـمندان يهـودي، مسـيحي، و در ايـران، زردشـتي نيـز ماننـد

انديشـه ي قهيرتي كه سلمسلمانان، رنگين پوستان (قهويي، سياه، و بعدها زردپوستان)، در صو

طور يكسـان حـق ورود بـه دربـار آن مورد پسند فرمانروايان خود را داشتند، به يها يييا توانا

  رسيدند. حكومتي به قدرت نيز مي يها و گاه حتا در دستگاه افتندي يفرمانروايان را م

ه را اگربراين باور اصرار داشته باشيم كه اعراب در نخسـتين حملـه بـه ايـران، هـر چـ

كـه در آن ميگـرد  يمكتوب يافتند، نابود كردند و سوزاندند، باز هم بـا ايـن پرسـش بـر مـ

هـا چگونـه و سـوخته  هـا  رانـه يدانـش، از ميـان آن و بـه  صورت، انديشمندان و عالقمندان

پيشينان آنها، تا نزول قرآن مكتـوب ي شهيتوانستند آغاز كنند؟ اگرعرب بودند كه از قراراند

شناختند. پس سـواد آمـوزي و عالقـه بـه دانسـتن محتوا را مي بي ييها شعرهانشده بود، تن

  چگونه دوباره آغاز شد؟!

  از سوي ديگر اين ادعا نيز وجود دارد كه تخريب آنچنان بد و بنيادي نبوده است:

هاي علمي ايراني كه مقارن حمله عرب در ايران وجود داشتند تقريباً  حوزه"

كـار خـود ادامـه ما در اين باب اسـت بـه ي العهدر تمام عهدي كه مورد مط

ها دانشمنداني به تربيت شاگردان مشغول بودند و بـه دادند. در اين حوزه مي

شد و از همين مراكز  تعليم در مراكز مذكور گسيخته نمي ي همت آنان رشته

اسالمي پديد آمده، به تأليف و نقـل ي است كه مولفان و مترجماني در دوره

    ."اند هاي سرياني و پهلوي و هندي به عربي مبادرت جسته انكتب از زب

  ).108ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات ايران، جلد اول، ص (

نقل باال، تعدادي از مترجماني كه آثار پيشينيان را از زبانهـاي فارسـي ي استاد صفا در ادامه

گرداندنـد، نـام بـرده اسـت،مياني (پهلوي)، يوناني، عبري، سرياني و هندي، به زبان عربي بـر

فارس زاده نيتر معروف دوم هجري از جمله  ي است كه در اوايل سدهيا آنان عبداهللا بن مقفع،
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الصغير، گاهنامه، آ يها كتاب و خداينامه را از فارسـي نامه نييكليله و دمنه، األدب الكبير، األدب

در ميان ديگر آثاري  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/ مقفع_(ابن ميانه به عربي برگردانده است

نام مربوط به علـم شود از زبان پهلوي به عربي برگردانده شده، تنها چند متن بي كه گفته مي

استاد صفا، نشاني از آثار و  ي يابيم. اما، در سراسر اين بخش از نوشته پزشكي و نجوم را مي

 ي پيش از فتح اعـراب يـا در سـده -هاي علمي كه انديشمندان ايراني دوران ساساني نوشته

يابيم. در نتيجه، ادعاي  پديد آورده باشند، نمي -نخست هجري، پيش از آغاز نهضت ترجمه

تقريبـاً در -عرب در ايران وجـود داشـتند ي هاي علمي ايراني كه مقارن حمله اينكه حوزه

دادند، همان اندازه  كار خود ادامه مي به -ما در اين باب است ي طالعهتمام دوراني كه مورد م

بر پايه منابع تاريخي استوار اسـت كـه ادعـاي تخريـب كامـل علـوم و مجموعـه مكتـوب

  ساسانيان توسط اعراب.

دانيم مسلمانان (عرب يا عجم) چگونه در زماني كوتاه، بـا دسترسـي ما امروز ديگر نمي

سواد آموزي عمومي چندان صيقل نيافتـه بـود (خـط كـوفي هنـوز به خطي كه هنوز براي

عالمت نقطه را نداشت)، چگونه پي بردند كه جدا از آن كتـاب آسـماني، مطالـب ديگـري

توانند براي زنـدگي آنـان مفيـد قابل خواندن و بررسي وجود دارد و آن مطالب چگونه مي

هيچ مترجمـي ميدان يه باشند. زيرا كه متوانستند تنها مترجم بود ها نمي باشند. درهرحال، آن

درك و دريافت مطلب، متني را (مثالً در مـورد يتواند، بدون داشتن تخصص و مقدار نمي

آن مترجمـان از گمـان  يعلم رياضي، شيمي يا فيزيك)، از زباني به زبان ديگر برگردانـد. بـ

  اند. ههايي، هر چند اندك داشت ، آگاهيكردند يمحتواي متوني كه ترجمه م

كه نهضت كتاب يابي، ترجمـه، كتـاب خـواني و بـرروي هـم يا وهيهرگونه شكل و ش

اتفـاقي، عـواملي مثبـت، يا توليد علم در آن روزگار داشته، بايد فرض كـرد كـه بـه گونـه

 نيتـر  دست هم داده تا اين موفقيت بزرگ حاصل گردد. به گمان من، مهم زمان دست به هم

شد، اين باور بود كه خداوند در آغاز آفرينش انسان، به او تـوان عامل، چنان كه پيشتر گفته

و استعدادي بخشيده و او را مجاز دانسته تا با كنجكاوي و كوشش خود، رازهاي نهفتـه در

  آفرينش و نظم آن را دريابد.
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موفق نيست كه در آن دوران، دانشمندان مسلمان،  ييها تيدر اين نوشتار قصد پرداختن به

بدان دست يافتند. در اين زمينـه، در جاهـايي ديگـر بـه االصل يهودي يا زردشتمسيحي، ي

از آن را مـثالً در سـايت يا خالصـه  تواننـد  ياندازه كافي نوشته شده اسـت. عالقمنـدان مـ

 http://en.wikipedia.org/wiki(. بيابنـد  The Golden Ages of Islamوكيپديا، تحت عنـوان

/Islamic_Golden_Age.(  هدف اساسي نشان دادن اين نكته است كه افرادي از انواع قيد و

در حد سليقه، عالقه و توان فكري  -گذشته آزاد شده، توانستند هركدام با موفقيت  يبندها

هـا رسـيده يا نزديـك بـه آنهاي دور  كنجكاو شده و هرآنچه را كه از گذشته -خاص خود

ترديد بنگرند و براي اثبـات درسـتي يـا نادرسـتي آن بكوشـند و بـا ي دهيبود، نخست با د

= بازكاويـدن مفـاهيم)، بـهresearchهـا، بـه كاويدن دوباره امور (بـه قـول انگليسـي زبـان

  تازه دست يابند. يها برداشت

دوران يهـا  تيدومين عامل براي دست يافتن به موفق در برخوردهـاي تـوان  يرا مـ  آن

خردمندانه و سخاوتمندانه برخي از فرمانروايان آن دوران نسبت بـه آزادانديشـان دانسـت.

كـه عمرشـان را در راه بازشـكافي ييهـا  سومين عامل اين بود، كـه انديشـمندان دينـي، آن

ر، نسـبتهايي مسلم، اما اغلب متفاوت با يكـديگ  گذراندند، هنوز به يقين رازهاي قرآني مي

به معناي باطني آيات قرآني نرسيده بودند. به عبارت ديگر، هنـوز تعصـبات فرقـه گرايـي،

معمول و محكم نشده بود. هنوز از ميان آنان افـرادي برنخاسـته بودنـد كـه مـدعي يـافتن

هايي قطعي و نهايي از دين باشند. بخصوص، براي دگرانديشان هنوز انواع تكفيرها و  پاسخ

  ، رسم نشده بود!ديانجام يكه به شكنجه و مرگ مهايي  كفاره

عنوان پيروان  جالب اين است كه در تاريخ، اين انديشمندان جستجوگر يا اين پرسشگران، به

اند. در واقع اين مفهوم هيچ گاه گوياي راستين ايـن مكتب معتزله (عزلت گزينان) معروف شده

نيا گريز و درويش مسـلك، يـا صـوفيانها هرگز عزلت گزين به معني د مكتب نبوده است. آن

اند. بلكه بنظر افرادي بودند، كه از يك مكتب فكري ظـاهراً رايـج و عاميانـه، رياضت جو نبوده

اول  يدر اواخـر سـده - جدا شده بودند. از قرار، پايه گذار معتزله فردي به نام واصل بن عطـا

 - حسن بصـري  - تعبيرهاي استادشهجري بوده است. او به سبب اعتراضي ساده يا اختالف با 
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. جالب است كه گويـا اونهد ياز درس او خروج كرده (اعتزال عنه)، مكتب فكري خود را بنا م

گفتـه واصـل از درس او خـروج اين نام را بر خودش ننهاده، بلكه اين استادش بـوده كـه مـي

  .http://www.ghadeer.org/oloms/olom2/73500002.htmاست  كرده

دوران  ي از اطالعاتي كه اكنون در دسترس است به نظرمـي رسـد كـه بايـد آغازكننـده

و عصـيانگر دانسـت. ظـاهراً اصـل "ناخلف"طاليي علوم در جهان اسالم را همين شاگرد 

اجـراي عـدالت خداونـد بـودهدر برداشت آنان از شيوه  -استاد و شاگرد -اختالف اين دو

دهـد و است. مثالً اينكه، آيا خداوند عادل طبق انتظارعقل انساني، به بنده مطيع پاداش مـي 

تواند به مطيعان كيفر بدهد و بـه عاصـيان به دلخواه، او مي كه نيعاصي كيفر؟ يا ا ي به بنده

ليسي درباره طرفداران تواند عين عدل الهي باشد. ادوارد براون انگ پاداش و هر دو عمل مي

  اين برداشت از اسالم چنين آورده است:

توصيف معتزله اين است كه بگوييم ظهور ايـن قبيـل افكـار در ني.... بهتر"

حكم اعتراضي است كه پيوسته عقل سليم بشر بر احكام جابرانه و تعليمات 

مقرره و محدوده نموده اسـت. معتزلـه خـود را اهـل العـدل و التوحيـد يـا

گفتنـد قسـمت ازلـي بـه دانستند. مـي  داران عدل الهي و يكتا پرستي ميطرف

عقيده اهل سنت آن است كه خداوند سرنوشت هر كس را قبالً تعيين نمايد 

و گناهاني را كيفر دهد كه خود به جبر بر بشر تحميل كرده است. و بشـر را

ايـندر برابر تقدير و سر نوشت قدرت استقامت و پايداري نباشـد. قدريـه

دانستند زيرا پروردگار جهان را ظالمي بيرحم و  فكر را خالف عدل الهي مي

  ).412، ص 1ادوارد براون، تاريخ ادبي ايران، جلد . ("دانستند.. جبار نمي

  دهد: در جايي ديگر براون از عقايد معتزله چنين ادامه مي

قـددانسـتند معت  چون خداوند را از هر گونه خالف عدل منزه و مبري مـي "

بودند كه انسان در رفتار و كردار خود كامالً آزاد و مختار است. ......يكي از 

رهـايي و نجـات بشـر از ي تعاليم معتزله اين بود كه كليه حقايقي كه الزمه

  ).422تا  421همانجا ص ( "معاصي و عقوبات است مربوط به عقل است
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رايج، قـرارجالب است تعبير معتزله را در مقابل نظري كمابيش هنوز  هم بين ما شيعيان

گويد مـا سوره القمر، كه مي 49دهيم: بنا بر نظر آيت اهللا مكارم شيرازي، براساس تعبير آيه،

  ايم: هر چيزي را به اندازه (و بروفق حكمت و مصلحت و مقصودي) آفريده

ريزي شده است. هر انساني كه  بنابراين جهان آفرينش جهان تقدير و برنامه"

  "ريزي شده است شود، حيات و زندگي او برنامه تولد مياز مادر 

http://persian.makarem.ir/squestions/?qid=16100&gro=304.  

اين تعبير نزد ما ماندگار شده است، حتي اگر حضرت علي (ع) كه ما شيعه او هسـتيم،

  چنين گفته باشد:

شام بـرايدر پاسخ به شخصي كه آيا سير حركت ما به سوي  نيرالمؤمنيام"

جنگ با معاويه به قضاء و تقدير خداوند بود؟، فرمـود: مبـادا چنـين گمـان

است، خداوند اجرتـان را در كرده باشي كه قضايي الزم و قدري محتوم بوده

هر رفت و بازگشتي بزرگ داشته، ولـي در هـيچ حـالتي مجبـور يـا ناچـار

 و پـاداش  ي هشـود، وعـد ايد. اگر چنين باشد ثواب و عقاب باطل مـي  نبوده

 و نمـوده  عبوديت و طاعت به امر سبحان خداي همانا گردد، مي ساقط كيفر

  "ندكن پيروي را او اوامر خود خواست به كه داده اختيار مردم به

 )./http://fa.wikipedia.org/wiki غروي_محمدجواد_(سيد 

  ر رسيده بود كهحضرت علي (ع) است كه ادوارد براون به اين باو ي شايد بر اساس اين گفته

سير آراء و عقايد تشيع و قدريه در واقع غالبـاً در يكسـو بـود و اصـول و"

عقائد شيعه كه امروز در ايران رايج است از بسياري از جهات با معتزله يكي 

وحشت فـوق و است و ابوالحسن اشعري مخالف بزرگ معتزله مورد نفرت

  ).415، ص. 1تاريخ ادبي، جلد ( "العاده است

حال، براي اين نوشتار مسأله درستي يا نادرستي اين جدال، از جهت فلسفي يا ديني بهر

در ميان نيست، بلكه تنها بررسي نتايج اين حركت واصل بن عطا مهم است. ظاهراً برداشت 

اين طلبه اين بوده كه در اسالم، انسان اختيار و توان انتخاب دارد و در نتيجه بـراي اعمـال
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كنـد. نيـز خـود، قبـول مسـئوليت مـي -در اين دنيا يا در آخرت -آن خود و تحمل جزاي

هاي آن شاگرد (واصل بن عطا) خود را  دريافت ي وهيبنابراين ديدگاه، گروهي با برگزيدن ش

آفرينش بروند؛ حـال آنكـه اسـتاد او (حسـن يمجاز دانستند تا در پي گشودن ديگر رازها

هاي  تجارت سنگبه نيشابوري، در كنار عبادت، بصري، كه بر اساس تذكره االولياوي عطار 

  مشهور بود: يو به حسن مرواريد يا حسن لوءلوئ ميپرداخت قيمتي نيز

همچنين وي مدتي را به تجارت گوهر (جواهرات) اشـتغال داشـت و" ..…

گفتند و سفرهايي تجاري به روم داشت و با اميران  مي» يلوءلوئ حسن«او را 

 ?http://arwininfo.com/index.php."كـرد  يد مـ داد و سـت  و وزيـران قيصـر

option= com_content&view=article&id=267&catid=50&Itemid=39  
با وجود مشغوليت به اين حرفه، حسن يكي از پايه گـذاران مكتـب تصـوف بـه شـمار

هاي خـود رود. شاگردان واصل بن عطا (معتزله)، دانشمندان و فرهيختگان نتايج دريافت مي

مي يرا م هاي علمي و مكتوب به ميان مردم عادي  گونه جدال كردند، اما اين نوشتند و پخش

اي نبردنـد. خـواهيم ها هرگز بهره ها و مباحثه كرد و توده مردم از اين گونه نوشته رخنه نمي

ديد كه آموزش بسياري از تعليم يافتگان مدارس رسـمي بعـدي چنـان بـود كـه آنـان را از

هـاي طـور معمـول انديشـه داشـت. بـه انديشه آزاد و مسـتقل بـاز مـيبرخورداري از يك 

گرفت و در بهتـرين حالـت آزادانديشان دانشمند موجب لعن و تكفير علماي زمان قرار مي

  شد. رو مي تفاوتي روبه با بي

در گذر زمان اما مشخص شد كه حق با آن گروه اندك، يعني دانش آفرينان آن روزگـار

هزار و چهار صد سال پس از هجرت و حـدود -اي اسالمي امروزيبوده است. در كشوره

آشـكارا -هفت سده پس از پايان يافتن رسمي نهضت معتزله و خاموش شدن فرهيختگـان 

ببينيم كه حدود يك و نيم ميليارد مسـلمان، همچنـان در تفكـري عوامانـه بـاقي مانـده، مي

از تمامي دستĤوردهاي متنـوع و سخت در جستجو و در تكاپوي آنند تا به هر شيوه ممكن،

پايان انديشه و تالش و كوشش آزادانديشان مغرب زمين برخوردار شوند. متأسفانه ايـن بي

هاي فكري/علمي/فني كنوني را گروهي  عظيم مسلمان آگاه نيستند كه بسياري از پايه ي توده

منداني چـوناندك از انديشمندان مسـلمان، در آن دورانِ بـس كوتـاه پـي ريختنـد. انديشـ
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دوران زندگي خود را در بـيم و ي خوارزمي، رازي، فارابي، ابن سينا، ابن رشد و... كه همه

اي  خطر اجراي حكم تكفير توسط عوام نادانا گذراندند. متاسفانه، امروزنيزملـت مـا عالقـه

چندان به دانستن علت و چگونگي شكوفا شدن دانش در ميان نياكان خود را ندارد. اغلـب

هاي غربي (يـا حتي گروهي بزرگ از دانش آموختگان دانشگاه -هيختگان مسلمان كنونيفر

درستي رابطـه مسـتقيم و تنگاتنـگ انديشـه آزاد، بازكاويـدن و به سبك غربي) هنوز هم به

هاي بعد خـواهيم ديـد، كه در بخش دانند. چنان نوآوري، با توليد فنون مورد نيازشان را نمي

خبري، سرانجام گروهي با كوشـش بسـيار و ها خواب و بي از قرن در اروپاي مسيحي، پس

دادن تلفات، موفق شدند براساس صالحيت و توان فردي، امتياز اعطاي رحمانيت خداونـد

را از چنگ كليسا بيرون كشند. آنان، مانند پيش كسوتان مسلمان معتزله، دررابطه مستقيم بـا

هاي كتـاب مقـدس خـود، يشيدن در مورد نوشتهخداوند، با توان ذهني خود و از طريق اند

 8در اين زمينه در فصل كوشيدند تا از ديگر امكانات بسيار متنوع آفرينش برخوردار شوند. (

  ).بيشتر سخن خواهيم گفت

هاي اسالمي  ي اين بخش، خواهيم ديد چگونه دوران طاليي علوم در سر زمين در ادامه

ه تنها اين انديشمندان و آزادانديشان معدود، راهـيبسيار زود سپري شد. به سخني ديگر، ن

به قلوب عوام نيافتند، بلكه با شعارهاي فضل فروشان متعصـب، ايـن تـك صـداها، انـدك

اندك خاموش و فرهنگ يك دست عوام گونه بر كل جامعه مسـلمين تحميـل شـد. بـدين

دانستند بـه بخـش ترتيب مردمي كه خود را سخت مسلمان، پيرو پيغمبر و كالم خداوند مي

پوياي اسالم راستين پشت كرده يا آن را منحصر به دانسـتن و وسـواس در اجـراي احكـام

اي و تعبيرهايي تنگ نظرانه، محدود كردنـد! انتخاب شده، سليقه يها افتيفقهي قرآن يا در

البته اين به پايان رسيدن در ظاهر بسيار تدريجي و احتماالً سرعت آن بـراي اجتماعـات آن

  وزگار چندان محسوس نبوده است. اما چنانچه خواهيم ديد پايان آن انگار يكباره بود.ر

نخستين جدايي خواص واقعي ازعوام، همان خروج واصل بن عطا از اسـتادش حسـن

نخست هجري بـود. درسـت اسـت كـه حسـن بصـري بخشـي از ي بصري در اواخرسده

روش خـود مصـر و متعصـب. امـا حاكميت زمان خود نبود، بلكه صرفاً مسـلماني بـود در
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بسياري از حكمرانان بعـدي تـاريخ اسـالم (ماننـد خليفـه متوكـل)، حكمرانان اُموي، مانند

حسن بصري كه بعدها به صورت ديـدگاه اشـاعره تجلـي يافـت را بـراي ي قهيهمواره طر

پايه گذاران متعدد اين طريقت،  موقعيت خود مناسب آن را تر دانستند و با حمايت عملي از

نزد توده مردم ترويج دادند. بر بنياد اين ديدگاه، داشتن نمايندگي مطلق خداونـدي كـه هـر

هـا حركت انسانها را از پيش تعيين كرده و در نتيجه، اينكه آنان را براي حكومت بـر تـوده

. بر اساس ديدگاه حسن بصري و اشاعره، همه چيز، از جمله نمود يتر م ، مناسب"برگزيده"

كس اختياري جز پذيرفتن و اجـراي مطلق حاكمان، از پيش تعيين شده بود و هيچ حاكميت

داشـتند، ماننـد بدين ترتيب، هرگونـه ظلمـي كـه آنهـا روا مـي .خدا را نداشت "خواست"

بروزهر بالي طبيعي، يا هر كدام از حركات روزمره هر جزء از خلقت، تنها بـه خواسـت و

هـاي جري همان خواست خدا بودنـد! اگـر مفـاهيم فرقـهاراده خداوند بود و آنان، صرفاً م

قدريه (منظور قدرت انسان) و معتزله را در اين باره مشابه بدانيم، طبق برداشت استاد علـي

  رباني گلپايگاني، مفسر معاصر مذهب شيعه:

قهرآميز و خصمانه بود، و اين بـدان يا رابطه قدريه با حاكمان اموي رابطه"

 كردنـد  يتفسير مـ  يا معموالً قضا و قدر الهي را به گونه كه امويان بود جهت

بودن انسان در افعال خود بود. آنان با چنـين تفسـير جبـر كه مستلزم مجبور

 يهـا  اسـت يس -كه متاسفانه عوام پسند نيـز بـود -آميزي از قضا و قدر الهي

) هنگـامي276نقل ابن قتيبه (متوفـاي . بهكردند ياستبدادي خود را توجيه م

بـا عـت يمهاجران و انصـار را بـه ب كه معاويه، با تطميع و تهديد، گروهي از

ان امـر"«پاسخ گفـت: يزيد وادار كرد، و مورد اعتراض عايشه واقع شد، در

را بـه كـار ديگر حاكمان اموي نيز اين روش معاويه». يزيد قضاء من القضاء

 )ز حكـام امـوياولين كسي (ا«، چنانكه ابو علي جبايي گفته است بردند يم

وي همه كارهـاي خـود را بـه». كه از عقيده جبر طرفداري كرد معاويه بود

و بـدين وسـيله در برابـر مخالفـان عـذر كـرد  يمستند مـ  قضاء و قدر الهي

  ."ميان زمامداران اموي رواج يافت . پس از وي اين انديشه درخواست يم

 http://www.hawzah.net/Per/E/do.asp?a=EDBH.htm  
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ي اسالم، بزودي فرمانروايان  بنابراين، درجامعه اي عمالً موجود، با وجود تعاليم پيشرفته

(همچون كورش و داريوش و تمامي شاهنشاهان هخامنشـي و ساسـاني، نيز بعدي مسلمان

ايـزدي بـه سـلطنت» فـرّ «با برخـورداري از اهورا مزدا و "خواست و فرمان"كه هميشه با 

توجـه بـه قـوانين ) مانند پروردگاري بر روي زمين عمل كرده و به دلخـواه، بـيدنديرس يم

زدنـد و آنـرا فرمـان خداونـد مشخص و دقيق اسالم، به هر كار، خوب يا بـد، دسـت مـي

كـافي بـراي مردم تازه مسـلمان شـده، كـه هنـوز فرصـتي ي ناميدند! بدين ترتيب، توده مي

 -بازنگري در درون خود را نيافته بودند، بار ديگر به زير يوغ اطاعت از فرمانروايان مقتـدر 

بازگشتند و ندانسته با محدود كردن افق ديد خود به هر گونه ظلم و  -خلفا يا شاهان جديد

  ستمي تسليم شدند!

پي تكفير آزاد انديشان  در آغاز كاراما، يا هنوز كسي به اندازه كافي قدرتمند نبود كه در

و مرتد دانستن آنان، نزد عوام برآيد، يا چنين افرادي بودنـد، امـا صدايشـان هنـوز بازتـاب

يافت. به هر صورت، آزاد انديشي هنوز خطـري جـدي بـراي قدرتمنـدان بـه چنداني نمي

آمد. در ميان مسلمانان، مراجعه بـه سـالح تكفيـر، ماننـد آنچـه كـه در جامعـه حساب نمي

سيحيان بنام انكيزيسيون (بازپرسي) رايج بود، بسيار ديرترآغـاز شـد؛ درسـت زمـاني كـهم

  ).بعدي يها ر. ك. بخشاروپاييان در آستانه رهانيدن خود از اين قيود بودند (

گرفتند و زيركانه قدرت نهفته در سخن يـا كـالم مسلماناني كه در آستانه اقتدار قرار مي

به تدريج علـم را تنهـا بـه -اربابان كليساي سازمان يافته مسيحيهمانند  -را در يافته بودند

مطالعه، تفسير يا تنها از بركردن آيات قرآن و پرداختن به حديث محدود كردند. تنها فـردي

شد كه باور داشت خود كالم خدا را دريافته بـود و تفسـير و تأويـل آن را عالم شناخته مي

. از ديدگاه اين گروه، ديگراني دانست يود و تنها خود منيز، مانند دوران موبدان زردشتي، خ

پرداختنـد رو بـه سـوي در جهان هسـتي مـي ينگر كه به مشاهده و مطالعه طبيعت و ژرف

هـاي خطرآفـرين ميـان گمراهي داشتند. بازگذاشتن راه براي آنان، برابر بود با نفوذ انديشـه 

  ).تر .ك مبحث غزالي، پائينرشد ( عوام، امري كه بايد به شدت با آن مبارزه مي

آزادانديش را نزد عوام،  كافرمعرفي نمودن اين خطاكاران، سالحي دو لبه بود. از يكسو،
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نمود و از سوي ديگر، مـانعي بـود بـراي برخـي از فرمانروايـاني كـه خوارمايه و منفور مي

، يا برجسـته شهامت همنشيني و دفاع از آزادانديشان را در سر داشـتند. بنـابراين، دانشـمند

شد. جـرم رازي ايـن بـود كـه بـراي اثبـات درسـتي تكفير مي يآسان چون زكرياي رازي به

ادعاهايش، مانند افالطون و ديگر فيلسوفان آزاد انديش يوناني، عقل انسان را مرجع اصـلي

دانست. در آن روزگار، به نظر عالمان دين، فلسفه استداللي يوناني  تشخيص خوب و بد مي

ي دادگـاه گونه كه نزد بيش از نيمي از اعضاي هيأت منصفه و مردود بود (همان كفر محض

هاي بعدي) و بنابراين همه هواخواهان  محاكمه و مجازات سقراط چنين بود، ر.ك. به بخش

. ظـاهراً بعـدها بـراي مقابلـه و جـايگزيني ايـن گونـهشـدند  ياين فلسفه، مرتد شمرده مـ 

راقي پديد آمد و اندكي رشد كرد، اما نزد همگان پذيرفتـهاستدالالت، براي مدتي فلسفه اش

  ):سهروردينشد. بر بنياد ديدگاه شيخِ اشراق (

) اين اسـت كـه در طريقـهيطريقه اشراقي بر طريقه مشائي (استدالل امتياز"

گيري از برهان عقل، از روش عرفان و راه دل و شهود  اشراقي عالوه بر بهره

تـر از آنچـه و در نتيجه فيلسوف به حقايقي عـالي  دشو يباطني نيز استفاده م

  ."گردد رسد نائل مي تفكر منطقي بدان مي

و اشـراقي،-اسـتداللي خـالص (ارسـطويي)    -تر از فلسفه مشـائي (براي تعريفي جامع

و  http://falsafy.parsiblog.com/-72646.htmتلفيقــــي از تعقــــل و تصــــوف، رك بــــه 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=9936.(  

در اينجا هدف، داوري بر درستي و نادرستي اين طريقت نيز نيست، بلكه بررسـي فراگيـر

گمان فرمانروايـان آن هاست. بي انگاشته شده چنين اعتقاداتي نزد توده اي سادهه شتاشدن برد

انـد كـه ضـمن آلـوده بـودن بـه انـواع تاريخ، رياورزاني زاهدنما بوده در  شهيدوران، مانند هم

را داشتند. از جملـه بـاده "سايه خدا بر زمين و آسمان بودن"منكرات، ادعاي اميرالمومنيني و 

دادند و به گفتـه حـافظ، قـرآن را و همزمان حكم قتل عام دگرانديشان را مي كردند نوشي مي

  ها بود. داشتن توده كرده بودند. در اين راه البته هدف هميشگي آنان، ناآگاه نگه "دام تزوير"

ي دربارها، بار ديگـر بـر انديشـمندان به همين سبب، اندك اندك درهاي نيم گشوده شده
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ه جاي آنان، پيروان مكتـب اشـاعره بـه دربارهـا وارد و بـا پراكنـدنآزاد انديش بسته شد و ب

ها برتري يافتنـد. ديـديم كـه گوناگون، هم بر معتزليان و هم بر اشراقي انهباورهاي عوام پسند

آدمي بر سرنوشت خـود رسـيده» اختيار«معتزله از طريق خواندن همان كتاب آسماني به باور 

ها از پيش تعيين شده و آينـده، مـثالً از راه رمـالي و فـال وشتو بر اين اعتقاد نبودند كه سرن

كه بر اساس آنچه بـه ؛ حال آنشود يگردش افالك، برما آشكار م ي گرفتن يا از طريق مشاهده

افراد بشر، پـيش از آغـاز تولـد ي عوام القا شده و ميان آنان تا امروز جا افتاده، سرنوشت همه

و هسـت. در نتيجـه، هرصد كردن ستارگان قابل پيشگويي بودتعيين شده و توسط منجمان، با 

  كردند. آنان هر گونه كوشش انسان در تغييرسرنوشت خود را بيهوده تلقي مي

ها بـه وضـعيت بدين ترتيب خواص جامعه يعني افراد بالقوه فعال وخالق، همانند توده

ختگان، بسان ناآگاهـان وو فرهي شانيموجود تسليم و به افرادي منفعل تبديل شدند. آزاداند

فرمانروايان خود كامه درآمدند و تفاوت آنـان بـا بردگـان پـيش از ي بيسوادان تحت سلطه

هاي جديد اسـالمي پـيش اسالم، تنها اين بود كه هر بار اقتدارگرايان در قالب يكي از فرقه

بعيت كنند. ديدند از مذهبي در آن لحظه رسمي شده ت ها نيز بر خود واجب مي ، آنآمدند يم

هـاي انـدكي متفـاوت ماننـد اشـراقي نيـز، بـا حمايـت جالب است كه گـاه حتـي انديشـه

الـدين گرفت. براي مثـال در مـورد شـهاب فرمانروايان، مورد تهاجم عالمان قشري قرار مي

است: -شيخ اشراق -سهروردي   چنين آمده

كه به تازگي سوريه را از دسـت صـليبيون بيـرون آورده بـود ،الدين صالح"

علماي دين احتيـاج دييخود به تأ [باوجود چنين افتخاري] براي حفظ اعتبار

 پسـرش  شد. به همين دليل، داشت، ناچار در برابر درخواست ايشان تسليم

 587تحت فشار قرار گرفـت و نـاگزير، سـهروردي را در سـال ملك ظاهر

ن جا از دنيـا رفـت. وي در هنگـامزندان افكند و شيخ هما هجري قمري به

(البتـه مشـهورمستقيم وفات وي معلوم نيست.  سال داشت. علت 38مرگ، 

 سهروردي_الدين شهاب ."از دنيا رفت آن است كه سهروردي به دليل گرسنگي

 /http://fa.wikipedia.org/wik(.  
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ن يكـي ازعنـوا  امروز سهروردي را، بدون اينكه به جزئيات طريقت او وارد شـوند، بـه

  كنند: مشاهير پركار فلسفه اسالمي معرفي مي

مانده ... او [كه] حاوي مهمترين آثـار" حدود پنجاه كتاب و رساله به يادگار

تحسين شـده و داراي وي است... به طرز شگفتي از نظر فصاحت و بالغت

  ."نثري پخته و قوي است

http://www.sharghian.com/magazine/archive/005173.html. 

و » المقاومـات  تلويحات، المشارع و الطارحـات، «هاي صرفاً فلسفي او عبارتند از:  كتاب

طور كامل بـه است كه ظاهراً هنوز هم به» حكمت االشراق«ترين كتاب فلسفي وي،  معروف

هايي از اين كتاب آمده كـه فهرست كتابخانه ملي، تنها بخشفارسي ترجمه نشده است. در 

 Henry Corbinشده است. هنري كُربين  ي در سالهاي پس از انقالب به زبان فارسي ترجمه

هاي -از انديشه يا از آثار او تنظيم كرده است. در سايت باال، خالصه يا زترجمهيفرانسوي ن

  ايران باستان چنين آمده است: حقيقت واحد و حقيقت واحد در ي او، درباره

خداونـدي دانست و آن را منسوب به سهروردي حقيقت را امري واحد مي"

را از قـرآن وام گرفتـه اسـت.» الحـق مـن ربـك«واحد دانسته و اصـطالح

حقيقت، خورشيد واحدي است كه بـه جهـت كثـرت«گويد:  سهروردي مي

كثيـري دارد وهـاي يابد. شهر واحـدي اسـت كـه بـاب نمي مظاهرش تكثر

منتهي است. سهروردي عقيده داشت در ايـران باسـتان راههاي فراوان به آن

كـرد و آنـان را پرسـتنده حـق مردم را به حق رهبري مي زيست كه امتي مي

افراد اين امت را پهلوانان و جـوانمرداني يگانـه دانست. سهروردي واحد مي

خداونـد ولّـي«كنـد: با اين كـالم معرفـي مـي دانست و ايشان را پرست مي

را از ظلمـت بـه سـوي نـور هـدايت كساني است كه ايمان آورند و ايشان

ي اشـراقي بـه داند كه با شيوه كساني مي او حكماي ايران باستان را» كند مي

اي چون كيومرث و  اند. سهروردي پهلوانان فرزانه مقام عرفاني وااليي رسيده

را براي اولين بار در فلسـفهتهمورث و حكيماني چون زردشت و جاماسپ 

  ).www.hayatname.blogfa.com/post-108.aspx http//( "كند معرفي مي
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اي از  با چه داليلي؟ البته از ايـن مختصـر معلـوم نيسـت. امـا اگـر مـتن بـاال را نمونـه

هاي او قابل توجيـه خواهـد بـود. اهميـت هاي او بدانيم، ترجمه نشدن بيشتر نوشته انديشه

زماني اوست با دوراني كه افرادي چـون غزالـي و فلسفه او بيشتر به سبب هم سهروردي و

تشـكيك در آن مـي واقـع آن را تعطيـل كننـد. پرداختنـد تـا بـه فخر رازي به نقد فلسـفه و

  :ديگو يسهروردي، خود، درباره حكمت االشراق چنين م

و ما در  اين كتاب براي مباحثي كه در دنبال تأّله نيست فراهم نيامده است "

گـوييم و كمتـرين اين كتاب جز با مجتهد متأّله يا طالـب تّألـه سـخن نمـي

الهـي در او راه يافتـه و ورود ايـن ي خواننده بايد آن باشد كه بارقه ي درجه

بارقه براي او ملكه شده باشد و غير از چنين كسي، هـيچكس از آن سـودي

مشـائين ي قـه يبـه طر  نخواهد برد و آن كس كه تنها به بحث نظر دارد بايـد 

مراجعه كند زيرا آن طريقه براي بحث تنها استوار و خوب است. ما هم با او 

آيد مگـر بـا درباره قواعد اشراقيه بحثي نداريم زيرا كار اشراقيون بنظام نمي

  ).302، ص 2تاريخ ادبيات در ايران، ج. ( "سوانح نوريه

باني به نام سـهروردي نامگـذاري(با چنين اعتقادي، مشخص نيست چرا در تهران، خيا

  شده است؟!).

هر حال، براي تجسم بهتر آن دوران و آنچه در پس آن بر مسلمانان آمد، بايـد انـدكي به

جبـري، خواجـه نظـام الملـك طوسـي يهـا  شهيبه شناخت يكي از موثرترين مروجين اند

به رتق و فتق امـورالملك در مقام نخست وزير مقتدر آلپ ارسالن و ملكشاه  بپردازيم. نظام

معرفـي» تـدبير ايرانـي«عنوان سياستمداري داراي  درتاريخ ما بهكه دولت تركان سلجوقي، 

)، مـدارسرك، طباطبـايي . او كه هنوز هم نزد مـا محبـوب اسـت (   پرداخت ، ميشده است

نظاميه را در بغداد، اصفهان، نيشابور و... در ديگر شهرهاي ايران و سـاير ممالـك اسـالمي

ها يا مراكز آموزش عالي را، دكتر نوراهللا كسـايي يس كرد (فهرست كاملي از اين مدرسهتأس

، را گـرد آوري كـرده1363كبيـر، ريدر كتاب مدارس نظاميه؛ تأثيرات علمي و اجتماعي، ام

است). براي پي بردن به پيامدهاي تأسيس اين مدارس در ركود يا جمود فكري مسـلمانان،
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  فتار اين كتاب دقت كنيم:هايي از پيشگ به بخش

مدارس نظاميه در نيمه دوم قرن پنجم هجري... وزير مقتدر عصر  سي...تأس"

شـمار مهم علمي و مذهبي در تاريخ اسالم بـه  يدادهايسلجوقي يكي از رو

... امپراتوري سلجوقي در بدو امر بـر سـازماني قبـايلي از اقـوام "رود... مي

يران از اعتقاد به يك فرمانرواي مطلـقترك... و بر خالف روش معمول در ا

دور بود... اين تركمانان تازه مسلمان... به هيچ وجـه بـا آداب جهانـداري به

آشنايي نداشتند... و از وجود مردان اليق ايراني اسـتفاده نمودنـد... خواجـه

نظام الدين براي نظم و نسق دادن... و به منظور منع تركمنـان بيابـان نشـين

هـاي ست درازي در داخل ايران آنان را بـه تسـخير سـرزمينسلجوقي از د

ايـران را گسـترش داد. يجديد در خارج از ايران سرگرم نمود و ... مرزهـا 

هاي شـرقي اسـالم لگـدكوب حمـالت تاتـار اندكي بعد، آنگاه كه سرزمين

وحشي شده بود اين مراكـز مـامن و پناهگـاهي مناسـب بـراي آن دسـته از

  ."گريختند... از دم تيغ مغوالن به اين ديار مي دانشمنداني بود كه

  ؛ براي نمونه:كند يكتاب خود، گاه خالف مطالب باال را بيان م يجا ينويسنده اما، در جا

هـاي علمـي و اجتمـاعي الملك ...در برخي از زمينـه  اقدامات خواجه نظام"

به  چندان مفيد و ثمر بخش نبود و نحوه عمل و طرز تفكر او در مواردي كه

شد از نوعي تعصب و تزوير خـالي نبـود... و در سياست مذهبي مربوط مي

ها نيز همراه بوده است... از نظـر بسياري از موارد با بيداد گريها و نابساماني

اختناق فكري به قرقگاهي سرد و خاموش مبدل ساخته بود و تنها هـواداران

شـتند. مسـاعي او درمذهبي و جيره خواران او يـاراي تركتـازي در آن را دا

هـاي مسـتقل از آن و بر انداختن حكومت غيدر يتقويت مذهب و حمايت ب

محلي كه غالباً از حاميان علم بودند و تمركز دادن ايـن مراكـز آزاد در يـك

مركز واحد آنهم در زير يـوغ مـذهب، تـاثيراتي سـوء و بازدارنـده در سـير

ف علـوم دينـي بـا فلسـفه وگذاشت ... بر خال يجا انديشه و افكار آزاد به
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امام محمد  ژهيو شد و دانشمندان اين مدارس به علوم عقلي سخت مبارزه مي

غزالي از مبارزان سر سخت فلسفه بودند. تدريس منطـق تنهـا از آن جهـت

   "مورد توجه بود كه فقها را در زمينه جدل و مناظرات مذهبي ياري دهد

  ).مدارس نظاميه، پيشگفتار، ص. دوازده(

 يير اين راه، نظام الملك پيرو بسيار متعصبي از فرقه سني شـافعي بـوده، كـه باورهـاد

  اند. بهر حال طبق نظر دكتر كسائي: همانند اشاعره، اهل الحديث و جبر داشته

قسمت عمده در آمد كشور را كه به عموم طبقـات و كليـه مـذاهب تعلـق"

ظاميـه در شـمار آنداشت تنها به پيروان اين فرقه وقـف نمـود... مـدارس ن

بشري را از هر نژاد و مليتي در خـدمت غدسته از مراكز علمي نبوده كه نواب

هـاي علمـي به علم به سوي خود جذب نمايد.، بلكه با اعمـال محـدوديت

هاي دانش بشري و منع دانشـمندان مذهبي و ناديده گرفتن بسياري از رشته

هـاي آزاد را در مسـير شهو دانش پژوهان غير شافعي، پيشرفت علوم و اندي

نخستين اسالمي باعث  يها ركود و انحطاط قرار داد و عواملي را كه در قرن

پيدايش و تحرك نيروي ابداع و ابتكار شده بود تا حدود زيادي از بين بـرد

و تقليد و تحشيه يا تفسير بر آثار  ييگرا و توجه دانشمندان را به شيوه سنت

  ).س نظاميه، پيشگفتار، ص. چهاردهمدار( "پيشينيان معطوف ساخت

  :دهد ينقل از ديگران، چنين ادامه م كسائي در صفحات ديگر كتاب خود در اين زمينه به

در مدارس نظاميه به همان اندازه كه آزادي عقيـده محكـوم بـود، تائيـد و"

پيروي از برنامه دولت و اجراي مقاصد باني و واقف اين مدارس آب و نـان

مهلك بر اصالت علم  يا به همراه داشت و اين رويه جز ضربهو جاه و مقام 

ي ديگر نداشت. سياستي كه نظام الملك در پيش گرفـت و نظـامي را نتيجه

هـاي كه در اين زمينه به مورد اجرا گذاشت تمـامي عـواملي را كـه از قـرن

نخستين اسالمي باعث پيشرفت علوم و باروري انديشه شده بود از بين بـرد

  ).287مدارس نظاميه ص ( "و... 

  بدين ترتيب:
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درست در روزگاري كه مهاجمان مسيحي و جنگجويان صليبي بالد اسـالم"

را مورد تاخت و تاز خود قرار داده بودند و جامعه اسالمي بيش از هر وقت 

ديگر به يك پارچگي و اتحاد نياز داشـت، قلمـرو سـلجوقيان از داخـل در

ـ سـوخت و ايـن رو بي مـي آتش تعصـبات و كينـه توزيهـاي مـذه  يدادهاي

دلخراش تا حدود زيادي از پرتو سياست مـذهبي خواجـه و تـأثيرات سـوء

مت از بـالد اسـالمي حكمفرمـااجتماعي مدارس نظاميه بود كه بر اين قسـ 

تاديرگاهي پيشـرفت علـوم و معـارف بشـري را بـه حالـت ركـود و شد...

  ).همان، پيشگفتار ص. شانزده( "انحطاط انداخت....

الملك توسط يكي از پيروان فرقه اسماعيليه، به يكباره ورق برگشت. بـا در پي قتل نظام

جلوس پسر ملكشاه، سلطان محمد بر تخت پادشاهي، نوبت كشـتار شـافعيان فرارسـيد. در

واقع چون در سراسر قلمرو سلجوقيان كشت و كشتار متقابـل مسـلمانان رواج يافـت، هـر

هـاي از سوي عقل نيز به فراموشي سپرده شـد. شـايد كتابخانـهاندك گرايش باقي مانده به 

هـا و آثـار ها با كتبي، كمابيش مروج انديشه قرار پراز كتاب و مشهور نيشابور و ديگر مكان

همين متعصبان شافعي مذهب، انباشته شده بودند كه توسط اين نو متعصبان تخريب شدند، 

  دست مغوالن!؟ نه به حكم و به

هاي تاريخ، به سوزاندن كتـب ديگرانديشـان در مين دستبرد در واقعييتدر تشابه باه

خوريم (اتفاقي كه متأسفانه در طول تاريخ اسـالم كـراراً رخـداده اسـت): در مصر بر مي

صـالح الـدين ايـوبي درآزارو سـر انجـام قتـل سـلطان  دخالـت  ي سطور پيشين، درباره

و در بيرون راندن صليبيون از بـالدسهروردي دگرانديش گفتيم. صالح الدين كه غيرت ا

اسالم نقشي كليدي داشته است، زماني كه بر كشور مصرحاكم شد، نـه تنهـا مردمـي، تـا

آنزمان شيعه حضرت علي (اسماعيليه) را به شيوه معمول، مجبور به تغيير مـذهب نمـود،

(كـه طبـق نمود ها يها از نوشتجات فاطمي مذهب بلكه آنچنان اقدام به پاكسازي كتابخانه

جلد قرآن كريم مـذّهب و نفـيس 2400جلد كتاب و حدود  200000ناصرخسرو حدود 

در آنها وجود داشتند)، كه در تاريخ نويسي شرق و غرب تا مدتها اين اقدام او به اشتباه، 
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شـده اسـت؛ در با نابودسازي كتابخانه معروف يونانيان در اسـكندريه همطرازگرفتـه مـي

  .تورنابودي كتب مذهب اسماعيليه را داده بودكه او تنها دس صورتي

 -vanished-library2/?pagination=false)www.nybooks.com/articles/1990/sep/27/the.(  

مـذهبجالب است كه عبداللطيف و بنقل از او، ابن قفطي، هردو از نزديكـان اشـعري

، در كتابخانه معروف اسـكندريه را"ضاله"الدين، اصرار بر عمل قبيح سوزاندن كتب  صالح

دهند. امـا خليفه عمر (اولين بار پس از گذشت ششصد سال) نسبت مي نيرالمؤمنيبه امر ام

درهمين منبع، برنارد لوئيس، شرق شناس نامبرده، داليل تـاريخي چنـدي بـراي رد ادعـاي

  آورد. اهي توسط عمر ميارتكاب چنين گن

ي االزهر (ابتدا تأسيس شده براي ترويج افكار  با توجه به اهميتي كه مدارسي از قبيل جامعه

گيري فرهنگ جوامـع مسـلمين ها (براي اشاعه تفكر اشاعره) بر روند شكل اسماعيليه) و نظاميه

  دهيم: باز هم ادامه مي تر، اند، بررسي خود را در مورد نوع اخير و اهدافش، اندكي مفصل داشته

بـزرگ يهـا  دانشـگاه « عنوان آنها نزد مسلمانان كماكان با افتخار به ي نخست اينكه، همه

شوند و ما باور داريم كه آنها براي ترويج پرسشـگري و تفكـر تأسـيس معرفي مي» اسالمي

ـ  يها» اونيورسيته«شدند. در صورتيكه عملكرد آنها با دانشگاه، به معني  ج، كـامالًامروز راي

 يهـا  توان در كتـاب تـاريخ دانشـگاه ها را مي متفاوت است. شرحي جامع از كاركرد نظاميه

تأليف استاد عبدالرحيم غنيمه، ترجمـه دكتـر نـوراهللا كسـايي، چـاپ دانشـگاهبزرگ اسالمي (

 ) يافت.1388تهران، 

، چـه درس يـادوماً اينكه ديگر معلوم نيست كه در آن مدارس، مدرساني مانند امام غزالـي 

آموختند. امـا بـه خـوبي هاي جوان (طالبان) علم مي دروسي را براي زندگي اين جهاني به طلبه

منظور تدريس علوم قرآني، بـه ها از طرف پايه گذاراني قدرتمند، صرفاً به آن ي دانيم كه همه مي

 - ، .... و اخالق معناي قشري آن و نه براي فراگيري علوم عقالني، مانند منطق، فلسفه، رياضيات

هـاي ايـن شدند (جالب اينكه از قرار طلبه تأسيس مي - براي مديريت زندگي فردي يا اجتماعي

زيرا بر آن باور بودند كه ايـن گونـه شدند، مدارس حتا از بازي كردن شطرنج نيز پرهيز داده مي

ر خواهد بـرد،اي از نوعي ديگ ها مانع عبادت خداوند است و انسانرا به حالت خلسه مشغوليت
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http://www.inter-islam.org/Prohibitions/Chess.htmlيكي ديگـر از مـدافعان مشـهور ايـن .(

) كـه درhttp://www.ghazali.org/works/gz-itiqad.htmگونه ديدگاه، امام محمد غزالـي بـود (  

  جاي جاي اين نوشتارازاو كوتاه اما بسيار ياد شده است.

» المنقـذ مـن الظـالل«اينكه: طبق مقدمـه بـر كتـاب او شخص غزالي، نخست ي درباره

  )، مترجم چنين آورده است:1390(رهايي از اشتباه = اعترافنامه، انتشارات مولي، 

همتا و عالمي بزرگ در ميان علماي مسلمان پديدار  به مثابه انديشمندي بي"

 ي خاصي برگزيد كه بر علم و عمل، فكر شد... او براي خود روش صوفيانه

را مصدر و منبـع ايمـان محسـوب "قلب"و كشف باطني تكيه داشت.... او 

  (همانجا، صص. هفده و هجده). "كند مي

  اند: وي و در دايره المعارف ويكيپيديا ازاوچنين نوشته

از جمله افرادي بود كه بـه نفـي فلسـفه و دوري مسـلمين از تعقـل ووي "

زيـادي ريمسـلمانان تـأث خردگرايي اصرار داشته و در روند تـاريخ انديشـه

گذاشته است. از قرار، اگرچه او به ماهيت فلسفه ايرادي نداشـت، پرداخـت

 غزالي/_محمد_ابوحامد( ."دانست ضعف ايمان مسلمانان مي ي هيبه آن را ما

http://fa.wikipedia.org/wiki.(  

فلسفه، خـود بـهاو در كتابي ديگر بنام تهافُت الفالسفه يا تناقض گويي فيلسوفان، با سالح 

آنها، بـه سـتيز بـا روشـنفكران دانشـمند مسـلمان ي جنگ افكار فالسفه يوناني رفته و به بهانه

پرداخته است؛ جنگي كه او متأسفانه در آن به راحتي پيروز شد. در آنزمان و در ديار مسـلمين،

تا جرأت مقابله با  او را داشته باشد. ديگر انديشمندي جسور، آنچنان متبحر در كالم، نمانده بود

م) از متفكران متأخر مسلمانان، در  1198 - 1126تنها حدود يكصد سال بعد، ابن رشد اندلسي (

 - )"گـويم...  من مي"، "غزالي گفت..."به سبك مكالمات سقراطي ( - كتابي بنام تهاُفت التهافُت 

 ي اي جامعـه دهـد. ولـي بـر يك به يك، تناقضات درون مطالب بيست گانه غزالي را نشان مـي 

ابن رشد تنها به غناي فرهنگي غربياني كه در اين بين  ي مسلمين ديگر بسي دير شده بود. نوشته

تشنه دانستن هرگونه فلسفه بودند، انجاميد (خود او را سرانجام حكم رانـان مسـلمان از قرطبـه
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)، اكنـونhttp://www.iep.utm.edu/ibnrushdتبعيد كردند و كتب او را رسماً به آتش سـپردند / 

اي از آثار بـاقي اش را در كنار قلعه مجسمه Cordobaبراي بزرگداشت او، مقامات مسيحي شهر 

  اند. مانده در اندلس (اسپانياي مسلمانان) نصب كرده

براي ما اين نيز جالب است كه طبق فهرست (اينترنتـي) كتابخانـه ملـي ايـران، هـر دو

 -به عربي و زبانهاي غربي -ياري ديگر از كتب قديم كتاب مهم غزالي و ابن رشد، مانند بس

انـد. بـه عبـارت ها موجود، تنها پس از انقالب اسالمي به زبان فارسي برگردانده شـده  سال

د رغزالـي و نـه از يتوانسـتند از ادعاهـا ديگر، دست كم متفكران تنها فارسي زبان، نه مـي 

هـر آنها غزالي طبق سنت منتقـل شـده، بـيها، آگاه شده و به نظري مستقل برسند. براي  آن

  .پرسشي امامي ارزشمند مانده بود

  
  ، مجسمه ابن رشد در شهر كوردبا5- 4تصوير 

 -مسـلمين ي بـراي همـه - غزالـي  ي در اينجا براي آشـنايي بـا سـبك فكـر و فلسـفه

هايي از برخي آنچـه خـود او نوشـته و اكنـون سـرانجام در دسـترس سرنوشت ساز، نمونه

  آوريم: ن است، را ميهمگا

منشأ كفر اين گروه [ظاهراً ابن سينا و فارابي] تنها عبارت اسـت از شـنيدن"

هاي هولناكي چون سقراط، بقراط، افالطون، ارسطو و امثـال آنهـا، و پـر نام

هـاي آنهـا و گويي گروههايي از پيروان و گم گشتگان آنها در توصيف عقل

و نيـز شـان  يمنطقي، طبيعـي و الهـنيكويي اصولشان و دقت علوم رياضي، 
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 ي واسـطه  بـه  – شـان  ياستبداد آنها به خـاطر زيـادي هشـياري و هوشـمند

با وجود خردمنـدي و -كه آنها از حكايتشان اين و پنهان امور اين استخراج

 هـا  ملـت  و اديـان  تفاصيل مخالف و ها آيين و ها شريعت منكر – شان ييدانا

 آراسـته  ظـاهر  هايي نيرنگ و تنيده هم در ييها قانون آنها گويند مي و هستند

 عقايـد  از كـه  را آنچـه  و رسيد، ها آن بگوش بزرگ نامهاي اين وقتي هستند

تند، عقايد كفرآميـز را زينـت خـودياف خيش طبع موافق بود شده نقل ها آن

سازند تا به گمان خودشان در شمار فاضـالن قـرار گيرنـد .... و از همتـا مي

مردم عامي باالترند...و چون ديدم خون ايـن حماقـت در هاي گشتن با توده

رگ اين نادان جماعت روان است، تصميم بر نوشتن اين كتـاب گـرفتم، تـا

ترجمـه حسـن[تهافُـت الفلسـفه، مقدمـه اول، (    ."فيلسوفان قديم را رد كنم

 ).1383فتحي، نشر ...،

بـراي منظـور ايـن در صفحات بعدي اين مقدمه، از اين گونه زيادتر آمـده اسـت. امـا

 -شـاگرد افالطـون -سطر ديگر از آن نيز اهميت دارد. غزالي به نقل از ارسـطو  چندنوشتار 

  چنين آورده است:

تـر داشـتني  ...هم افالطون و هم حقيقت دوست منند، ولـي حقيقـت دوسـت"

است.... [و سپس اينكه].. ما اين حكايت را نقل كرديم تا بدانند كه در ميان آنها 

اصول مذهب آنان هيچ گونه استواري و تحقيق نيست و آنهـا بـه ظـن وو نيز 

مي ي تحقيق و يقين درباره تخمينِ بي   )64همانجا، ص.( "كنند مسائل حكم

دانيم كه اساس پيشرفت غرب براين استوار بوده كـه شـاگردان، ضـمن حفـظ امروزمي

پنداشتند،  د و آنها را مسلَم ميشناختن به حقايقي كه تا ديروز از طريق استاد مي احترام استاد،

كه نزد آنها (فالسفه يوناني) هيچ استواري  ي شك كنند. غزالي بدرستي تشخيص داده است

هـاي كه بر اساس حقيقت موجود بنا نشده باشد، وجود ندارد. حقيقت اما، بر پايـه دانسـته

از دنيـابيني شـود. مثـالي ها تعريف مـي  موجود، نتيجه شك آوردن (معترض شدن) به يافته

قديم و كنوني غرب: تا مدتي پيش براي تعريف دنياي مادي، قوانين فيزيك نيـوتن كفايـت



  

  237بخش چهارم: پروتستانتيسم اسالمي / 

   

 

ماده ريز بين مي تـر شـدند بـه وجـود قـوانين كردند ولي از زماني كه دانشمندان در ماهيت

بر ذرات ريزتر ماده حاكم است. دومي،  ديگري پي بردند (فيزيك پيمانه اي يا كوانتومي) كه

  صحت اولي را رد ننموده، بلكه مكمل آن است.

جالب است كه امام غزالي در سن بيش از پنجاه سالگي، پس از يـك عمـر آزمـودنِ خـود،

كتاب المنقذ من الظالل خود اين گونه پرسـش گـري و "مدخل"اندكي قبل از مرگ، دربخش 

  گويد: . زيرا كه چنين ميها را، دست كم براي خودش، ناگهان قبول دارد تسليم شدن به نو يافته

اي برادر ديني من، از من خواستي تا هدف و اسرار و پرتگـاه و ژرفاهـاي"

دست  هايي به گويم كه براي به مذاهب را براي تو بيان كنم و براي تو از رنج

ام و جـرأت آوردن [يافتن] حق در ميان پراكندگي فرَق .... پشت سر گذاشته

نائل شـوم...... تقليد به مرحله باالي پرسشگريحضيض ام تا از  آن را داشته

در آغاز جواني تا جايي كه  پيوند با تقليد را گسستم و عقايد به ارث برده را

ديدم كه كودكان نصـارا جـز بـر آيـين نصـراني پـرورش كردم. زيرا مي رها

يابند. كودكان يهودي جز بر يهوديت پرورش و كودكان مسلمان نيز جز  نمي

  ).5همان، ص. ( "يابند ورش نميبر اسالم پر

راه انتخابي خود، او حتي به ذكر حديثي از پيغمبر اسالم متوسل مي   شود: براي اثبات درستي

آيـد. والـدين او هسـتند كـه وي را هر نوزادي براساس فطرت به دنيا مـي "

  ."آورند..... يهودي نصراني و مجوس بار مي

به او بـراي تقليـد -اوليا و معلمان  -پيشينيانها كه از طريق  نتيجه كنكاش او در دانسته

جلد) از جمله در تهافل الفلسفه  200هاي مفصل او (ظاهراً حدود  منتقل شده بود در نوشته

منعكس شدند. ازآن پس او آنقدر زنده ماند تا باز هم در خود باز نگري كند. در اينجا ابتـدا

  يكي از اين گونه: ي خالصه

ي [جستجو] شفا داد و [سرانجام] نفـس بـه صـحت وخدا مرا از آن بيمار"

اعتدال بازگشت و بار ديگر به باور داشتن ضروريات عقلي كه پـذيرفتني و

مورد اعتماد [شخص او] بود .... بازگشتم. البته اين ...بواسطه نوري بود كـه
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  ."ها جاي داده است ... خداوند در سينه

توسل به حديثي از پيغمبر كه   باز هم با

. سـزاوار"داوند خلق را در تاريكي آفريد، آنگاه از نورش برآنان افشـاند خ"

است تا با اين نور كشف خواسته شود..... آگاه باشيد تا خود را در معـرض

  ).10همان، ص. ( "آن قرار دهيد

يا طبق قرآن، روح الهي، همين عقل و تـوان پرسشـگري "نور"پرسيد كه آيا اين  توان يم

همين نوشته، حتا پس از برخـوردار شـدن از نـور الهـي كـه از ي در ادامهانسان نيست؟ او 

از  "او را اين بار به طريقت صوفيان آگاه نمود"قرار قلب بـا يوندهايعاليق و پ"تا طي آن

از سراي فريب به سراي جاويداني رود تـا بـا تمـام همـت بـه كنـه"دنيا دوري [گزيند تا] 

مگر با دوري گزيدن از جاه "شود  د كه آن نيز كامل نميپي ببرد، باز هم متوجه ش "خداوند

  . ولي زمانيكه"و مال و گريز از مشغوليت و عاليق

نگاهي به احوال خويش كردم، خود را آلوده به عاليـق يـافتم كـه از تمـام"

به سويم روان بودند، اعمالم را يافتم كه نيكـوترين آن  هـا تـدريس و جهات

بـود [زيـرا كـه] ين كار نيز براي خدا خالص نمـي تعليم بود .... [ديدم كه] ا

  ).41همان، ص. ( "دست آوردن مقام و شهرت بود انگيزه و عامل آن، به

خوانيم كه او مقام و تدريس و حتا انگار خانواده را رهـا كـرده، او مي ي در ادامه نوشته

 "پر رنج"راه  بيش از ده سال در شامات و مكه به زيارت و عبادت پرداخته است. با اينحال

هاي  او باز هم به آرامش مورد نظرش منتهي نشد زيرا كه او روزي، باري ديگر، با دگرگوني

به وطن بازميگردد. بـا وجـود "گرفتاري مربوط به خانواده و ضرورت معاش و..."زمان و 

 "كـه  "دانسـت  يمـ "و اگرچـه بـه يقـين "صفاي خلوت را [برايش] آشفته سـاخت "اينكه 

پيشتازان طريق الي اهللا هستند و سيره و روش آنهـا نيكـوترين سـيره اسـت و صوفيان تنها

  )!44همان ص. ( "ترين اخالق است تر و اخالقشان پاك راهشان به صواب نزديك

  كند: ، چنين توجيح مي"اعترافنامه" ي او اين بازگشت را، بسيار ساده، براي خود و خواننده

اي درونـي، دسـت بكـار با انگيزه خداوند مقدر ساخته بود تا سلطان وقت"
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شد و به من فرمان داد تا به نيشابور بروم و خـود را بـراي ايـن فتنـه آمـاده

شد.  ورزيدم كار خطرناك مي سازم. كار بجايي رسيده بود كه اگر اجتناب مي

با خود گفتم كه ديگر مجال آن نيست تا اجتناب ورزم و ديگر دليلـي بـراي

حت باقي نمانده است. تا كي براي خود پرسـتي وعزلت، كناره گيري، استرا

  )57همان ص. . ("بر كناري از آزار خلق، خود را كنار كشم....

  كند: باز در ادامه، او با اطمينان راه و اعمال جديد انتخاب شده خود را، چنين توجيح مي

.... با اين همه ايمان از روي يقين و حضـور دل دارم كـه هـيچ جنبشـي و"

از سوي خداوند بلند مرتبـه نيسـت و مـن نيسـتم كـه حركـت حركتي جز

دارد. من نيستم كه كاري [خـوب يـا كنم. اوست كه مرا به حركت وا مي مي

  ).59همانجا، ص. ( "گيرددهم، بلكه اوست كه مرا بكار مي بد] صورت مي

هـاي بعـد نيـز بـه تفكـر و نمود و در سال اگر غزالي در دهه پنجاه زندگي رحلت نمي

هـاي منعـي داد معلوم نيست او به چه حقايق ديگري براي خـود و توصـيه سش ادامه ميپر

  رسيد؟ اكيد براي ديگران مي

او مانند ديگر طرفداران مذهب اشاعره، بر اين بـاور بـود كـه خداونـد هـر حركتـي در

كنـد و آدمـي داراي زندگي انسانها را از پيش تعيين كرده و هر لحظه از نو آنرا هدايت مـي 

ها،  اشاعره اين محدوديت نه تنها در مورد انسان يباشد. بنا بر باورها هيچگونه اختياري نمي

كند. هر حركتـي تنهـا طبـق خواسـت و بلكه در ذات يا حركت تمامي مخلوقات صدق مي

آن  گزينـد:  دهد. هيچ گونه سببيتي وجـود نـدارد. او مثـالي را بـر مـي اراده آفريننده رخ مي

  است: در تالقي با آتشسوختن پنبه است 

دانـيم كـه در پنبـه ما وقوع مالقات ميان آن دو را بدون سـوختن جـايز مـي

سوزاني مبدل شود، بي آنكه با آتش ديـدار انقالبي حادث شود و به خاكستر

 كننـد...  ها [احتماالً منظور فالسـفه اسـت] جـواز را انكـار مـي كند، ولي آن

سـياهي در پنبـه و تفـرق در اجـزاء و گوييم، فاعل احتـراق يـا آفريـدن مي

 ي شدن يا خاكستر شدن پنبه، خداي تعالي اسـت كـه بـه واسـطه "سوخته"
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فرشتگان يا بدون آن را ايجاد كرده، و اما آتـش جمـاد اسـت و او را فعلـي

  ).244تهافت، ص ( "نيست

با آتش، (آن طور كه اكنون همه پذ ) اند فتهريبه باور آنان، آتش زا بودن پنبه در مجاورت

هاي آن نهفته نيست، يا حركت اجرام آسماني كه همـه خـود زمـاني در گوهر اتم يا ملكول

انـد، صـورت توسط همان آفريدگار خلق و بر اساس قوانيني پايدار و هميشگي برقرار شده

همـان ي گيرند، بلكه حتي حركت سايه اجرام روي زمين در اثر اراده لحظـه بـه لحظـه نمي

تواند (خود يا توسـط فرشـتگان) هـر لحظـه متوقـف شـود. و با اراده او ميباشد  خالق مي

دانيم  حركت انگشت انسان در سطح آب كه از تجربه مي ي جهيعنوان نمونه او در مورد نت به

  شود چنين نوشته است: موجي را در سطح آب باعث مي

 ي جهينتگوييم كه نتيجه فعل اوست [انسان] بلكه  در مورد جنبش آب البته نمي"

فعل خداي سبحان است و بهر صورت كه باشد فعـل بـودنِ آن از حيـث ايـن

  ).128تهافت، ص ( "است كه حادث است، اگرچه دائم الحدوث باشد

  غزالي و اشاعره پرداختن انسانها به طبيعيات: يبراساس باورها

اجسام مفردي كه تحت آنها قرار كسب " دانش در باب آسمانها، ستارگان، و

... چون كسب آب هوا، خاك و آتش و اجسام مركـب چـون: حيـوان،دارد 

اسباب تغيير و از ميـان رفـتن و در هـم ي گياه و معادن و به پژوهش درباره

شود؛ مگر.. مسائل معيني كه از  آميخته شدن آنها .... انكار دين محسوب نمي

خداونـدايـم .... طبيعـت فرمـانبردار آنها در كتاب تهافت الفالسفه ياد كرده

المنقذ ( "باشد كند ... عمل آنان از سرخود نمي است و از سر خود رفتار نمي

  ).23من الضالل. ص 

ور شـدن براي غزالي اگرچه در پرداختن به طبيعيات منعي نيست، اما از آنجا كه با خطر غوطه

  ود او اماآنها پرهيز گردد. خ ي در آنها و انحراف از دين همراه است برتر آنست كه از مطالعه

براي مبارزه با فالسفه آنقدر در آثار آنان غور و بررسي نمود كه بـا وجـود"

تحاشي از آن در واقع خـود يـك فيلسـوف بـزرگ گرديـد و نقـدي كـه از
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حكمت مشائي نمود در حقيقت او را يك متفكر و فيلسـوف واقعـي نشـان

  ).282مدارس نظاميه، ص ( "داد...

تـرين متفكـرين همتا و حتا افراطـي  اين گونه خودكامگي بيدر تاريخ ما، امام غزالي در 

كـه -نبوده است. زيرا كه بعضي از كتـب او نيـز ماننـد كتـاب جـامع احيـاء علـوم الـدين

را با عنوان كيمياي سعادت، خود او براي عوام فارسي زبان نوشت و اكنون  اي از آن خالصه

ان انحراف از دين، طبق فتواهايي، عنو هاي اسالمي، به در برخي سرزمين -در دسترس است

  هنوز اسالمي، ي شدند. براي نمونه در قرطبه طي مراسمي سوزانده مي

قاضي عياض به جهت توهمي كه نسبت به اين اثر داشت و چون نسبت "

   "به اهل سنت متعصب بود، حكم سوزاندن آن را داد

)http://hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=78307(  

گفتنـد: مـا چه پيش و چه پس از غزالي، بسياري بودند كه با وجود نداشتن اختيـار مـي

ها، نسل ما ايرانيان صالح خود در اين ديده كه  اين ي فكر كرديم، تو ديگر فكر نكن! با همه

هـا، همه گونه متفكرين قديمي، برخي از ساختمانها، ميادين، دانشگاه يرهايتوجه به تكف بي

ــا اســامي  ي....  هــا مارســتانيب ــاني"خــود را ب ــارابي، رازي، "منحرف ــن ســينا، ف چــون اب

غزالـي و ي...سهروردي.... زينت دهد، همين طور كه بـا حفـظ لقـب امـام بـراي ماننـدها

  اين مفاخير را نيز ارج نهيم. ي فخررازي، اصرار داريم تكفير كننده

سازي فكري جامعـه، تالملك و استاد غزالي در يكنواخ هاي نظام جالب است كه تالش

فكري مختلف ادامه داشتند و گاه حتا بـر يها چندان هم موفق نبود، زيرا كه هنوز هم فرقه

هجـري، توسـط خليفـه 631. مثالً مدرسه مستنصريه بغـداد در سـالشدند يها افزوده م آن

  المستنصر باهللا افتتاح شد و در آنجا، آموزش تنها محدود به يكي از مذاهب نبود:

 لكه چهار ايوان داشت كه هر يك براي تدريس يكي از مـذاهب چهارگانـهب"

اهل سنت (شافعي، حنفيه، حنبليه، مالكيه) به استادي اختصاص يافته بود. هـر

هر يـك .داد يآنان به رايگان درس م شاگرد زبردست داشت كه به 75استادي 

هر سيصد كرد ياز اين چهار استاد حقوقي ماهانه دريافت م  دانشجو يك و به



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 242

 

 

اين مدرسـه از نظـر نمـاي خـارجي و زيبـايي تزيينـات و ..دادند يدينار زر م

اثاثيه و گستردگي فضـاي مدرسـه و مسـاحت زيربنـا و ارزش نفاست ارزش

  "پيش از خود در تاريخ اسالم برتري داشته است موقوفات از همه مدارس

)http://www.hawzah.net/Per/Magazine/mi/7910/mi01008.asp(  

گرايي فكـري اي از رشد دوباره تنوع حتا اگر آموختن اين چهار طريقت اسالم را، نشانه

 -بدانيم، بايد گفت كه اندكي دير شده بود. ديگر خليفه مستنصر باهللا اقتدار الزم را نداشت 

و او بـراي -دست تركاني با فرهنگ كـوچگري و غنيمـت سـتاني افتـاده بـود امور عمالً به

وباره محيط خرَد گراي دوران طاليي مسلمانان نيروي كافي را نداشت. وجـودشكوفاندن د

توانست آب رفته  وزيراني دانش پرور، مانند خواجه نصيرالدين طوسي ايراني نسب نيز نمي

  را به جوي بازگرداند.

البته خواجه نظام الملك در راه تعصب، از پيشينيان خـود، تنهـا انـدكي پيشـي گرفـت.

اول، جو ِ كـم و بـيش حـاكم بـر جامعـه اسـالمي اغلـب ي ته شد، بعد از سدهكه گف چنان

كـه برخـي از مينـ يب يگونه بود. با كمي دقت در رخدادهاي شناخته شده آن زمـان مـ همين

هاي معروف اسالم از همان آغـاز پـا گرفتنـد. شـايد حـديث مربـوط بـه ها يا فرقه گرايش

  فرقه، حديثي معتبر نباشد 73قسيم شدن مسلمانان به بيني پيامبر اسالم (ص)، مبني بر ت پيش

http://www.hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&

QuestionID=12471&SubjectID=45385(  

ها، دوزخي خواهند بود و تنها يكي از  گرايش از آن 72خصوص اين نكته كه، پيروان  به

اهللا عظمي جناتي، تا كنـون ها راه درست را به سوي بهشت خواهد يافت (طبق نظر آيت آن

ايــن تفــرق در اســالم بــه يكصدوســي هشــت مــذهب يــا فرقــه رســيده اســت،

http://www.jannaati.com/far/index.php?page=1&p=1به هرحال، اين گونه باورهـا در .(

گونـاگون، قدرتمنـدان (و اخيـراً نيـزاز يهـا  ميان مسلمانان هميشه وجود داشته تا در دوره

خارج جوامع ما) بتوانند با به جان يكديگر انداختن مردم نادان، به اهداف غارتگرانـه خـود

مسلماناني  ي رتمندانهياي عبرت گرفتن ازاقدامات غ: به جيا عنوان نمونه برسند. در اينجا به

  هاي مقدس شدند، از سر زمين ها يبيها كوشش، موفق به بيرون راندن صل كه پس از سال
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... خليفه خودخواه نيز كه جز حفـظ مقـام و موقـع خـود بـه هـيچ چيـز "

آور دست زد و در صدد برآمـد كـه بـراي از بـين انديشد به عملي ننگ نمي

دشاه اسالم، از چنگيز، سردار مغوالن وحشي و كافر استمداد جويـدبردن پا

ماوراء النهر و خراسان و عراق و در پي  يو با اين اقدام زمينه سقوط شهرها

 "ه، ق. فراهم سـاخت  656آن سقوط بغداد و انقراض خاندان خويش را در 

  ).10(مدارس نظاميه، ص 

ه ابن رشد در رد آن نگاشته اسـت امـا،جدا از درستي ادعاهاي مفصل غزالي يا آنچه ك

، بـه خـود حـقي فـه يبراي ما جالب اين است كه انديشمندان آنزمان، مانند هر شـاه يـا خل

دادند، با آزادي بينديشند تا به قول خود به نتايج مورد پسند به رسند. به ظـاهر آنهـا بـر مي

ي بودنـد بايـد همـين حـق را اززيستند كه داراي فرّ ايزدي هستند، زيـرا مـدع اين باور مي

هـاي بعـدي را، از روي نسـل  ي ديگران گرفت! دست كم غزالي، دانش پژوهان جوانِ همه

دانسته است. اما خود دوراني طوالني  آوردن به علوم عقلي پرهيز داده، زيرا آنرا سكرآور مي

طور كه گفته  مانرفته است! البته ه گويا به خلسه فرو مي -به دور از اجتماع  -از عمرش را

  همتا نبوده است. شد، امام غزالي در اين گونه خودكامگي بي

م ايـن منطقـه تـأثيرشايد انديشمندي كه به ميزاني موثرتر از امام غزالي روي ذهن مـرد 

گذاشته ديگر شاعر ملي ما، مولوي بوده است. حـق آزادي خـود انديشـيدن كـه غزالـي بـا

ها گرفت، مولوي صوفيانه و ماهرانه  از انسان -براي عوام نامفهوم -كلمات بغرنج فيلسوفانه

بـابا چاشني شعر آذين نمود. درباره ميزان اثر گذاري او همين داستان نخستين برخـورد او

  كند. آمده است: مرادش شمس تبريزي كفايت مي

كه چون شمس بـه مجلـس درس موالنـا وارد شـد اورا در كنـار حوضـي"

نشسته يافت. وقتي در باره كتابهايي چند كه پيرامـون او بـود از وي سـوأل

ها چه كـار؟ شـمس ها علم قال است تو را با آن كرد موالنا پاسخ داد كه اين

اي  ابها را برداشت و يك يك بـه آب انـداخت. لحظـهدست فرا برد و آن كت

هـا را همچنـان يـك يـك از آب بعد در مقابل اعتراض و پرخاش موالنا آن
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ها نرسيده بود. چون موالنـا بـا ها تر نبود و از آب آسيبي به آن برآورد. كتاب

حيرت از وي پرسيد اين چه سرّ است؟ پاسخ داد اين ذوق و حال است تـو

  )111پله پله تا مالقات با خدا، ص ( "خبر؟را از آن چه 

هـا كوب، رواياتي ديگر نيز وجود دارند كـه در آن  ي استاد زرين از اين داستان در نوشته

سخن از انداختن كتاب در آتش است. به هرحال، راوي داستان را  -بدون بازيافت سالم  -

(علم كتـابي و مدرسـي) را "قال"خواسته موالنا فرق علم  دهد كه شمس مي چنين ادامه مي

  درك كند. زيرا كه: "حال"با علم 

شمس باو آموخت كه خود را از قيد فقيهـان برهانـد، قيـل و قـال خـاطر"

پريشان طالبان علم را در درون خود خاموش سازد... دستاري كه سر در زير 

اي كـه ا گردد، ...و ... از خود دور كند، اطوار زاهد مĤبانـه  آن دچار سودا مي

ورا نزد فريفتگان نايب خدا، ولي خدا و وسيله اجراي مشيت و حكـم خـدا

ي انسانهاي ديگر خود را مخلوق خدا  ، كنار بگذارد و مثل همهدهد ينشان م

و تسليم حكم او فرانمايد ... و تا اين حجاب تعلقـات را نـدرد مالقـات بـا

  ).113همان، ص ( "خدا برايش ممكن نخواهد بود

تر از اين نقل ناقص ياد شـده اسـت و كه داستان شمس و مولوي طوالنيدانيم  البته مي

تر از ظاهر اين يا هر كلمـات ديگرباشـد. شايد هم داستان ايندو داراي مفهومي بسيار عميق

توانـد بـراي شـكل دادن ذهنيـت عـوام شود كه مي اي توجه مي در اين نوشتار، تنها به نكته

  اين كه: (چون اين نگارنده) از اهميت باشد؛

شمس با چه اصراري اورا از اشتغال به علم قال، از مطالعه كتاب و حتـا از"

اين اعالن جنگي بود كه اين تبريزي بچـه بـه سـيد  شعر بر حذر داشته بود.

  ).158همان ص ( "بود داده -پژوهشگر برهان به –اهل خراسان 

پـي درك علـم حـال ها را دور ريخت و تنهـا در  طبق روايات، مولوي از آن پس كتاب

توانـد كه اين حركت نمادين ميان شمس و مولوي، نيز مـي  رسد يرفت. دست كم به نظر م

هاي بعدي؛ اذهاني هميشه آماده تا به بهانه شـيفتگي بـه ايـن سرمشقي بوده باشد براي نسل
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  شخصيت ملي، تا امروز طبق راه و رسم نقل شده، از مطالعه و خواندن كتاب روي گردانند!

ها  سوز مغوالن در تسليم شدن بدين گونه انديشه هاي خانمان گمان هجوم و خشونت بي

دانيم كه رويكرد تصوف به كتاب سوزي، بـه هاي دورتر مي اثر نبوده است؛ اما از گذشته بي

تر  از علم قال و تالش براي رسيدن به علم حال، بسيار قديمي "مردان خدا"نيازي  معناي بي

  ه است.از هجوم مغوالن بود

سيد جواد طباطبايي به نقل از فردي به نام جوئل كرمر، از كتاب احياي فرهنگـي در عهـد

دوم هجـري ي آورد كه ازسـده  به صحنه) اسامي تعدادي را مي آل بويه (پيش از ورود مغوالن

قرن چهارم مي هاي خـود را سـوزانده، بـه آب اي از زندگي كتاب زيستند و در مرحله تا پايان

ق.،  368پديا: متـوفي طبق ويكيعنوان نمونه: ابوسعيد سيرافي ( اند. به دست باد سپرده ا بهداده ي

هـايش را ) كتابدانشمند بزرگ و نحوي معروف كه مسند قضاوت بغداد را به عهده داشته است

منحـرف كردنـد، "فضـيلت "به پسرش ... سپرد و با او شرط كرد كه اگر ايـن كتابهـا او را از

را  آن ـ زوال انديشه، ويرايش جددر آتش بياندازد (ها ). پـس اگـر شـمس تبريـزي148، ص دي

رك نيـز،هاي موالنا را به آب يا آتش انداخت، ارتباطي به ورود مغوالن نداشـته اسـت (   كتاب

اي بوده كـه از آغـاز اسـالم در ميـان گروهـي پديـد آمـده، سنت نيك صوفيانهاين )؛ تـر  پايين

بهينـه از آن وع انسان را در كشف رازهاي اين دنيايي و اسـتفاده گروهي كه عافيت خود يا ن ي

خود را، اگرچه  نمي   ديدند. مي "خدا"، تنها در رسيدن به "پله پله"دانستند بلكه رسالت

شدند، اما بيشتر پيروان ايـن مكتـب، تنهـا از شايد در اين راه، گروهي به راستي موفق مي

صيقل "توانستند به  -"علمي و عملي"هاي  و قال به اصطالح، قيل -طريق كوشش و تالش 

انـد كـه دست يابند و گفته "دل، پاكيزه داشتن روح و روان و در يافت حقيقت ي نهييدادن آ

و بـه روش"زنند  شد دف مي صوفيان درمجالس سماع كه در حضور پير و مراد تشكيل مي

ـ  سريع جيخود را ابتدا آهسته و سپس به تدر خاص سر و گردن دهنـد و تـا ر حركـت مـيت

در آينـد و بـا  "عـالم جـذب"دهند تا به  كار را ادامه مي نيخود، ا ييقدرت و توانا نيآخر

آنچه كه در  خود يتكرار آن به خلسه فرو روند و از خود ب شوند (براستي، اين نوع خلسه با

  دهد، چه تفاوتي دارد؟!). اثر استعمال مواد مخدر به انسان دست مي
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فه عمر به سرداران نخستين اسـالم در سـوزاندن يـا نـابود سـاختن كتابهـايفرمان خلي

 ي هاي تازه تصـرف شـده هايي كه در سر زمين بزرگ اسكندريه و ديگر كتابخانه ي كتابخانه

گمان براي  بي -روايتي كه درستي يا نادرستي آن هيچگاه ثابت نشده است -گرفتند  قرار مي

اهميت جلوه دادن هر گونـه دانشـي، جـز كـالم براي بيي خوبي شد  هاي بعدي بهانه نسل

خدا و تفاسير بر آن. بر اين اساس، هركه بـه كتـابي جـز متـون دينـي روي ي مكتوب شده

خود، مـورد شـك واقـع آورد، مانند زكريا رازي يا طبق غزالي، ابن سينا و فارابي، خودبه مي

اي كـه هاي تازه مسلمان شـده  اه و تودهاو را نزد مردمان ناآگ توانستند يم يسادگ شد و به مي

  تكفير و تنبيه ملحدان و مرتدان بودند، انگشت نما كنند! ي همواره آماده

مسلماً در اين بد آموزي كه به دوگانگي رواني جامعه مسلمانان انجاميد، عارفاني ماننـد

هـا و آن ازمولوي يا دين پروراني مانند امام غزالي و ديگر رهبران بزرگ ديني پيش و پـس

ايـن"انـد. بسـياري از ، هـر كـدام سـهمي داشـته"بـزرگ "الملك  سياستمداراني مانند نظام

ها تعليم يافته و لذا نـزد عـوام كه اغلب سخنوراني ماهر بودند كه در انواع نظاميه "دينداران

ي محبوب و در سلسله مراتب اجتماعي در مقامات باال قرار داشتند. آنان اغلب رهبر يا مراد

هايي كـه انـدرزها و بودند در پي گردآوري هر چه بيشتر مريداني دلباخته؛ و خود، سرمشق

  فتواهاي آنان بيشتر در جهت پرهيز از هر حركتي بجز مسخ شدن با انواع سماع بوده است!

بدين ترتيب، بدنه اصلي جامعه مسلمانان در مشرق زمين، پيش از ورود مغـوالن عمـالً

و آماده تسليم به خواست هر زورمنـدي، تـازه از راه رسـيده، شـدهشده  خلع سالح فكري

بود. جالب اينكه اندكي پـس از هجـوم مغـوالن از سـوي شـرق، در مغـرب نيـز، رهبـران

ي واگـذاري سـر هـا از اسـالم، مـردم خـود را آمـاده مسلمانان در پي همين گونه كژفهمي

يمه متمدن و انگار هنوز در خواب هاي شكوفاي اندلس به مسيحياني كردند كه عمالً ن زمين

غزالـي در مسـند قـدرت و نفـوذ كـالم بودنـد. يكـي از ايـن يبودند. نزد آنان نيز مانندها

مسلمانان قاضي عياض بود كه در باال گفتيم در اندلس امر به سـوزاندن كتـاب غزالـي داد.

- 994سـالهاي پديا او كمابيش همزمان بـا غزالـي، در بود. طبق ويكي بن حزميكي ديگر ا

تـرين محدث، فيلسوف، عالم اديان و مذاهب، اديب و شـاعر و يكـي از درخشـان"، 1106
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  .ستهيز ياندلس مكه او هم در  "هاي فرهنگ اسالمي بوده چهره

نمود و سپس اجتهادش او را به اين انديشه رسانيد  او ابتدا بر اساس فقه شافعي عمل مي"

و چه پنهان، نفي كند و تنها ظاهر نص و عموم كتـاب طور كامل قياس را؛ چه آشكار كه به

 حـزم _بن( "و حديث را قبول داشته باشد و معتقد به برائت اصلي و استصحاب حال باشد

/http://fa.wikipedia.org/wiki.( 

درخشان فرهنگ اسالمي سـرزمين ي اي ازتأمالت اين ديگر چهره باال، گوشه ي خالصه

بيش از اينكه خطـاب بـه مـردم عـادي -اي در دسترس ازاوه مانند ديگر مجموعه -اندلس

آنها، همه گوهرهايي بودند صـرفاً ي باشند و راهنمايي براي كاستن از شدت تالش روزمره

  .ي فتهيباب مصرف دربارهاي فرمانرواياني خود ش

هاي اسالمي، قدرتمندان سياسـي، رهبـران معنـوي بدين ترتيب در هر دوسوي سرزمين

ي قـدرت هاي پارسي پيش از اسالم، چنان اسـير جاذبـه ن سردمداران سلسلهجامعه، همچو

مطلقه فردي شده بودند كه نخواستند يا نتوانستند از رفتارهاي نابخردانه گذشـتگان عبـرت

  گرفته، خرد جمعي را به پرورانند تا در موقع نياز بدان روي آورند.

ند تـا در پهلوانـان اسـاطيري يـابزرگان فكري آن دوران، مردم را به سويي هدايت كرد

ها در مورد  هيچ ژرف نگري، نجات دهندگان غيبي را ببينند. همين گونه اغراق اي، بي افسانه

هـر گونـه شـك و ترديـدي كـه اكنـون همـه را بـي -هاي گذشـته  بسياري ديگر از داستان

نمونـه: از عنـوان  وجود دارند. بـاز هـم بـه -پنداريم هايي تاريخي مي و واقعييت ميريپذ يم

كه شهرهاي با عظمتي مانند نيشابور يا رِي، تا پيش از  خوانند يدوران دبستان در گوش ما م

هاي عظيمي بـا حمله مغول، هريك بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته و داراي كتابخانه

ن اند؛ اما مغوال هاي علمي بوده صدها هزار و گاه حتا بيش از يك ميليون جلد كتاب و رساله

هـاي گلـين و ها، چه استوار و چـه خانـه ساختمان ي ساكنان را كشتند، همه ي وحشي همه

  هاي ارزشمند را به آتش كشيده، نابود كردند. معمولي را با خاك يكسان و تمامي كتاب

در اين مورد واقعييت چه بوده است؟ دست كم ايرانشـناس دانمـاركي، پِتركريستنسـن،

  كند: اين گونه رد ميداستان جمعيت نيشابوررا 
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...نوشته تاريخدان خراساني، بنام سيف الهروي، كـه آورده: مغـوالن در بهـار"

، يك ميليون و هفتصد هـزار نفـر را در نيشـابور قتـل عـام كردنـد1221سال 

عنوان مـدركي بـراي جمعيـت آن شـهر بحسـاب آورد. ايـن تنهـا توان به نمي

رايط جغرافيايي و منابع آبي منطقه تواند يك تخمين دلبخواهي باشد. اگر ش مي

 100000حساب آوريم، حد اكثر جمعيت نيشابور، در اوج عظمتش، بـين را به

ــت  200000و  ــوده اس ــر ب ــن ( "نف ــر كريستنس ، زوال Peter Christensen، پِت

  ).35، ص 1993كپنهاگ، نشر دانشگاه  The Decline of Iranshahr، ايرانشهر

  كه ميخوان يدرباره سيف الهروي م

هرات به اين سبب كه درباره حـوادث زمـان مؤلـف و مسـتند بـه نامه خيتار"

ديگـر ايـن يژگـ يگزارش راويان و شـاهدان عينـي..... و اطالعات شخصي يا

تأليف كتاب و نقل قضايا ازمورخان پـيش هنگام كتاب اينست كه نويسنده آن

دگي مطلبـي را پـيش خـود رسـي و هـر  از خودش تقليـد كوركورانـه ننمـوده

راستگو و درست كردار بـوده كه نويسنده شد ي. اگر مطمئن منمود يم يوبررس

  "نمود ياشتباهات آنان اقدام م و اال به تصحيح كرد يم تياز او اقتباس و روا

 )http://www.ir-tci.org/forum/showthread.php?t=174224.(  

هـايي كـه ت ويرانيكند و همچنين در وسع كريستنسن اهميت حمله مغوالن را رد نمي

ها به بارآوردند، ترديد ندارد. آنچه براي او قابل درك نيست اصرار ما بـر اغـراق گـويي آن

گناهي و مظلوميت قوم خـود، از سـوي براي اثبات عظمت و اقتدار تمدني از يك سو و بي

فتصـديك ميليون و ه"ايرانيان كنوني نبايد بپرسيم كه چه شد از ميان آن ما ديگر است. آيا 

كسي نبود تا در برابر مغوالن خسـته -اند داشته شود يبا آنهمه دانشي كه ادعا م - "هزار نفر

كـه ميكنـ  يتازه از گرد راه رسيده، به دفاع شهر و مال و جان خود بر خيزد؟ يا اگر ادعا م و

ن )، پس آنهمه دانـش و تمـد12، ص 3برخاستند، اما نتوانستند (تاريخ ادبيات در ايران، ج. 

انباشته شده در آن بيش از يك ميليون جلد كتاب درهر كتابخانه، چه سـودي بـراي تـداوم

ها تنها  زندگي مردمان آن شهرهاي متمدن پر شكوه داشت؟! شايد بخش بزرگي از آن كتاب
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، در آنزمـان ديگـري هايي بوده در تمجيد اين شاه يا آن خان يا در ترويج يك فرقـه  مديحه

خواننـده، در كتـاب كه اكنون نيز، بـي  ييها بخش ديگر آن از گونه كتاب مردود از اسالم؛ و

  خورند! در گوشه و كنار كشور ما خاك مي ييها خانه

شهر نيست، زيرا چـه هميت دارد تعداد مردم نيشابور يا تعداد كتابا آنچه در اينجا هاي آن

بوده، يا برابر با گفته  جمعيت آنجا طبق نظر پژوهشگر دانماركي، ميان يك صد يا دويست هزار

تعداد كتاب انـد. ها ده هزار يا بيش از يك ميليون جلد بـوده  آن راوي خراساني، تا ده برابر آن و

خاك و حقوق خود دفاع  اگر در ميان آن جمعيت، شهرونداني كه به پا خيزند و از جان و مال و

ب است در دو داستاني كـه از؟ در اينجا جالكند يكنند، چندان متعدد نبوده است، چه تفاوت م

خوف مردم رودر رو با مغوالن بنقل آمده است لحظه   اي تأمل كنيم: ناتواني و

گفت كه يكي از ايشان [مغوالن] مردي را اسير كرد و لي آن تاتار با  زي.... ن"

خود سالحي براي كشتن اسير نداشت، پس به او گفت: سرت را بـر زمـين

ر زمين نهاد و تاتار رفت شمشيري فراهم كـردبگذار و تكان مخور. او سر ب

رفتم،  و اورا كشت. و مردي ديگر حكايت كرد كه من با هفده مرد براهي مي

تا تاتاري پيش آمد و ما را گفت يكديگر را ببنديم. يارانم به اجراي فرمانش 

پرداختند. پس بديشان گفتم: او يك تن بيش نيست، چرا نكشيمش تا نجات 

ترسيم. گفتم: او هـم اكنـون سـر كشـتن مـا را دارد، بگـذار مييابيم؟ گفتند 

راهايي بخشد. بخدا كه كسي از ايشـان جسـارت مانيبكشيمش تا مگر خدا

. "اين كار را نداشت. كاردي بر گرفتم، اورا كشتم، گريختم و نجات يـافتم... 

 ).119تاريخ ادبي ايرانيان، از فردوسي تا سعدي، ص. (

ايـم. نها را در باره زوار مشهد و شبيخون تركمنان نيز بسيار شـنيده مشابه اين گونه داستا

  بي هرگونه ريشه باشند! يها توانند صرفاً افسانه همه نمي

 - دانيم چند سده پس از حمله مغول نيز، هنگامي كه گروهـي از افغانـان همان گونه كه مي

رياري كه غرق در عـيش واز رفتار شه - شدند يكه در آن زمان هنوز رعايايي ايراني شمرده م

نوش و خوشگذراني بود، به جان آمده، نخست بـراي دادخـواهي بـه سـوي پايتخـت بـه راه
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شهر اصـفهان رسـيدند، نـه يوارهايافتادند و سر انجام، بهت زده از موفقيت خود، به پشت د

م فرمانده مانده حكومت صفوي نتوانست به دفاع برخيزد، كه هـيچ يـك از مـرد تنها ارتش بي

آن امپراتوري گسترده نيز، براي دفاع از جان و مال خود يـا كمكـي ياصفهان يا ديگر شهرها

وطنان درگير شده، حركتي نكردند (براي آگـاهي از وقـايع اسـفناك آنزمـان، ر. ك. بـه به هم

  نادرشاه آخرين كشورگشاي آسيا، الرنس الكهارت و غالمرضا افشار نادري، نشر دستان).

ماركي، كريستنسن، گذشته از باوري كه به اغراق گويي تاريخ نويسان ايراني خاور شناس دان

پـيش تـا 500به مشكالت واقعي آبياري و محيط زيست منطقه خـاور ميانـه از سـالهاي دارد،

از ميالد توجه مي 1500 هـاي جدا از يورش - كند. او عوامل بسيار گوناگون ديگري را نيز  پس

هايي كه در تاريخ ايران زمين بارهـا روي داده، براي ويراني - مغوالن خونخواراني مانند تركان و

هاي سطح زمـين توانسته عالوه بر نابودي سازه شمارد. براي مثال بر آن است كه زلزله مي بر مي

هـاي زيـر زمينـي نيـز و كشتار مردم شهرهايي مانند نيشابور و رِي، به مسـير آبروهـا در قنـات

برساند. زيرا كه با كاهش ناگهـاني و شـديد جمعيـت و نيـز فقـدان ميمتر هايي غير قابل آسيب

رفت و بازماندگان  ها نيز از ميان مي ناگهاني كارگران متخصص و ماهر، امكان بازسازي اين سازه

  شدند. فاجعه ناگزير به رها نمودن كشتزارهاي خود و كوچ كردن از آن منطقه مي

رها كـردن شـهرهاي آبـاد و پـر رونـق، ري و توانسته به پس چنين رخدادهايي نيز مي

نيشابور انجاميده باشد. در مورد بغداد، بسيار پيش از حمله هالكوخان، عوامل ديگـري نيـز

توانسته سبب كاهش رونق آن كالنشهر بوده باشد. طبـق نظـر كريستنسـن، حاصـلخيزي مي

دجلـه و فـرات بـه، همواره بستگي بسيار بـه ميـزان و شـيوه توزيـع آبرودان انيمنطقه م

هاي ايـن دو رود كشتزارها داشته است. كافي بود، يكي دوسال ميزان بارندگي در سرچشمه

هاي نهرهاي آبرساني را ويران كنـد تـا هاي حائل و سد بندي كاهش يابد يا سيالب، ديواره

هـا در نبودن عزمي راسخ و توجه شهرياري هوشمند، سبب تغيير ناگهـاني مسـير رودخانـه

توانسته سبب كاهش برداشت محصول شود، باال رفتن سطح آبهاي  اتفاقي ديگر كه ميشود. 

زير زميني در اثر آبياري مداوم و افزايش شـوري خـاك بـود. هـر كـدام از ايـن رويـدادها

گويـد كـه توانست به كاهش تدريجي يا ناگهاني رونق اقتصـاد كـالن بيانجامـد. او مـي مي
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اقـوامي از نقطـهشهرياران ساساني، گاه اين كاست  يا ه شدن جمعيت را با كوچ دادن اجباري

رفتـه، هـم  يكردند. اما رو به نقطه ديگر يا با اسكان دادن اقوام مغلوب (بردگان؟) جبران مي

 "يگانـه " ي اراده آن تنهـا فرمانـده -به هر علتي -چنانچه پس از هر يك از چنين رخدادها

ها همزمان با كـاهش گرفت، يا خرابي ي قرار نميدانا، به ترميم و بازسازي مسيرهاي آبرسان

واگيردار مانند وبـا و طـاعون يها يماريمثالً بر اثر بروز ب -غير قابل جبران جمعيت منطقه

هـا توانسته به فروپاشي دراز مدت كل اقتصاد و حتا فروپاشي حكومت مي -بود مصادف مي

اسانيان، از اوج سـاخت و سـازهاي حكومت س بيانجامد (كريستنسن درباره برخي از دوره

  نهرهاي آبرساني و در نتيجه رونق كشاورزي نيز سخن گفته است).

ي مغـوالن، موضـوع ناخوشايند مديريت، تغييرات جـوي و حملـه يامدهايگذشته از پ

هاي بـاقي مانـده از آن زمـان، سـخني ديگري كه از آن متاسفانه بنظر در هيچ يك از نوشته

اعون به سر زمين ماست. تنها از نوشـته تـاريخ نگـاران اروپـايي دررود، ورود بالي ط نمي

ميالدي از آسيا وارد اروپا شـد. 1354تا  1348 يها يابيم كه اين بيماري ويرانگر در سال مي

  ).33 -34تاريخ تمدن، كتاب پنجم، صص ويل دورانت (

ردم اين بيماري، كه آشكارا در زاد و ولد بسيار و كثافت شـايع در ميـان مـ"

آسيا كه به فقر كشيده شده و بر اثر قحطي ضعيف گشته بودند ريشه داشت. 

از راه عربستان به مصر و از درياي سياه به روسيه و امپراتوري بيزانس ... به 

  ."نيمي از مردم ايتاليا را از پاي در آورد ايتاليا و فرانسه آورده شد...

مان سوز، نخست بـه سـر زمـين مصـراگر اين روايت را درست بدانيم كه اين مرض خان

گمان به عراق و به سرزمين ما نيز سرايت كرده  مسلمان و سپس به بيزانس مسيحي رسيده، بي

و احتماالً به مرگ و ميري گسترده و از هم پاشيدن نظام اقتصادي نيز انجاميـده اسـت. اكنـون

آن دراگر فرض شود كه تاريخ شيوع اين بيماري در خاورميانه، كم و بيش ه مزمان بـا شـيوع

خانمـان سـوز چنگيـز يهـا  اروپا بوده، بدين معناست كه شيوع طاعون در ايران پس از حمله

تكميلي تيمور، حـدود ي سيزدهم) و هالكو (پايان همان سده) بوده است. حمله ي (آغاز سده

از چهاردهم صورت گرفت. يعني تنها چند دهه پس  ي پاياني سده يها يك سده بعد، در سال
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موج وسيع و مرگ آفرين اين مرض. اگر بشود شرايط موجود درست پـيش از يعبور احتمال

ي تيمور و پس از دو يورش پيشين مغوالن و پيامدهاي مرگبار بيماري طـاعون را بـراي حمله

بينيم كه هنگام ورود آخرين موج لشكريان خونخوار مغول، در آن منطقه  خود ترسيم كنيم، مي

آن - طبـق گفتـه راويـان - چناني و نه آباداني چنداني وجود داشته تا آنها بتواننـد نه جمعيتي آن

نگـاران نگارهاي ما نيز، ماننـد تـاريخ خيعظيم را سبب شوند. احتماالً تار يها يرانيكشتار و و

  اند: بسيار كرده يها اروپايي، به نقل از ويل دورانت، مبالغه

، از هـر پـنج1348آوريل تا سـپتامبردر فلورانس، به گفته ماتئو ويالني از "

نفر، سه نفر جان سپردند. بوكـاچيو تلفـات فلـورانس را صـد هـزار نفـر و

  ).34همان ص ( "ماكياولي نودوشش هزار تن برآورد كرده است

اين ارقام آشكارا گزافند، زيرا جمعيت فلورانس در آن هنگام  "نويسد كه  اوهمچنين مي

اروپـا و -. احتمـاالً در هـردو منطقـه"كـرده اسـت مـي  به سختي از صد هزار تـن تجـاوز

راويان، يكي هراسناك از اثرات اين بيماري و ديگري بيمناك از بـدبختي كلـي -خاورميانه

كشور، به چنان يأسي دچار شده بودند كه ديگر لزومي براي جستجو و يافتن اعداد واقعـي

ازه كـافي بـزرگ بـوده تـا عظمـت آنديدند. در ايتالياي آن دوران رقم صد هزار به اند نمي

فاجعه را براي خوانندگان داستان به تصوير بكشد. براي نياكان مـا نيـز، عـدد كـرور بسـيار

نموده است. در هردو منطقه و در مورد هـر دو واقعـه، راوي بزرگ و غير قابل شمارش مي

بوده و نه توان كه خود از گزند روزگار محفوظ مانده بود هدفش نه لزوماً جمع آوري آمار 

نگـاري دست يابي به آن را داشته است. او يك بازمانده وحشت زده معمولي بوده، نه تاريخ

  كه با رعايت اصول علمي اعداد و آماري را گزارش كرده باشد.

نظرمـي به -از گونه بالهاي هميشه آسماني -در مورد ياد نكردن از طاعون يا حتي زلزله

ديدنـد نگـاران آنزمـان مـا لزومـي نمـي دند كه راويان و تاريخرسد آن بالها چنان عادي بو

ي همه گونه بالهاي طبيعي دوران خود كـامالً سـكوت ها بنويسند. آنان در باره ازپسامد آن

كـه -هاي پر قـدرت ويرانگـر گير يا زلزله هاي دورتر، امراض همه اند. انگار در گذشته كرده

بـم، طـبس و يطقه از ايـران، از جملـه شـهرهاتنها در طول زندگي نسل معاصر چندين من
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  اند! گاه شيوع نداشته يا رخ نداده هيچ -هاي ديگر را نابود كرد بسياري از آبادي

، نگارنده شاهد بودم كه در شمال معبد آناهيتـا، درسـت در جنـوب1350ِدراوايل دهه 

ه، آثار زنـدگيشناسان اطريشي در قطعه زميني حفاري شده سه الي روستاي كنگاور، باستان

هايي، گويي در حالتي ناگهاني مدفون شـده را، و مرگ را، شامل ابزار زندگي و اسكلت آدم

شد، آشكارا  هاي زيرين ديده مي كشف كرده بودند. معماري و مصالح ساختماني كه در اليه

مسكوني موجود در روستاي مجاور نداشت. طبق نظر آن  يها چندان تفاوتي با مصالح خانه

شناسان، در طول زمان احتماالً سه بار زلزله در همان حـوالي رخ داده و بازمانـدگان، تانباس

هاي جديد خود را با همان گونـه مصـالح (خشـت و گـل) و بـا همـان شـيوه هر بار خانه

قديمي، روي همان قطعه زمين، بدون گرفتن هيچ نتيجه وعبرتي از رخداد پيشين، از نو بنـا

ها پس از انقالب، در سفري دوباره به همان مكان، محل ايـن نكه، سالكرده بودند! جالب اي

ها بار ديگر پوشيده و از ديده محو شده بود. احتماالً در پي رشد و گسـترش آن خاكبرداري

، آن محـل ارزشـمند باسـتاني، كـه بـراي بازمانـدگان از ديـدگاهي ديگـر"شهر"روستا به 

ساختماني بنا شده بود و ساكنان جديد از وجـود ارزشمند شده بود، بازپوشانده و روي آن

  اطالعي نداشتند! گونه چيهاي چند دهه پيش، ه و محل آن حفاري

علت توجه ما به اثرات زلزله يا طاعون در اين نوشتار اين است كه بـاري ديگـر نشـان

 اند، نه آنطور ساده و يك بعدي كه در دهيم، رخدادهاي تاريخي ما هميشه چند وجهي بوده

توجهي و ناآگاه ماندن خود ما مردمان اين  اند. يك جانب آن بي حافظه تاريخي قوم ما مانده

  شده است. بيني وقوع و پيشگيري از خطرات مي سر زمين بوده كه مانع پيش

گـاه حتـي ييهـا  يها، منجر به فرصـت طلبـ عالقگي ما نسبت به گذشته بي خبري و بي

 -بمـرور زمـان تـا عصـر فردوسـي -كه اسكندر فاتح گيرد. مثالً ديديم خود مي مضحك، به

كه با گذشـت زمـان، ها به يكي از شاهزادگان ايراني تبديل شد؛ چنان اندك اندك در خاطره

كه هـم فرهنـگ و هـم -شاهان و حاكمان ديگري را نيز، مانند غزنويان و سلجوقيان و .... 

به ايراني بودن پذيرفتيم تا بهنگام  -ودزبانشان، با مردم ايراني االصل و بومي كامالً متفاوت ب

  ها نيز براي ارضاي غرور ملي خود استفاده كنيم! از آن
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شـود. بـراي مثـال، مولـوي و نظـامي اين ويژگي به ما ساكنان ايران زمين محدود نمـي 

گنجوي شاعراني فارسي زبان بودند، (گويا پدر و مادر نظامي گنجـوي از حـوالي اراك بـه

مهاجرت نمـوده بودنـد). اگرچـه ايـن -ن زمان منطقه پارسي نشين اَراندر آ -شهر گنجه 

گمان در دوران كـودكي اند، به دنيا آمد، اما بي شاعر در آن شهر كه مردمش اكنون ترك زبان

هاي او نيـز بـه زبـان و تحصيلي او، در آن شهر زبان فارسي رايج بوده است. تمامي سروده

هـاي او كنوني كامالً قابل دريافت است. موضـوع سـروده هاي فارسي و براي همه ما ايراني

آداب و رسوم و فرهنگ تركان نيست. با وجوداين، به بـاور رسـمي و ي درباره كي چينيز ه

ها  كه زبان فارسي از خاطره ملي آن -مصرانه مقامات (و مردم) جمهوري كنوني آذربايجان 

تـا كوشند يشود و حتا م آنان شمرده مينظامي شاعر ملي و از افتخارات  -كامالً پاك شده 

نام خود در ميراث فرهنگي يونسكو به ثبت برسـانند! نام اين شاعر ايراني فارسي زبان را به

  ويكيپديا در باره نظامي گنجوي چنين آمده است: ي ). در دانشنامه1/4/90(روزنامه شرق 

يـانگرا با وجود اينكه تمـامي آثـار نظـامي گنجـوي پارسـي هسـت، قـوم"

پانتركيست ديوان يك شاعر ديگر به نام نظامي قونـوي (از دوران حكومـت

  ."كنند يعثماني را به نظامي گنجوي منسوب م

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/گنجوي_(نظامي 

اليه شرق سرزمين اسالم  الدين بلخي است كه در بلخ، منتهي اي ديگر، موالنا جالل نمونه

همراه خانواده خويش پيش از هجوم مغوالن، زادگاه خـود را تـرك زاده شد. آورديم كه او

كرد و پس از چند سال سرانجام در آناتولي و شهر قونيه ساكن شد؛ در همان جا نيز از دنيا 

ها، براي ارضاي غرور ملي خود،  رفت و به خاك سپرده شد. اكنون تركان، مانند آذربايجاني

دانند و هشتصدمين سال تولد او را با بـوق و آن خود مياين شاعر فارسي زبان ايراني را از 

  گيرند! هنرمنداني، در لباس درويشان جشن مي "سماع"كرنا و همراه با 

، نقـل قوليسـت كـه عبـاس كشـتكاران دراتريشايد از همه موارد ياد شده در اينمورد گو

بنـام متـين تـرك زبـان، "دانشـمند "خود، از قول يك "روزگار دو" ي برمجموعه يا مقدمه

  ) آورده كهMetin Kuntكانت (
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فردوسي بعنوان يك الگوي اخالقي ..... در دربارهاي سـالطين و ي شاهنامه "

امپراتورهاي اسالمي از سالجقه ببعـد .... و دردربـار سـالطين عثمـاني چنـان

شيفته شاه نامه بودند كه گاه در راستاي تقسيم بندي دو اردوگـاه خيـر و شـر،

يراني يا ايراني و توراني، خويش را ايراني و ايرانيان را توراني تلقـيايراني و ان

  )9، ص. 1393(عباس كشتكاران، دور روزگار، دانشنامه فارس،  !"كردند يم

منجـر بـه ادعاهـاي يها يها يا فرصت طلبگ دقتي ي ما مردم منطقه، از اين گونه بي همه

را خـودي يا گانـه ييـديم كـه گـاه بهاي تـاريخي بسـيار داريـم. د آشكارا خالف واقعييت

شويم. با اين حـال شـگفت پايه، از يك خودي مدتي بيزار مي قدر بي پنداريم و گاه همان مي

شويم كه اين گونه ادعاهـا را زيـر سـوأل رو نمي آنكه در هيچ موردي، با اعتراضي نيز روبه

نسـل خـود و آنهـم بـا ي ما تنها باورها و رويـدادهاي همـان ببرد! ظاهراً براي مردم منطقه

  .كند يتعابيري روزمره، مهم جلوه م

ديگراز اين بابـت را در تركيـه و در ديگـر كشـورهاي منطقـه آسـياي يا مثالي از گونه

ها را، كه نويسـندگان آنجـا در طـول بينيم. مثالً رسم الخط معمول آن مركزي به وضوح مي

و اخيراً بـار "سيريليك"ن به التين، بعد داشتند، ناگها چند سده، افكار خود را با آن بيان مي

ديگر به التين تغيير دادند و در هيچ يك از اين مناطق، ايـن تصـميم بـا اعتراضـي مردمـي

 ي روبرو نشد. امروز در جمهوري آذربايجان، يك جوان بيست ساله نـه تنهـا ديگـر نوشـته

نيـز بـرايش بيگانـهتواند بخواند، بلكـه دسـتخط پـدرش باقي مانده از پدر بزرگش را نمي

نمايد! بدين ترتيب، خوش و ناخوشِ گذشته پاك شده و بار ديگر تنهـا آنچـه سـينه بـه مي

نشـنيديم يـا كـه  يسينه منتقل شود جايگزين تاريخ مكتوب آن جامعه خواهد شـد؛ در حـال

 يهـا  ديروز و تمامي نوشته يها ها با نوشته نخوانديم كه مردم اين كشور از اينكه ارتباط آن

  دور يا حتي نزديك آنها ناگهان قطع شده، شكايتي داشته باشند!

هـا البته ما ايرانيان كنوني نيز، خطوط ميخي يا پهلوي، ماندگار نياكاني را كه به موقع به آن

فهمـيم، بـه ايـن دليـل ايـرادي در خـود شناسان غربي نمـي  كنيم، بدون واسطه زبان افتخار مي

هاي نويسـندگان، كنيم. حتي از اينكه بسياري از آثار و نوشته بينيم و كمبودي را حس نمي نمي
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و زمـاني بـه زبـان انديشمندان، حكيمان و فيلسوفان ايراني كه هنوز مورد افتخار مـا هسـتند،

  اند، گله مند نيستيم! ند، هنوز به زبان فارسي برگردانده نشدهه ا(عربي) نوشت گانهيب

متاسـفانه نهادينـه شـده اقـوام يها يژگيو و اما قبل از پشت سر گذاشتن موضوع فرهنگ

اي كنيم كه آغازي افتخارآميز و كـامالً كوچگر اين منطقه، بد نيست به رويدادي تاريخي اشاره

غم يمردم انگيز داشت: داستان شورش سـربداران خراسـان، بـا شـباهتي كـه بـه و سرانجامي

... دارد. اين رخـداد در تـاريخ اي و هاي هخامنشي، ساساني، خليفه سرانجام فروپاشي سلسله

استثنايي. اعتراضِ بحق مردمي رنج ديده و زحمت كـش و باًيما، نهضتي بود در نوع خود تقر

بر عليـه زور يا نمود. عده آميز مي طبق معمول ابتدا خاموش كه در مراحل ابتدايي آن موفقيت

خوانندگان نا آشـنا بـا ايـنو استبداد هميشگي قدرتمندان، يعني نمايندگان مغوالن شوريدند [

ــي ــورمان م ــاريخ كش ــاب ت ــداد ن ــايت روي ــر آن در س ــد مختص ــتان هرچن ــه داس ــد ب توانن

مراجعه نمايند]. آنچه در اين ماجرا برايمان اهميت ) pedia.org/wiki http://fa.wiki(سربداران/

ي، با وجود اينكه در زماني بسيار كوتاه، نخسـت توانسـتدارد اين است كه اين نهضت مردم

تـا فروپاشـي 738بر بخش وسيعي از خراسان و مازندران تسلط يابد؛ اما از همان آغاز، سـال

هجري، با همان گونه اختالفاتي كه همواره در ميان حاكمان ما معمول بـوده، 783آن در سال 

فرمانـده 24سـاله، 45آن انجاميد. اين نهضت  به جنگ و كشتار يكديگر و به فروپاشي نهايي

(سربدار) داشت كه به جز در يك مورد، كه سربداري ناتواني خود را بهنگام دريافت و خـود

را به قتل رساندند. (رك بـه مشـابه همـين كشـت و گريد كياز قدرت كناره گرفت، ديگران 

  بق نظر پطروشفسكي:به بعد). ط 141كشتار، در نهضت اسمائيليان، تاريخ ادبي، ص 

پس از وجيه الدين مسعود ده تن از زمامداران سربدار كه بعضي منتسب به "

جناح ميانه رو و برخي مربوط به جريان افراطي بودند، يكي پس از ديگـري

بر سر كار آمدند. مبـارزه بـين دو جنـاح جريـان داشـت و يـك فرمانفرمـا

 "شـد  ف منصـوب مـيشد و به جاي وي ديگري از جناح مخال سرنگون مي

نهضت سر بداران خراسان، اي پ.پطروشفسكي، ترجمه كريم كشـاورز، نشـر(

  ).68، ص 1351پيام، 
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گويا آخرينِ آنها، از ترس مردم خود به تيمور لنگ مغول كه در آن زمان در مرزهاي مـا

م، مستقر و منتظر بهانه بود، متوسل شد تااين خونخوار او را از خشم مردم برهانـد. سـرانجا

اين آخرين برخاسته از ميان مردم بود كه براي سوين بار راه ورود مغوالن را به ميهنـي كـه

  يك بار آزاد شده بود، هموار نمود.

وقايعي مانند سرگذشت اين جنبش مردمي بايد براي مردم اين سر زمين درس عبرتي شده 

ال پـس از آن رويـداد وسـ  600باشد و به فراموشي سپرده نشود، اما چنين نشد. زيرا كه حتي 

رويدادهاي متعدد ديگري از آن دست، آقاي كريم كشاورز، مترجمِ بالقوه آگاه و كـامالً وارد بـه

  :سدينو يمسائل سياسي، در مقدمه خود بر كتاب سربداران، درباره سربداران چنين م

بازپســين ضــربه را خــروج ســربداران خراســان بــر كــاخ فرمانفرمــايي و"

يان مغول وارد آورد و يحيي كرابي [هيجدهمين فرمانروا، از غارتگري ايلخان

گانه]، سروري سربدار، بساط خودكامي طوغاي تيمور را در  24فرمانروايان 

خراسان سرنگون ساخت... و بـه سـلطه مغـوالن هالكـويي در ايـران پايـان

  (همان، ص اول مقدمه). "بخشيد

، ظاهراً توجـه نداشـته كـه"ميهني"آقاي مترجم محترم هنگام طرح اين گونه شعارهاي 

ثمر ايـن تلخ و كامالً بي ي خود در سطرهاي پاياني همين كتاب، در بيان پايان شوم و تجربه

  نويسد: ساله، به نقل از مؤلف كتاب، درباره آخرين سربدار، مي 45دوره 

نه تنها از ترس امير ولي بلكه براي مقابلـه بـا"سربدار، علي مويد  "سرور"

 -دامان فـاتح آسـياي ميانـه شور خويش به بيگانه متوسل و دست بهمردم ك

  ).95(همان، ص  "شد... كه خيانتي به دولت و كشور سربداران بود -تيمور 

دانيم كه اين دعوت از تيمور براي ورود به صحنه، براي مردم ايـران، آغـاز دورانـي مي

  ما رقم زده بودند. تر از آنچه كه چنگيز و هالكو پيشتر براي بود بس هولناك

امروز، براي آن اندك آشنايان به اين جنبه از تاريخمان، پس از احساس غرور نسبت به 

يكي ديگر از اقتدارگرايان، از آنجـا كـه ايـن يها يجنبش مردمي سربداران برعليه ستمكار

جنبش به سبب اختالفات درون گروهي بيش از چند دهه دوام نيافت و از هم پاشـيد، تنهـا
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آنكه هيچ تحليـل درسـتي خوريم؛ اما دردناكتر اين است كه تمامي اين ماجرا، بي أسف ميت

ازعلل شكست آن صورت گرفته باشد در تاريخ نگاري ما اندك اندك به فراموشـي سـپرده

هاي بيگانگان رجوع كنـيم. شد و اكنون براي آگاهي از جزئيات اين جنبش، بايد به پژوهش

از ترجمـه كتـاب اورا آورديـم) و دوم، جـان ييهـا  دهيگز نخست، پطروشسفكي روس كه

 سلسـلة ، كـه كتـاب او بـا عنـوان تـاريخMasson Smith Jr. Johnماسون اسميث جونيـور

  در پاريس چاپ شد.  1970 ، به سالThe History of the Sarbadar Dynastyسربداران، 

(http://www.amazon.com/history-Sarbadar-Dynasty-1336-1381-sources/dp/B0006BWJ7K ).  

  پديا از اين كتاب ر.ك. به دانشنامه ويكي يا براي خالصه

 http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbadars) .(  

 يا دهد كه ما خود، چندان عالقـه  فراموشي بار ديگر نشان مي ي اين سپرده شدن به بوته

ويژه آنچه و آنجـا كـه احتمـاالً برايمـان لكـه به -به دقت يا جستجو در رويدادهاي گذشته

هـاي فروپاشـي سلسـلهرونـد برآمـدن و نداريم. پس شگفت نيست كه -ننگي تلقي بشود

كه ديديم يك نهضت مردمي، همواره و اغلب با همان اُلگـوي پيشـين حكومتي و حتا چنان

شود. در اينجا بد نيست به سخنان قابل تأمل هوالكو خان مغول، پـس از تصـرف تكرار مي

  بغداد، در برخورد با آخرين خليفه عباسي، توجه كنيم:

هـا را آوردنـد. آنچـه داد پيشـكش  خليفه را حاضر كردند. خليفـه دسـتور"

آوردند پادشاه [منظور هالكو] همانجا به نزديكان، اميران لشـكر و حاضـران

تـوان اي زر پيش خليفه نهاد و گفت بخور! گفت نمي بخشيد. آنگاه خوانچه

آهنـين را يخورد. گفت: چرا نگاه داشتي و به سپاهيان ندادي و ايـن درهـا

خانـه نيامـدي تـا مـن از آن نتـوانم بگـذرم!پيكان نساختي و به ساحل رود

خليفه پاسخ داد: تقدير خداوند چنين بود. پادشاه گفـت: آنچـه كـه بـر تـو

تـاريخ جهانگشـاي جـويني، عطاملـك( "خواهد رفت، تقدير خداوند اسـت 

  ).486، ص 1387انتشارات اميركبير،   جويني،

سـعد بـن ابـيدسـت د سوم بهدست اسكندر افتاد و نه يزدگر نه داريوش سوم زنده بهاما

هايي همانند آنچـه ، سردار فاتح عرب، تا آنان نيز پيش از مرگ ناگزير شوند به پرسشوقاص
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ـ  چيخونخوار مغولي از خليفه كرد، پاسخ گويند. هاين خان  از آنـان درنيافتنـد كـه پاسـخ كي

نكته جالب و متضاد ديگر در فتح  [ ها بود نه تقدير! هاي خود آن درست، شيوه رفتار و انديشه

و تخريب شهر بغداد، اين است كه عالوه بر خواجه نصيرالدين طوسي ايراني نـژاد، سـعدابن

راز، مراد سعدي خودمان، درتاختن هالكو به بغداد و سرنگوني عباسيان، زنگي حاكم مغول شي

از آنجا كه ما سـنتاً. ])www.wikipedia.org/wiki( /طوسي_نصير_خواجهوي را ياري دادند. (

غـوالن ويرانگـر بـهداريم، همراهي ايندو را بـا م  سعدي و خواجه نصيرالدين را دوست مي

  كنيم! سادگي ناديده گرفته و فراموش مي

پيش از پايان دادن به مبحث انجماد فكري جهان مسلمانان، بد نيسـت نگـاهي نيـز بـه

) شبه جزيره ايبريـا (انـدلس) كـه1شرق و غرب ما:  ي رويدادهاي مشابهي كه در دو نقطه

) بخـش مسـلمان2شـين بـود؛از آن تا حدود پانصد سال پيش هنوز مسـلمان ن  ييها بخش

  نشين هندوستان، بيندازيم:

هـاي مسـلمانان شـمال آفريقـا و شـبه طور معمول، آگاهي ما ايرانيان امروزي از گذشته به

دانيم. اين شـبه جزيـره كـه جزيره ايبريا بسيار كمتر از آن است كه از تاريخ قديم اروپاييان مي

مسلمانان در آمد، زماني مرواريد جهان اسـالمطور كامل به تصرف  هفتم ميالدي به ي در سده

باي امروزي، در اوج آنروزگاران گويـاوشهرآنجا، قرطبه، يا كورد نيتر رفت. بزرگ شمار مي به

هايي كه مفروش شـده حمام عمومي، و خيابان 300مسجد،  700نيم ميليون جمعيت داشته، با 

است. ياه يفروش كتابخانه و كتاب 70اند. گويا در آنجا  بوده   متعدد نيز وجود داشته

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/spain_1.shtml(  

  .كند يهنوز هم بسياري از آن شكوه و جالل باقي مانده كه جهانگردان را به خود جلب م

دراين منطقه براي چندين سده، اقليتـي مسـلمان بـا يهوديـان و مسـيحيان در كنـارهم 

  .افزودند يو پيروان اين اديان، تواماً به غناي فرهنگي آنجا م ستنديز يم

دوران «دوازدهـم مـيالدي، يعنـي همـان ي طبق سايت باال، اوج اين تمدن در اوايـل سـده

  و سقوط آن نيز با آغاز انحطاط فكري مناطق شرقي سرزمين اسالم همزمان بوده است.» طاليي
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  عروف قرطبه كه ، بخشي از مسجد زيبا و م6- 4تصوير 

  صورت يك كاتدرال يا كليسا در آورده شده است اكنون به

اما در اندلس اين فروپاشي، تدريجي و بدون هجوم ناگهاني دشمن مقتدر بيروني بـوده

نفاق قـومي، تضـاد فكـري و جنگهـاي درونـي، توان ياست. از جمله علل ظاهري آن را م

ن از رفتـار مشـاوران، اطرافيـان نـادان ومقطعـي حاكمـا يها خودباوري افراطي و برداشت

 يهـا  اطاعت و پيـروي چشـم بسـته مـردم از خواسـته توان يمتملق دانست. اما همينطور م

، هـم  يتعبير و تفسيرهاي گوناگون آنان را از اسالم بر شمرد. بـررو  ژهيو ها و به اميرالمومنين

مسـلمانان از يي گردانـدن در آنجا نيز، مانند شرق، علت اصلي سقوط اندلس را بايد در رو

اسـالم بـه در تمـامي سـرزمين ،انديشيدن، يعني همان قدرتي دانست كه با آن زمـاني  هـاي

  دوران طاليي دانش رسيدند.

سده پانزدهم) و تسليم ديگر مناطق فرهنگـي ي با وجود از دست دادن آندلس (در اواخر

در ميان مـا تـا كنـون ها يفتگيسده بعد، اما انواع اين خود باوري و خودش 5اسالم در طي 

، ايـران در اسـپانياي مسـلمان(ادامه داشته است. براي مثال، شجاع الدين شفا در كتاب خود 

 ي )، مورخ و تحليلگر ايران دوست، طارق ابن زياد، نخستين فـتح كننـده1385نشر گستره، 

» همـداني «انـياين شبه جزيره را مطابق با خواسته، ميل و سـليقه مـا ايرانيـان امـروزي اير

دارد و پادشاه مغلوب  ). او در اين راه گامي فراتر نيز برمي197ص نمايد: ( االصل معرفي مي

آن شبه جزيره را  . حتا نامداند يمسيحي آنجا، رودريك ويزگُت، را اصفهاني زاده م -آلماني
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. بدين ترتيب نددا ي= اسپانيا م "Isbahanاشپان، = ايسبان= يا  "از ريشه اصفهان يا اسپاهان، 

پـيش از فـتح مسـلمانان، از قـرار: روح -براي خوش آمدن ما - به باور اين نويسنده حتـا

  ايراني در آن سرزمين دميده شده بوده است!

دانـيم كـه سـرزمين دان ايران دوست امـا، مـي انگيز اين تاريخ گذشته از ديدگاه شگفت

كه مسـلمانان، نخسـت بـر تمـام و قرني 8اسپانيا هم خوش آب و هوا بوده و هم در طول 

تر از آن فرمانروايي داشتند، حتا يك بار  هايي بمرور كوچك سپس اندك اندك تنها بر بخش

 ي هم مورد تهاجم ناگهاني بيگانگاني مانند مغوالن قرار نگرفت. با اين حال، دراواخر سـده 

شـده و از نشـينان بـه تنهـا منطقـه كوچـك غرناطـه محـدود پانزدهم، شكوه و جالل كاخ

شكوفايي و پويايي فرهنگي پيشين ديگر اثري باقي نمانده بود. نه تنها در انـدلس، بلكـه در

ي اسالم، پويـايي تر مغول زده سراسر شمال آفريقاي مسلمان نشين، همانند شهرهاي شرقي

ي اندلس  تمدن به ايستايي كامل رسيد و انديشمندي باقي نماند تا به جستجوي علل فاجعه

كيشـان خـود، ازد. واپسين فرمانرواي غرناطه تا روز آخر، به اميـد رسـيدن كمـك هـمبپرد

سر خوش در ميان حـرم -امدادي از غيب -مسلمانان هنوز مقتدر مصري يا سلطان عثماني

خود نشسته و احتماالً مشغول عيش و عشـرت بـود. اگرچـه او توانسـت خـود و اعضـاي

كيشان خود را رها كرد تا يا كشـته شـوند يـا ر همحرمش را به مغرب منتقل نمايد، اما ديگ

آمـوز نيـز فرامـوش را بپذيرند. در تاريخ نوشته و نانوشته ما، اين رويداد عبرت» كفار«دين 

  شود. شده و موارد مشابه آن نيز تحليل نمي

رسـيم، ي مسلمانان مـي  سرانجام، هنگامي كه در سويي ديگر، به هندوستانِ تحت سلطه

بينـيم آن سـرزمين خـوريم. مـثالً مـي هاي مسلمانان اندلس بر مي همان ناتواني باز به مشابه

يكـي از آخـرين -شـاه اورنـگ زيـب ي پهناور كـه زمـاني در اوج شـكوه و جـالل دوره

نادر به آنجـا و همينطـور در اثـر ي درخشيد، در پي حمله مي -مغول آنجا اصالًامپراطوران 

شد، تاب مقاومت را از دسـت رانه تغذيه ومديريت مينفاق داخلي، كه توسط اروپاييان ماه

داده بود. مردم آنجا كشور خود را، حدود يكصد سال بعد از يورش نادر شاه، به نمايندگان 

بريتانيايي تحويل دادند. آخرين امپراتور مسـلمان -شركت تجاري هند شرقي -مشتي تاجر
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بـراي گزارشـيكشور برمه درگذشت (ميالدي، در تبعيد در  1862آنجا، بهادر شاه، در سال 

  ).(http://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire تر، رك مفصل

ميليـون 150گام آن كشـورِ پهنـاور، در آنزمـان براي منظور ما، چگونگي تسخير گام به

نفري و نسبتاً مرفه، توسط نمايندگان يك شركت تجاري جالب است. آنچـه كـه وينسـتون

از  -بعدي انگليسي، كه در دوران جواني در هندوستان خـدمت كـرد سياستمدار -چرچيل

مختلـف نوشـته، بـراي درك يهـا  مشاهدات و تجريبات خود در آنجا در مقاالت و كتـاب 

شرايط حاكم بر مناطق مسلمان نشين آن كشور بسيار گويا اسـت. از جملـه در مقدمـه بـر:

   ه وم)، دربـاره را  The story of the Malakland field force )1897ملَكَلنـد داستان لشـگر 

ارتش پاكستان مشـغول پاكسـازي آن از يتازگ رسم زندگي مردم دشت سوات (جايي كه به

  :سدينو يافراطيون القاعده بود)، م

هـا و امـالك متعلـق بـه فـردي زورمنـد در چنين جوامعي، همه دارايي ..."

ك خـان را ديـد و بـهتوان صعود و سـقوط يـ در آنجا به سادگي مياست... 

تصوير كشيد. در آغاز او مسلماً ًفردي ساده و بسيار كوشـا بـوده و در مزرعـه

كه آن را احتماالً چندي قبل، بعـد از بيـرون رانـدن مالـك قبلـي - خانوادگي 

به اندكي مال و منال رسيده كه براي موقعي مناسـب مخفـي - تصاحب نموده 

نگي دزدي را خريـده و بـا آن در ميـاننگهداشته بوده است. با اين سرمايه تف

اي مستحكم كـرده تـا همسايگان احترام پيدا كرده. بعد خانه خود را شبيه قلعه

اين احترام همراه با ترس و سر انجام باعث كسب اطاعـت همسـايگان شـود.

سپس اين حاكم روسـتا يـا قبيلـه، همـراه مريـدان جديـدش، سـراغ سـاكنان

توانـد را نيز به جرگه خود بيفزايـد. حـاال او مـي روستاي همسايه رفته تا آنان

تفنگهاي بيشتري خريده و سراغ خان حاكم منطقه برود تا شايد خان از تـرس

فرار كرده، در خفا يا در نبرد كشته شـود و او قلعـه يـا قصـر خـان حـاكم را

تصاحب كند و خود، خان جديد شود. بدين ترتيـب صـاحب جديـد مـال و

ها را در مقابل خدمات آتي به رعيـت غنايم و تيول زمين جان افراد، بخشي از
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آميـز پـيش رود، سپارد. اگر همه چيز به اين صورت موفقيت جديد يا قديم مي

رود تـا هاي ديگر مي سراغ خان - اش  خان جديد، با همراهي ياران جان باخته

 در منطقه همه او را حاكم مطلق به حساب آورده قدرتش را بپذيرنـد. در ايـن

اند. ولي از آنجا كه در ايـن رونـد، اي داشته ها هميشه چنين پيشينه ديار، دولت

رسـد كـه روسـتا زاده يـا كند، باز هم زماني فرا مي فرهنگ باطني تغييري نمي

ديگري، كوشـا و هوشـمند از ميـان ي فردي زجر ديده يا به حاشيه رانده شده

پيشـين، ي ي آزمـوده  همـان شـيوهاي به فكر انتقام يا كسب نام افتاده، بـا قبيله

گـردد... در ايـن سـا شانس خود را بيازمايد. بدين ترتيب دوري تازه آغاز مـي 

ايـم. او ها ما خود شاهد رشد و ً به اقتدار رسيدن يكي ازهمين پهلوانان بوده ل

تا امروز موفق بوده است ولي به نظرمي آيد كه اينروزها ايـن موفقيـت رو بـه

هاي همسايه برآنند تا همراهان بيشتري را در ميـان نگار خانزوال است، زيرا ا

رعاياي خود بيابند. اين آشـفتگي روال عـادي منطقـه اسـت... زنـدگي افـراد

كشند،.. همه  انساني ارزان است... بدون غصه يا نگراني يا دلهره همديگر را مي

  ."چيز طبيعي است، انگار هيچ قانوني وجود ندارد...

در جمله پاياني آقاي چرچيل درست نيست، زيرا نه تنها هنگامي كه او  "چانگار هي"واژه 

خدمت به منافع كشورش بوده، كه از دير باز، قوانين مدون و بسيار دقيق و  دردر آن منطقه 

انـد كـه مفصل اسالم وجود داشته و مردم آن ديار نيز آنزمان حتماً مسلماناني متعصب بـوده 

 يهـا  انـد (بـراي صـحت نوشـته كـرده  ي ابزاري مـي  م تنها استفادهالبته مانند امروز، از اسال

چرچيل، ر.ك. به آنچه در ايران در پي قتل نادر افشار روي داد و به رشد كريم خان زند، از 

رك. در كـريم خـان زنـد، تـأليفسركردگي يك گروه راهزن تا وكيل الرعايي او انجاميـد، ( 

  ).71-31، صص. 1376عبدالحسين نوائي، نشر كتابهاي جيبي، 

بخـت مشاهدات اين مأمور زيرك و در آنزمـان هنـوز جـوان و بـه لحـاظ سياسـي دم

انجاميـد، در مـدارك -اگرچه نه چندان باب ميل مـا  -انگليسي، كه به تنظيم چنين گزارشي

هايي از آنچه را كه چرچيل  ي تاريخي ما نيز، گاه با همان محتوا موجود است. نمونه پراكنده
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الصه آورده، فراوان داريم. نهضت سربداران يكي از آنهاست كه مدتي موفق بـود.طور خ به

  خوانيم: ي ناصرالدين شاه، چنين مي از موارد ناموفق، به نقل از نوه

در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه كه امين السطان صدر اعظم معـزول [بعـد از"

رانيد شاهزاده فرمانفرما گذ ي مقدس قم به انزوا روزگار مي اميركبير] و در زاويه

نصره الدوله وزير جنگ و زمامدار امور بود. به سـبب نبـودن پـول در دسـتگاه

در اول كار، خود را به سـيري خواستند يي جديد كه م دولت، نوكرهاي گرسنه

هاي مزبور اغوا كردند و سر انجـام نوكران قديم برسانند شاه را به شكستن قدح

از زندگاني  ييها ادداشتيوستعلي خان معير الممالك، (د "به مراد [خود] رسيدند

  ).57، ص 1372خصوصي ناصرالدين شاه، نشر تاريخ ايران 

جايي و جلوس اين فرزند بر تخت پـدر، احتمـاالً تحـت تـأثير خوشبختانه، هنگام جابه

در ايران ( شرق، رك. فرزانه نيكرو متين، از فلك تا قهوه قجري، روزنامه اروپاييان مستقر شده

گونه كه چرچيل درباره برخي از رسوم معمول ايـن منطقـه ) ديگر آن12، ص 1390 ريت 28

و تنهـا كردنـد  يجديد، به جان نوكرهاي سير قـديم تعـرض نمـ ي آورده، نوكرهاي گرسنه

؛ اما اگر در تاريخ خود جستجو كنيم، سراسـر كتـاب تـاريخ جـويني،شكستند يها را م قدح

كشته شدنِ براي شاهان، سلطانان، اتابكان، خلفا و خانان منطقـه شرح هنر كشتن و آمادگي

  است، نه هنر رعايت حتا يك قانون ابتدايي اجتماعي، اسالمي يا غير آن!

در سراسر تاريخ ما، اگر چه ديگر قهرمانـاني چـون رسـتم بـراي رهـايي ملـت يافـت

ن همـان بـوده كـه درفرمـانروا شـد ي وهيشـ  -حتا تا همين اواخر -شدند، اما همواره  نمي

اي داشته است. كم و بيش ماننـد چرچيل آمده، يعني تاريخ ما روندي كامالً چرخه ي نوشته

ي گله داران كه هر سال بايد با همان روش پيشين، از نو تكـرار شـود. كوچ اجباري ساالنه

ي ايل در حال حركت است و هميشه بايد در پي علف باشد! در طي آن، جايي براي تَكروان

اند، براي بقـاي اي گرفتار آمده معترض و پرسشگر وجود ندارد. افرادي كه در چنين چرخه

مقتدر، تن در دهنـد. آنچـه را كـه از تحليـل "ي نجات دهنده"خود بايد به اطاعت از يك 

توان بر اساس تكـرار رويـدادهاي پيشـين تفسـير كـرد، ماننـد: آيد مي تاريخ منطقه ما برمي
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كوتاه سربداران. فردي ناگهان و شايد ناخواسته پهلوان شده از ميان قبيله رويدادهاي دوران 

و براي مدتي (كوتاه مانند سربداران، افاغنه، افشار، زنديه يـا درازتـر، كند يبرخاسته، قيام م

. دارد يمانند ساسانيان، غزنويان، قاجار) پرچم حكومتي خاندان خـود را برافراشـته نگـه مـ

اي از تجمل و غرور و خود كامگي، انـدك انـدك، خص است: زنجيرهپايان آن از پيش مش

اي داخلـي يـا كشـاند. سـپس، بـار ديگـر، نـو برخاسـته آن خاندان را به كاهلي و فساد مي

پيچد، پايگـاه حكـومتي ، دم و دستگاه پيشين را در هم ميديآ ياي از خارج پديد م نورسيده

  كند. مي تازه را در شهري ديگر، با طرحي نوين بر پا

بينيم كه در اين دو هزار سال، پايتخت حكومت شـاهان مـا، اكنون با نگاهي به گذشته مي

به مدت بيش از پانصـد سـال در دوران  - دست كم بيست بار تغيير يافته است (توجه شود كه

حاكمان برايران زمين اصالً پايتختي شناخته شده نداشتند. {جالب است  - سلوكيان و اشكانيان

رسد}.  روز، از آنجا كه تهران نيز غير قابل زيست شده، زمزمه تغيير پايتخت به گوش ميكه ام

حال آنكه مثالً، لندن، پاريس، روم، وين، پكن، هر كدام بيش از هـزار سـال قـدمت پـايتختي

  اند! اند تا به سرنوشت نابسامان ما گرفتار نيامده ها چه كرده اند. بايد ديد ديگر ملت داشته

توان همان نتيجه را گرفـت هايي كه در صفحات پيشين آمد، بسهولت مي ي نمونهبر مبنا

خـواهيم از آنچـه بـر مـا گذشـته، درسـي كه ما ملت، فاقد حافظه تاريخي هستيم يـا نمـي

هايي از گذشـته را بـه بيĤموزيم. حافظه تاريخي ما چنان است كه گاه بنا بر مصلحت، لحظه

  پوشيم. براي مثال: ز يك مجموعه از رويدادها، چشم ميگيري ا آوريم و از نتيجه ياد مي

تخت جمشيد براي ايرانيان و رهگذران خارجي چيـزي جـز چنـد ديـوار"

ــود و اينــرا ــر روي آن نب ــراي نوشــتن يادگــاري ب ــا جالــب ب اســرارآميز ام

دهند كـه از يادگاري بر روي ديوارهاي تخت جمشيد نشان مي يها يحكاك

ف و فرهنگيان و سياسـتمداران غربـي كـه در حـالشاه قاجار گرفته تا اشرا

  "اند ها بودند، براي ما بجاي گذاشته گذر از ايران بسوي هند و ديگر جاي

 )http://www.kohandiyar.mihanblog.com/extrapage/143(  

تفاوتي نزد ما بسيار ديرپاسـت و در مـورد تخـت جمشـيد، درسـت از اين بي ي سابقه
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اسكندر مقدوني آن را ويران كرد و از آنچـه از ايـن كـاخ سـترگشود ك اي آغاز مي لحظه ه

توان نشاني يافت، نـه در ذهـن مـردم ها مي باقي ماند ديگر نه در حافظه مردم دوران پارت

هاي فردوسي بزرگ. گويي اين شاعر ما از اين بزرگتـرين روزگار ساسانيان. و نه در سروده

خبر بوده و تخت جمشيد هيچ گاه مقر شاهان  ان بيبناي يادبود دوران شكوهمند ايران باست

). http://sarapoem.persiangig.com/link7/nowruz1.ht(واقعي يا اساطيري ما نبـوده اسـت

تنـزل مقـام هاي عادي شـاهان باسـتاني مـا در طول گذر زمان اين مجموعه به يكي از كاخ

حتـا آنـاني كـه-يافته، آباداني يا ويراني آن براي هيچ يك از وقايع نگاران يا شاعران بعدي

هـيچ اهميتـي قابـل ذكـر -ها قرار داشـت  مقر زندگي آنها، شيراز، در همسايگي اين خرابه

نداشته است! آنچه امروز سبب غرور و افتخار ما در مورد اين بنـاي باسـتاني شـده اسـت،

كاوشگراني اروپايي است؛ دانستن آنچه كه در طي چند هزاره در ايران زمين گذشته  مديون

رو هسـتيم است ناشي از نياز دروني خودمان نبوده است. در واقع با اين واقعييت تلخ روبه

هاي سرزمين ما  كه اين اروپائيان كنجكاو بودند كه عظمت و شكوه ديرين ايران را در خاك

  اند. وجودآنها آگاه كردهكاويده و ما را از 

  اند. اند كه به سرنوشت نابسامان ما گرفتار نيامده ها چه كرده بايد ديد ديگر ملت
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: يكـي امپرياليسـمكنـد  يمردم چين سنگيني م ي امروزه بار دو كوه برگرده"

نظــام اربــاب و رعيتــي اســت. حــزب كمونيســت چــين غــرب و ديگــري 

هاست مصمم شده است ايـن دو مـانع را از سـر راه بـردارد. مـا بايـد مدت

پايدارمانده، آنقدر كار كنيم و بكوشيم، تا سرانجام لطف خداوند شامل حال 

مردم چين. اگر مـردم در كنارمـا ي ما شود. خداوند ما كسي نيست جز توده

مانند، دليلي نيست كه نتـوانيم بـا كمـك هـم، روزي ايـنايستاده و پايدار ب

 11از سخنان مـائو تسـه تونـگ در تـاريخ("دومانع را از سر راهمان برداريم!

 _ http://en.wikipedia.org/wiki/ The_ Foolishدر شهر يانـان، 1945ژوئن 

Old_Man_Removes_the_Mountains  
  

ها پرداختيم كه با فرهنگ و تمدن  ديگر ملت ي تاكنون تنها بدان بخش از رويدادهاي گذشته

و آداب و رسوم ما ايرانيان ارتباط داشـتند. از خـاور ميانـه بـا مركزيـت ايـران و مختصـري از

كشوري كه آريايي سرگذشت يونانيان و روميان سخن به هاي هـم نـژاد ميان آمد. ازهندوستان،

نياكان ما، پس از غلبه برآنجا، نظام طبقاتي را بر مردم بومي تحميل كردند و از شاهان مسلمان و 

كفايت آنان نيزاندكي گفته شد. اشاراتي نيز به سرگذشـت كوتـاه تمـدن شـكوفاي اسـپانياي بي

آميز بشر كه در فصل  تحول شگفت ي سهياي درك و مقااسالمي كرديم. اكنون، جهت آمادگي بر

  پردازيم. بعدي به آن خواهيم پرداخت، مختصري نيز به كشور چين و فرهنگ و تمدن آن مي

، شـود  ين فصل نقـل مـآاز نظر دانيل بورستين كه در سرلوحه  يا دهياكنون برخالف گز

هـاي مصـر، يونـان، ميـان مدندانيم كه مردم چين، با وجود دوري جغرافيايي از مراكز ت مي
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هايي بسيارو راه و رسمي بس شـگرف و گـاه بسـيار خود، به دانسته و اروپا، خود به رودان

پيشرفته دست يافته بودند. دامنه و ژرفاي دانشي كه چينيان، در دوراني مـوازي بـا سـاكنان

ه با آنچه مـردمكم در مقايس تر، دست دست آورده بودند، اگر نه پيشرفته مناطق غربي خود به

كشورهاي خاورميانه يا اروپايي به آن رسيده بودند، برابر بوده اسـت. بـه گـواه بسـياري از

 هـاي علـوم و فنـĤوري، بـه ها در اغلـب زمينـه ميالدي چيني 15شناسان غربي، تا قرن  چين

بودند. اما انگار ناگهان، مصادف بـا شروتريديگر در غرب خود پ يسبكي ديگر از كشورها

ود اروپائيان بدانجا، ولي نه در اثر آنها، رشد تمدن آنجا نيز به پاياني شگرف رسيده بود. ور

فردي كه بيش از پنجاه سال از عمـرش را بـه يـافتن و (Joseph Needham)جوزف نيدهام 

اي، در اين فاصله بيش از  لف مجموعهءهاي قديم مشغول بوده و مو مطالعه آثار دانش چيني

، 10-1(جلـد Science and Civilization in Chinaعلوم و تمدن در چـينجلدي، بنام  15

بعـد از"رسـد: باشد، در آخر عمر خود به اين پرسش مهـم مـي صفحه) مي 5000مجموعاً 

   "پيشرفت علوم در چين شدند؟ ي ميالدي، چه نيروهايي، بازدارنده 15 ي سده

   .nv Jonathan Luيوناتان لو در ي (ر.ك. نوشته

http://www.tcr.org/tcr/essays/EP_TCR_21_4_Su11_Needham%20TCR%20Su11.pdf. 

ايـن بـه هـايي اما قبل از اينكه به پاسـخ 

پرسش به پردازيم، الزم است بـه بعضـي از

انـدازيم. طبـق بـي ها نگاهي  هاي چيني يافته

، Francis Baconگفتــه فرانســيس بــيكن

مـيالدي، سـه 17 ي انديشمند انگليسي سده

دستگاه چـاپ، پـودر انفجـاري، و -اختراع

بـراي پيشـرفت علـوم و فنـون-قطب نمـا 

بعدي الزامي بودنـد. تـا پـس از جنـگ دوم

ها سخت بر اين باور بودند كه  جهاني، غربي

   هر سه از خودشان است. 

  ، كانال بزرگ چين1- 5وير تص

تنها پس از انتشار كشفيات نيدهام بود كه قبول كردند اين سه عامل مهم و صدها مـورد
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بردند. در اينجـا شناخته و بكار مي ها مي ها بسيار زودتر از غربي علمي و فني ديگر را چيني

شـود: اشاره مـي  اند تنها به تعدادي ديگر از اختراعات اين قوم كه در مقاله فوق رديف شده

بادبزن چرخان، براي ايجاد باد جهت جدا كردن سبوس از دانه، آسياب سيار، تيـر و كمـان

هاي زنجيري معلق، دروازه براي باال بردن يا پائين  ، ظروف سراميك (چيني)، پل"زنبوركي"

هاي آبروي غيرهم سطح، ريخته گري چدن، توليد كاغذ، چرخ دستي  آوردن كشتي در كانال

 هكش (فرغان)، ساعت مكانيكي، ركاب اسـب سـواري و... بـراي منظـور ايـن نوشـت خاك

با اشاره به اين همه، برخي ديگر را نيز افزود: ديـوار محـافظتيعالوه بر همه اينها توان  مي

هـاي فنـي ي كوشش چندين نسل پي در پي، نماديست نه تنها از توانايي عظيم چين، نتيجه

، از اميد ذاتي آن مردم به مفهوم زندگي و آينـده! ديگـر دسـتĤورداز آن آن قوم، بلكه مهمتر

بزرگ و هنوز پابرجاي چينيان، كانال كشتي راني است كـه ابـن بطوطـه نيـز در خـاطرات

سفرش از آن نوشته است. از طريق اين آبراه، محصول برنج از جنوب چين به مسافت چند 

و  كرده يم منتقل مال را شطق كوهستاني، به هاي منا عبور از پستي بلندي با هزار كيلومتر و

كانال عظيم،  ميراهي جنوب محصوالت مناطق شمالي،  و غالت شده است. از طريق همين

كه هنوز هم پابرجا و مورد استفاده است، محصوالت صنعتي توليد شده در منـاطق ميـاني،

 يهـا  ند كه حدود سالا شده است. گفته بر پايه صنايع ذوب فلزات، به هردو سو فرستاده مي

ـ  ،هاي قالگري بر اساس دميدن گرماي ذغـال سـنگ هزار ميالدي، در اين مناطق كوره ج راي

رسـيده اسـت. تخمـين تـن مـي 150000بيش از به توليد چدن آن كشور ساليانه  واند بوده

  برابر اروپاييان بوده است. 5ها بيش از  ها در آن سال اند كه توليد سرانه چيني زده

ديگر از توانايي نمونه هاي شگرف آنها اينكه، هزار سال پيش از اين، از طريـق حفـاري اي

 - و بعدها حتا از عمـق هـزار متـري - با كمك ني خيزران، توانستند از اعماق چند صد متري

نمك طعام استخراج كنند كه گاه، بازهم با كمك نـي، همـراه آب شـور، گـاز طبيعـي را نيـز

-http://www.epmag.com/Production-Drilling/Ancient( كردنـد  ده مـي استخراج و از آن استفا

Chinese-drilling_4266هـاي ). اصول روش حفاري آنها بعدها توسط غربيان براي حفـاري چـاه

ــت. (   ــعه ياف ــد و توس ــرداري ش ــخه ب ــدرن نس ــي م -http://socyberty.com/history/10-bestنفت
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inventions-of-the-ancient-chineseهاي ريسندگي آنها  ميالدي دستگاه 13 ي يگر اينكه در سده) د

بـا 17 ي ها تنهـا در سـده تر از هرجاي ديگر دنيا بوده است. انگليسي با كمك نيروي آب، پيشرفته

ها نـه تنهـا ها پيشي گيرند. طبق نيدهام، چيني اقتباس از آنچه در چين يافته بودند توانستند از چيني

سوزني بودند  بلكه در آن سالها حتي مايه كوبي بر عليه آبله را نيـز (احتمـاالً از مسـيرمخترع طب

  شناختند. ) ميبه آنجا سرايت كرده هندوستان

عالوه بر موارد باال، جالب است بدانيم كه تقريباً همزمان با اقامت ابن بطوطه در آسـيا،

قـا را دور زده واردكه واسكو داگاماي پرتقالي دماغـه اميـد آفري حدود يك قرن پيش از اين

هزار سـرباز و خدمـه، 28كشتي و  317اقيانوس هند شود، نيروي دريايي چين، همزمان با 

هفت بار از چين تا خليج فارس و سواحل شرق آفريقا آمد و شد داشته است. فرمانده ايـن

بـوده اسـت. بـراي پـي بـردن بـه Cheng Hoناوگان، يك چيني مسلمان، به نام چِنگ هو، 

ها، در كنار كشتي يك صد  اي از يكي از اين كشتياين ناوگان، در عكس زير، نمونهعظمت 

پرتقالي متـر پهنـا و 56متر درازا و  140ها تا  آن نيتر شود. بزرگ ها، نشان داده مي سال بعد

نفر سرنشين داشته باشد. جالب است كـه بـر 1000توانسته تا  دكل بادبان داشته و مي 9-6

هـاي دراصل كوچگر، در سرزمين يهاي آريايي نژادها و غنيمت ستاني ها عكس لشكركشي

ها نيامده بودند تـا كشـوري را اشـغال يـا غـارت كننـد. بلكـه غرب چين و نيز مغوالن، آن

برعكس، آنان هداياي گوناگوني را نيز براي نشان دادن عظمـت و بـزرگ منشـي امپراتـور

اي بـه بردند. ظاهراً هنوز هم كتيبه ، با خود ميهاي سر راه عنوان ارمغان براي دولت چين، به

هاي چيني، تاميل و فارسي در شهري بنام گاله در جزيره سيالن، كـه يادگـاري از ايـن زبان

  )http://www.lankalibrary.com/phpBB/viewtopic.php?t=1022سفرهاست، وجود دارد. (

، 159ه ترجمـه و نشـر كتـاب،در اين زمينه، همچنين ر.ك. به سفرنامه ابن بطوطه، بنگا

هو، امپراتوري كـه پايـه گـذاراين سـفرها و چنـين ). اما پس از آخرين سفر چنگ654ص 

بعدي، نـه تنهـا "پسر خداي"رود. و  براي كشورش بوده، از دنيا مي عظيمينيروي دريايي 

تـا دهـد  ياي به دريانوردي و سياست خارجي كشورش نداشته است، بلكه فرمـان مـ عالقه

هايي كه بيش از يك دكل دارند را نـابود كـرده و هـر كسـي را كـه عـزم سـفر ه كشتيهم

عنوان جاسوس يـا خـائن محاكمـه و دريايي، به غير از سواحل نزديك چين داشته باشد، به
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  .(Daniel J. Boorstin, The Discoverers, Vintage Books 1983, p. 195-201)مجازات كنند.

  
هاي نيروي دريايي چنگ هوي چيني با كشتي كريستف كلمب، در  از كشتي ، مقايسه يكي2- 5تصوير 

  نمايشگاهي در سالن ابن بطوطه در شهر دوبي

هاي بزرگ و در وهله اول چشمگير، كه در اين نوشتار تنها اجماالً به آنهـا جدا از سازه

هـا از هاشاره شد، شگفت انگيزتر، تنوع ريز فنوني است كه اين مردمِ كوشـا، در طـي هـزار

توان در موزه صـنايع كهـن هايي از آنها را مي خود براي نسل كنوني به جا گذاشتند و نمونه

  چين، در شهر پكن، مشاهده كرد.

اين گونه دستاوردها، ياد آور باور و اميد مردم آنزمان آنجا و به مفهـوم اسـتمرار ي همه

 ي يار كهـن چينـي در بـارهبسـ  ي زندگي اين جهاني انساني است، باوري كه در يك افسانه

  (يا پيرمرد عاقل) و كوه به شكل زير خالصه شده است: "ابله"پيرمرد 

ي داشـته كـه هايي بسيار دور، در شمال كشور چين پير مردي مزرعه در زمان"

ي  شـده تـا محصـول مزرعـه او ماننـد مزرعـه كوهي با سايه خود مانع اين مي

كلنگ خود را برداشته و به باالي كوه همسايگانش پر بار باشد. او روزي بيل و 

سنگ كوه نمـوده اسـت. شـب بخانـهورفته و آغاز به كندن و كنار زدن خاك 

شـده بازگشت و روز بعد باز با ابزارش به باال رفته و بهمـان كـار مشـغول مـي

ها متوجه رفتار عجيب اين پيـر مـرد شـده از او است. بعد از چند روز همسايه

كوه را از سـر راه خورشـيد خواهد ي. او پاسخ داد كه معلت كارش را پرسيدند
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ها به او خنديدند و گفتند كه مگر  بردارد تا نور آن بمزرعه او نيز برسد. همسايه

قرار است او چند سال زندگي كند و در عمر باقي مانـده چقـدر از آن كـوه را

ـ  مي ي كند؟ او گفت حرف شما در باره نتيجه طول زندگي من درست است. ول

هـايم نيـز چنـين ها نوه دهند و پس از آن پس از من پسرانم اين كار را ادامه مي

خواهند كرد. سرانجام روزي سايه اين كوه از روي اين مزرعه برداشته خواهـد

  "همسايگان! ي شد و زمين ما نيز همانقدر محصول خواهد داد كه مزرعه

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Foolish_Old_Man_Removes_the_M
ountain  

اي خود را تنها سينه  هاي اسطوره ها يا داستان گونه افسانه ها اين برخالف نياكان ما، چيني

هاي مديترانـه، اگرچـه هاي بعدي منتقل ننمودند، بلكه همزمان با مردم كرانه به سينه به نسل

اقـوام منطقـه بـا انـواعي  اي را، راي همـه  تغيير شكل نيافته باًيخطي دشوار، و تا امروز تقر

يكسان قابل خواندن كه هاي سراسر چين (حتي براي مردم كنوني كره و ژاپن)  ها و لهجه زبان

و كارا بوده و هست را اختراع كردند. انديشمندان برخاسته از ميان آنان، به رهبري معلمي بنام 

با  -گشايي كوروش)نيم قرن پيش از ميالد مسيح (حدود آغاز كشور - Confucius وسيكُنفُوس

ماندگار و رفتـار و زنـدگي  هايي را بقلم در آوردند كه تا امروز الخط، آموزه كمك همين رسم

براي مـردم آن منطقـه، "معلم"است. نظر به اهميت اين  اند مردمان آن سرزمين را شكل داده

  آوريم: پديا مي در اينجا مختصري از سرگذشت او را به نقل از دانشنامه ويكي

كنفوسيوس در بيشتر دوران عمر از مقامات چندان بلندپايه نبود، اما دانـش"

زيادي داشت. در چين باستان آموزش و پرورش از حقوق ويژه اشراف بود. 

اما كنفوسيوس با شيوه خود اين حق را از آنان گرفت و خـود شـاگرداني را

گرد شود كـه وي سـه هـزار شـا ها آموزش داد. گفته مي جذب كرد و به آن

  اند. ها چند تن در شمار دانشمندان آينده بوده داشته و در ميان آن

كنفوسيوس در پنجاه سالگي بـه خـدمت فرمانروايـان دولـت چـو رسـيد و

مقـام حكومت يكي از شهرهاي بزرگ را در دسـت گرفـت. او رسـيدن بـه

 دانست. حكومتي را بهترين راه ايجاد اصالحات اجتماعي مي
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اي طوالني و ديدار بـا الئـوتزه، بـه لـو آمـد و بـهكنفوسيوس پس از سفره

پيشنهاد پادشاه آن ايالت، مقام وزارت دادگستري را برعهده گرفت و پس از 

مدتي نيز وزير امور داخله شد؛ تا اين كه سرانجام به وزارت اعظم ايالت لو 

رســيد. در ايــن زمــان عــدالتي كــه او در كــارش داشــت، برانگيختــه شــدن 

ل او از مقامش را سبب شد. وقتي در روز عيـد، از گوشـتها و عز مخالفت

قرباني برايش نفرستادند، كنفسيوس اين اقدام را بهانه قرار داد و وطـنش را

هـاي چـين ترك كرد. پس از آن، كنفوسيوس بيشتر عمرش را در بين ايالت

سرگردان بود. سخنان او در مورد شيوه حكومـت و اخـالق حاكمـان مـورد

 گارانش واقع نشد و حتي به زندان نيز افتاد.روز پذيرش هم

دانسـت از پيش از ميالد، در حالي كه خود را ناموفق مي 479سرانجام در سال 

اي پـرورش داد كـه دنيا رفت. وي آثار مهمي بر جاي نهاد و شاگردان برجسـته 

  ).http://fa.wikipedia .org /wiki/ كنفوسيوس( "رونق بخشيدند هاي او را آموزه

  ز بخشي از آنچه در سايت پژوهشكده باقرالعلوم (ع) ني

)http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=30859 (  

  هاي كنفوسيوس آمده است: درباره آموزه

چرخد وي پنج رابطه  رد محور اخالق ميدر تعاليم كنفوسيوس همه چيز گ"

 شود: را مطرح كرد كه هرگاه درست برقرار شوند، همه چيز درست مي

 . مهرباني ميان پدر و پسر؛1

تـر در تـر و تواضـع بـرادر كوچـك تر به برادر كوچك . لطف برادر بزرگ2

 تر؛ مقابل برادر بزرگ

 . عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر؛3

 بردستان به زيردستان و اطاعت زيردستان از زبردستان؛. عالقه ز4

رعايا به فرمانروايان5  . مهرباني فرمانروايان به رعايا و وفاداري

در نظام كنفوسيوسي زيربناي اخالق، عدالت است نه ايثار و گذشت؛ از اين 
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 رو با اكثر اديان زنده، متفاوت است.

ته و تنها يك بار نام خداونـد راالبته كنفوسيوس، درباره خداوند كمتر سخن گف

برده است؛ اما نظام اخالقي او الهي اسـت و چنـين تعلـيم مـي به دهـد كـه كار

خداوند، اخالق را در درون انسانها قرار داده و فطرت الهي آنان اخالقي اسـت.

 كنفوسيوس در اصالح جامعه نقش بسيار مهمي براي حاكمان قائل است.

 بلنديامل را چنين بر شمرده است: عزت نفس، ك گانه انسان وي صفات پنج

  رفتاري. همت، خلوص نيت، شوق به عمل و خوش

تـر شـده اسـت. كنفوسيوس، پيوسـته بـا گذشـت زمـان، متعـالي تيشخص

هاي مختلف، همواره، به روان كنفوسيوس احتـرام فرمانروايان چين در دوره

  ."شناختند ترين حكيم مي كرده و رسماً او را بزرگ

اند بسيارند. يكي از آنها كه ما  هاي اين معلم بزرگ چين باستان كه مشهور و ماندگار شده گفته

انـدازد، از زيباي سعدي خودمان در باره بني آدم مي ي را به ياد محتواي لوح كوروش كبير و گفته

  !"كنند، همه با هم برادرند زمين زندگي مي ي مردمي كه در چهار گوشه": كه قرار استاين 

هاي او آنچنان ساده بودند، كه مردمان، جدا از داشـتن هـر بـاور فـرا طبيعـي، بـه وزهآم

ها، با وجود انواع فـراز ها را سرمشق خود قرار داده و با پيروي ازآن توانستند آن سادگي مي

هاي تاريخ، براي خود زيربناي استواري را به سازند. حتا هجوم و فـتح مغـوالن و و نشيب

اروپاييـان را نيـز، از سـر خـود گذرانـده و هرچنـد بـا ي ون شاهديم، سلطهنيز چنانچه اكن

  اند. هايي، بر آنها پيروز شده وقفه

كنفوسـيوس (و الئـوتزه، ديگـر معلـم بـزرگ ،هـا  جدا از زيبايي يا مفيد بودن اين آمـوزه 

ــان، ر.ك.  ــاhttp://www.hawzah.net/per/e/do.asp?a=EGJA.HTMچيني ــاگردان ي ــه ش ) ب

بـه ، كـه انـد  مريدان خود پايبندي به سنت و اطاعت مطلق از بزرگترهـا را نيـز توصـيه كـرده

چون چشـمان- تشخيص نيدهام، همين يكي از عللي بوده كه مردم چين را، در گذشت زمان 

ها، اطاعت از همه بزرگـان، ر اساس اين آموزهآسيب پذير نمود. ب - آشيل  ي اسفنديار يا پاشنه

نه تنها از پـدر، بلكـه مهمتـر از شـخص امپراتـور هـر زمـاني، واجـب اسـت. ايـن شـد كـه
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اي باعث پيشرفت شود يا اينكه در هر زمـان، جلـوي هرگونـه توانست لحظه هرامپراتوري مي

نچـه در مـورد نيـرويها در فنĤوري، چنا تحرك را بگيرد. بدين ترتيب با وجود همه پيشرفت

  امپراتور جديد، را نداشت. ي دريايي چين ديديم، كسي جرأت اعتراض به تغيير اراده

شناسان علت ديگر به پايان رسـيدن دوران نـوآوري در آن كشـور را در جاافتـادن چين

روش امتحانات براي انتخاب افراد مناسب براي سلسله مراتـب مشـاغل اداري/ ديـواني آن

عنـوان انند. دراين امتحانات بسيار سخت، صرفاً توانايي حفظـي متقاضـيان بـهد سرزمين مي

شد نه توان ابتكاري آنان. شايد بتوان اين امتحانـات را شـبيه ميزان فضيلت آنها سنجيده مي

هاي كنوني ايران دانست كه در طي آنهـا بجـاي ورودي به دانشگاه ياي از كنكورها سلسله

شـود. ، تنها حافظه او سنجيده مي(=IQ)متقاضي  ي يروي خالقههوشمندي و نو توان ميزان 

تمـرين -حتا تـا سـي سـال -شود كه براي قبولي به مشاغل باالي اداري، به سالها گفته مي

آمادگي نياز داشته است. بديهيست كه در اين امتحانات هرگونه پرسشگري، بدعت يا سنت 

شدن كافي بوده داوطلب با يك يا چند تـا از مانده است. احتماالً براي مردود گريزي جا مي

  هزاران عالمت نوشتاري رايج آشنا نبوده باشد.

هاي منتهي به ورود غربيان، در گـرايش ديگر علت عقب ماندن جامعه چيني را در سده

، انسـان بايـد ازهـا  ينيدنيابيني چ اند. طبق اين ديگر روشنفكران آنجا به تائوايسم ذكر كرده

طبيعت پرهيز كرده خود را تسليم آن كند. نه اينكه نظمي در طبيعـت نيسـت،دستكاري در 

باشد، لذا هر بياني از ريزه كاري  بلكه نظم موجود و رموز الهي با عقل انسان قابل درك نمي

گردش جهان توسط انسان ناقص خواهد ماند؛ دنياي بيرون از ذهـن، بـيش از آن ي دهيچيپ

ـ بتواند با مشاهدات خود، تجزمبهم و پيچيده است كه انسان  هـاي هـا و فرضـيه يافتـه  ي هي

شـد بـه درون رياضي آنرا تشريح نمايد. بجاي آن رفتار پسـنديده و مطلـوب محـدود مـي

همرنگي با جامعه يا به عبارتي  نگري، احترام به بزرگان، حرمت گذاري به نياكان، اعتدال و

كـز بـه درونگـري (= صـوفيگري؟) بـهديگر، تسليم به وضع موجود. به عقيده نيدهام، تمر

  مرور از اهميت توجه به برون نگري، كنكاش درطبيعت و كنجكاوي در آن است.

هــاي پيشــرفت غــرب را توجــه بــه  عــالوه بــر آنچــه آمــد، نيــدهام كــه يكــي از پايــه
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دانست، يكي ديگـر از ميالدي به بعد مي 12هاي  بازرگاني/كاپيتاليسم (مركانتاليسم) در سده

تجارت را عامل ايستايي در  ي اي سنتي جامعه چين، پست شمردن اجتماعي حرفهرهنموده

گرفتنـد. در نتيجـه ترين رده اجتماعي قرار مـي  داند. بنا بر اين نگرش، تجار در پايين آن مي

اي كه در غرب به رشد همگام كاپيتاليسم و پيشـرفت علـم و دانـش و نهايتـاً وقـوع انگيزه

  جامعه چين وجود نداشته است. او چنين نوشته است: انقالب صنعتي انجاميد در

كنـد، كند، آزمايشـات و تجربـه كفايـت نمـي عالقه به طبيعت كفايت نمي"

بيني كسوف اجرام آسـماني گيري از تجربيات بسنده نيست، توان پيش نتيجه

هـا قابليت ندارد، محاسبات تقويمي دقيق كافي نيست... اين همـه را چينـي

هاي بر اسـاس زنـدگاني همه، براي تبديل اجتماعات و تمدن اند. اين داشته

باشند. براي حل يـا مجـذوب شـدن دانـش كشاورزي نظم يافته، كافي نمي

ر.ك. ( "طبيعيات با قوانين رياضي، به فرهنگ و طبقه كاپيتاليست نياز اسـت 

  ).217يوناتان لو، باال، ص. 

هاي بعدي مردم چين  ايي، نسلبهر حال، اين شد كه پس از طي نمودن آن دوران شكوف

هاي خود با غربيان مهاجم، مجبور به تحمـل يـك شكسـت زيستند و دردرگيري در فقر مي

ايـن 9آميز پس از ديگري شدند. براي درك فاجعه الزم است مانند آنچه كه در فصل  خفت

ران اولين هايي از دو نوشتار درباره خودمان خواهيم آورد درباره چين نيز نيم نگاهي به جنبه

  اندازيم: تماسهاي آنان با غربيان بي

، شايد مثالي برگرفته از كتاب كاشفين، اندكي روشنگرباشد. درفصـل گاليلـه درجادراين

، يكي از نخستين مسافران غربي بـهMatheo Ricciچين به نقل از يك كشيش ماتئو ريچي 

  چين، چنين آمده است:

اين حـال وپاييان شناسايي نمودهستاره را بيش ازار 400ها  اگرچه چيني" اند... با

هاي مشاهده شده آسـماني توجيهـات رياضـي هيچ سعي نكردند تا براي پديده

كنند،  بيني استفاده مي بينند صرفاً براي طالع ها از آنچه در آسمان مي پيدا كنند. آن

ند. شو ها هدايت مي ي اتفاقات كره زمين توسط ستاره زيرا بر اين باورند كه همه
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را در  "صـالحيت  افـراد بـي"پايه گذاردانش طالع بيني آسماني چين، دخالـت

بيني دانشي ارثي بوده است.  ها ممنوع كرده بود. درآن كشور، طالع مطالعه آسمان

ظاهراً پايه ممنوعيت، ترس از اين بوده كه تازه واردي بتواند با توجيهـاتي تـازه

  ).333كاشفين، ص. (. "هاي امپراتوري را متزلزل نمايد پايه

شناسـي چـين، مربـوط بـه پـيش از اين پدر روحاني مسيحي كه مشـاهداتش از سـتاره

هـاي اي خطاب به پاپ اعظم در رم، شـرح موفقيـت گاليله بوده، در نامه/كشفيات كوپرنيك

هـا داده و از پـاپ در خود را در معرفي دانش سـتاره شناسـي و رياضـي غـرب بـه چينـي

اروپـايي را بـه چـين اعـزام دارد، تـا ي يسا يك رياضي دان برجسـته تا كل كند يخواست م

  دهد: هاي اروپاييان را بهتر به چينيان آموزش دهد. او چنين ادامه مي دانسته

تـوانيم جـداول آسـماني را بـه اگر چنين رياضي داني بيايد، دونفري مـي  "

ه سـببها را تصحيح كنيم. اين نكتـ  حروف چيني تبديل نموده و سالنامه آن

هاي جديدي را به روي مـا ها خواهد شد و دروازه افزايش آبروي ما نزد آن

تر و با امنيت بيشتري به هر جـا توانيم آزادانه گشوده خواهد كرد. آنوقت مي

  ).333كاشفين، ص ( "كه مايليم سركشي نماييم......

خود بـراي شناسي ي ستاره ، كشيش مبلغ عيسوي ديگري، در پايان جزوه1615در سال 

ها، شرحي نيز در مورد چگونگي دوربـين (تلسـكوپ) گاليلـه آورده اسـت. كشـيش چيني

 1626هاي گاليله در رم حضـور داشـته، در سـال ديگري بنام شَل، كه در نخستين مصاحبه

ها، الزم  هايي كه براي ديدن نا ديدني ساخت دوربين ي نهيها شرح مفصلي در زم چيني يبرا

، طي مراسمي، اولين نمونه چنين دوربيني به امپراتور 1634نجام در سال است، نوشت: سر ا

  چين تقديم شد. اما

در دربار امپراتور ايـن شـك برانگيختـه شـد، كـه نكنـد بشـود از آن بـراي"

براندازي حكومت نيز استفاده شود. از ماشيني كه اينقدر براي تماشاي آسـمان

شـود ديگري كه با چشم ديده نمي توان براي ديدن هر چيز مفيد است، نيز مي

، طبـق نظـر [درسـت] يكـي از"اگر در كشور قيامي رخ دهـد "استفاده نمود. 
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از آن براي ديدن دشمن از راه "شود  دانشمندان چيني حاضر در آن مراسم، مي

دور نيز استفاده نمـود. از تمـامي منطقـه اطـراق و از آرايـش نفـرات، اسـبان،

  .  )334(همان، ص  "او با خبر شد.....تأسيسات دفاعي و از حركات 

دانيم، اولين دوربـين اكنون براي ما ايرانيان اين پرسش بجاست كه آيا ما اصالً مي(

وارد ايران و چگونه از آن استقبال شد؟ تنها مي دانيم كه ناصرالدين شاه  در چه زمان

براي مقايس در ( "كرده است ابراز هر گونه حيرتي، از آن استفاده مي هنگام شكار، بي

  ).هاي ناصرالدين شاه كشور خودمان ر. ك. به خاطرات و سفرنامه

ها دشمناني بودنـد دليل نبوده است. غربي دانيم كه شك آن امپراتورِ ناخودآگاه، بي اكنون مي

انـواع رفتند تا به زودي به دوربين كه مي هايي دست يابند تا بـا آنهـا عمـق فرهنـگ چينيـان و

ديدند و  هاي سنتي چيني نه با چشمانشان مي همان چيزهايي كه تعليم ديده - اهاي آنان ر ضعف

هـاي آينـده خـود ديده تا از آن براي سـوء اسـتفاده - نه در عقل تعليم يافته آنان جايي داشت 

ها  هايي از دانشي كه غربيان به آن رسيدند و از نتايج شوم آن براي چيني ها كنند. از جنبه استفاده

در  -هايي را كـه غربيـان آنزمـان ، يكي از دانش5- 3 ي بيشتر خواهيم آورد. در نقشه 9در فصل 

به آن دست يافته بودند را، كشيش ماتئو ريچي بـراي امپراتـور - همان دوران شاه عباس كبير ما

، مثالً اهميت كشف قاره امريكا "پسر خدا"چين رسم كرده بود. اما بعيد است آن مانند معمول 

  آينده غرب با كشورش را دريافته باشد. يها كرده، در تقابل مشاهده ميكه در نقشه 

باري ديگر به درون خود بنگريم. نياكان ما از ديـر قبل از پايان اين فصل الزم است ما ايرانيان

باز، چه از راه خشكي و چه از راه دريا، با چينيان در واقع همسايه بودند. بـا آنـان داد و سـتدهاي

كاغذ، ابريشـم، بـاروت، ـبسيار خود، جز اقالمي چند ياز مدت داشتند. اما از سفرهابازرگاني در

دانشِ  يهيچگاه رهĤورد ارزشمندتري، به ويژه مانندها - ظروف نفيس چيني و شايد هم قطب نما

راه و روش زندگي مردم آنجا را براي ما به ارمغان نياوردند.   خصوصيات و



  

  281ي پانزدهم ميالدي /  هاي بشر، پيش از سده بخش پنجم: از ديگر زيستگاه

   

 

  
  ، ترسيم نمود.1602ور كه كشيش ماتئو ريچي بدرخواست امپراتور وان لي در سال ط ي دنيا، آن ، نقشه3- 5تصوير 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci(.  

به نظرمي رسد، كه از ميان آن همه مسافران و بازرگانان مسلمان آن روزگاران، تنها ابـن

صـفحه 20، خود، تنها ، بهر حال مفصليا در خاطرات افسانه بطوطه، سياح مسلمان مغربي

  گويد: را، به اقامت در چين تخصيص داده و در بخشي از آن، چنين مي

توقف من در كنجنفو پانزده روز طول كشيد، از كشور چين با همه زيبـايي"

آمد زيرا كه كفر در همه جـاي آن غالـب بـود و مـن كه داشت خوشم نمي

رفـتم بـا بسـياري از يبسيار گرفته و ملول بودم، هر گاه از منـزل بيـرون مـ

گشـت كردم و باعث نـاراحتي مـن مـي موضوعات خالف شرع برخورد مي

شدم غير از مواقع ضروري از منزل بيرون نروم. هر وقـت چنانچه مجبور مي

 "بيـنم  هـاي خـود را مـي كـردم قـوم خـويش ديدم خيال مي مسلماني را مي

  ).746، ص 1359سفرنامه ابن بطوطه، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (

برداشت او، در ديگر جاهاي اين خـاطرات، هنگـام رويـارويي بـا غيـر مسـلمانان (در

گمان، ابن بطوطه، خـود و مسـلمانان را بيزانس يا هندوستان) نيز همين گونه بوده است. بي

ديده اسـت (شـايد نمي "كافران"دانسته و نيازي به يادگيري از آن  بسيار برتر از ديگران مي

حديث معروف پيامبر درباره يادگيري حتا از چينيان، به گوش او نرسيده يا بـادر آن زمان، 
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 29دانسته اسـت!). سـفر پيامبر نمي ي هي، خود را ناگزير به اجراي توص"كفر"همه  ديدن آن

ساله اين مسلمان ناب مغربي بـه آن سـوي آسـيا، حـدود يـك و نـيم قـرن پـيش از ورود

  سر رسيد.ها به آسيا ب سرنوشت ساز پرتقالي

انـد هـايي بـوده كه در باال خوانديم، حاكمان چين نيز، مانند شـاهان مـا، خـدايگان چنان

هو، امپراتور بعدي با تصميم نابخردانه خـود، كشـور خودكامه و اينكه بعد از آدميرال چنگ

پر جمعيت، پر توان، اما متشكل از مردمـان سـليم الـنفس خـود را هنگـام يـورش مصـمم

كه يكي دوقرن پس از آن، امپراتوران چيني عمالً  يا گونه دفاع گذاشت، به  بيها، كامالً غربي

  به فرمانبرداران و باج پردازان به اروپاييان، تبديل شدند.

آيا ما، نبايد خيلي پيش و بيش از آن دانشمند چين شناس انگليسي يا غربياني ديگـر، از

داد كه از شرق تا غرب آسيا و سـواحلرسيم كه چه اتفاقي رخ بپپرسيديم يااكنون  خود مي

هايي حاكم بر صدها ميليون نفر انسـان، كـه طـي هـزاران سـال بـه شمالي آفريقا، حكومت

فرهنگي غني و خودكفا دست يافته بودند، در مدتي كوتاه، آنچنان ضعيف و زبون شـدند؟!

اركوپولو)، در و پژوهشگران اروپـايي (از جملـه، سـفرنامه مـ نگاران خيبه گواه سياحان، تار

از صـنايع مشـابهي كـه تـر  شـرفته يبسياري از اين كشورها صنايعي وجـود داشـته بسـيار پ

گونـه اروپاييان داشتند. براي آقاي نيدهام و همفكران او، شـايد يـافتن پاسـخي بـراي ايـن

آسيا، يافتن و درك چنين  ي ها كامالً تفنني بوده است. اما براي ما مردمان عقب مانده پرسش

  باشد! سخي بسيار حياتي ميپا
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را براساس گردش طبيعت و تغيير فصلها و  اش يتا زماني كه انسان زندگ"

  "طبيعت ماند ي ، بردهكرد يطلوع وغروب ماه تنظيم م

  (دانيل بورستين، از كتاب كاشفين) 

تحول شگرف ديگري قرار گرفته  ي در آستانه پانزدهم، جهان ي هاي پاياني سده در سال

بود: در آغاز انقالبي با اهميت همان انقالب كشاورزي كه در پي آن، دست كـم بخشـي از

هاي پيوسته به دنبال شكار و ميوه، اروپائيان فصلي تازه را  مردم كره زمين با رها كردن كوچ

ي نوين، الزم اسـت و ماهيت پديده در تاريخ بشر آغاز كردند. اما پيش از كاويدن در تاريخ

هاي آن تحول، نيم نگاهي به تمدن و فرهنگ غني مردمـان بـومي آنجـا براي دريافت ريشه

  ها بسيار اندك بدانيم: بياندازيم؛ مردمي كه شايد ما ايرانيان از سير تاريخ كهن آن

اره كـرديم.توجهي پيشينيان ما به اهميت ثبت دانش اش هاي پيشين، بارها به بي در فصل

اي و  هـاي لحظـه همچنين به اين نكته كه اغلب فرمانروايان مـا، تنهـا بـر اسـاس برداشـت

كـاربردي از ظـواهر ي تصورات پهلواني خود يا يكي از نياكان خود، اغلب با سوء اسـتفاده 

اروپـا نيـز مي "ظل الهي"اديان، خود را مقام  پنداشتند. با نگريستن به تـاريخ بسـيار قـديم

ي ديـن مسـيح خـواهيم يافـت. امـا حتـا رو را در زير سـايه  مشابهي از پهلوانان تك موارد

هاي اسكانديناوي، پيش از پذيرش مسيحيت، آنگونه  هاي اقوام آلماني و وايكينگ دراسطوره

هاي منظـوم آنهـا در وصـف پهلوانـان (ماننـد پهلوانـان ) يا حماسهSagas("ساگاها"كه در 
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بزرگداشــت رشــادت آن پهلوانــان، از آيــين شــوراي گروهــي شــاهنامه) آمــده، گذشــته از 

  سركردگان قبيله با افراد قبيله نيز، به نيكي و فراواني سخن رفته است.

  
  ، ميزِ گرد مشورتي شاه آرتور2- 6تصوير 

انگليسي است كه همـراه)  (ing Arthurها، در باره شاه آرتور يكي از مشهورترين اين افسانه

خاسـت. برمـي  Saxonsهـا"ساكسن"دفاع از آن جزيره، در برابر يورش  با سلحشوران خود به

نفـر از 960توانسـت اگرچه اين شاه تخيلي، مانند رستم ما، گاه يك تنه در طي يك نبـرد، مـي

كرد. براي مثـال، عمل مي يدشمنان را به قتل برساند، اما از قرار در اداره كشور خود كامالً مردم

 ي اي از برابـري همـه نشسـت كـه نشـانه ان كشور، پشت ميزِ گردي ميهنگام مشورت با بزرگ

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/Round_Tableحاضران بود. (

پايـه بنابراين افسانه ي تسلسـل در ها، از دير باز، فرمانروايي اروپاييان نه تنها هميشه بـر

استوار بود، بلكه ايـن شـاهان وها اعم از اَشراف، بازرگانان يا اصناف شهري  درون خانواده

ضمن ادعاي برخورداري از مرحمـت الهـي (   )، Grace of Godحتا اشراف خرده پاي اروپا،

در مقابل فرودستان و تفويض آن در داخل خانواده به نسل بعدي، همه ناگزير بودند، خـود

ي برابـرهمگـ ) (primus enter paresرا تنها نفر اول، در ميان يك سلسـله مراتـب اشـرافي

خـود هميشـه بايـد در برابـر جمـع يها براي كـردار و رفتارهـا بدانند. به سخني ديگر، آن

امپراتـوري روم بـه جـايالحاق انگليس به پاسخگو باشند. اين سنت كه از دوران پيش از 

ر.ك. نحوه مجازات امپراتوران خودرأي، مانند سزار و نرون رومي، توسـط اعضـايمانده بود (
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 زنـدگي اجتمـاعي/   ي شـه يكم در ظاهر، اين روش هنـوزهم ژرف سـاخت اند ). دستسنا

اول در ميـان : نفري دهد. (براي آشنايي بيشتر با مفهوم عملي واژه سياسي غرب را شكل مي

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_paresگروهي برابر، ر.ك. به 

آن كه همواره او را از جهت دانايي  هلوانيكه پ جالب اين كه، برخالف ايران ما و رستمِ

بـاور بـه -و ادعاي مشـابه تمـامي فرمانروايـان تـاريخ مـا -انگاشتيم رقيب مي و توانايي بي

هاي كهن غربي وجود داشته، كـه ، نه تنها در اسطوره"بهترين در ميان تعدادي تقريباً برابر"

شد تـا ايـن ادعـاي اري يافت ميمبارزه، قدرتمد ي ندرت در صحنه طبق قراري نانوشته، به

تواننـد بـه سـنت اقتـدار هـم مـي تقريباً برابري را زير سوأل ببـرد. در نتيجـه، آنـان هنـوز

غلـب مكتـوب، (هـر كـدام درا  پيوسـته و  ي ها نسل قدمت و تجربـه  خانوادگي، گاه با ده

ي پـس ازها هرگونه دغدغه، براي خود و نسل هاي شغلي خود)، بازگشته، بي ها و رده گروه

  سازي كنند. هايي مشخص، آينده خود، در ميان چارچوب

 ي خود حق و جرأت تعرض به جان، مال و حـوزه  طورعادي، در آن كشورها هيچ كس به به

داد. بـراي مـا ايرانيـان جالـب اسـت اقتدار اين همطرازها و سلسله مراتب دروني آنها را نمي

خصـوص در غـرب اروپـا، تـا هاي متعدد، بـه قرن اخير، در كشور 5بدانيم كه در طول تاريخ 

بـا چـارلز Cromwellژنرال كرامـول ، تقابل به جز موارد گذراي - المللي اول پايان جنگ بين

هـيچ - در فرانسه  Bourbonبوربون  ي خانواده در انگلستان و ناپلئون در مقابل  Charles Iاول 

هاي موروثي اشراف  ه مراتب حكومتسلسل - اي درهيج مرتبه - غاصبي از ميان عوام برخاسته 

اروپا را هرگز به خطر نيانداخت. مورد انتخاب كرامول، كه بـه اعـدام چـارلز اول، پادشـاه آن

)، كامالً استثنايي بود. آنهم نه كاري پنهـاني، يـا در اثـر خشـمي1649زمان انگلستان انجاميد (

از يك روند رسمي و طـوالني از آني، با كور كردن يا با بريدن گوش يا زبان رقيب. بلكه پس

محاكمات علني در دادگاهي مركب از نمايندگان اشراف و طبقات مرفه شهري و آنهم پـس از

، "ظـل اللهـي" ياينكه چارلز حاضر نشد از ادعاي برخورداري از حقوق مطلق خود پنداشـته 

پـذيرفت.پوشي كنـد. او حكومـت مشـروط را ن نمايندگان مردم (اشراف) چشم يدر برابر رأ

اكثريت قاطعِ قضات دادگاه، با تشريفاتي رسمي و عمـومي بـه اجـرا گذاشـته ياعدام او با رأ

عنـوان ). انتخاب كرامول نيز بهhttp://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England( شد
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  لرد پروتكتور توسط مجلس نمايندگان اشراف صورت گرفت.

توان نام برد: يكي در پي انقالب كبير  ي ديگر را ميدر طي اين پنج سده دو مورد استثناي

هايي مردمي، شاه و گروه بزرگي از اشراف آن كشـور محكـوم بـه اعـدام فرانسه، در دادگاه

هرج و مرج باقي مانده از آن انقالب نافرجـام، نـاپلئون ي دانيم، درادامه شدند و چنانكه مي

مپراتور ناميد. ديگـري، پـس از انقـالب كبيـردر ميان استقبالِ مردمي انقالب زده، خود را ا

مردم آن كشور، كه از جملـه بـه كشـتار خـانواده ي ها فروخورده روسيه و فوران خشمِ قرن

آميز سبب نشدند تا ديگر جوامع اروپايي به سنت  تزار انجاميد. اما اين رويدادهاي خشونت

انند و درجهت تكامل گـام بـهتعامل با يكديگر، به حركت در مسيرهايي قانونمند پايبند نم

  زندگي جمعي و سياست حكومتي گام برندارند. ي شهيگام اند

  
  )1649ژانويه سال  4ي محاكمه چارلز اول در تاريخ  ، جلسه3- 6 ريتصو

هـاي بسـيار كهـن قوانين مدني و يكي از سـنت  ي اي جالب ازرعايت همه جانبه نمونه

حكـومتي واست كـه مـدتها بـه پايـداري ) primogenitureغربي، حق ارث فرزند ارشد (

هـاي اخيـر، بـا تحـول راه و رسـم توليـد كرد و تنها در سده اقتصادي آن جوامع كمك مي

  واقتصاد جديد، اندك تغييراتي يافته است.

بنابر اين قاعده، نه تنها تمامي القاب بلكه ثروت هر متوفي، به فرزند اول خانواده (اغلـب

فرزند ارشد اما همواره مسئول توزيع سهمي مناسب، بين خواهر  رسيده است. اين پسر) مي
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). دسـتhttp://en.wikipedia.org/wiki/Primogenitureو برادران جوانترخود بـوده اسـت (  

همين صورت بـاقيهاي كشاورزي، اين حق هنوزهم به  كم در كشور آلمان، در مورد زمين

رسد. امـا او نيـز هايي هنوزهم به نخستين فرزند (پسر) مي مانده است. در آنجا، چنين زمين

گردد. اين قـانون دور ها مقروض مي ي هم ارزش سهم قانوني ديگر فرزندان، به آن به اندازه

هاي كشاورزي به تدريج بين وارثـان بـه قطعـات كوچـك و انديشانه باعث شده، كه زمين

  كوچكتر تفكيك نشود تا به كاهش برداشت محصول بيانجامد.

رسيده  البته هميشه و همه جا اصالحات به مرور زمان و در صلح كامل به سر انجام نمي

هـاي مردمـي و صـنفي متعـددي باعـث هاي ميانه، انقالبـات و شـورش است. پس از سده

اروپاي مركزي (آلمان)،  ساله دهقاني در 30شدند؛ از جمله شورش  پيشرفت و تحوالت مي

دو انقالب در فرانسه، يكي در انگلستان و سر انجام در شـورش مـردم بـه سـتوه آمـده در

  كشور روسيه، كه در انقالبي بسيار خونين، اشرافيت آنجا را كامالً سر كوب كرد.

جامعه غرب اما، اندك اندك دريافت كه براي تحول، نيازي به انقالبات خونين نيسـت.

مونه، تنها يك سال پس از انقالب روسيه، در آلمـان مقتـدر نيـز، كـه در جنـگ اولبراي ن

ي اشراف كشـور را، كـه مسـبب جنـگ جهاني شكست خورده بود، مردم، امپراتور و طبقه

گيري كردند). در حالي كـه هـيچ بودند، از حكومت بركنار كردند (در ظاهر خودشان كناره

اي بـه پـايين كشـيده و نـام هـيچ و هيچ مجسـمه  خوني ريخته نشد و هيچ قصري به آتش

خيابان و ساختماني عوض نشد. حتا هيچ كـدام از امـالك مـوروثي خـوانين متعـدد آنجـا

آميز باوجود اينكـه حكومـت جمهـور مـردم كـه جـايگزين مصادره نشد و اين رفتار صلح

نـده شـدهامپراتور و اشراف شده بود، وارث پرداخت غرامت هنگفت جنگي، به متفقـين بر 

بود. طبعاً، با قرار گرفتن زير باري چنين عظيم، آن حكومت مردمي دوام چنداني نيافت. بـا

اي از آن دوران، كسي پا را از مرزهاي عقالنيت و رعايـت قـوانين اين حال، در هيچ مرحله

داننـد كـه جاافتاده فراتر نگذاشت. افرادي كه با تاريخ آلمان آن دوران آشـنايي دارنـد، مـي

  لسله مراتب بسيار منظم اجتماعي آن كشوردست نخورده باقي ماند.س

آن حكومت مردمي اما، با وجود تالش و كوشش بسيار، پـس از حـدود يـك دهـه، از
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هاي سنگين تحميل شده در قرارداد صلح وِرساي بر نيامد و مـردم پرداخت غرامت ي عهده

را كنار نهاده، با رأي خود به گروه آلمان، يك بار ديگر خرد جمعي  ي اكنون بيكار و گرسنه

ستيزه جوي فاشيستي، كه پشتيباني علني سرمايه و زمـين داران آن كشـور را داشـت، روي

آوردند. بار ديگراشراف سرمايه دار آنجا به حكومت رسيدند و مـردم را بـه سـوي جنگـي

  ديگر سوق دادند.

از كساني كه در طـول نـيم گيري آن جنگ خانمان سوز بعدي نيز، مردم به انتقام پس از

قرن، دوبار سبب بـدبختي، ويرانـي و نـابودي زنـدگي و دسـتاوردهاي آنهـا شـده بودنـد،

هـا بـاز هـم بـه تر و دوپاره شد. امـا آن  ها كوچك نپرداختند. با اينكه كشورشان براي مدت

اجراي اصول قوانين شناخته شده پايبنـد ماندنـد و سـاليان سـال بـه شـدت كوشـيدند تـا

هاي بسـياري را رات جنگ را جبران كنند. اين بار، حتا متفقين برنده كه خود خسارتخسا

  هاي مستقيم نديدند. تحمل كرده بودند، صالح خود را درانتقام جويي و تحميل غرامت

شرايط دنيا سرانجام آلمان را بار ديگر متحد نمود. اكنون جاي تشريح آن شرايط نيست، 

شـود: روزي كـه بحث ما نيز مربوط مي اين هاي آن دوران بههايي از رويداد هر چند بخش

شرقي، كه دولت مردان آن طبق معمول، از طرف مجموعه غربـي سـالها يي كشورها آلمان

بودند، فروپاشيد، هيچ يك از فرمانروايان قديم، كه سالها بـا "جنايت عليه بشريت"متهم به 

آويخته نشدند. تنها اريش هـونكر "عدالت"بوق و كرنا جنايتكار معرفي شده بودند، به دار 

Erich Honeckerهاي دراز رئيس حكومت آن كشـور بـود، از آلمـان متحـد شـده ، كه سال

طور كلـي، اخراج شد. حتا رفتار آنان با متهمان به خالفكاري، بيرون از قوانين رايج نبود. به

كشـورهاي اروپـايبه جز مورد چاشسكو و همسرش در كشور رومـاني، در هـيچ يـك از

: خـارج قـانون رايـج مجـازات"منفـور "هـاي يك از كمونيست شرقي و حتي روسيه، هيچ

نشدند. آيا نبايد علت اين پايبندي به رفتارهاي قانونمند را در بافت اجتماعي آنجـا ديـد و

  هاي خود، كنجكاوانه در پي يافتن علل نظم پايدار اروپاييان بود؟ نظمي براي يافتن علل بي

محتوا  منطق و بي هاي بي هاي اساسي، نبايد به پاسخ راي يافتن پاسخ بدين گونه پرسشب

هاي مشترك زبان و فرهنگ كم  ها، سرانجام به ريشه يابي اين علت ي قناعت كرد. در سلسله
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رسـيم. امـروز مـي  -ايرانـي و شـمال اروپـايي -و بيش مشترك كوچگري دو قـوم آريـايي

اي ديگر، با همان فرهنگ كـوچگري، ها عازم جنوب و شاخه يايياي از آر دانيم كه شاخه مي

دانيم كه هر دو قوم داراي برخي مشتركات زبـاني، آداب و رسـوم و راهي غرب شدند. مي

 يا همچنين برخي مشتركات اساطيري هستند؛ اما دارا بودن اين تشابهات و وجـود گذشـته

  پوشاند. ها را نميمشترك، اختالفات فاحش فرهنگي كنوني ميان ما و آن

طلبي يا تظاهر به صوفيگري و درويش مسلكي يك قوم، بـا سـخت براي نمونه، راحت

تـر، آشـكارا گرايي قوم دوم مغايرت دارد. در مثـالي اساسـي كوشي و ايمان به آينده و عيني

هـاي آشـكار، نظمـي  قاعـدگي و بـي بينيم كه يكي از دو قوم درهمه ادوار تاريخ، بـا بـي مي

را براي اقتدار فرادستان و جايي را براي بروز خالقيت فرودستان تعيين نكـرده يـاحدودي 

بيني فردا نديده است. اين برادر جنوبي، در طول تـاريخ دراز خـود نشـان نيازي براي پيش

 ي داده كه هركس با دسترسي به قدرتي كافي، بدون پذيرش هر محـدوديتي، خـالف همـه

ناگهاني  يها مييي، يا حتي خير و صالح درازمدت خود، با تصمقوانين اين دنيايي يا آن دنيا

 ي كوشد تا اهداف خود را به هر قيمتي پيش ببرد. او و گروه زير مجموعـه  و دلبخواهي مي

يك باراختراع شـده يها هاي خود را سوزانده، چرخ آموزد، كتاب ها پندي نمي او از گذشته

هاي كهن خود را بـه سـهولت گذشته، سرمايه و ميراثاعتقاد به  اعتنا و بي را نابود كرده، بي

چيني (رك، باال)، وقت امروز خـود را صـرف "ابله "برد. او، برخالف آن پير مرد ازميان مي

  كند. اي نامعلوم، براي رفاه آينده فرزندان كشور خود نمي آينده

فـردا، قوانين محكم اجتماعي او حـاكي از وجـود ي برادر شمالي اما كه مدتهاست همه

گيـرد. براساس چارچوب آزادي فرادستان ضمن رعايت حقوقي براي فرودستان، شكل مـي 

از روي خردورزي و حساب شده، همواره براي ابراز فرديت، آزادي و خالقيت آماده است. 

بنابراين، با دقت در حدود اختيـارات خـود و ديگـران، بـراي حفـظ احتـرام و رعايـت آن

هـا، مشـاهدات و كوشد. او از قـديم آموختـه كـه تمـامي تجربـه اختيارات و آن قوانين مي

ها پاسداري كند. او به تمامي ميـراث فكري/نوشـتاري و هاي خود را بنويسد و از آن شنيده

كوشد و  ها با دقت مي احترام گذاشته در نگهداري از آن -خوب يا بد -هنري پيشينيان خود
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  برد. ميها ه را از آن براي شكل دادن به آينده خود بهترين استفاد

هردو قوم مذكور كه از قرار زماني با فرهنگي كـم و بـيش مشـابه از هـم جـدا شـدند،

دار و چادرنشين بودند و راه و روش زندگي آنان كمـابيش يكسـان بـود؛ امـا روزگاري گله

در جنـوب يـا -هـاي جديـد توان تصور كرد كه پس از آغاز حركت بـه سـوي چراگـاه مي

حيطي اندك اندك متفاوت شد و هر گروه براي زنده ماندن، آداب زنـدگيشرايط م -غرب

  و توانايي خود را با شرايط زيستگاه تازه خود سازگار كرد.

هايي رسـيدند، نـه چنـدان هايي كه راهي جنوب شدند، به سرزمين در باال ديديم آريايي

هاي كم  جا با جمعيتشناختند. در آن هاي شمال درياي خزرمي متفاوت با آنچه كه در استپ

بوميان روبرو شده، با سخت و نرم ابزاري كه در اختيار داشتند، بـه آسـاني بـر ي و پراكنده

فايـده و مـزاحم ها را با خود همراه و برخي ديگـر را كـه بـي ها غلبه يافتند. برخي از آن آن

توانسـتند قيبـي مـيهرگونـه ر  يافتند، احتماالً نابود كردند. آنان به برده نيازي نداشتند و بـي 

هاي خود را با همان راه و رسم پدري و بدون نياز به يادگيري هنرهاي تـازه در مراتـع گله

جديد، فصل به فصل، در سبزه زارها بگردانند. گذشته  ي هاي گسترده كوهستاني و در دشت

وامي كـههاي نا بهنگام، بر اق توانستند با شبيخون هايي مناسب مي از اين، آنان گاه در فرصت

هاي حاصلخيزتر سكني يافته بودند، بدون نياز به همرنگ شدن با آنان يـا از پيش در دشت

خود را برطرف نمايند. سرانجام، بـا دادن ي با پذيرش فرهنگ ايشان، برخي از نيازهاي تازه

كمترين تغيير در راه و روش معمول خويش، جمعيتشان آن اندازه افزوده شد تـا توانسـتند

 -هاي سكني يافتگي عادت كرده بودند ها به انواع شيوه كه طي هزاره -مي اقوام منطقهبر تما

ها هر بار با غنـايم بـه غلبه كرده و فرهنگ ناآرام كوچگري خود را بر آنان تحميل كنند. آن

ي قديم، ماننـد شـكارچيان، در چنگ آورده مدتي سرخوش بودند. اما هميشه با همان شيوه

دهد كه زنـدگي ايـن گذراندند. تمامي شواهد نشان مي تازه، روزگار مي هايي انتظار فرصت

قوم هميشه در سفر، بدون تاريخي مكتوب، بدون يـادكردي ازهرآغـاز يـا تـوجهي بـه هـر

  هزاران سال به همين شيوه جريان داشته است. -برد يا باخت -پاياني 

نجا كه بنـاگزير بايـداز آ -تر به سوي غرب ي ديگرآن قوم، ضمن پيشروي آهسته شاخه
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همواره بـا شـرايط اقليمـي، متفـاوت بـا آنچـه -گذشت هاي فراواني مي از رودها و جنگل

هاي جديد، با انبوه  كه در سرزمين تر اين شد. مهم رو مي نياكانش بدان خو گرفته بودند، روبه

هـاي كرد و تسلط بـر محـيط و بـر تـوده بزرگتري از اقوام از پيش سكني يافته برخورد مي

خصـوص توانست بدون تغيير در راه و روش خود آنان باقي بماند. به بزرگ آن مردمان نمي

آنگاه كه به نزديك امپراتوري مقتدر و متمدن روم رسيد. برخي از گروه نخست به صـورت

برده و بعدها، با گذشت صدها سال، سرانجام به درون آن فرهنـگ بـا عظمـت راه يافتنـد؛

هـا در پـي چراگـاه را همـان كـوچگراني دانسـت كـه زمـاني دراسـتپشد آنان  ديگر نمي

  شدند! چنان وحشي تلقي مي گشتند؛ هرچند از ديدگاه روميان، آنان هم مي

كه ديديم، پس از تسلط كامل اين مهاجران مهاجم بر سكني يافتگان، تمدن پويـاي چنان

اند. اما حتـي تـا چنـد صـدها نيز چنين م روم باستان در ظاهر به خاموشي گراييد و تا قرن

را داشت تـا در دوران سال بعد آتشي كه در زير خاكستر پنهان مانده بود آن اندازه حرارت

توان يك  ور گردد (البته در اين مختصر، نمي رِنسانس يا نوزايي، با اندك بادي، دوباره شعله

هـاي آن دگرگـوني تاريخ غني و طوالني را چنين ساده ترسيم كرد. براي آشنايي بيشـتر، بـا

  هاي زير توان به سايت شاخه از قوم آريايي كه زماني به شمال اروپا رسيد، مي

 http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_peoples  و  

 http://en.wikipedia.org/ wiki /Early _ Middle_Ages مراجعه كرد.(  

از ديدگاه ما، اين نكته جالب است كه پديده نوزايي در حـوالي روم باسـتان روي داد، بـر

روي همان خاكسترها؛ اما در ميان مردمي كه اكنـون، هـم از جهـت فرهنگـي و هـم نـژادي،

هاي نورسيده بودند. نوزايي (رنسانس)، اصطالحي اسـت برگرفتـه ن و ژرمناي از روميا آميزه

هـاي از مفهوم بازگشت به دوران طاليـي يونـاني/رومي. مـا كـه امـروز در پـي يـافتن ريشـه

تأثير انتقال و ادامه  برخوردهاي سخت پانصد سال پيش خود با فرنگ و فرنگيان هستيم، نبايد

ساختار فرهنگي اروپاي نوين ناديده بگيريم؛ تمدني كه بـرايتمدن يونان و روم باستان را در 

  عوام ما همواره مطرود بود. ي نياكان فرهيخته ما امري آشنا، اما چنانچه در باال آمد، نزد توده

هـا هايي عميق و زنده داشت. تازه واردان، ژرمـن  فرهنگ يوناني/ رومي باستان هنوز ريشه
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وي آورده و امپراتوري جديـدي را برقـرار كـرده بودنـد،ها كه به دين جديد مسيحيت ر و آن

و همان رسم صـيقل يافتـه بودنـد، بـراي همان زبان الخط التين را كه هردو طي يـك هـزاره

فلسـفي، - هـاي علمـي بردند. روميان با اين دو ابـزار، بـه پرسشـگري كار مي مراودات خود به

 - هـا  ر و انواع هنرها، رسيده بودنـد. آن تاريخ نگاري، مهندسي، علم قضاوت، ادبيات، شعر، تأت

علم حـال يـا«بر خالف ما كه در طول زمان در مانده بوده و هنوز هستيم كه كدام برتر است، 

پروراندند. بنابراين، دست كم از هنگامي كه نوزايي آغـاز ها را مي انباشت دانسته - ؟ »علم قال

  نوز هم قابل استفاده باقي مانده است.ها مكتوب شد و ه ها و كشف ي بيشتر تجربه شد، نتيجه

هاي فراموشـي، هاي دانش از زير خاك سو، نخستين جوانه يازدهم بدين ي در اروپاي سده

ها و بـه درك محتـواي فراوان به كتاب ي ها سر برآوردند. عالقه در ميان كشيشان و در صومعه

ما همزمان با تعطيل شدن آن نزد نياكان هـا از طريـق )، كه بسـياري از آن فلسفه يوناني (تقريباً

كشورهاي اسالمي بدانجا رسيده بودند، ظاهر شد. در آغاز، آنان به سبك سـقراط، بـه جـدال

پرداختنـد. انـدك انـدك ايـن كالمي در باره مفاهيم، بدون مراجعه بـه مشـاهدات عينـي، مـي

هايي، بيـرون همجادالت از چهارديواري كليسا به بيرون درز كرد و مدارسي براي پرورش گرو

كوشيدند تا افكار انديشـمندان تأسيس شدند. در آن مدارس، نخست مي ساهاياز ديوارهاي كل

ي خالص بود و نه  هاي كليسا هماهنگ نمايند. اما محتواي دروس، نه فلسفه يوناني را با آموزه

آنچه كه  بسيار مشابه - صرفاً مكتب ديني، بلكه كوشش بر آن بود كه با درهم آميختن متضادها

استفاده از منطق كالمي را پيشـرفت دهنـد. ايـن روش بـر - كردند معتزلين در دربار مأمون مي

مناظره يا جدال عقالني، تعريف و تجزيـه دقيـق مفـاهيم، درك و كـاربرد آنهـا اسـتوار بـود.

شـد و نخست، مطلبي از ميان موضوعات جاري انتخـاب و بـه صـورت پرسـش مطـرح مـي

كوشيدند. اما، همان گونه كه در روش سقراط معمـول بـود، هـر پاسخ مي ديگران براي يافتن

  شد. كرد و اين كار همچنان تكرارمي يك با يافتن پاسخ، در واقع پرسشي تازه را مطرح مي

هـا شـبيه بـه روشـي بـود كـه افالطـون در كتـاب احتماالً روش آموزش در اين كـالس 

خود به زيبايي طرح كرده است. در آن كتاب، گروهي از دوسـتان Symposiumسيمپوزيوم 

سقراط در بزمي معمولي، بنا به پيشنهادي، موضوع عشق را براي بحث و سر گرمي انتخاب 
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ي، كنـد. نفـر بعـد ترتيب دريافت خود را از عشـق بيـان مـي كنند. هريك از حاضران به مي

گويد. اين روش به همين شكل در ميـان اشكاالت آن نظر را مطرح و سپس نظر خود را مي

گزيند كـه خواننـده يابد. افالطون، شيوه بيان هر نظريه را چنان استادانه بر مي گروه ادامه مي

كنـد و شود ناخودآگاه همراهي مـي  اي وسوسه انگيز، با هر نظري كه بيان مي گونه داستان به

بيند كه اشتباه كـرده اسـت. پندارد، اما باز مي اندن نظريه بعدي آن را بهترين پاسخ ميتا خو

آنچه سخنران پيشين گفته، نواقصي داشته كه براي خواننده پنهان مانـده اسـت. طبعـاً همـه

شركت كنندگان موضوع را از جنبه عشـق ميـان دو انسـان، زن و مـرد يـا (چنانچـه در آن

بيننـد. درادامـه آن بحـث مفصـل، سـرانجام م بوده)، ميان دومرد ميروزگار در يونان مرسو

كند تا نظـر خـود را رسد كه اغلب، آنچه را پيش از او گفته شده رد مي نوبت به سقراط مي

دهد كه عاشق واقعي در پي آن اسـت كـه فيلسـوف شـود: جايگزين آن نمايد. او نشان مي

  براي رسيدن به دانش. طبق نظرسقراط/افالطون عشق واقعي، كوششي است

  
(افالطون _(ضيافت يونانيضيافت افالطون به خط  ي دربردارنده پاپيروس ، توماري از جنس4- 6تصوير 

http://fa.wikipedia.org/wiki/(  

بازهم در اينجا هدف اثبات نظر سقراط (يا افالطون) نيسـت، بلكـه نشـان دادن روشـي

نـام روش مدرسـي، يـا است، كـه در مـدارس دوران رنسـانس معمـول بـوده و اكنـون بـه

scholastic .معروف شده است  
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شده است و اكنـون ها استفاده مي هاي ديني/علمي ما نيز، ازهمين گونه شيوه شايد در حوزه

ها پشت درهاي بسـته بـه شروع نوزايي، اين بحثا نيز ادامه دارد. اما در آتن و در اروپاي پس 

يافتنـد. گويـا گرفت. به محفل سقراط، همـه عالقمنـدان راه مـي روي مردم عادي صورت نمي

گرفتـه اسـت! در ز مـي ي رهگذران را در كوچه و خيابان ني سقراط براي تشويق مردم حتي يقه

تدريس، به بيرون از چهارديواري مدارس نيـز راه يافـت و انـدك ي وهيدوران رنسانس، اين ش

البته بسيار مفصل اندك مردمي تراز آن است كه در ايـن مختصـر آمـد تر شد. اين مبحث جالب،

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/Scholasticism(براي بيشتر، رك، به سايت 

سده هـاي تاريـك در اين كتاب كوشش برآن است تا ريشه بيداري و نوزايي را، كه در آن

در محيط فكري اروپا جرقه زد را بيابيم و براي خوانندگان احتماالً نـا آشـناي ايرانـي انـدكي

در ابتـدااريك تمدن اروپا را، تنها هجـوم اقـوامروشن كنيم. شايان يادآوري است كه دوران ت

گيـري سلسـله مراتـب كليسـاي فرهنگ ژرمن باعث نشدند، بلكـه دربـار در حـال شـكل بي

كاتوليك نيز، سبب انحراف نبوغ انساني و مانعي بزرگ در راه بروز خالقيت طبيعـي بـود. بـا

خود كليسا دوباره آغاز شـد. كه اشاره شد، در مرحله بعد، همه چيز از درون وجود اين، چنان

اي را نيـز م) كه در جنوب فرانسه به دنيا آمده، دوره 900براي مثال، پاپ سيلوستر دوم (سال 

ها، با علوم اسالمي آشنا شده و به شدت تحت تأثير شـكوه در اسپانيا گذرانده بود، در آن سال

  آن قرن به مقام پاپي رسـيد، اواخر دربار حكيم دوم سلطان قرطبه قرار داشت و هنگامي كه در

  ي مسيحيت حمايت كرد. هاي علوم مسلمانان به ميان جامعه از انتقال بسياري از شاخه

هم او بود كه يادگيري اعداد عربي/هندي، رياضـيات، هندسـه و نجـوم مسـلمانان را بـا 

و راهكارهـاي "چرتكـه "اصرار، به مسيحيان تحميل كـرد. همچنـين ابزارمحاسـبه، ماننـد

و بسياري ديگـر را وارد اروپـا كـرد "آرميالري"گيري در نجوم، مانند استفاده از كره  ندازها

). اما در http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_II(براي اطالعات بيشتر، ر.ك. به 

صـومعه يوارهاييشتر در ميان دها ب آن دوران اين نوآوري هـا و در ميـان گروهـي كليسا يـا

  شد. داد و همگاني و مردمي نمي اندك از خواص رخ مي
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  چهاردهم ي ، مدرسه اروپايي سده5- 6تصوير 

استاد، كه ظاهراً به تقليد از استادان مدارس مسلمانان بسر مي (توجه شود به عمامه  كردند) ي

هاي پيش از نوزايي سبب تحولي اساسـي عواملي كه در سال از آيد يكي ديگر به نظرمي

بـود. او كـه Urban IIهاي صليبي به فرمان پـاپ اوربـان دوم، ي اروپا شد، جنگ در جامعه

كرد، پيشروي تركان سلجوقي  براي افزايش نفوذ سياسي خود در ميان اعيان اروپا تالش مي

را بهانـه قـرار -ها  كاتوليك يزانسيي بدر اصل رقبا -هاي مسيحيان ارتودوكس  به سرزمين

 ي هاي همواره آماده صليبي را بر عليه مسلمانان آغاز كرد. از آنجا كه شواليه يها داده، جنگ

اروپا براي بسيج پياده نظام الزم در مضيقه بودند، پـاپ بـرايآنزمان خودنمايي و ستيزه گر 

شـركت كنـد، از خـدمت نـزد "قـدس م"كمك به آنها اعالم كرد، هر سرفي كه در اين امر 

هاي هميشه در بند، از فرصت استفاده  شود. در نتيجه، بسياري ازميان توده اربابش معاف مي

كرده، امالك اربابان خود را ترك كردند. در پي اين فرمان و ديگر پي آمدهاي دويست سال 

نـوزدهم ي سـده  ي سرواژ در اروپاي مركزي (اگرچه كه تـا ميانـه جنگ با مسلمانان، شيوه

-http://socyberty.com/history/crusadesهنــوز رســماً منحــل نشــده بــود)، متزلــزل شــد (

changing-europeهاي صليبي سالم به وطن بازگشتند، بـه /). بسياري از افرادي كه از جنگ

 هاي فني كه در سرزمين شهرها روي آورده، با غنايمي كه باخود آوردند و احتماالً با توانايي

   مسلمانان فراگرفته بودند به گروه بورژوازي موجود (شهرنشينان) پيوستند.)
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http://chestofbooks.com/reference/American-Cyclopaedia-11/Serf.htmlبنابراين، بـا .(

  زادشدگان، پي آمدهاي مثبت آزاد انديشي نيز رو به فزوني گذاشت.افزايش جمعيت اين آ

ها، نخست در پيرامون زندگي اشراف كليسـايي و تـوانگران و سـبب نتيجه اين نوآوري

هنـري يـا تزيينـي يها ها بيشتر جنبه افزايش رفاه اين دو گروه بود. در آن روزگار، نوآوري

انس در منابع جستجو كنيم، بيشتر جنبـه هنـريدوران رنس يداشتند. اگر درباره دستاوردها

هاي بـراي مـا آن مورد بحث است. در ميان هنرمنداني كه در اين جنبش سهيم بودند به نام

و نيـزمتفكـرنيز آشناي لئوناردو داوينچي، ميشل آنجلو، دانته، بوكاچيو. پِتـراك، ماكيـاولي

كوه و مانـدگاري را پديـد آوردنـد.خوريم كه هركدام آثار بسيار با ش معماران ماهري برمي

هـايي را بنـا نهادنـد و ها، و ساختمان سازاني كه كليساها، ميدان طور نقاشان و مجسمه همين

آنها سبب ماندگاري آثار هنري در شـهرهايي چـون فلـورانس، پـادوا، ي تزئين كردند. همه

  ، شدند.…پاويا، بولونيا، ناپل، ونيز، ميالن يا سي ينا و

افرادي پديد آمدند كه از سقراط  همان گونه كه گفته شد، درميان اين نوآوران آنزمان، گاه نيز

گرفتند و مانند سقراط، كسب دانـش ويژه، شيوه افالطون در كتاب سيمپوزيوم، سرمشق مي و به

  شوند: تر مي دانستند. از ميان آنان، دو شخصيت اندكي برجسته را عشقي واقعي مي

كـه  ساز و معماري هنرمند و برجسته، اما چنـان  ي نقاش، مجسمهنخست، لئوناردو داوينچ

طبيعـت بـود و بـا دقتـي بسـيار ي فتهيها بود. داوينچـي شـ بيش از اين خواهيم ديد، او بسيار

هاي زيرين و ناپيداي طبيعـت آيد. او اليه ديد كه با نگاه معمولي به چشم نمي هايي را مي جنبه

  نمود. ترسيم مي 6- 6هاي خود را با روش خود مانند شكل  تهرا مورد مطالعه قرار داده، ياف

منظـورتري كه در اينجا بايـد ب  شايد به لحاظ سرنوشت سياسي اروپا، شخصيت دوم و مهم

تحوالت ساختارهاي اجتماعي به او اشاره شود، نيكولـو ماكيـاولي اسـت. او كـه وزيـرِ درك 

) را The Princeب معـروف، شـاهزاده (  سياسي و برگزيده شوراي جمهوري فلورانس بود، كتـا 

گـذاري بسـياري از حاكمـان اروپـا هاي بعد، بر شخصيت و سياست نوشت. اين كتاب در سال

هايي است كه گاه وزيري مانند خواجـه بسيار مؤثر بود. مشابه اين كتاب در ايران، سياست نامه

اي  عنوان نصيحت نامه ط، بهاز سوي ديگر، با ادب و احتيا الملك براي مداحي از يك سو و نظام

هـاي خـود اطالعـات خطاب به شهريار خود نوشته است. ما از ميزان اثرگذاري سياسـت نامـه
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  چنين آورده است:خود  "الملك خواجه نظام"چنداني نداريم. بااين حال، طباطبايي در كتاب 

همتــا در  الملــك طوســي، اثــري بــي نامــه خواجــه نظــام ي سياســت رســاله"

نويسي در تاريخ انديشه سياسـي در ايـران زمـين و بنـابراين در نامه سياست

هايي است كه در  ترين نوشته طور كلي، و يكي از پراهميت انديشه سياسي، به

ــر و ــم وزي ــه قل ــهري ب ــي ايرانش ــه سياس ــداوم انديش ــالمي در ت دوره اس

  ).121ص ( "پردازي بزرگ پرداخته شده است نظريه

نامه را به درخواست ملكشاه سلجوقي نوشته  سياستجالب است بدانيم كه خواجه اين 

از برخي ديگر بندگان خود خواسته بـود تـا هـر يـك در او و است. طبق طباطبايي، شاه از

  معني ملك انديشه كنند:

تا چيست كه در عهد و روزگار ما نه نيك اسـت و بـر درگـاه و ديـوان و"

ن ايزد تعالي دشـمنانآورند ...كه چو بارگاه مجلس ما شرط آن به جاي نمي

ما را مقهور كرد، نبايد كه هيچ چيز در مملكت ما بعد از ايـن بـر نقصـان و

  )111همان ص ( ."خلل يا برخالف شرع و فرمان ايزد تعالي باشد يا رود

  
  ، يكي از مطالعات آناتومي داوينچي6-6تصوير 

كند. در اينجا  ميدر صفحات بعدي، طباطبايي شرح بيشتري از اندرزهاي خواجه را نقل 

باز هم هدف تأمل در درست يا نادرست بودن اين اندرزها نيست، بلكه تنهـا ايـن پرسـش
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الملك چه اثري از خود بـه جـاي گذاشـت؟ اكنـون تنهـا هاي خواجه نظام است كه انديشه

پندي از اين گونه  نيتر توان به اين نتيجه رسيد كه نه ملكشاه و نه شاهان بعدي، كوچك مي

آن شاهان، كشـت و ي سياست همه ها نگرفتند و با ناديده گرفتن اين اندرزها، نامه نصيحت

  اند كه ملكشاه: كشتار و كور كردن فرزندان و بازماندگان آنان بود! گفته

كرمانرا ... به تدبير [همان] نظام الملك [ظـاهراً حاكم -عموي خود، قاورد "

نامه!]  -[نمـود]. دو پسـر قـاورددر زندان مقتـول برخالف نصايح سياست

  ."[شدند] نيز در زندان نابينا -ايرانشاه و سلطان شاه 

&SSOReturnPage=Check&Rand=0= ملكشاه+سلجوقي  

http://daneshnameh.roshd.ir /mavara/mavara-index.php?page index.php?page=  

برآينده سياسي اروپا  هاي ماكياولي، ها و توصيه هاي نزد ما، نوشته اما برخالف سياست نامه

تأثيري ماندگار داشت. اروپاي پيش از او، هنوز از شيفتگي در افكار فالسفه يوناني در نيامـده

گرايي را در پيچ و خم معنويـت داد يا راه آرمان بود؛ همچنان راه خودكامگي سنتي را ادامه مي

سيده براي حفظ قـدرتش،تازه به حكومت ر ي كرد. اما توصيه ماكياولي به هر شاهزاده طي مي

ي فرّه ايزدي  افالطوني يا انديشه "فيلسوف شاه"گرايي در حكومت است. مثالً، برخالف  واقع

يزدان. او تنها طبـق ي دهيي ماكياولي، لزوماً نه بهترين فرد است و نه برگز ايرانشهري، شاهزاده

خـود بـا زبـاني ي هزادهسنت حق فرزند ارشد، پادشاهي را به ارث برده است. ماكياولي به شا

هاي حكومتي را كه مردم بـه كند، كه نخست همه سازمان هرگونه ابهام توصيه مي صريح و بي

آن عادت كرده بودند حفظ كند. در جايگاه يك فرمانرواي جديد، با ظـاهري آراسـته و مـردم

رگـز،پسند، خود را دور از هرگونه رسوايي نشان دهـد. او بايـد سـرزنش ناپـذير بمانـد و ه

توانـد اعمـال زور دستكم ظواهر اخالقيات را ترك نكند، بلكـه بخشـي از اخـالق، حتـا مـي

تواند بر پايه بدي (البته موجـه) بنـا قاطعانه، منطقي و زودگذر باشد. به سخني ديگر، نيكي مي

  .دشود. تنبيه و پاداش بايد همراه و باهم باقي بمانن

                                                 
  ي گلستان سعدي نيز درست به همين شيوه و با همين شيوه و با همين هدف نوشته شده است. و حتي ها تيحكا. برخي از

ادوارد براون انگليسي هم ادعا دارد كه گلستان سعدي يكي از بزرگترين آثار مكتب ماكياولي در زبان فارسي است. (رك به 

پادشاهان ما هرگز به  ،ديگو يم). اما همانگونه كه نويسنده خود 210تاريخ ادبي ايران، ادوارد براون، از سنايي تا سعدي ص. 

  چه سياست نامه و چه گلستان سعدي توجهي نداشتند و همه را ناديده مي گرقتند. م. الف( ها اندرزنامه
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هـاي تواند ميزان تأثير آن را بر روش حكومـت  يمختصر از نوشته ماكياولي نم نيطبعاً ا

هاي ماكياولي نيـز، حكمرانـان اروپـا، پانصد سال بعدي اروپا نشان دهد. شايد بدون توصيه

هاي ميانه و تظاهرات آرمان خـواهي دوران رنسـانس و گرايي سده پس از كنار نهادن مطلق

  رفتند. بيني مي يي يا واقعگرا خود به سوي عيني روي آوردن به خردگرايي جمعي، خودبه

شايد كسي نتواند به زيبايي و سادگي ويل دورانت، جـو حـاكم بـر مـردم اروپـا را، در

نگار، در ايتاليا شكوه و  دوران لئوناردو داوينچي و ماكياولي شرح دهد. از ديدگاه اين تاريخ

  زمان بوده است: جالل ظاهري با فقر فكري و مادي مردم هم

پروردنـد و خـود از آن صر به معدود كساني كـه آن را مـيتمدني بود منح"

شـد، زمـين را گرفتند. مرد ساده ذهن عادي، كه لژيـون ناميـده مـي بهره مي

بام تا  برد، از كشيد و بار مي كرد، گردونه مي كاشت، معادن را استخراج مي مي

، و شب هنگام چنان كوفته بود كه ياراي فكر نداشـت. ايـنبرد يشام رنج م

هاي خود را به معماي زنـدگي از جـو اطـراف خـود رد عقايد، دين، پاسخم

گذاشـت بـرد؛ مـي ي اجدادي خود به ارث مـي  ها را با كلبه گرفت، يا آن مي

  ها كار كند. او نه  ديگران اورا وادار كنند تا براي آن

ي  بخـش، آرام ده، و محسـوركننده هـاي دلفريـب، بـدون الهـام شگفتيتنها 

وسـيله بـال، تلقـين، و آثـار هنـري اش به را، كه هرروز خاطره االهيات نقلي

پذيرفت، بلكه در دستگاه فكـري خـود اعتقـاد بـه اجنـه، شد، مي تجديد مي

جادو گري، پيشگويي، طالع بيني، پرستش آثار قديسان، و معجزه جـويي را،

داد،  ي مطرود را از جانب كليسا تشكيل مي كه به اصطالح يك مابعد الطبيعه

كـرد كـه اي تلقي مـي  افزود. كليسا اين عقايد را بمنزله مسئله ه آن االهيات ميب

ايماني بود. در حالي كه مرد متشخص در ايتاليا نيم قرن يا بيشتر  گاه بدتر از بي

از همگنان خود در آن سوي آلپ جلو بود، مـرد عـادي در جنـوب كوههـاي

  ال آن كوهها...آلپ همان اندازه خرافه پرست بود كه اقرانش در شم

دانستند چندان زيـاد ها را آثار مسيح يا حواريون مي اشيائي كه مردم ايتاليا آن

توانست، تنهـا از كليسـاهاي دوران رنسـانسِ رم، تمـام بودند كه شخص مي
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كرد كه صـاحب هاي انجيل را فراهم كند. كليسا ادعا مي لوازم تجسم صحنه

باليـد كـه مالـك بـه خـود مـيي قنداق كودكي عيسي است؛ ديگري  پارچه

مقداري علف از آخوري اسـت كـه عيسـي را بهنگـام والدت در آن نهـاده

بودند؛ يكي ديگر ... كليساهاي ونيز جسد مرقس حواري، يك بازوي قديس 

هـايي را كـه جورج، يك گوش بولس [پاولوس] حواري... چند تا از سـنگ 

  داد... ائه ميها كشته شده بود به زايران ار قديس استيفان با آن

[پـاپ] اينوكنتيـوس [معصـوم] هشـتم، بـه موجـب تـوقيقي 1484در سال 

[فتوي] توسل به جادو را منع كرد، ... در سال بعد از انتشار آن توقيـق، تنهـا

در [شهر] كومو، چهل و يك زن متهم به جادو گـري سـوزانده شـدند... در

وزانده شـدند، و، صدو چهل تن به سبب جادو گري در بِرِشيا س1510سال 

خو، سيصد تن ديگـر در كومـو بـه ، در دوران پاپي لئوي نرم1514در سال 

همين مجازات رسيدند... در اين هنگام پاپ لئوس دهم در توقيقي در سـال

امر كرد كه هر ماموري كه از اجراي احكام محاكم تفتيش افكـار سـر 1521

جوامع باشـد، خـدماتباز زند، تكفير شود. و اگر مرتكب اين خطا يكي از 

ديني در آن جامعه معلق گردد. شوراي شـهر [برشـيا] بـا ناديـده گـرفتن آن

فرمان، دو اسقف و دو پزشك برشيايي، يك مفتش دستگاه تفتيش افكـار را

مأمور كرد كه بر تمام محاكمات بعدي جادو گران نظارت، و درباره عادالنـه

توانسـتند ايـن اشـخاص مـيبودن احكام محكوميت قبلي تحقيق كنند. تنها 

متهمان را محكوم سازند. حكومت به نماينده پاپ اخطار كرد كه به محكوم 

منظور مصادره كردن امـوال آنـان پايـان دهـد. ايـن كـار ساختن اشخاص به

آزاري فائق آمد و در دو قرن بعد، هـم اي بود، اما جهل و جنون مردم دليرانه

روهاي كاتوليك، هم در دنياي جديد هاي پروتستان و هم در قلم در سرزمين

هـا را در تـرين لكـه و هم قديم سوزاندن اشخاص به جرم جادوگري ننگين

، شـركت5(ويـل دورانـت، تـاريخ تمـدن، جلـد "تاريخ بشر بوجـود آورد 

  ).560 -557، صص 1378انتشارات علمي فرهنگي، 
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ا، اگر چه بسيار كند، هاي پاياني دوران رنسانس، آگاهي و دانايي در سراسر اروپ در سال

يافت. علت كندي اين پيشرفت تنها مقامات كليسا  اي برگشت ناپذير افزايش مي اما به گونه

توده ها  نبودند، بلكه سبب بزرگتر، طبق نقل قول باال، مردمان عادي و ساده ذهني بودند كه

كردند،  ستخراج ميكاشتند، معادن را ا شدند، زمين را مي لژيون ناميده ميرا تشكل ميدادند و 

بردند. اين مردم كه كماكان به اجنه،  بردند، از بام تا شام رنج مي كشيدند و بار مي گردونه مي

جادوگري، پيشگويي، طالع بيني، پرستش آثـار قديسـان و معجـزه اعتقـاد داشـتند و عامـل

  واپسگرايي بودند. ي ادامه

قـرن 3دوازدهم و پايـان آن را -دهمهاي ياز با اينحال، اگر آغاز دوران رنسانس را ازسده

دانشگاه تأسـيس شـد كـه 30بعد بدانيم، در اين مدت در كشورهاي مختلف اروپا بيش از 

اند. نخستين دانشـگاه در سـال هاي برتر دنيا باقي مانده آنها تاكنون در شمار دانشگاه ي همه

نيم كه سـاختار اغلـبم در شهر بولونياي ايتالياي امروز ساخته شد. حتا اگر فرض ك 1088

هـا بـوده و در آغـاز اهـداف ها بر اساس الگوي مدارس مسلمانان، مانند نظاميه اين دانشگاه

ها، علوم عقلي، مانند رياضـيات، ها، در اين دانشگاه كردند، برخالف نظاميه ديني را دنبال مي

ه خـود درشد؛ مـثالً، كوپرنيـك معـروف، كـ نجوم، پزشكي، تاريخ و فلسفه نيز آموخته مي

دانشگاه كراكاو (لهستان) درس خوانده بود، زماني در دانشگاه رم، مقر كليسـاي كاتوليـك،

كرد. البته در آن دوران، اين كشيش كاتوليـك، هنـوز نظريـه معـروف رياضيات تدريس مي

خورشيدمركزي خود را، در مقابل اعتقاد زمين مركزي كليسـا، آشـكار نكـرده بـود. او ايـن

) در سال De revolutionibus orbium coelestiumكتاب: درباره گردش كرّات (فرضيه را در 

اساس اين نظر1543 يز، براي تشـريحجنجال برانگ ي هي، اندكي پيش از مرگ منتشر كرد. بر

  گردش اجرام آسماني، نيازي به مركزيت زمين در آسمان نبود.

 40 ي گيري مشـاهدات خـود را در جـزوه نيز جالب است، كه كوپرنيك نخستين نتيجه

طـور محـدود ميـان بـا احتيـاط و بـه Commentarius، بـا عنـوان1514، در سال يا صفحه

هـايي در سـال م آن جزوه را طي سخنرانيدوستانش پخش كرد. يكي از اين دوستان، مفاهي

، در حضور پاپ كلمنت هفتم و چندين كاردينال تشريح نمود. گويا اين نظريه مـورد1533

  اي به كوپرنيك چنين نوشت: پسند حاضران قرار گرفت. زيرا كه همان دوست، طي نامه
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همرا با ماه، سومين از مركز دور خورشيد. (در اين تصوير مدار كره زمين  ، حركت اجرام به7- 6تصوير 

  است) برگرفته از كتاب كوپرنيك

كردنـد، بـه هـا از آن صـحبت مـي چندين سال پيش، تبحر شما، كه خيلـي "

گوشم رسيد. از آن هنگام ارادت من نسبت به شما آغاز شد. زيرا كه دانستم 

ايـد، بلكـه يـك شناسان قديم تسلط يافته هاي ستاره كه شما نه تنها به دانسته

گـردد. ايـد كـه زمـين مـي نظريه نجوم جديد را كشـف كـرده و نشـان داده

گيرد ... اين اسـت كـه ترين مكان، در مركز جهان قرار مي خورشيد در پايين

كنم كه اين نظريـه خـود را هـر چـه زودتـر، بـا از شما جداً درخواست مي

ربـوطهاي خود م دانشمندان ديگر نيز در ميان بگذاريد و براي من نيز نوشته

  "به كرات جهان را همراه با جداول و بقيه اطالعات مربوط ارسال نماييد...

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus).(  

هاي پاياني مطالعات و كتاب خود نزديك شـده ظاهراً در اين هنگام، كوپرنيك به بخش

دهد كـه در آن اين داستان نشان مي بود. با اين حال تا پايان زندگي از انتشار آن بيم داشت.

دوران، در ميان سلسله مراتب اربابان كليسا نيز اشتياق بـراي آگـاه شـدن از حقـايق جهـان

وجود داشته است. اما در مورد محاكمه گاليله و در نهايت، مجـازات او خـواهيم ديـد كـه

ردمداران كليسـامشكل كليسا لزوماً خود علم و مفاهيم جديد علمي نبودند، بلكه واهمه سـ 

هاي پياپي به اطالعاتي خاص عادت كـرده بودنـد عوام بوده كه براي سده ي از واكنش توده
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هـاي انحرافـي كليسـا، هـا بـا آمـوزه هاي تـازه و مغـايرت آن و آگاهي ناگهاني از واقعييت

  توانست براي كليسا خطرآفرين باشد. مي

اند، اما شايد همگان ندانند، كـه گاليلـه داستان گاليله را همه كم و بيش شنيده يا خوانده

دانسـت. سالها با پاپ اوربان هشتم دوست بود و بنابراين، جايگاه خود را در پناه او امن مي

به اين پاپ پيشكش كـرده 1623) را در سال The Assayerنام آزمايشگر ( او كتاب خود، به

  وش برخورد با علم آشنا شويم:بود. در اينجا جالب است با نظر انقالبي گاليله درباره ر

فلسـفه [فيزيـك] را - منظـور آسـمان و جهـان اسـت - در اين كتـاب عظـيم"

توانيم آن را در زباني كه بـه اند. اگرچه دائماً در جلوي ديدمان است، نمي نوشته

انـد الفبايي كه بـا آن داسـتان جهـان را نوشـته آن آشنا هستيم، درك كنيم. خط

رياضيات است و عاليم آن چند گوشهبرايمان آشنا نيست. زبا هـاي ها و دايره ن

تواند حتا يـك كلمـه از آن ها، هيچ كس نمي هندسي هستند. بدون آشنايي با آن

زبان را درك كند. بدون شناخت آن، انسان انگار در پيچ و خم غاري تاريك گم 

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/The_Assayer( "گشته است

بود كه گاليله به مشاهدات آسماني خود روي آورد و از آنچـه كـه امـروزه با اين ديدگاه

آيد او در راهي وارد شده بود كه در آن هميشه از همراهي پاپ و بيشـتر نظر مي دانيم، به مي

دو جهـاز ي گفتگو در بـاره نام  وقتي كتاب معروف خود به يسران كليسا برخوردار بود. حت

آمـاده كـرد، 1532را در سـال Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondoجهـاني

 Inquisitionسادگي، اجـازه چـاپ آن را از دسـتگاه مخـوف مميـزّي انكيزاسـيون ظاهراً به

سـرعت در شـمار يكـي از (بازجويان كليسا) دريافـت نمـود و كتـاب پـس از چـاپ، بـه

خود گاليله با ايرادهاي كليسـازودي كتاب و  هاي آن زمان درآمد؛ اما به ترين كتاب پرفروش

اي بود كه گاليله در آن طراحي كرده بود. در آن گفتگوي سـه روبرو شدند. علت آن صحنه

شناسي سنتي، يا زمين مركزي پتولـومئي، نفره (دو فيلسوف و يك فرد عادي) در باره كيهان

(احتمـاالً خـودهـا شود. دراين صحنه، يكي از آن در برابر خورشيد مركزي جديد بازگو مي

كند. دومي، فردي غير متخصص، اما هوشمند اسـت شناسي جديد دفاع مي گاليله) از كيهان

كنـد و سـومين فـرد، بـا نـام مـبهم كه در آغاز داستان، ميان دو برداشـت، ميانـه داري مـي
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  كند. از تعبير كهنِ زمين مركزي دفاع مي (Simplicio)"لوح ساده"

لـوح مظنـون خي از اربابان كليسا به گـزينش واژه سـادهظاهراً پس از گذشت مدتي، بر

شدند. آنان آن را نام تمثيلي براي خود پاپ يا دست كـم يكـي از بزرگـان دسـتگاه كليسـا

بـرخالف زبـان -دانستند. اما مشكل بزرگتر، نوشتن اين گفتگو بـه زبـان عاميانـه ايتاليـايي

بزرگـي از مـردم ي گاليله را براي تودهي  علمي/ادبي رايج التين بود كه بدين ترتيب، نوشته

آنزمان قابل دريافت كرده بود. كليسا به اين باور رسيد كه قصد گاليله از نوشتن اين رسـاله

مسخره كردن پاپ و دستگاه ديني نزد عوام بود و بنابراين، براي دسـتگاه بازپرسـي كليسـا،

  ماند. راهي جز محاكمه و محكوميت گاليله باقي نمي

http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue_Concerning_the_Two_Chief_World_Systems  

نابغه به حبس ابد خانگي و حتا زنده  ي لهيدانيم تنبيه و محكوميت گال گونه كه مي همان

، (با اتهامـاتي مشـابه)Giordano Bruniسوزاندن عالم/ كشيشي ديگر، به نام ژوردانو بروني 

علوم و فنĤوري بشر را متوقـف نمايـد؛ ي اروان تازه به راه افتاده، نتوانست ك1600در سال 

ي زماني، درشـمال اروپـا اتفاقـاتي روي داد كـه بـه فروكاسـتن قـدرت زيرا در اين فاصله

  ي كليساي كاتوليك انجاميد. مطلقه

پيش از پرداختن بـه ايـن مهـم، الزم اسـت نخسـت نگـاهي مختصـر بـه سـازمان اداري

واخر دوران رنسانس بياندازيم. نخست اينكه اروپا در آن دوران سـرزمينياجتماعات اروپاي ا

تر بر مناطقي، همگي تحت سرپرستي پـاپ چند شاه دون پايه و واحد نبود؛ بلكه يك امپراتور

و بـه خـدا بـرزمين)، مسـتقردردربار رم، حـاكم بودنـد. درظـاهر ي نـده يكاتوليك (بعنوان نما

) Holy Roman Empire( "امپراتـوري مقـدس رم"عنـوان خواست كليسا، تمامي اروپا تحت

و اشراف در بيشتر كارها به توافـق  اداره مي ي اداره  هـايي در بـاره شد. در اين مجموعه، كليسا

  كشيد. رسيدند. البته، گاه نيز ميان آنان، كار به نزاعي جدي مي امورمي

طبـق قراردادهـايي بـه كـه  هايي بودند هر دو گروه، اربابان كليسا و اشراف، مالك زمين

شـد. معمـوالً ايـن قـرار دادهـا اي از فرودستان واگـذار مـي به زنجيره fief ايصورت تيول 

خـورد، كـه هرگـاه نظامي بودند و طي آن، تيول گيرنده در مراسـمي سـوگند مـي -سياسي

ت خود فرادس ازاو بخواهد، بايد با تمام نيرو، به كمك لُرد -اي از سرورها در سلسه -سرور
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بــي دارانِ لقــب بشــتابد. بــدين ترتيــب، درطــول زمــان تيــول شــماري پديــد آمدنــد كــه  دارِ

كوچكتر تقسيم كـرده، يهاي تحت تيول دايمي خانواده خود را باز هم به واحدها سرزمين

تري به همان شيوه واگذاركردند. اين تقسيم زمين به صورت تيول، تـا هاي فرودست به خان

هـاي متقابـل دايمـي شـد. ادامه يافت و سـبب پديـد آمـدن وابسـتگيحد كشاورزان آزاد 

هاي سرف روي  سرانجام، نظام سياسي پايداري براساس مالكيت هميشگي زمين و كار توده

  آن، به وجود آمد كه بعضاً تا به امروز ادامه دارد.

وري ازهـمبايد افزود كه در پايان امپراتوري روم باستان، براي مدتي اجتماعـات آن امپراتـ

ها طول كشـيد تـا پاشيد و بيشتر شهرها نابود يا متروك شده، به صورت علفزار درآمدند. قرن

هاي محصوري كه پادشاهان يا اعيان براي خـود سـاخته بودنـد، شهرهاي جديد پيرامون قلعه

ـ  ها، مكان رونق خود را بازيابند. در بيرون قلعه ازار)، هايي براي داد و ستد كاال (مانند يكشنبه ب

جمعيتـي در 1100اندك اندك رشد كرده، براي خود شهر شدند. مـثالً، شـهر لنـدن در سـال

ــدود  ــت؛ (  25ح ــر داش ــزار نف -http://www.suite101.com/content/life-in-the-medievalه

town-a202175 قرن بعد جمعيت همين شهر به هاي  هزار نفر رسيد. در سده 100) اما طي دو

روپا مراكزي بودند تجاري و اندك اندك، براي توليد كـاال بـه شـهرهايي پـرا يميانه، شهرها

رونق و پر رفت آمد تبديل شدند. در آن شهرها، بـه منظورنظـارت و بهينـه نمـودن تجـارت،

هـاي آن قوانيني بسيار منظم و پايدار، تدوين شد. در اينجا پرداختن بـه برخـي از راه و رسـم

  .شود يها اما تنها اشاره م ي اروپا الزم است؛ به برخي از آندوران براي شناخت وضعيت كنون

بيشتراين قوانين براي زندگي اين دنيايي، توسط مردمـاني معمـولي و بـا هـدف خـوب

سـادگي مـورد هاي بعدي تـدوين و اغلـب بـه گذراندن زندگي روزانه و تداوم آن در نسل

ف نشين نبودند، باز هـم طبـقگرفت. چنانچه اين شهرها خود اشرا پذيرش همگان قرار مي

شدند. هرچند برخي از اين شهرها، رفتـه رفتـه بـراي قراردادهايي، تيول اشراف شمرده مي

خود آن اندازه آزادي يافتند كه از تيول بودن رهايي يافتنـد. اگرچـه نظـام طبقـاتي بـر ايـن

يا رعيـتبرعكس مردمي كه در روستاها همچنان سرف  -شهرها حاكم بود، اما شهرنشينان

  آزاد و بسياري از آنان با سواد بودند. -سواد و ناآگاه نگه داشته شده بودند مانده، اغلب بي

ي ماهيت اصناف در شهرها  براي شناخت اجتماع آن دوران، الزم است كمي نيز در باره
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آميز آنها و رشـد صـنعت آورده و اهميت آن در تنظيم روابط انساني، همزيستي اغلب صلح

كه گفته شد، اين شهرها در اصل، مراكزي براي داد وستد كاالهاي توليد شده در  انشود. چن

وران و صـنعتگران نيـز در آنجـا رفته گذشته از بازرگانان، انـواع پيشـه بيرون بودند. اما رفته

هاي  زودي دورهم جمع شده، انجمن پرداختند، به ها مي ساكن شدند. افرادي كه به اين پيشه

ها، بسته بـه نـوع حرفـه، ) تشكيل دادند. عضويت در آن انجمنguildsگيلد (صنفي، به نام 

توانست ارزش اجتماعي متفاوتي داشته باشد. براي نمونه انجمن بازرگانان، نيرومندترين  مي

طـور معمـول رئـيس صـنف گرفـت. بـه ها بود و اغلب مديريت شهرها را در اختيار مي آن

  شوراي شهري) بود. بازرگانان، شخص شهردار (نيز منتخب

  
شهرداري شهر بروكسل در كشور بلژيك8- 6تصوير    ، ساختمان

ترين ساختمان شهر  ها بيشتر در مركز اصلي شهرها و اغلب با شكوه ساختمان شهرداري

ها و بسـياري اند. هزينه اين ساختمان بود و بسياري ازآنها هنوزهم با همان ابهت باقي مانده

شـد كـه شـوراهاي شـهر از هرها از محـل ماليـاتي تـأمين مـياز بناهاي معظم عمومي شـ 

كردند. الزم به يادآوري است كه همـه اعضـاي شهروندان خود بابت داد وستد دريافت مي

معموالً ازبازرگانان سرشناس آن شهر و طبعĤً در رونق  و شوراي شهر، از ساكنان همان شهر

  اقتصاد شهر ذينفع بودند.
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رداخت حق عضويت به تيولداران زميني كه آن شهر بـر آن بنـااعضاي اصناف، افزون بر پ

، http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Reichsstadt)شده بود (چنانچه شهري آزاد نبـود، رك،

پرداختند. هر يك از اصناف به نمايندگي از سوي اعضاي خود، بر سر ميـزان ماليات نيز مي

تا به توافق برسند. اين چانـه زنـي يكـي از وظـايف كرد اين ماليات با تيولداران گفتگو مي

  هاي صنفي بود. انجمن

تراشان، كفاشان، نانوايان و...) نيـز گذشته از صنف بازرگانان، صنعتگران (نجاران، سنگ

توانست در آن  هايي نبود نمي صنف خود را دارا بودند. كم كم كسي كه عضو چنين انجمني

هـا اصـرار بـر تشـكيل يكي ديگر از اهداف ايـن انجمـني خود برود.  شهر به دنبال حرفه

انحصار بود. شوراي اصناف نه تنها در حفظ انحصار خود كوشا بود، بلكـه پيوسـته در پـي

شـد؛ افـزون هاي جديد براي توليد كااليي بود كه مربوط به آن صنف مي يافتن راه و روش

كار اعضاي خود نيز نظارت هاي صنفي بر كيفيت  بر هدف دفاع از حقوق خود، اين انجمن

دادند كاالهاي نامرغوب به مشتريان عرضه شود. گاه،  ها با دقت بسيار، اجازه نمي داشتند؛ آن

ها توسـط خـود بايد براي تأييد، با مهرانجمن ممهور شده باشد. قيمت كاالي توليد شده مي

اي انجمـنشد و تخفيف دادن با مجازات درون صنفي همـراه بـود. اعضـ انجمن كنترل مي

اجازه تبليغ كاالي خود را، به زيان يكديگر نداشتند. همچنـين، ورود كاالهـايي كـه توسـط

شد ممنوع بود. يكي ديگر از وظايف ايـن صنعتگران غير عضو، در خارج آن شهر توليد مي

هاي بعدي و آزمون كـارآموزان و اصناف تعيين و تنظيم راه و رسم پرورش و آموزش نسل

  ) به نوآموختگان بود.masterمي استادكاري (دادن مدرك رس

ها همواره در پي وضع قوانين و ايجاد شرايطي مناسب براي صنف و در  اعضاي انجمن

دهي و بر آن نظارت  ها را، اعضاي انجمن، خود سازمان نهايت طبقه خود بودند. اين انجمن

را بودند. اعضـاي اصـنافكردند. آنان همواره قوانين و سلسله مراتب انتخابي خود را دا مي

صنعتگر نيز رفته رفته نيرومند شده، براي خـود در تنظـيم امـور شـهر جـايي و سـهمي را

خواستند. سرانجام، تغييرات تا آنجا رسيد كه شوراهاي شهر از نظارت مسـتقيم اصـناف مي

  خارج و كامالً مردمي شد. اما بيشتر اين اصناف هنوز هم فعال هستند.

)http://www.middle-ages.org.uk/merchant-guilds-in-the-middle-ages.htm(  
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، ساختمان اصناف شهر برِمن آلمان. 9- 6تصوير 

سال   1537ساخته شده در

، ساختمان مركزي اصناف در شهر لندن 10- 6تصوير 

 (روبرو)

شـرافهاي نسبي، شهرنشينان خود را متعهد به سلسله مراتـب ا  با وجود برخورداري از آزادي

ـ  تا براي دست دنديكوش يدانستند. با اين حال م دنيوي يا كليسايي تيول دارمي  يهـا  يبـه آزاد  يابي

  هاي اخير قرار و مدارهايي داشته باشند. بيشتر در اداره امور شهري يا درون صنفي، با گروه

پادشاهي، مانند فرانسه يـا انگلسـتان سـبب يها اگرچه قدرت يافتن برخي از حكومت

ها بخشي از استقالل خود را از دست بدهند، اما برخـي ديگـر ا بسياري از شهر/دولتشد ت

از شهرهاي شمال ايتاليا، مانند ونيز، ميالن، فلورانس يا ژنو، از راه بازرگاني چنـان ثروتمنـد

جمهوري مستقل اعالم كـرده، يها خود را رسماً حكومت يها و نيرومند شدندكه حكومت

ديگر شهرها نيز بـا امپراتـور ي پرداختند. رابطه پاپ به لشكر كشي ميحتا گاهگاهي بر ضد 

ها، دسـت كـم بـه نبود. بسياري از اشراف، پادشاهان، و خان زيآم يا پادشاهان، هميشه صلح

ـ پنهاني با كشيشان برگز يا گونه پـاپ در جـدال بودنـد. خـواهيم ديـد كـه موفقيـت ي دهي

شانزدهم انجاميد، نتيجـه همـين نافرمـاني ي همردمي كه به اصالحات ديني سد يها حركت

  اشراف از فتواهاي پاپ و ناشي از استقالل طلبي آنان بود.

طور خالصه، در اروپاي اواخـر دوران رنسـانس، رژيمـي واحـد و حكومـت مطلقـه به

مردم فرودست از حقـوق چنـداني برخـوردار يها وجود نداشت. اگرچه تودهديكر واقعي 
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بسيار و نظم اجتماعي پايداري داشتند و  يها يدر شهرها، شهروندان آزاد هژيو نبودند، اما به

  كردند. دست آوردن آگاهي و استقالل بيشتر استفاده مي همواره از آن براي به

آن دوران اروپـا و ي جامعـه بيـدار شـده يهـا  به تمامي تفـاوت  توان يطبعاً در اينجا نم

با توجه  ژهيو ، بهيا سهيقي پرداخت. چنين مقامسلمانان جوامع شر ي توده يخبر يغفلت و ب

خود داريم، كار دشواري است. اما از آنچـه ي به اطالعات بسيار اندكي كه از تاريخ گذشته

از ديربـاز، ديآ يبرم يخوب ديگر، به يها كه تا اينجا آورديم و نيز از نمونه كه جوامع اروپايي

هـاي انتخـابي زيـر، شـدند. در نمونـه مـي بر اساس عدم تمركز قدرت مطلقه حاكمان اداره 

كوشش بر آن است تا با نشـان دادن تصـاويري ديگـر، سـاختار كنـوني جامعـه اروپـايي و

  را در آن كشورها بررسي كنيم. يساالر چگونگي رسيدن به مردم

كه چگونـهتر شيپ ، از نتايج دستيابي مسلمانان به فنĤوري توليد كاغذ سخن رفت و اين

 يها كاغذ، انديشمندان جوامع اسالمي به گسترش دانش، حتا گاه در ميان توده با استفاده از

مردم دست يافتند. اما در اروپا، دستيابي به فنĤوري چاپ بـا حـروف متحـرك، بـه انقـالب

  پربارتري انجاميد.

هايي از داستان يوهان گوتنبِرگ، مخترع دسـتگاه چـاپ، به علت اهميت موضوع، بخش

. اين داسـتانشود ينقل م (رك باال) "كاشفين"دانيل بورستين، از كتاب  ي هبرگرفته از نوشت

پـانزدهم مـيالدي، ي ميـاني سـده يهـا  شرحي است از مراحل مختلف اين اختراع در سال

زنـدگي مختـرع آن. ايـن مـتن زيانگ دربرگيرنده شرح حال بسيار جالب و در عين حال غم

ي است روشن از ساختار و پبچيدگي زندگي مـردممفصل، براي خواننده ايراني امروز، نماي

هايي است، كه افـراد بـراي رسـيدن بـه ابزارهـايي كـه دشواري ي آن دوران و نشان دهنده

  زندگي امروزي ما بدون آن ناممكن بود، تحمل كردند.

عنوان مخترع حروف متحرك چاپي، مانـده گوتنبرگ به ،در خاطره تاريخي ما"

ارزش گـذاري يدرسـت  اطره، كـار واقعـي او را بـهاست. ولي تنها بـا ايـن خـ

ايم؛ زيرا كه او نه تنها چاپ كننده اولين انجيـل زيبـاي دنيـا، كـه اكنـون نكرده

ي بزرگ دنيا است، بلكـه پيـامبر دنيـاي جديـدي يكي از تزيينات هر كتابخانه
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هاي نسخه بردار قديمي شـده ها جايگزين ميرزا بنويس است، كه در آن ماشين

آن و با   ."ها، دانش به درون تمامي اجتماعات بشري نفوذ كرده است كمك

ال تعجب زندگي نامه او، در مقايسه با ديگـر قهرمانـان دوران جديـد،ماما باك

 1394بسيار مختصر است. مثالً، حتا تاريخ تولد او به درستي مشخص نيست (

كه او كـاري را دانيم ). ولي از كار كرد او اطالعات زيادي داريم. مي1399الي 

كه بسياري پيش از او شروع كرده بودند به نتيجه و كمـال رسـاند. او ماهرانـه

ي وجـود توانست اطالعات موجود را با هم پيوند دهـد. در ايـن راه، او همـه

دانـيم از گذاري نمود. اما بيشتر آنچه را كه ما دربـاره او مـي خويش را سرمايه

هايي است كه او را بارهـا محاكمـه ادگاهي د طريق مدارك تا امروز حفظ شده

شود كه بـه اميـد ها به دادخواهي سرمايه گذاراني مربوط مي نمودند. بيشتر آن

هـا هزينـه كـرده بودنـد. البتـه كالن، در پروژه دستگاه چاپ او، سال يسودها

ها از بسيار قديم مرسوم بـود. آنچـه كـه او تمـام چاپ سنگي يا چوبي نوشته

بـراي چـاپ يـك به سرمايه گذاران قول ميعمر به خود و  داده روش نـويني

صفحه بود كه محتواي آن قبالً روي فلز، سنگ يا چوب حكاكي نشـده باشـد.

تواند صفحه مورد نظر را به اجزايش (حـروف) خُـرد بلكه او مدعي بوده، مي

كرده، آنها را به آساني و با نظمي جديد از نو بيĤرايـد. پرسـش اصـلي او ايـن

هـا را بـه هـر توان تعداد زيادي از حروف الفبا را ساخت تـا آن  : چرا نميبود

ها بارها از نو،  آيند، پشت سر هم رديف كرده و از آن ترتيبي كه در واژگان مي

  در انواع لغات و جمالت و صفحات استفاده كرد؟

گوتنبرگ طالساز ماهري بود. ياد گرفته بود با فلـزات مـذاب ريختـه گـري

سازي براي حروف الفبا و ريختـه گـري آن صور نخستين او قالبكند. در ت

يك اندازه  قاًياي زينتي فرقي نداشت. تنها اين حروف بايد دق با ساخت قطعه

ها را با يكديگر جايگزين نمود. مسائل ديگري هم مطـرح باشند تا بشود آن

ي هـا  ها آگاهي نداشـت. مـثالً اينكـه، تمـام قسـمت بود كه او در آغاز بدان
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ي چيده شده بايد آنقـدر يكنواخـت و صـاف حروف و تمامي سطح صفحه

باشد تا به يك ميزان با مركب آغشـته شـده، بـر روي كاغـذ منتقـل شـوند.

توانست تمام حروف را، بـا وجـود اساس اختراع گوتنبرگ قالبي بود كه مي

كه  ها، به يك اندازه در آورد. بايد ياد آور شد هايي در هر يك از آن اختالف

ها بيش از هزار سال قبل،  حروف التين كمكي براي او بودند. انگار كه رومي

هـا بسـيار هـا و ژاپنـي اي ها، كـره  بيني كرده بودند. چيني اين اختراع را پيش

ــه ــه چــاپ متحــرك برســند و پــيش از گــوتنبرگ ب ــا ب ــد ت كوشــيده بودن

  هايي نيز دست يافته بودند. موفقيت

م، دسـتگاهي سـاخته 1041پي شنگ، در سال  از جمله مخترعي چيني بنام

شد؛ ولي انگار تعـدد پـر شـمار بود كه در آن از قطعات متحرك استفاده مي

عاليم [نوشتاري] چيني مانع موفقيت كامل و كاربرد وسيع آنهـا شـده بـود.

ها، سـاخت و رديـف جالب اين است كه در واقع شكل عاليم نوشتار چيني

كرده است. در صورتي كه  هم براحتي امكان پذير ميها را در كنار  نمودن آن

ــا جنبــه ــين، خــود، مختــرع را ب ي در دســت نگهداشــتن حــروف ريــز الت

كرده است، چه رسد به رديف نمـودن يـك هاي بسيار رو به رو مي دشواري

ها در قالب نهايي چاپ. گـوتنبرگ حتـا مجبـور شـد نواخت و همسطح آن

بايـد بـراي ريخـتن ايـن ن بدهد. نيز مياشكال نويني به حروف الفباي التي

حروف، قالب كوچكي بسازد كه دو طرف آن باز باشد، يكي براي ورود فلز 

اي براي جا دادن قالبي كه به حرف مورد نظر شكل  مذاب و ديگري، دريچه

شـده تـا بتـوان حـرف داده است. پس از سرد شدن، اين دريچه بـاز مـي مي

تـوان نازك دنبالش از قالب بيرون راند. مي ي برجسته شكل گرفته را با ساقه

شد تعـداد بيشـماري از آن حـروف را تصور كرد كه با تكرار اين عمل، مي

يكسان توليد نمود. تا اينجا، عالوه بر دقت الزم براي سـاخت حروفـي كـه

اي در كنار هم قرار بگيرند، گـوتنبرگ نـاگزير بـود بـه بايد ً بدون هر فاصله

دست يابد كه در دماهاي قابـل اسـتفاده، ذوب و سـپس آلياژ خاصي از فلز
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  بسرعت منجمد شود.

ولي براي استفاده از اين حروف براي چاپ، او بايد دو مشـكل ديگـر را از

سر راه خود بردارد. نخست الزم بود حروف همرديـف و هـم سـطح شـده

خود را يكنواخت در تماس با سطح كاغذ بياورد. تا آن زمان براي هر گونـه

يا  يفلز ي چوبي، اپ از روي قالب صيقلي شده و با حروف حكاكي شدهچ

مركب آغشته نمـوده كاغـذ را روي سنگي كافي بوده است تا آن سطح را با

اي شـبيه مـاهوت پـاكن [جهـت وارد نمـودن آن نهاده و از پشت، با وسيله

خود را بـا اقتبـاس ازدستگاه چاپ فشار] روي آن بمالند. گوتنبرگ مشكل 

هـايي كـه بـراي آبگيـري هاي فشاردهي [پرِس] صحافان يا دسـتگاه  گاهدست

شـد، تكميـل نمـود. مشـكل كـار گرفتـه مـي گيري زيتون به انگور يا روغن

اليـهبـا يـك ي ديگرش مركب چاپ بود، كه بايد روي حروف را به گونـه 

ي چراغ معلق در آب بود؛ ولي ايـن نازك بپوشاند. در آن زمان مركب، دوده

نقاشـان، ي . سرانجام مركب او، با اقتباس از تجربـه آمد يگوتنبرگ نم به كار

  اي شد از دوده، آب و روغن كنجد. آميزه

با توجه به امكانات آن روزگار، آشكار است كه گوتنبرگ براي درست كـردن

دستگاه نهايي، به سالها كار و بخصوص به منابع مالي كافي نياز داشته اسـت و

ست نياز به سوي صاحبان سرمايه دراز كند. همين نكتـهشد، كه او د سبب مي

باعث شد كه از طريق بايگاني دادگاهها بتوان از مسـير زنـدگي او آگـاه شـد.

جالب است كه اولين برخورد ما در اين مدارك، با جريـان شـكايتي اسـت از

بـود. ظـاهراً ايـن يا زهيطرف دوش كه گوتنبرگ جوان به او قـول ازدواج داده

در دادخواهي خود موفق نبود، ولي جريان براي گوتنبرگ بسيار گـران دوشيزه

، به گواه آن دوشيزه، در مقابل قاضي اهانـتيا تمام شد؛ زيرا كه او در مرحله

  شود. كرده بود. گوتنبرگ به پرداخت پانزده گيلدرز غرامت محكوم مي

 ي او و اصـرارش در  جلسات دادگاه از كوشـش پيوسـته ي در طي مجموعه

اي، سه  شويم. در مرحله پنهان نگهداشتن محتواي جزئيات اختراعش آگاه مي
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اي با گوتنبرگ، جدا  نفر از شهروندان شهر اشتراسبورگ مبالغي را، در پروژه

گذاري نموده و گويا در نتيجه آن سهيم شده بودنـد. از روش چاپ، سرمايه

كرده بودند، دادگاه بـهخود اشتباه  ، طبق روال آنزمانها اما با وجود اينكه آن

ها بدين ترتيب  دهد. نتيجه اينكه گوتنبرگ تنگدست، با آن مي يها رأ نفع آن

ها را در يك پـروژه گذارد در ازاي مبلغي بيشتر، آن كند كه قرار مي صلح مي

كشيد، سهيم نمايـد. در ايـن فاصـله پنهاني، كه اجراي آن پنج سال طول مي

طبق قرار، سهم او در قـرارداد قابـل انتقـال بـهميرد و  يكي از آن سه نفر مي

وارثان آن مرحوم نبوده اسـت. بـاوجود آن وارثـان آن سـهامدار بـه دادگـاه

شوند، دو شريك ديگر در دادگاه بنـا روند؛ ولي در دادخواهي موفق نمي مي

ها باز هم در  بر سوگند خود، اسرارشان را فاش نكردند. اما معلوم بود كه آن

  اند. كرده گذاري مي خت سرمايهآن پروژه س

گرفتـه شويم كه او از سرمايه دارها پول مي در ادامه، بارها با مواردي روبرو مي

ولي چون دستگاه اختراعي او به دلخواه تكميل نشـده بـوده، از افشـاي نتـايج

كرده است. نيز براي اينكه كسي از اسرار او آگاهي پيـدا نكنـد، خود داري مي

 اارانش خواسته بود، تـا بـه محـض اينكـه او بـه دادگـاه فـرگوتنبرگ از همك

  شد، اجزاي دستگاهش را در كارگاه ازهم جدا نمايند. خوانده مي

او بار ديگر، با شخصي به نام يوهان فوست، وكيلـي پولـدار، 1448در سال 

گـذاري گيلـدرز در پـروژه گـوتنبرگ سـرمايه 800شود. فوسـت روبرو مي

را بـه Schoefferنبرگ داماد او، فردي به نام شويفر كند به شرطي كه گوت مي

داخل گارگاه خود راه داده او را در آن كار آموزش دهـد. بعـد بـا گذشـت

بهره، سرمايه گذار به دادگاه شـكايت بـرده و ايـن بـار برنـده هفت سال بي

شود. گوتنبرگ محكوم به پرداخت بيش از دو هزار گيلـدرز دادخواست مي

هايي از انجيل زير چاپ نيز بـه شـاكي واگـذار ه او و بخششود و كارگا مي

رسـاند و موفـق شود. شاكي شركتي به نام خود و دامادش بـه ثبـت مـي مي
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به بازار عرضـه نمايـد. 1456را در سال  "گوتنبرگ"شود تا اولين انجيل  مي

ي يك عمر اميد و زحمت  بدين ترتيب شركت فوست و شويفر مالك نتيجه

  وند.ش گوتنبرك مي

اما، گوتنبرگ كه در اين فاصله تنگدست شده و ديگر پشيزي براي او نمانده 

قـوي بـود، يا هيبود، پشت كار عجيبي داشت. او داراي خصوصيات و روح

اي كـه داشـت (و در پـي آن، زيرا با وجود ورشكستگي و زنـدگي فقيرانـه

و تنهـا پرداخـت  نابينايي)، با مختصر مقرري كه يكي از اشراف شهر بدو مي

كـار براي گندم و شراب و ساليانه يك دست لباس او كافي بود، همچنان بـه 

ادامه داد و بار ديگر موفق شد تا يكي ازبزرگان پر نفوذ شهر ماينس آلمان را 

   ."يك دستگاه چاپ جديد متقاعد كند ي هيبراي ته

  .)"كاشفين"كتاب  515تا  510هايي از صفحات  ي آزاد بخش (ترجمه

رتيب، با يك عمر كوشش گوتنبرك، نشر كتاب به توليد انبوه رسـيد؛ چنانكـه يـكبدين ت

صفحه (به جاي چهل صفحه با روش قـديم) 3600روزانه  توانست يدستگاه چاپ آن دوره م

دو اصـالحگر دينـي، مـارتين لـوتر و اراسـموس هلنـدي، در دوران يها توليد كند. از كتاب

به فروش رسيد. دستگاه چاپ گـوتنبرگ از شـهر مـاينسزندگي آنان، گويا صدها هزار جلد 

مركزي نداشت) به تمامي شهرهاي اروپـا آلمان (سرزمين كنوني آلمان در آن دوران حكومت

راه يافت و تا پايان همان قرن بيش از بيست ميليون جلد كتاب در اروپا چاپ شد. بـا پخـش

چـاپ شـده بـين يها ني تعداد كتابطور تخمي شانزدهم، به ي روزافزون اين دستگاه، در سده

ميليون جلد بوده است. دستگاه چاپ گـوتنبرگ، صـورت همـه چيـز را در دنيـا 200تا  150

). با ارزان شدن كتاب، يكـي از ايـنhttp://en.wikipedia.org/wiki/Printing_pressتغيير داد (

تينِ براي تـوده مـردمبه جاي زبان علمي ال - محلي  يها تغييرات روي آوردن ناشران به زبان

زبـان 3000هـا، بـيش از بود. نيز از آنجا كه در اروپاي آن زمان جدا از انواع لهجـه  - نامفهوم

هـا خود زبان محلي در ميان مردم رواج داشت، ورود كتاب ارزان قيمت در آن كشورها، خودبه

  ها به شدت كاسته شد. را نيز تغيير داد و رفته رفته از تعدد آن
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، دستگاه چاپ به سبك گوتنبرگ از 12- 6تصوير   )1930، دستگاه چاپ مدرن (دهه 11- 6ير تصو

  1568سال 

هاي محلي، زبان التين كه مورد استفاده  در پي استفاده از دستگاه چاپ، با افزايش خواننده

دانشوران سراسر اروپا بود، از ارزش افتاد. همچنين، احساس اروپايي بودن، جاي خـود را بـه

هـا اثر چاپ، مردمي شدن دانش و دانسـته  نيتر ، مهمگمان يي گرايي/كشور گرايي داد. اما بملّ

بود. اين خود، باعث شخصيت يافتن هر چه بيشتر مردم عامي و امكان افزايش مشاركت آنهـا

هـا نيـز هـا و كارخانـه تا آنجا رسيد كه گاه در كارگاه يخوان در توليد دانش شد. اهميت كتاب

  .شد يرم نگه داشتن كارگران، هنگام كار، با صداي بلند براي آنان كتاب خوانده مبراي سرگ

  
  اي از نخستين چاپ انجيل با روش گوتنبرگ صفحه 13- 6تصوير 
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اسالمي (دسـت كـم يتر خواهيم ديد، كشورها اما چنانكه در فصل بعدي اندكي مفصل

بي به كتـاب و دانـش، تـا اواخـردستيا ي عثماني)، باوجود آگاهي از منافع اين روش ساده

  كارگيري آن رويگردان بودند. نوزدهم، سرسختانه، از به ي سده

هـاي آلمـاني نشـين، ويژه ايالـت  پانزدهم كه جوامع اروپايي، به ي هاي مياني سده در سال

ورزيدند ( -1534هـاي رك شورش دهقانان عليه نظام اشـرافي سـالعليه نظام موجود طغيان

1525، )http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muentzerدسـتگاه يگمان دستاوردها ) بي

هـاي هاي ارزان قيمت، به زبـان  چاپ گوتنبرگ در اين زمينه بسيارموثر بود. شايد اگر كتاب

يـن مسـيح، هيچگـاه چنـينمردم محلي در دسترس نبود، نهضت اعتراضـي و اصـالحي د

يافت؛ اما به هرحـال، وضـعيت بـه جـايي رسـيد كـه مـردم سـرانجام اغلـب گسترش نمي

  هايي را كه كليسا طي يك هزاره با دقت بسته بود، گشودند. روزنه

به اين نهضت را آوري پـول از راه انداخت، فشار دربار پاپ بـراي جمـع آنچه كه ظاهراً

ي و گسترش دستگاه كليساي واتيكان در شهر رم بود. بـرايمردم سراسر اروپا براي نوساز

دست زد، نخست براي  "بخشودگي"هاي  ي صدور برگه اين منظور، مديريت كليسا به حيله

اي كـه شـايد گناهان احتمالي كه مردم مرتكب شده بودند و سپس حتا براي گناهـان آينـده

شـمال اروپـا گسـيل يروسـتاها هايي از نمايندگان پاپ بـه شـهرها و مرتكب شوند! گروه

دست بفروشند. اما هرچه بيشتر از  هاي بخشودگي را به مردم ناآگاه و تنگ تا اين برگه داشته

  فروش رفت، به همان ميزان نيز بر نارضايتي مردم افزوده شد. ها به اين برگه

  چنين است: 14-6 مضمون متن درون تصوير

در مقابل آن مقام هميشه مقـدس، بـا... با فروتني : ما افراد زيرپدر روحاني"

تواضع به زانو درآمده، درخواست مرحمت و بخشودگي كامل گناهان را در 

ساعت مرگ، حتا بدون امكان اعتراف نهايي و تنها با نـام مقـدس حضـرت

پـدر نيتـر  مقدسمسيح بر لبان يا در قلب، از مقام معظم پاپ داريم. (امضا: 

  .")كند ياين خواهش را برآورده م

آشكار بود كه اين عمل نابخردانه اعتراضاتي را در پي خواهد داشت. اما پدران كليسا چنان 
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خودشيفته و در پي مال اندوزي بودند كه ديگر گوش آنان بـراي نـداهاي خردمندانـه شـنوايي

، از بيم مجازات در آخرت بـراي بخشـش، پـيش از ارتكـاب گنـاه پـولگناه ينداشت. مردم ب

  تر بتوانند گناه كنند)! شايد هم برخي، به اين قصدكه پس از خريد اين برگه آسان. (پرداختند يم

  
 ي بخشودگي با تصوير پاپ اي از برگه ، نمونه14- 6تصوير 

صداي واقعي اعتراض نخست از عقالنيت درون كليسا برخاست. توسط يك كشـيش و

سپس كشـيش ديگـري) و 1384، م. (John Wycliffeمدرس انگليسي به نام جان وايكليف 

). آنها نافرماني از كليساي 1415(تاريخ سوزانده شدن او  Jan Husهوس  انياهل پراگ، بنام

آغاز كردند. سرانجام مارتين لوتر، كشيشي با ايمان و وارسته،  -اگرچه ناموفق -كاتوليك را

نـدصبرش لبريز شـد و از ايـن تصـور كـه خداو ي با ديدن اين همه جفا به نام دين، كاسه

گناهان بندگانش را در برابر پرداخت مبلغي پول ببخشد، به خشم آمـد و اعتـراض كـرد. او

نخست تنها اين موضوع را زير سوأل برد و هنگامي كه پاسـخي منطقـي نيافـت، اعتـراض

  بند نوشت و به درِ كليساي ويتنبرگ نصب كرد. 95، در 1517سال  خود را به
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  وتر كه به در كليساي شهر ويتنبرگ نصب شد.گونه ل ، نكات اعتراض15- 6 ريتصو

لوتر، كه استاد علوم ديني در دانشگاه همان شهر بود. به دنبـال ايـن سركشـي از فرمـان و

مطلق كليسا يا شخص پاپ به پس گرفتن ادعاي خود راضـي نشـد. لـوتر از كليسـا يباورها

بك آن زمـان، كشـتن، به سـ "امپراتوري مقدس روم"اخراج شد. حتي، چارلز پنجم، در رأس 

عنوان يك ياغي و مرتد مجاز و واجب اعالم نمود. اما لوتر بر اعتقاد خود، مبني بر ايـن اورا به

اعتقـاد بـه پـاپ، در كه رستگاري از سوي خداوند، هديه بـا اي است به انسـان، در مخالفـت

بـود كـه ي حضرت مسيح و تنها بخشنده گناهان، پافشاري نمود. پس طبيعـي  جايگاه نماينده

چنين باوري تمامي مشروعيت و اقتدار پاپ و كل ساختار كليسا را مردود جلوه دهد. زيرا كه 

) و تنهـا از طريـق مراجعـه بـه(Sola fideي جديد لوتر، آمرزش تنها از راه اعتقـاد طبق آموزه

هـاي هاي خداوند براي يـافتن پاسـخ بـه پرسـش كتاب مقدس انجيل براي آگاهي از خواسته

). بدين ترتيب براي مومنان، شخص حضـرت مسـيح،Sola Scripturaني امكان پذير بود (انسا

آمد و ديگر نيازي به مراجعه به كليسا و به هيچ يك از مقامـات تنها كشيش موجه به شمار مي

است ماند؛ حضرت مسيح تنها رابط و مرجع معتبر ميان انسان و خدا بود. آشكار  آن، باقي نمي

  است.نتيجه گرفت كه هر انساني بر سرنوشت خود حاكم  توان ير مكه از اين باو

نخست بايد يادآوري كرد كه بر بنياد باور پيروان هر دو فرقه، كليساي سـنتي و نـوگرا:

دو انسان نخستين، آدم و حوا، با نافرماني از امر خداوند، گنـاهي چنـان بـزرگ را مرتكـب
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. بدين ترتيب، طبق بـاورشود يدان آنها منتقل مشدند كه آن گناه، نسل پس از نسل به فرزن

شوند و در طول زندگي آن را همـراه خـود ي افراد انساني در گناه زاده مي هردو فرقه، همه

هـاي ماند. تنها با اعتراف دارند. به باور سنت گرايان، انسان با ايمان نيز، هميشه گناهكار مي

تواند اميـدوار باشـد كـه نگام مرگ، ميمكرر به گناه كاري و تقاضاي آمرزش، بخصوص ه

مسيح در آسمان  )"فرزندش"(بقول آنها خداوند با رحمانيت خود و البته از طريق شفاعت 

  و روي زمين با وساطت كشيشي در سلسله مراتب كليساي روم، از سر گناهان او بگذرد.

گنـاه كبيـره هواخواهـان او نيـز بـه ن انسـاني نخسـتي  همان طور كه گفته شد، لوتر و

همچنان معتقد ماندند، اما باور داشتند كه خداوند به انسان عقلي داده كه با آن خـود بتوانـد

تواند با كـار خـوب خـود و گـزينش ميان خوبي و بدي، يكي را برگزيند. ظاهراً، انسان مي

 هاي مسـيح  مسيح، از گناهان اوليه خود بكاهد يا با اعمال بد خود و انحراف از آموزه "راه"

به گناهان خود بيفزايد و به جاي دريافت پاداش، باعث افزودن خشم خداوند شود. در اين 

  گويد: باره، لوتر به مضمون چنين مي

ايمان يك باور و اطمينان است به خدا، به فيض و رحمت او. اين اطمينان "

توان هزار بار نيـز بـه سـوي مـرگ چنان ژرف و پر دامنه است كه با آن مي

كند و به رابطـه اعتمادي به رحمت او شما را شاد و مسرور مي رفت. چنين

انجامد. ... ازاين رو، شما آزادانه و با شادي نسبت بـه جديدي با آفرينش مي

كنيـد، بـه آسـاني انـواع ديگران مهربان خواهيد شد، بـه همـه خـدمت مـي

 كنيد... بدين ترتيب ناممكن اسـت كـه ايمـان را از ها را تحمل مي ناهنجاري

داشت، كـه نـوراني شود آتشي كارهاي خوب جدا كرد؛ همان گونه كه نمي

  ي لوتر ترجمه آزاد از نوشته( "نباشد...

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/luther-faith.txt .(  

شايد لوتر اين آموزه را، مطابق با روش ما ايرانيان (رك، آقاي ماكان و رابطه غزالـي بـا

الدين شفا، اصفهاني بودن پادشاه اسپانيا پيش از ورود اعراب) از ترجمه  دكارت و نيز شجاع

  سعدي: ي مانهياين بيت حك
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ــه جــز خــدمت خلــق نيســت   عبــادت ب

  ق نيســت بــه تســبيح و ســجاده و دلــ   

  

هرحال، براي هواخواهان لوتر، كار نيك بدون ايمـان بـه خـدا بـه دست آورده بود! به به

براي رستگاري  عنوان نماينده پاپ، انجامد و به باور آنان، وساطت كشيش، به رستگاري نمي

  اثر خواهد بود. در آن دنيا، بي

ست كه در اينجا آورده شد اي ا تر از خالصه هاي لوتر بسيار مفصل و پيچيده طبعاً آموزه

باشد؛ اما نكته مهم تنها اين است  و هنوز هم براي عالمان ديني آنها مورد بحث و گفتگو مي

كه هواخواهان او، براي به كارگيري از توان و خالقيت ذاتي خود، ناگهان به فرماني دسـت

(باوري كه طبـق مـا، ناپذير از ايمان به خدا بوديافتند كه به باور لوتر، خود، بخشي جدايي

احتماالً سعدي نيز بدان رسيده بود؛ زيرا كه ممكن است در برخي از حكايـات گلسـتان او

اندرزهايي مشابه بيابيم! اما حتا مهارت استاد شفا نيز مشكل بتواند سعدي را پـيش كسـوتي

چنـينگاه از  مسلمانان هيچ ي خالقيت ذاتي انسان معرفي كند. دست كم تودهختن برانگيدر 

  .اي عملي نبردند) هايي، بهره آموزه

هاي نخستين اسالم، واصل ابن عطا و  باور به آزادي و توان ذاتي انسان، ايماني كه در سده

با مطالعـه و جسـتجو در محتـواي - تعداد اندكي از مردم تازه مسلمان شده، مشهور به معتزله

سـبب شـكوفايي دوران طاليـيبدان رسيده بودند. همين بـاور و همـين انديشـه - كالم خدا

اسالمي شد. اما وجه تمايز پيروان لوتر با جامعه روزگار واصل بن عطا در آن بود كه مريـدان

طبقات اجتماعي بودند و به تعبير واحدي از ايمان رسيده بودند؛ حال آنكـه در ي لوتر از همه

يمان با كار و كوشـش ايـنميان مسلمانان آن دوره، تنها گروهي بسيار اندك، به هم ارز بودن ا

هاي مسلمان همچنان بـه پيـروي ظـاهري از فـرايض دينـي دنيايي، باور داشتند و بيشتر توده

  پنداشتند. (واجبات فقهي) بسنده كرده، زندگي زميني را تنها دوران آمادگي براي آخرت مي

ماننـد در مناطقي كه دور از دسترس پايتخت پاپ و دستگاه كليساي او قرار گرفته بود،

ي انجيل به زبان آلماني و نيـز چـاپ و هاي لوتر با ترجمه شهرهاي شمالي اروپا، افشاگري

نشر گسترده آن همراه بود و با استقبال پر شور عامه مردم روبرو شد. دسـت كـم در آغـاز،
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ها ديدنـد. امـا در برابـر برخـي اشراف محلي نيز سود خود را در حمايت از لوتر و از توده

ها، كه افزون بر آزادي ايمان، خواهان سـهم بيشـتري هاي تودهگري ها يا افراط واهيزياده خ

از رفاه نيز بودند، نه تنها حمايت اشراف قدرتمند و سـودجو، كـه حمايـت لـوتر را نيـز از

دست دادند. لوتر كه در اين ميان به صومعه و رداي رهبانيت پشت پا زده و بـا يـك راهبـه

ود، انقالبي گري را كنار گذاشت و به زندگي و به سازمان دادن مكتب پيشين ازدواج كرده ب

كليسايي جديد خود مشغول شد. لوتر، همگام با اشراف، زياده خواهي اين گروه از مردم را 

  ها شد. مردود دانست و محافظه كارانه مانع ادامه جنبش توده

كه  - يا شورش دهقانيبا وجود عقبگرد لوتر و موفقيت اشراف در سركوب جنبش مردمي، 

شانزدهم، ديگر نه اقتدارگرايان دنيوي و نه اربابان كليسا  ي دو سال به درازا كشيد، دراواسط سده

مردم افروخته شده بود خاموش كنند. در سالهاي نخستين سده  ي توانستند آتشي را كه در درون

انقـالب قبلـي ي دامـه سي ساله در اروپاي مركزي در واقع ا يها به بعد)، جنگ 1618هفدهم (

بود. اگرچه در اين جنگها، بسياري از مردم خانه و كاشـانه خـود را از دسـت دادنـد و بخـش

ي  توده )،War http://en.wikipedia.org/Thirty_Years_27%بزرگي از آن سرزمين ويران شد (

كـه گفتـه شـد، در سـالهاي د شدند. اما اين هم پايان كار نبود، چنـان تري از مردمِ آزا عظيم

، انقالب مردمي فرانسه بر عليه اشراف آغاز ديگري براي اعتراض بود كـه18 ي پاياني سده

، سر برافراشـتند. يـك بـارتر مياز آنهم نيز در ظاهر اقتدارگرايان دوباره، هر چند اندكي مال

ديگري در شهر پاريس شـعله ور شـد كـه ايـن بـار نيـز، آتش انقالب 19 ي ديگر در سده

نا بهنگام مـردم، دررسـيدن يخواه ادهيهاي نخستين، بر اثر ندانم كاري و ز باوجود موفقيت

)، انقالبات كارگري در سراسر اروپا 1848به اهداف خود ناكام ماند. اما پيش از آن (به سال 

  اميد.تا حدودي به شراكت وسيعتر مردم در حكومت انج

كوچك  يا هفدهم، در گوشه ي اين رويدادهاي ظاهراً نااميد كننده در سده ي دركنارهمه

(حدود يك ونيم ميليـون نفـر) هنگـامي كـه در از اروپا (هلند امروزي)، جمعيتي بسيار كم 

سـاله برعليـه اقتـدار و زورگـويي شـاهان اصـولگراي خـانواده 80همسايگي آنان، جنگي 

ت، زودتر از ديگران موفق شدند رژيم شاهنشاهي تابع كليسـاي رومهابسبورگ جريان داش
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  و حتا اقتدار اشراف محلي به ظاهر تغيير دين داده را عمالً سرنگون كنند.

اين گروه اندك، مردمي بودند سـخت كـوش و مـنظم، باورمنـد بـه آيـين لـوتر يـا بـه

يـروان هـر دو مكتـب راجان كـالوين (اكنـون پ طلب ديگري به نام ديني اصالح يها آموزه

دانند). از آنجا كه موضوع بحث اين بخش آغاز تحول عملـي بـه پروتستانت يا معترض مي

سوي رشد علوم، فناوري و بخصوص گرايش به سوي سرمايه داري فردگرا اسـت، جالـب

است بدانيم كه هواخواهان كالوين، يعني اكثريت مردم اين كشـور كوچـك، بـر ايـن بـاور

هايي ظاهري با اَشاعره در اسالم)  وشت افراد انساني را (شايد با برخي شباهتبودند كه سرن

تقدير خداوند از پيش تعيين كرده است. گروهي از آغاز تولـد رسـتگار و گروهـي ديگـر،

توانست سرنوشت خود را بـا رفتـار كس نمي اند. از آنجا كه با اين باور، هيچ نفرين شدگان

آنها براي رستگاري انتخـاب ي رفداران كالوين باور كنند همهخود تغيير دهد، طبيعي بود ط

اي اسـت از لطـف اند. بنابراين، متولد شدن در خانواده يك پروتسـتانت، خـود نشـانه شده

خداوند به يـك مـؤمن و او وظيفـه دارد ايـن برگزيـدگي را عمـالً نشـان دهـد. بـه بـاور

 -كسـب ثـروت و انباشـت آن - كالوينيستان، نمادي از شكر گزاري، موفقيـت در زنـدگي

گيـرد! از آنجـا كـه افـزون باشد كه براي جلب رضايت و لطف بيشتر خداوند انجام مي مي

شـد گـذاري، عملـي شـمرده مـي كار انداختن آن ممكن است، سرمايه شدن ثروت تنها با به

مانند عبادت. طبعاً صرف سرمايه در راه خوشگذراني و گردآوري تجمـالت، گنـاه شـمرده

پـروري و دستان، به معناي حمايت از تـن  شد. همچنين، به باور آنان، اهداي پول به تنگ مي

 Max Weberداد. ماكس وِبِـر در نتيجه، اهانت به خدايي بود كه كار و كوشش را پاداش مي

گذشته، در كتابي باعنوان اخالق پروتستانت و روح كاپيتاليسم، بـه ي آلماني سده شمندياند

  .پردازد داري مي سرمايه اين روند رشد

در پي مبارزاتي طوالني و با اين گونه باورها، مردم كشور كوچك هلنـد، بعـد از دوران

يونانيان و روميان باستاني، بار ديگر نوعي جمهـوري مردمـي را، در سـرزميني كوچـك در

ا هـا بـ هاي درياي شمال، كه همواره در معرض هجوم سيالب بود، برقـرار كردنـد. آن كناره

ها،  باور به توان خود و با يافتن و رام كردن برخي نيروهاي نهفته در طبيعت و استفاده از آن
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  يكي از نيرومندترين و ثروتمندترين كشورهاي جهان را بنياد نهادند.

آنكه بـه جـان و اين مسيحيان اكنون آزاد انديش، با تعصبي جدي نسبت به باور جديد، بي

اشرافيت كليسا را حذف كردند. اما، اشراف دنيوي كـم و بـيش مال كسي تعرض كنند، اقتدار

شـدند، هاي خود باقي ماندند. در جامعه ها و كاخ مالك زمين نوين ولـي، آنـان نيـز نـاگزير ي

طـور پيوسـته شايستگي خود را در محيطي رقابتي، بر بنياد اصول اقتصادي صرفاً سودجو، بـه 

مو داد و ستد موفق  يا mercantilismفقيت در سوداگري ثابت كنند. معيار جديد اشرافيت تنها

محيط زندگي عمـومي را، بخشـي از وظـايف يده آنها سامان ي كاالهاي توليد شده بود. همه

اشراف، فرادستان و فرودستان: كارگران شهري  ي انگاشتند. اگرچه هنوزهم طبقه ديني خود مي

هـر فرودسـتي، اميـد داشـت تـا بـا و كشاورزان باقي مانـده بودنـد، امـا بـا شـرايط جديـد،

  و استعداد ذاتي خود، تا آنجا كه در توان دارد رشد كند تا زماني فرادست گردد. يكوش سخت

براي درك بهتر راه رفته و اهميت موفقيت آنها بايد نخست به زيستگاه و امكانات آنـان

  نگاهي بيندازيم:

زرگ به درياي شمال سـرازيرهاي سه رودخانه ب از كنار و وسط اين سرزمين كوچك آب

ويژه با هر طوفاني، از هـر سـو هاي مسطح و پست آن منطقه با هر مد دريا، به شوند. زمين مي

هـا از طريـق هـاي ويرانگـر و نفـوذ آن رفت. براي جلـوگيري از ايـن سـيالب به زير آب مي

دبندي كردند. در ها و سواحل دريا را س هاي اطراف، سراسر كرانه رودخانه ها به زمين رودخانه

هـا توان، كل سرزمين هلند كنوني و نيز مناطقي را كه هنوز هم بـا سـدبندي مي 16- 6ي نقشه

ديد. تمامي زميني كه در اختيار اين مـردم هسـت، سـي و چهـار توان ي، مشوند يمحافظت م

بـادو درصد مساحت سرزمين ايران كنوني است، بـاجمعيتي برابـر باًيهزار كيلومتر مربع، تقر

شانزده و نيم ميليون نفر. نيمي از مناطق قابل استفاده اين كشور تنها يك متر از سطح آب دريا 

 يهـا  داشـتن آن، آب  اند كه براي خشك نگـاه  ارتفاع دارند يا حتا در زير سطح آب قرار گرفته

  ها را بايد هر روز با صرف انرژي، در دريا تخليه كرد. جمع شده در زهكش

هـا در همـان يكصـد سـال دوران هاي بيشتر اين سده نخستين پايه جالب اين است كه

ها بارها نوسازي و  طاليي هلند بنا شدند، (البته آشكار است كه در اين فاصله اين سد بندي
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اند. طول كنوني آن، گويا بيش از دو برابر طول  بر اساس اصول مهندسي نوين استوارتر شده

  ديوار چين است).

د آن، با زور بازوان و با كمك گرفتن عقالني آن جمعيت يـك و نـيممتعد يها اما سازه

  ميليوني از منابع يافت شده در محيط زندگي خود آنان ساخته شد.

، نوعي ذغال سنگ ابتدايي كه (peatترين اين منابع، نخست، نيروي نهفته در پيت ( مهم 

ز نيـروي بـاد كـه هـر دوو دوم، فراگيري روش استفاده ا شد يدر آن كشور فراوان يافت م

  برون ريز ذات خالق انسان آزاد انديش بود.

ها، تمامي رفاه و آسايش زندگي مردمان، پس از دسـتيابي بـه دانيم كه تا مدت اكنون مي

دانيم كـه نيرويي برتراز بازوان خود، يعني استفاده از زور حيوانات باركش شروع شد. نيزمي

هـاي هم، با استفاده از نيروي بخار و اختـراع ماشـينهيجد ي انقالب صنعتي رسماً در سده

قابل حركت با بخار، در انگلستانِ، همچنان پروتستانت، آغاز شد. اما در واقـع، بسـياري از

هفـدهم، از ي ها و ابزارهاي الزم براي اختراع و اسـتفاده از دسـتگاه بخـار، در سـده دانش

  طريق كشفيات مردم هلند بوده است.

  
  روند يكه بدون سد بندي زير آب م تر از سطح درياي كشور هلند ، مناطق هم سطح، يا پست16- 6تصوير 

براي روشن شدن بيشتر، بهتر است از يك پژوهش، درباره اهميـت اسـتفاده از نيـروي

تر بگوييم (براي اطالعات بيشـتر ر.ك. بـه ، مكمل نيروي بازوان، اندكي مفصل"ها دستگاه"

http://www.peatsociety.org/user_files/files/Zeeuw.pdfــوو ــاي زِئ ــه، آق ــن مقال ). در اي
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Zeeuw هفدهم، هر فرد از جمعيت يـك ي او، در سده يها برآن است كه براساس پژوهش

كـرده اسـت. و نيم ميليوني هلند، در سال حدود چهار ميليون كيلو كالري انرژي مصرف مي

ميليون واحد انـرژي رسـيد. در 50به مصرف سرانه همان كشور  1973در مقايسه، در سال 

اي ديگر، در همان سال در هندوستان مصرف سـرانه، تنهـا دو ميليـون واحـد بـوده مقايسه

به اين سـو، هرهلنـدي دوبرابـر هـر هنـدوي كنـوني 1600است. به اين ترتيب از سالهاي 

ار داشـته(نزديك به چهارصد سال بعد)، براي توليد رفاه زندگي خود انرژي كمكي در اختي

خوانيم كه يك انسان قـوي درعـرض يـك روز است. در بخش ديگري از اين پژوهش مي

كيلـو وات سـاعت انـرژي توليـد كنـد 6/0تواند معـادل كاري، با زور بازوان خود تنها مي

ها،  ها درآن سال ساله). در صورتي كه هلندي 10-3(معادل يك ششم يك اسب قوي هيكل 

هـاي بـادگردان) بـه چهـل وپـنج آسياب بادي (در واقع دسـتگاه  3000با استفاده از حدود 

ميليارد از همين واحد انرژي در سـال، از طريـق 6000ميليارد كيلو كالري در سال و نيز به 

بـادگردان 3000ها تنها با اسـتفاده از هـر يـك ازآن سوزاندن پيت دسترسي پيدا كردند. آن

نفـر آدم 100عت انرژي توليد كنند) كار بـدنيكيلو وات سا 60معادل  توانستند ي(هريك م

بادگردان، آن كشور كوچك  3000كردند. بدين ترتيب، با استفاده از كل آن  را جايگزين مي

شد. اين پژوهشـگر نياز مي % جمعيت) بي20هزار نفر انسان اضافي ( 300رفته از كار  رويهم

ـ گو يشبرد كارها نيز مدر محاسبات مفصل خود در زمينه استفاده از اسب براي پي كـه در دي

 50000اي از حـدود اسب نيروزا بوده و چنانچه مجموعه 17آن دوران هر بادگردان معادل 

هـا، بـه بـيش از نـيم ميليـون شد، براي چراگاه آن اسب بادگردان مي 3000اسب جايگزين 

  هكتار زمين يا حدود يك ششم سطح زميني كه در دسترسشان بود، نياز داشتند.

ها از راه سوزاندن پيت، بسيار بيش از اسـتفاده از نيـروي بـاد، انـرژي ديم كه هلنديدي

كردند. پژوهشگر نام برده در مقاله خود، اين انرژي را نيز حساب كرده و نشـان دريافت مي

خـود را نداشـتند، (Canal)دهد كه اگر آنان امكان حمل ونقل آب رودهـا يـا آبروهـاي مي

اسب (= يك سـوم 100000سب (= نيم ميليون هكتار زمين) به حدود افزون براين تعداد ا

جويي در  زمين كشاورزي موجود) براي حمل و نقل پيت نياز داشتند. اين مردم براي صرفه
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خود و براي سـهولت حمـل و نقـل كاالهـا، از ي مصرف پيت و كاستن از زحمات روزانه

حمل و نقل آبي/بـادي روي آوردنـد.ي  سازي و توسعه جمله خود پيت، با جديت به كانال

اكنون در سراسر اين كشور هزاران كيلومتر كانال وجود دارد (دانستن اين نكته نيز جالب  هم

و در همـان زمـان در ديگـر 9000هـا حـدود ، توسـط هلنـدي1900است كه حدود سال 

م، معـادله شد كه برروي بادگردان، به كار گرفته مي 30000هاي درياي شمال، حدود  كرانه

  كردند! نيروگاه اتمي بوشهر)، انرژي توليد مي 100مگاوات (معادل  100

اين مردم كه خود ديگر جنگلي براي تهيه چـوب نداشـتند، از سـوئد و نـروژ و نقـاط

ها را به كمك  كردند، تا آن هاي بادي به كشور خود وارد مي ي درختان را با كشتي ديگر، تنه

هاي اقيانوس پيما به صورت تختـه درآورنـد. در آن اخت كشتيها، براي س نيروي بادگردان

ي اقتصاد داخلي خود، به گسترش اقتصاد  ها اين ملت كوچك توانست افزون بر توسعه سال

تـر از اي، بازرگانـان و كشـتيرانان هلنـدي موفـق المللي يا دريايي نيز بپـردازد. در دوره  بين

كه پيشتر اشاره شـد، در دوران شـاه د بودند. چنانهمتايان اسپانيايي، پرتقالي و انگليسي خو

عباس صفوي (زماني كه او و ملتش، تنها به نيروي بازوان و انـواع چارپايـان خـود مجهـز

ها از بنادرخليج فارس، تا ساليان سـال، شـركت شـرق بودند)، پس از بيرون راندن پرتقالي

ها بـا كردند. آن نه رقابت ميها، با شركت بزرگ انگليسي هند شرقي سرسختا آسياي هلندي

هاي خود نه تنها ادويه و ديگر محصوالت مردم پسند را از آسـيا، آفريقـا و امريكـاي كشتي

گيري صنعتي نيز راهـي آوردند، كه براي ماهي جنوبي براي فروش سودآور به بنادر خود مي

وپايي بفرسـتند.شدند تا صيد خود را پس از دود دادن آن، به تمامي كشورهاي ار مي اهايدر

سـازي ها روغن نهنگ بـود كـه از آن بـراي شـمع يكي ديگر از محصوالت مهم دريايي آن

  شد. كردند و در آن زمان يكي ازاقالم صادراتي مهم آن كشور شمرده مي استفاده مي

دوران طاليي اقتصاد هلند پس از تقريباً يـك سـده بـه پايـان رسـيد. ظـاهراً علـت آن

پروري نودولتان ثروتمند آنجا بود.  ه آنان به زياده خواهي و اعتياد به تنآوردن نابخردان روي

گذاري در علوم و نوآوري علمي/ فنĤوري، ثروت خود را براي  سرمايه ي ها به جاي ادامه آن

 ي فرستادند. بنابراين، ازاوايل سده سپردند يا آن را به مستعمرات مي ها مي سودآوري به بانك
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ندك اندك كـانون توليـد دانـش و فنـون جديـد بـه انگلسـتان، كشـورنوزدهم بدين سو، ا

هـاي روش -پروتستانت ديگري، منتقل شد. پس از آن بـود كـه بـا اختراعـات پـي در پـي

آن مـردم موفـق شـدند بـا -ها استفاده از نيروي بخار براي به گردش در آوردن انواع چرخ

ست يابند. بدين ترتيـب رقيبـان جديـدكار گرفتن نيروي انساني كمتر، به توان بيشتري د به

  ها، با شتابي روز افزون هر كدام عمالً هر روز توانمندتر شدند. هلندي

ي كوشـش مسـتمر بـراي دريافـت هرچـه بيشـتر و سـريعتر قـوانين اما در اين صحنه

زودي  هـاي تـازه، بـه فيزيكي/شيميايي حاكم بر آفرينش و استفاده از آن براي توليد فنĤوري

وري هرچـه اي شروع شد براي بهـره  شدند. در آنزمان مسابقه ديدتري نيز ظاهر ميرقباي ج

در فضا، كه تا امروز همچنـان بيشتر از نعمت هاي خداداده، هم در روي و در زيرزمين وهم

كه از اين پس خواهيم ديد، اين نكته جالب است كه در طول اين پنج سده،  ادامه دارد. چنان

خواهي در فرهنگ سـنت سـتيز پروتستانتيسـم) گرايي (آزادي فرديتهمواره جوامعي كه با 

هاي هماهنـگ دسـتجمعي داشـته باشـند همراه بودند، توانستند بيشترين بهره را از حركت

  ) تا گوي سبقت را از يكديگر بربايند.78(رك به مثال اركستر سنفوني، ص 

همراه شـده بـا انضـباط - انت ها، باز هم با همين فرهنگ پروتست درآغاز سده بيستم، آلمان

ها بودند كـه شكسـت مشـقت بـار آنهـا از در آستانه پيشي گرفتن از انگليسي - شديد پرويسي

المللي در جنگ جهاني اول، اين فرصت را از دستشان ربود. اما ديـديم ي نيروهاي بين مجموعه

ته در خويشـتنكه افراد اين ملت سخت كوش، با استفاده از همان نيروي فكري/هوشمندي نهف

، بـاز1930ي  و با مديريت گروهي برتر، پس از گذراندن دوراني بسيار سخت، در اواسط دهـه 

هم با كمك دانش و فنĤوري خود، بار ديگر بـراي تمـامي كشـورهاي جهـان، رقيبـي مقـاوم و

نـوجو شدند. آنان اما سرانجام در برابر عزم همگاني دشمنان خردمندتر از خود، باز بـه زا  ستيزه

  دست امريكاييان پيروان همين مكتب افتاده است. درآمدند. اين بار و اكنون اين گوي به

كاتوليـك مـذهب يدر مقايسه، يادآوري اين نكته الزم است كه سهم تمـامي كشـورها

هاي اروپايي نژاد در امريكاي جنوبي، در توليد علوم و فنĤوري، هنـوز هـم اروپا و كاتوليك

  نده است.بسيار ناچيز باقي ما
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هاي آسيايي يا آفريقايي،  در تمامي مطالبي كه تا اينجا گفته شد، ديديم كه باورهاي ملت

ندرت بـه افـزايش توليـد هريك به شيوه خود، در راكد ماندن زندگي آنان تأثير داشت و به

سرانه و رفاه عمومي انجاميد. با نداشتن تعريفي واحد از معنويت، كه بـراي ادامـه زنـدگي

هـاي ماند مشـاهدات و مقايسـه خاكي قابل سنجش نيست، آنچه باقي مي ي ن روي كرهانسا

براي زنـدگي و دسـتيابي بـه رفـاه -در جنوب و شمال -ها عيني ما از تكاپوي روزانه ملت

كـه در فصـل بعـدي، بـا جزئيـات بيشـتري بـه آن خـواهيم مادي است. در اين راه، چنـان 

ل اخير، پيـروزي چنـداني نداشـته اسـت. تـا ورودپرداخت، ملت ايران در طول پانصد سا

هاي زورمند غربي، هنوز هم به نيروي بازوان خود و گاه به گـاو، اسـب يـا دانش و ماشين

روزانه خود وابسته مانده بوديم. نيز نبايد از ياد برد كـه تـا پـيش از يازهايشتر براي رفع ن

يم و از منابع ذغال سنگ يـا نفـت درورود غربيان، ما كه منابع كافي چوب در اختيار نداشت

هاي خود نيز آگاه نبوديم، براي گرم نگهداشتن خود در زمستان اغلب به اسـتفاده زير زمين

  كرديم. از گرماي فضوالت حيواني بسنده مي

 
  هاي ما رايج بود ، آماده سازي تاپاله گاو كه روزگاري در سرزمين17- 6تصوير 
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[براي بار دوم] از ليسبون به دريـا زديـم و در حـدود1502در فوريه سال ”

اكتبر آن سال وقتي به نزديك ساحل ماالبار هندوستان رسيديم، يـك كشـتي

مرد و زن و بچه را ديـديم كـه همگـي زائرانـي بودنـد از مكـه 380حامل 

دوكات طال و بـه ارزش حـداقل 12000برگشته. آن را توقيف كرده، از آن 

دست آورديم. سپس آن كشتي را بـا همـه دوكات، كاالهاي ديگر به 10000

سرنشينانش به كمك باروت آتش زديم... وقتـي بـه سـاحل كلكتـه نزديـك

شديم ... كاپبتان گاما، نخست از حاكم آنجا خواست تسـليم شـود... وقتـي

ك قايق كوچك ماهيگيري را گرفتـهمذاكرات به نتيجه نرسيد ... سرنشينانِ ي

ها را تكه تكه كرده، دسـت و ها را حلق آويز و سپس بدن آن و بالفاصله آن

ها را در قايقشان انداخته، به ساحل نزد فرمانده محلـي فرسـتاده، پا و سر آن

ها براي خودش خورشت كاري درست كند. ... ايـن بـار پيغام داديم تا با آن

از گنج، ساحل هندوستان را بـه قصـد بـاز گشـت بـه هايي پر گاما با كشتي

  ).دانيل بورستين از كتاب كاشفين( ."وطن ترك كرد

باال آمده، واسكو دا گاما، دريانورد و كاشف پرتغالي در نخسـتين ي دهيكه در برگز چنان

، نخست در سواحل شرق آفريقا (مومباسا، كنيـا) تـوقفي داشـته و1497سفر خود در سال 

هاي تجاري  عنوان يك دزد دريايي، با غارت كشتي از كار چهره واقعي خود را بهدرهمان آغ

شود دريا نوردي مسلمان (احتمـاالً دهد. او در آن سفر موفق مي مسلمانان، آشكارا نشان مي
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موسـمي ياحمد ابن مجيد دريانورد) را استخدام يا وادار كند تا ناوگان اورا در مسير بادها

  . اين راهنماي مسلمانِ دا گاما ر.ك ي درباره(. برساندبه ساحل هندوستان 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_M%C4%81jid.(  

كه ورودش براي آينده تمامي قـاره پس ازآن برخورد سخت، واسكو دا گاماي پرتقالي،

هـا، بـا ورود آميزو سرنوشت ساز بود، نخستين رويارويي مـا ايرانيـان بـا غربـي آسيا فاجعه

نيـز 1505به خليج فارس در سـال Albuquerqueدريانورد پرتقالي ديگري به نام آلبوكرك 

نفـر خدمـه و 500كشتي كوچك و با همراهي تنها  7چندان ماليم نبوده است. آلبوكرك با 

سرباز، به جزيره هرمز آمد وهنگامي كه دريافت شيخ حاكم آنجا به اتكـاي داشـتن نيـروي

هـا و آميز حاضر بـه پرداخـت خـراج بـه پرتقـالي نفري خود، از طريق صلح 15000مسلح 

نخسـت، نيـروي دريـايي ي تمكين از آنها نيست، به خشونت روي آورد و در همان حمله

ها ابتدا به دنبـال مرواريـد بـه سـواحل وي زميني او را نيز نابود كرد. آنشيخ را غرق و نير

خليج فارس آمده بودند و سرانجام با شيوخ عرب حاكم بر جزايـر و سـواحل آنجـا كـم و

  سال در آنجا مستقر شدند  150بيش كنار آمده، حدود 

(http://www.dataxinfo.com/hormuz/essays/4.2.htm).  

  
 ها از خليج فارس و بناي يادبود مرواريد در بحرين پرتغالي نقشه، 2-7و  1- 7تصوير 

http://www.allaboutgemstones.com/pearls_bahrain_persian_gulf.html  
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هـا خـود در همـان دوران تهيـه كـرده بودنـد، سـواحل در نقشه نسبتاً دقيق باال، كه آن

صـورت نقطـه چـين مشـخص شـده اسـت. مرواريدزاي اطراف جزيره ايراني بحـرين، بـه

را با هندوستان و ها با استقرار در گلوگاه خليج فارس، كل تجارت سنتي خاورميانه  پرتقالي

  شرق هندوستان تحت نظارت خود در آوردند.

ازآن پس، مسيرهاي قديم (از دوران هخامنشي به بعد) انتقال كاالهاي ارزشمند از هنـد

هـا، راه دريـاي سـرخ بـه مصـر و دريـاي مديترانـه و يا چين به سوي اروپا، كه يكي از آن

تراقيـانوس هنـد و ير ساده، ارزان و سـريع آناتولي بود، به مس-ديگري راه زميني ايران/عراق

  دماغه جنوبي آفريقا تغيير كرد.

شـده توسـط اسـتخري، جغرافيـادان ترهمين منطقـه، رسـم ي ابتدايي براي مقايسه نقشه

  ايراني:

  
  A map of the Persian Gulf by Estakhri، 3- 7تصوير 

صدور مواد خـام و وروددانيم كه از آن پس، بنادر خليج فارس تنها جايگاهي براي  مي

  باشد. هاي غربي مي فراورده
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با شرق آسيا ، راه4- 7تصوير    هاي قديم تجارت اروپا

برند و از  هاي نيم خام) را مي تازگي فرآورده ها ازاين خليج، نفت خام (به هنوزهم كشتي

  كنند. هاي صنعتي غرب را وارد مي جا بيشتر مواد غذايي و ديگر ساخته همان

بار بود؛ اما دسـت كـم ه اين رويداد مانند هجوم اسكندر، براي كل منطقه مصيبتك با آن

چنـدان مهـم -هـاي آن دوران خـاور ميانـه يكـي از ابرقـدرت -در مركز شاهنشاهي ايران

  شمرده نشد و در ذهن تاريخي ما نيز باقي نماند (سكوت در متون تاريخي آنزمان).

ها از جنـوب، گروهـي ديگـر از غربيـان، بـه ليپرتغا ي اندكي پس از ورود قدرتمندانه

آميز و خيرخواهانه، از مرزهاي غـرب مـا سركردگي برادران شرلي، با اهدافي به ظاهر صلح

قـرار گرفتنـد. البتـه -كه در آغاز اقتدار خود بـود -وارد شدند و مورد استقبال شاه عباس

ا و هـم پـس از ورود آنهـا،برادران شرلي، تنها نمايندگان غرب نبودنـد؛ هـم پـيش از آنهـ

تـر هاي ديگر، كه همه مسيحيان دو آتشه بودند، با ظاهرهايي متفاوت، به شكلي جدي گروه

 ي نـده يآنان در پي منافع خود يـا نما  ي تر، با دربار ايران ارتباط برقرار كردند. همه و رسمي

دوران جديدي آغاز عمالً  آگاه، اربابان خود بودند و با ورود آنان براي ما ايرانيان، هرچند نا

غربي، آگاهانـه و زيركانـه، بـا شـناختي كـه بتـدريج از يشده بود. اين نمايندگان كشورها

هاي دوسـتي و چاپلوسـانه از سـوي اربابـان دست آوردند، با پيام هاي ما به فرهنگ و سنت

هـاي پارچـه  اي يـا  هاي شيشـه  تيله ي رسيدند و با هدايايي فريبنده، (از گونه خود، از راه مي
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فريفتند تا سـيم و زر كشـور مـا را رنگارنگ) براي پادشاهان و اشراف، آنان را بسادگي مي

ها به ارمغـان هاي مسطح براي پوشش پنجره بربايند. [البته گاه نيز كاالهاي مفيد، مانند شيشه

ازآن قصرهاي شاه عباسي آنزمان در اصفهان)]. اما  ي آوردند. (رك، معماري بدون پنجره مي

ـ كه با شيفتگي و ذوق زدگي، اسب چوبيني را كه هد -پس، نياكان ما بسان مردم تروآ   ي هي

يونانيان بود، با زحمت بسيار به داخل دروازه شهر كشيدند تا بـه محـض خـروج سـربازان

بيني، چشم بر واقعييات آشكار فرو بسـتند با خود بزرگ -يوناني از آن، شهرشان نابود شود

رو به نابودي بردند. در واقع هدف غربيان ازهمـان آغـاز ايـن بـود تـا مـا را و كشور ما را

  ها، برادران مسلمان خود خنجر بزنيم. وادارند كه از پشت به عثماني

  ).http://www.rasekhoon.net/article/show-54701.aspx(ر.ك 

در نزد ما  در همĤنزمان كه -همان گونه كه اشاره شد، اين مسلمانان سني مذهب عثماني

با آتش بارهاي خود كه بسيار پـر قـدرت بودنـد، -هنوز پهلواني و زور بازو اهميت داشت

وين و  مجارستان را در اشغال خود داشتند و درآستانه شكست دادنِ اروپاييان و اشغال شهر

  ها، در مركز شبه جزيره ايتاليا بودند. در نهايت مركز اقتدار پاپ

 )http://www.nowarblog.org/story/2009/11/7/35949/9562 (

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Shirley).(  

خبـر از دنيـا، ها)، مغرور و بي همزمان سردمداران ما و مشاوران عالي آنها (همانند توده

هـاي واقعـي يبنده رهنمود ديگري نداشته و از داسـتان هاي فر جز سخناني تكراري و افسانه

تاريخ، خواه از سرزمين خود يا بيگانگان (رك. افسانه اسب تروآ) آگاه نبودند. براي مثال، با 

مدار نويسـنده، گـويي هـيچ توان ديد كه آن سياست الملك مي نظام ي تأملي در سياست نامه

هاي او همه با هدف (نصـيحت يـا مـدح توجهي به رخدادهاي عيني نداشته؛ بلكه حكايت

پادشاه) نوشته شده است. براي نمونه، هنگام حكايت از عـدالت خـواهي خليفـه معتصـم،

كه خشمگين در برابر ظـالمي "نيرالمؤمنيام"خود انگار چنان به هيجان آمده كه از زبان آن 

  گويد: قرار گرفته بود، چنين مي

روميـان اسـير.. من همانم كه به سوي (به جهت) مسل" ماني كـه در دسـت
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افتاده بود، از بغداد برفتم و لشكر روم را بشكستم و قيصر را هزيمت كردم، 

شش سال سر زمين روم را همي كندم و تا قسطنطنيه را نكندم و نسوختم و 

مسجد جامع بنا نكردم و تا آن مرد را از بنـد ايشـان نيـاوردم بـاز نگشـتم؟

. "خورنـد..  و مـيش بـه يـك جـا آب مـيامروز از عدل و سهم مـن گـرگ

  ).67، ص، 1389الملك طوسي، سياستنامه انتشارات اميركبير،  خواجه نظام(

دانيم كه نه معتصم و نه ديگر خلفاي عباسي هرگز پايشان به قسطنطنيه  طور مسلم مي به

نرسيد، چه رسد به اينكه به سبب عدالت خـواهي و نجـات يـك مـرد مسـلمان، در آنجـا

مسـلماني -الملك به ظاهر، نظام بكاودسازد و شش سال سر زمين سراسر روم را مسجدي ب

خبر بوده يا برايش دروغ گفتن با نيت خيـر، ماننـد كشـتار يا از تاريخ بي -سني و دو آتشه

ها، عين مسلماني بوده تا بتواند چنين ادعايي كند! اين گونه پند گويـان، ماننـد كافر پنداشته

خودي، هيچ گاه نخواستند مسائل واقعي زمانه را درك و بـر اسـاس آن روايان جميع فرمان

يـك، پنـدآموزي از گذشـته (تـاريخ) را مفيـد ندانسـتند. بـراي آنهـا تنهـا عمل كنند. هـيچ 

سـواد پهلوانانه، زور بازوان و سـروري بـر مشـتي مردمـي عمـداً بـي يا هاي لحظه رشادت

ها را عين واقعييـت ها همه گونه افسانه بود. آنتداوم حكمراني آنها  ي نگهداشته شده الزمه

آميـز، از درك و هايي متناقض، اما هميشه بزعم خـود مصـلحت پنداشتند؛ غرق در طراح مي

هاي گسترده دشمنان هوشمندتر  ماندند. طبعاً، اخالف آنها نيز دام دريافت واقعييات غافل مي

عدي سفيراني نادان و مانند خود فرصـتهاي باال ديديم كه شاهان ب ديدند. در نمونه را نمي

كردند تا مثالً ساده لوحانـه هاي جديد اروپا روانه مي طلب و سودجو را به دربار امپراتوري

ها پيشنهاد اتحاد براي نابودي امپراتوري عثمـاني و تقسـيم غنـايم ميـان دو طـرف را به آن

ها، چون خـود مسـلمان، نيبدهند و هيچگاه نينديشيدند كه به جاي دشمني و جنگ با عثما

شايد تشكيل يك جبهه واحد، احتمال پيروزي مفيدتري را دربر داشته باشد. بـاوجود همـه

ها اشاره شد، كارشناس امروزي كـه انتظـار هايي از آن هايي كه در اينجا تنها به نمونه كاستي

از نگارنده اوضاع واقعي اروپا و ايران را بشناسد، مي مي   ويد:گ رود بسيار بيش

طور مشـخص در اگر اوضاع ايران را در اواسط قرن شانزدهم ميالدي و به"
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)، با وضع اروپا مقايسه كنيم، به گمـانم1629 -1587زمان شاه عباس كبير (

يابيم كه در آن روزگار ايران از بسياري جهات، دست كم همپاي اروپا  در مي

اش به ل سياسياش، عظمت شهرهايش، استقال بود. قدرت اقتصادي و نظامي

  ).103ميالني، ص ( "زد بزرگترين نيروهاي اروپا پهلو مي

آن قدرت اقتصادي و نظامي و عظمت شهرها اما، كه ميالني براي دلخوشي خواننـدگان

نويسد، هرگز براي همپايي ايران يا حتي كل جهان اسـالم بـا اروپـاي آن روزگـار، خود مي

كه مردم اروپا تا آنزمان از آن برخوردار شده بودند و  كافي نبود. مسلماً ميالني هم از دانشي

هاي ايرانيان در آن دوران، به هنگام نگارش سطور باال بـه خـوبي آگـاه بـوده هم از كاستي

است. همچنين به خوبي از وحدت مسيحيان اروپايي و از وحشت و تنفر آنان از اسالم، در 

در آن روزها در جهان اسـالم برقـرار بـوداي پيوسته كه  هاي فرقه ها و جنگ مقابل آشفتگي

آگاهي دارد (قتل عام متقابل مردم سني و شيعيان توسط صوفيان و قزلباشـان شـيعه و ينـي

ه.ش.)  893ها در جنگ چالدران ( داند كه ايراني سني مسلك عثماني). او مي ي[؟] ها يچر

 حه گـرم اسـتفاده كننـداز اسـل  -طور مؤثر دست كم به -توانستند ها هنوز هم نمي باعثماني

گسـترده از ي ). خواهيم ديـد كـه اسـتفاده/ http://fa.wikipedia.org/wiki چالدران_(جنگ

توپخانه در سپاه ايرانيان هنگامي آغاز شد كه برادران شرلي انگليسي و همراهان او به سوي 

اهان آينـده شـ يايران گسيل شدند تا نظم و تجهيزات ارتش شاه عباس را براي برخوردهـا 

  روز (مدرنيزه) كنند. ها، به صفوي با عثماني

ي مهم ديگر اين است كه براي هر سنجشي، الزم است كميت نيروي انساني شرق  نكته

ميليون نفري، اقتصادي آنچنـان 10تا  5و غرب مقايسه شود. آيا ايران آن دوره، با جمعيت 

نفري تازه بيدار شده، قد برافـرازد؟ميليون  100حدوداً پويا داشت تا بتواند در برابر اروپاي 

در آن زمان درآمـد اصـلي كشـور از طريـق واردات و بـاز صـادرات از قبيـل منسـوجات

هاي جديد آبي، بـزودي بـه شد، كه آن هم با انتقال مسير سنتي آن به راه ابريشمي تأمين مي

روستاها يا اكثراً كوچك،  يهاي مردم، پراكنده در شهرها پايان رسيد. نيز در آن دوران، توده

در حال كوچ دايمي و بحرحال در پي گذران زنـدگي از نـوع بخـور و نميـر خـود بودنـد.
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اين سر زمين هيچ كـس در پـي توليـد هـيچ نـوع ي ديديم كه در طول تاريخ شناخته شده

اي هماننـد چـرخ واقعي نبود. نياكان ما، برخالف اسـالف هلنـدي، وسـيله ي ارزش افزوده

چرخـدار بـراي بـار يهـا  ي و نيروزا را نساختند و نيزهيچ يا بندرت از ارابههاي باد گردان

هم تنها با اتكا به نيروي بـازوان خـود و نيـروي حيوانـات هنوز و كردند يكشي استفاده نم

  ؛گذراندند چارپا، امورات خود را مي

ه سـنيپايان ديني با دو همسـاي  چنانچه ديديم ايران كشوري بود گرفتار كشكمشِ هاي بي

در شرق و غرب. گذشته ازآن، ايران هيچ گونه نيروي دريايي، حتا براي حفاظـت از سـواحل

ها (سرنشـينان شانزدهم، پرتقالي ي نزديك خود را نداشت. در نتيجه، هنگامي كه در آغاز سده

اروپا) عزم تسـلط بـر خلـيج فـارس و سـواحل يچند كشتي از يكي از كوچكترين كشورها

هـا يه را كردند، ديديم كه ايران داراي هيچ نيروي واقعي براي مقابلـه بـا آنكشور شاهان صفو

رسد كه اقتدار حكومت مركزي بر بسياري از مناطق، بـه نبود. از سوي ديگر، اصوالً به نظر مي

نشينان حاكم بر مناطق ساحلي خليج فارس، بر اساس خراج ستاني بود و حكومـت ويژه شيخ

را، به منظورابالغ و اجراي تصميمات خـود در محـل را نداشـته مركزي هيچ نيروي مستقري

ها (مشروح آن در باال). بـا آگـاهي از اينكـه است (رك، به اشغال جزيره هرمز توسط پرتقالي

حتي بعد از دوران صفويه تغييري اساسي در ساختارحكومتي ايران نيز رخ نداد. همه شـواهد

ي  ديـد تـر، رابطـهجهستند. براي مثالي  ها ين نابسامانهمي ي از دوران جديدترنيز گوياي ادامه

خانوادگي شيخ خزعل در منطقه خوزستان با حكومت شـاهان قاجـار در تهـران از ي دوستانه

شركت نفتي بريتيش پترولئـوم از طـرف ديگـررا داريـم (ر.ك.، شـيخ  _يك طرف و دولت و

د، لُر، بلوچ و بختيـاري نيـز هريـكخانان كر  گمان، ). بيhttp://fa.wikipedia.org/wikiخزعل/

پرداختند. اصوالً نه تنهـا حكومـت براي حفظ استقالل خود به حكومت مركزي تنها خراج مي

 "ممالـك محروسـه" ي مركزي دوران قاجارهيچ تسلطي بر امور داخلي اقوام تشـكيل دهنـده

جي قـرارو مـدارحتي بـا كشـورهاي خـار ها ياريايران را نداشتند، بلكه گاه قومي، مانند بخت

بـا شـركت نفتـي هـا  ياري(مانند سهيم شدن سه درصدي سران بخت نمود يخصوصي منعقد م

). (http://www.iranicaonline.org/articles/anglo-persian-oil-company بـــريتيش پترولئـــوم
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همه نقـاط ضـعف بنيـادين جامعـه و بنابراين آشكار نيست كه آقاي ميالني، با آگاهي ازاين

هـاي هـاي سـاختارهاي اجتمـاع اروپـا و دانـش ن ما، در مقايسه با توانايي و برتـري حاكما

در آن روزگـار ايـران از"تواند بـا ايـن صـراحت بنويسـد كـه: علمي/فني آنان، چگونه مي

  !؟"بسياري جهات دست كم همپاي اروپا بوده است

بـا ديـدگاه نگارنـده، بـهسـو تر، هم البته همين تحليلگر رويدادهاي تاريخ ما، چند سطر پائين

تفسيري، درباره پيمودن سير قهقرايي كه به پايان شكوه و جالل حكومت و كار صفويان انجاميـد،

هفـدهم، بـراي ي گويد. اما همان اظهار عقيده باال، در مورد برابري ايران و اروپاي سـده  سخن مي

  مراه كننده است.ي شنيدن تعريف ما از خود، بسيار گ هاي تشنه و هميشه آماده ذهن

دانسته كه ايـران دوران شـاه عبـاس گمان مي استاد ميالني هنگام نوشتن مطالب باال، بي

دست كم نيازمند دانش توپ ريزاني همانند برادران شرلي بـود. او هـيچ دليلـي بـراي ايـن

هـاي ريخـتن اختـراعِ روش  ي رسيدند، ما خود در آسـتانه  ها از راه نمي تصور كه اگر شرلي

كند و نيز از اينكـه چـرا بـراي تسـلط برتربوديم، ارائه نمي ي هاي توپ يا مواد منفجره هلول

و استرداد جزاير ايراني خليج فارس پس  -بندر عباس -عملي بر يكي از بنادر اصلي كشور

هـاي ها، هنوزهم نيازمند به كمك نيروي دريـايي و تـوپ از يك قرن اشغال توسط پرتقالي

نويسـد. او و ) بـوديم، نمـيEast India Companyاسـتعماري ( -ييك شركت صرفاً تجـار 

دهد كه اين كشور تنها  كنند. تاريخ ما آشكارا نشان مي همفكران او، در اين زمينه سكوت مي

اسـترسيده  مدت مي هايي كوتاه گونه، گاه به موفقيت در دوران حكومت پادشاهاني پهلوان

ردمـي (جـز مـواردي چـون كـاوه آهنگـر) ديـدهدر تاريخ ما هيچ نشاني از تجلـي اراده م 

. شاه عباس، طبق سنت پدرانش، براي يك صوفي و يـك مرشـد الزم بـه اطاعـتشود ينم

گرفته و به سـخن مشاوره با ديگران بهره نمي از هرگز رسد كه او به نظر مي .شد يمشمرده 

و حتـا كـور كـردن هيچ پروايي، به منزوي كـردن  طور كه او بي داده؛ همان آنان اهميتي نمي

  پرداخته است. فرزندانش و گاه كشتن آنها مي

هاي نماينـدگان غـرب، داگاما، آلبوكرك، كريستف كلمب و برادران شرلي و ديگر نسل

شـمار هايي بودند از بـي  هايي كه برما يا ديگران روا داشتند، نمونه با وجود آن همه شرارت
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ها، هماننـد شـاهان يـا روسـاي ا برخاستند. آنقهرماناني مستقل كه از ميان مردم عادي اروپ

كشور  -مردمي يا شبه مردمي -اروپا، همواره خود را ملزم به رعايت قوانين جاري  جمهور

سلسـله مراتـب ي هـاي پايـدار و جاافتـاده ها بر پايه سنت دانستند. قوانيني كه قرن خود مي

هـا اراده نشهري كه مبناي آنهاي ايرا اشراف و اصناف مردمي استوار بود؛ برخالف حكومت

  اي و متزلزل بودند. مطلق فردي و طبعاً همواره لحظه

ـ  نگاري نيست كه غرور ملي را در ملت ما برمي آقاي ميالني؛ تنها تاريخ ، تـر  شيانگيزد. پ

از برداشت سيد جواد طباطبايي و تجليل او از انديشه ايرانشهري سخن گفتيم و ديديم كـه

هايي كه از وضعيت موجود خود داريـم، كوشيم تا به جبران دلتنگي ن ميها، همچنا ما ايراني

اي كه گشوده شود چشم اندازي را ببينيم (يا بسازيم) كه تصويري ارزشـمند از درهر روزنه

 ، هاي نياكان ما را نشان دهد. حتا اگر طباطبايي در كتاب ديگرش به نام مكتب تبريـز  گذشته

اعتنـايي نت در رابطه با تجـدد خـواهي از پيامـدهاي بـيسنت قدمايي و نظريه س در فصل

  الملك) چنين بنويسد: به قدما (احتماالً مثل خواجه نظام متاخران نسبت

... به خالف تاريخ انديشه در اروپا كـه در آن، انديشـه تجـدد بـا مناقشـه"

آن استوار شد، در ايران، تجدد خـواهي از ي متاخران بر قدما آغاز و شالوده

اعتنايي متاخران به قدما بود و نـه تـأملي در بنيادهـاي انديشـه دهاي بيپيام

اعتنـايي بـه مبـاني قـدما، جـدالي ميـان سنتي، و بديهي است كه در اين بي

(سيد جواد طباطبايي مكتب تبريـز، نشـر سـتوده، ."متأخران و قدما درنگرفت

  ).44-43، صص 1385

هـا، ر نبـوده و در رويـارويي بـا واقعييـتگاه و هيچ كـس پرسشـگ البته چنين نيست كه هيچ

در همين كتاب، از پرسش صادقانه، هـر چنـد سـاده مانده است. براي مثال، طباطبايي خاموش مي

  نويسد: ناپلئون، پس از شكست از روسها، مي ي عباس ميرزاي نايب السلطنه از فرستاده ي لوحانه

؟ سبب پيشرفت شما ...چه قدرتي اين چنين شما را بر ما برتري داده است"

و ضعف هميشگي ما چيست؟ شما با فن فرمانفرمايي، فـن پيـروزي و هنـر

هاي انساني آشنايي داريد. در حالي كه ما در جهان  توان ي به كار گرفتن همه
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انديشـيم. آيـا محكوم به زندگي گياهي هستيم و كمتر به آينده مـي  ،شرمناك

ن از اروپـاي شـما كمتـرقابليت سكونت، باروري و ثروت خاك مشرق زمي

هاي آفتاب، كه پيش از آنكه به شما برسد، نخست بـر روي است؟ آيا شعاع

رساند تا آنگاه كـه بـاالي سـر افكند، خير كمتري به ما مي كشور ما پرتو مي

هـاي گونـاگوني خلـق شما قرار دارد؟ آيا اراده آفريدگار نيكي ده، كه مائده

كه لطفش بـه شـما بـيش از مـا شـاملكرده است، بر اين قرار گرفته است 

  ).134همان، ص ( "كنم شود؟ من كه چنين گمان نمي

به نظر نگارنده اما، آنچه كه طباطبايي به نقل از آن شـاهزاده قاجـار آورده، نشـان از دو

اي با واقعييات دردناك ناتواني واقعي كشوري  گانگي شخصيت او دارد: اين شاهزاده، لحظه

ي بعد همانند  گيرد، اما لحظه نده بر آن حكمراني كند، رو در رو قرار ميخواسته در آي كه مي

گردد.  آبي ساكن كه سنگي به ميان آن اُفتَد و موجي را پديد آورد، دوباره بحالت اول باز مي

بيني و امضاي  دانيم، كه پس از آن شكست قابل پيش امروز با خواندن در تاريخ خودمان مي

كه كشورش انـدكي كـوچكتر و مـردمش چاي، عباس ميرزا، با آن آن صلح ننگين در تركمن

فقيرتر شده بودند، اين پرسش خود را فراموش كرد و حالـت پيشـين دوبـاره برقـرار شـد.

متاسفانه ما اطالعي از پاسخ احتمالي فرستاده ناپلئون نداريم. هر چه بود، اين شـاهزاده نيـز

 (turn key)بنـدي بسـته  ي حل آسـانِ، آمـاده يك راهمانند ديگران، احتماالً تنها در پي يافتن 

شدن بود؛ شايد انديشه تجدد خواهي در او بود، اما نه توان گام نهـادن در راه دراز و رنـج

  يابي وضعيت موجود برآمد. آور آن را داشت و نه در پي تأمل و جستجوي علت و ريشه

مانند اغلب ما -بخت اندلسبرداشت ديگر ما اين است كه او مانند آخرين سلطان نگون 

بود؛ زيـرا اوهـم، مقصـر را بيگانگـان مـي منتظر معجزه -ايرانيان دانسـت، اي از سوي غيب

 ي فـه يديد (ر.ك. به شباهت پاسـخ آخـرين خل نجات را تنها در اراده آفريدگار نيكي ده مي

زودي  بـه هاي معمول خـود، هرحال، ما با خود شيفتگي عباسي به هالكوخان مغول، باال)! به

داد و بـه آن شكست بزرگ را فراموش كرديم. حتا اگر عمر ايـن شـاهزاده نيـز كفـاف مـي

خـود، بـار ي سراي گسـترده  رسيد، بعيد است كه گرفتار در مسائل جاري حرم پادشاهي مي



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 344

 

 

دانيم او گرفتار رسيدگي بـه امـور چنـد گشت. (ما نمي ديگر به آن پرسش اساسي خود باز مي

يـز،ن  ،524ناسـخ التـواريخ، صجاي گذاشـت (  فرزند از خود به 48دانيم كه  يهمسر بود، اما م

  ).پسر عباس ميرزا آمده است 26در اين كتاب نام ، http://fa.wikipedia.org/wiki/ميرزا _عباس

اين ضعف را تنها عباس ميرزا نداشت؛ ديگران نيز، در  سطوح مختلف جامعه. حتـاالبته

گاه گوشي آماده براي شنيدن پاسـخي نداشـتند. ديگـر كردند، هيچ اگر پرسشي را مطرح مي

اند. باز براي نمونه، پس از كشـته هايي را طرح كرده شاهزادگان قاجار نيز گاه چنين پرسش

ي و بـاشدن سفير تزار در تهران، عباس ميرزا پسر هفتم خود، خسرو ميرزا را همراه گروهـ 

فرستد. از قـرار، از هدايايي (احتماالً الماس معروف شاه) به سن پترزبورگ، بدربار تزار مي

جا مانـده كـه سـيد هايي به او، رضا قلي ميرزا)، سفرنامه خسرو ميرزا (و از نوه فراري ديگر

) نقد و تحليـل كـرده اسـت.240-209(صص  زيجواد طباطبايي، در كتاب خود مكتب تبر

آمده، چند سطري را كه خسـرو ميـرزا،اكنون،  از ميان مطالب بسيار جالبي كه در اين كتاب

هـاي اداره كشـور در اروپـا، روسـيه و جوان دربار قاجار در مورد اختالف شيوه ي شاهزاده

  آوريم كه هنوز هم قابل تأمل است: ايران نوشته، را مي

آن اذن و «... كـه "پادشاهان روس بـر مـال و جـان رعيـت تسـلط دارنـد"

پادشـاهان» اند تا نفوس و امـوال  اجازت [را] مردم به اختيار به امپراتور داده

اروپايي فاقد آن هستند، دست امپراتور روس را در هر امري بـاز يكشورها

افتد كه امپراتور روس، با وصف ايـن تسـلط و كمتر اتفاق مي«گذارد، اما  مي

زيرا براي » ه سياست خلق بپردازداختيار، بدون جهت مبين و گناهي ظاهر، ب

انـد تـا ايجـاد كـرده» هـا  ها و مشـورت خانـه ديوانخانه«تدبير هر امر مهمي 

آن را بررسـي كننـد و» صدق و كـذب «كارگزاران دولت، حقيقت هر امر و 

كنند؛ و امپراتـور نيـز بـه اجـراي آن حكـم» عرض«متفقاً باللفظ به امپراتور 

  ).212مكتب تبريز، ص . ("كند مي

ها رشادت بسيار از خود نشان داده بود، بعدها  اين شاهزاده كه در روزگار پدر در جنگ

به فرمان برادرش، محمد شاه كور شد. محمد شاه پس از نشستن برمسند پادشـاهي فرمـان
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كه پيشتر  -ميرزا را  داد تا نه تنها خسروميرزا كه برادران كوچكتراو، احمد ميرزا و جهانگير

همـين ي ادامـه  ). طباطبايي در611كور كنند (ناسخ التواريخ، ص  -نداني بودنددر اردبيل ز

ديد كـه نويسد كه تنها چندي بعد، رضاقلي، نوه ديگر عباس ميرزا خود را ناگزير مطلب مي

را ترك كند؛ زيرا پدرشان، يكي از پسـران متعـدد طور ناگهاني كشور همراه دو بردارش، به

مرگ پدر، گويا ادعاي جانشيني پدر را داشته، توسط قـائم مقـام فتحعلي شاه را، كه پس از

  دستگير و به شيوه معمول تنبيه كند. اين سه برادر راهي انگلستان و در آنجا پناهنده شدند.

طباطبايي در مورد اين شاهزاده و ديگر نوادگان فتحعلي شاه، نخستين مهـاجران ايرانـي آن

  گويد: اروپايي چنين مي يدوره به كشورها

كبود باورها و دانـش انـدك خـود، در نمودهـاي ي شهياز پشت ش "ها] [آن

اسـباب«كردند و بديهي است كه دريافت روشني از  انقالب صنعتي نظر مي

  ).225مكتب تبريز، ص ( "كردند فرنگيان پيدا نمي» و دستگاه دنيا داري

ز ايرانيـان آن دورانكه اگر برخي ا كند يآقاي طباطبايي اين پرسش اساسي را مطرح نم

كردند، هنگام بازگشت بـه پيدا مي "دريافت روشني از اسباب و دستگاه دنياداري فرنگيان"

كهن ايرانشهري، آيا سـاختار آزادانديشـي را در ايـران پـي ي شهيوطن، برخالف باور و اند

؟ در شـدند  ي، آيا مورد استقبال مـردم آنزمـان نيـز واقـع مـكردند يم و اگر كردند يريزي م

صفحات آينده خواهيم ديد كه چندين دهه بعـد، پسـر عمـوي همـين دو شـاهزاده، يعنـي

ناصرالدين شاه، كه بر همان تخت سلطنت ايرانشهري نشست، لحظات اين چنيني را بسـيار

اعم از  -از اين كه در پي نخستين برخوردهاي جامعه ايراني شود ياي ديده نم داشت! نشانه

شمار اشرافي كـه ازآن پـس بـه شار، شاهزادگان قاجار يا يكي ازبيحاكمان صفوي، زند، اف

بيني خـود جهان يها اي به خود آمده باشد و به نقص لحظه از آنها فرنگ رفتند، حتا يك تن

  كه در پي يافتن علت آن برآيد. وطنان خود) پي ببرد، چه رسد به اين (و هم
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  ، دستگاه نمايش شهر فرنگ5- 7تصوير 

هـايي را در خـود تشـخيص ايم تا چنين نقص هاي بسيار داشته همه سال فرصت در طي اين

توانستيم  ها پس از جنگ دوم جهاني پيدا شد، دوراني كوتاه كه مي دهيم. يكي از آن فرصت

  به خود آييم!

رسد كه برخورد ايرانيان در سفرهايي كه به خارج از ايـران داشـتند (اعـم از به نظر مي

اي بود كه ما كودكان ايراني در  لوحانه دم عادي، درست همان برخورد سادهفرمانروايان يا مر

سالهاي پس از بر قراري حكومت مشروطه با ديدن چند عكس متحـرك در دسـتگاه شـهر

  فرنگ داشتيم!

انگيـز ديگـر، در آغـاز اصل دستگاه سينماتوگراف، مانند بسـياري از ابزارهـاي شـگفت

تر از شكل باال، در غرب اختراع شد. در دوران كـودكي بيستم مسيحي، بسيار مفصل ي سده

گرداندنـد و بـا هاي تهران مـي  را در سطح خيابان "شهر فرنگ"نگارنده، مرداني دوره گَرد، 

 "ايـن شـهر فرنگـه، رنـگ و وارنگـه، خـوب تماشـا كـن...        "خواندنـد: صدايي جذاب مي

بي مـن و هـم سـن وتصويرهاي شهر فرنگ چنان جذاب بود كه بارها انـدك پـول تـوجي

شود، ظاهر آن با چند گنبد تزئين  ربود. همان گونه كه درعكس باال ديده مي مرا مي يها سال

ديـديم، ، درون آن مـي يا و ايرانيزه شده و كـامالً آشـنا بـود؛ امـا آنچـه بـا پرداخـت سـكه

دگي تصويرهايي بود از يك دنياي جذاب و فريبنده، دنيايي كه به چشم ما، هيچ ربطي به زن
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واقعي خود ما نداشت. به خاطر ندارم يكي از ما كودكان يا بزرگساالن درباره ماهيت آنچـه

گذشت، پرسشـي را مطـرح كـرده باشـيم. درآن دوران، در داخل آن جعبه شگفت انگيز مي

دوره گردهاي شهر فرنگ به دوش، همان اندازه براي مردم شهر ما طبيعي بودند كـه اصـل

هـاي مفصـل يافتند. ديديم كـه سـفر نامـه فرصت رفتن به آنجا را مي هايي كه فرنگ نزد آن

و  هـا  يزدگ رتيناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار به فرنگ، سراسر گواهي بر همين ح

پادشـاهي -مانند ما كودكان و بزرگساالن كوچه و خيابـان  -ها نيز هاست. آنپرسش نكردن

انگاشتند.  نه در حرمسرا، شكار يا سفر خارجه ميهاي مبتذال گذراني خود را صرفاً در خوش

  هاي ناصرالدين شاه است: اي است از سفرنامه متن زير برگزيده

صبح از خواب برخاسته رفتيم براي قصر ويندزور كه مقر ملكه ويكتورياي ”

آهن بايد رفت، به يك ساعت مسافت. خالصـه رخـت انگليس است. با راه

، صدراعظم و لرد مـولي. جمعيـت زيـاد ازپوشيده سوار كالسكه شديم. من

يـد پـاركها خيابـان  از …حد و اندازه، سر راه طـرفين راه ايسـتاده بودنـد

دم قصر زير  ...آهن شديم گذشته از شهر و غيره، تا رسيديم به گار، سوار راه

پله پياده شديم، ملكه تا زير پله استقبال كرد، پـĤيين آمـده، دسـت ملكـه را

هـا و اشـكال هايي كه پـرده  ها و داالن يم، رفتيم باال. از اطاقگرفتم، بازو داد

خوب داشت گذشته داخل اطاقي شديم، روي صندلي نشستيم، ملكه زنها و 

هـا، نوكرها و دختـر پسـر و غيـره خـود را معرفـي كـرد. مـا هـم شـاهزاده

ي باشـد كـهمتصدراعظم و غيره را معرفي كرديم، لرد شامبرالند كه همان س

بنـد) معـروف ار ملكه است، نشان ژارتيه كه چاخچوربند (جورابوزير درب

به جز پادشاهان به كـس ديگـري هاي معتبر انگليس است كه است، از نشان

دست خودش نشان را به ما زده و حمايلش  دهند آورد، ملكه برخاسته به نمي

 المـاس  به مكلل دادند كه نشاني …را انداخت و چاخچوربند را هم دادند 

 او هـم  مـا  داد بوسه را ما ملكه گرفته زياد تعظيم با را نشان خالصه … بود

را مكلـل بـه ن و حمايل اختراعـي آفتـابنشا هم من نشستيم، بوسيديم، را
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الماس با نشان تصوير خودم به ملكه دادم، او هم با كمال احترام قبول كـرد

ول روزنامــه خــاطرات ناصــرالدين شــاه در ســفر ا(. "...… و زد بــه خــودش

صص  1377ه.ق). سازمان اسناد ملي ايران. چاپ اول. تهران.  1290فرنگستان (

  .)150تا  147

  
، ناصرالدين شاه در شرف دريافت مدال زانوبند از ملكه ويكتوريا در سفر سومش به اروپا، 6- 7 ريتصو

  ميالدي 1889ژوئيه  13تاريخ 

حيـرت كودكانـه گونه ني، همپسرش، مظفرالدين شاه نيز ي سفرنامه يها درتمامي نوشته

  :شود يديده م

عجيب  ياي ديگر شبيه ديو و انواع جانورها ... به تماشا خانه رفتيم:...در پرده"

درست كرده بودند كه همه جاندار بودند و از يكطرف اطاق آمده بطرف ديگر 

ديگـر بـاال ي داد. بعـد پـرده كه كمال وحشت براي بيننده دست مـي  رفتند يم

هاي زيادي ساده و سواره تـوي بـاغ بوستاني ديده شد كه مجسمه رفت باغ و

كردند...اين دفعه كـه پـرده حركت ايستاده و جمعي در باغ بازي مي ثابت و بي

باال رفت تمام فضاي سن عمارت و باغي بنظر آمد مثل بهشـت ... و از بـاالي
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دخترها سن متصل مالئكه نازل مي ال خيلي خوشگل بـا دو بـ يشدند كه همه

ايستادند... بعـد رئـيس هاي بلور مي قشنگ بودند از آسمان بزير آمده روي پله

از همه خوشگلتر و خوش لباس تر بود آمد بـاالي سـر آنهـا ايسـتاد. و آنها كه

سـفرنامه مباركـه( "...رقصـيدند  تمام اين فرشتگان... گاهي در وسـط هـوا مـي

  )139، ص 1361مظفرالدين شاه به فرنگ، كتاب فرزان، 

هـا در آن آخرين شاهان قاجار، كه با مقروض كردن هرچه بيشترمردم خود، مـاه  ي همه

تـر خـود، اشـراف و ، همه، مانند همراهان فرودستپرداختند يبه گشت و گذار م "بهشت"

فهميده/ نفهميده پشت سر نهاده، آسـوده گونه نيها، ماهيت فرنگ را هم آن "نوكران"ديگر 

و مورد اسـتقبال گشتند يسبك زندگي هزار ساله پدران خود باز مو به  -به نوكري -خيال 

از  يا نمونـه  -هديـه اي كوچـك . استقبال كنندگان نيز جـز گرفتند يپرشورهموطنان قرار م

رفتگـان خـود آورد ديگـري را از فرنـگ انتظـار ره -زيانگ شگفت يها آن شهرفرنگ يها تازه

در صفحه   :ميخوان ينامه، چنين مآخر اين ظفر ينداشتند. براي نمونه،

نـوكر و غيـره ي ...تا رسيديم به باغ شاه، در راه همه قسـم مـردم از طبقـه"

 "...نمودنـد  يباستقبال آمده بودند و از ورود ما اظهار مسرت و خوشوقتي مـ 

  ).245(همان، ص 

شهر فرنگ را با دستگاهي جديـدتر بـه "نوكر"يا  "اعيان" ي ما، از طبقه ي بعدها براي همه

شادي آفرين يـا هـراس يها يام تلويزيون جايگزين كردند تا در هر خانه، هر لحظه شگفتن

 يهـا  نـو بـود، كـه سـوغات ي را به ما نشان دهـد. در پـي ورود ايـن جعبـه ها يانگيز غرب

وارد زنـدگي عـادي و روزانـه مـا در يآسان ديگرغرب، يكي پس از ديگري، با پول نفت به

براسـتي خـود "نـوكران "ين حـال، بـاز هـم هـيچ كـدام از مـاشهر و در روستا شدند. با ا

و چه حتي ساده يها نپرسيديم! چه پرسش ديگـر، خـوب بـه يا آنها. براي نمونه ي اساسي

در اطـراف كس چيخاطر دارم كه پس از پا گذاشتن نخستين انسان بر روي سطح كره ماه، ه

فتي از ناگهـان كوتـاه شـدننگارنده پرسشي درمورد اين دستĤورد جديد بشر، اظهـار شـگ

بود و  "شهر فرنگ"اي از  ماه را نكرد. آن سفر نيز افسانه ي زمين با كره ي ميان كره ي فاصله
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! تصويرهايي سرگرم كننده كـه يكـي پـس از ديگـري، بـااست مانده يتا امروز هم همان باق

طي با مفـاهيم؛ همه بدون هرگونه ارتباگذرند يفشار دادن يك دكمه، از جلوي چشمان ما م

  باورهاي همچنان پابرجاي ما.

انصافي باشد، زيرا كه مـثالً ديـديم ، شايد اندكي بي"نپرسيد كس چيه"البته اين ادعا كه 

عباس ميرزا پرسيد. واقعييت اين است كه از دوران فتحعلي شاه به بعد، افراد زيادي بودنـد

خـوش دل ييهـا  مه در پـي پاسـخآمد، اما گويي ه هايي درذهن آنان پديد مي كه گاه پرسش

كردند. گذشـته از يافتند، صورت مسئله را در ذهن خود پاك مي كننده بودند، چون آنرا نمي

داشت. در صـورتيكه تجربـه ديرينـه آن، هر پرسش كلي، طبعاً يك پاسخ كلي را در پي مي

شـده،درست طراحي  يها ، كه راز يافتن پاسخ مناسب در طرح پرسشآموزد يغرب به ما م

  دقيق و مناسب براي يافتن پاسخ، نهفته است.

 ي در فرنگ با رجـوع بـه توان ياز اين عدم تجزيه سوأل كلي به اجزاء آن را م يا نمونه

يافت. اين پژوهشگر دوران باستان، با نداشتن دسترسي بـه اطالعـاتي جو قتيارسطوي حق

 كـرد  يكلي را مطرح م يها پرسش ، طبعاًشمار يب يها قابل اعتماد، در رويارويي با ناشناخته

ها ديگـران . او و تا مدتديرس يكلي و ناقص و گاه نيز كامالً خطا م ييها و ناگزير به پاسخ

 يريـ گ يابـزاري مناسـب بـراي پـ -تا دوراني كه مورد بحث فصل پيشين بـود  -در پي او 

ئن نيـزهـايي مطمـ منطقي خود در دسترس نداشتند. بنابراين، كسـي بـه پاسـخ يها پرسش

بود كه بـا تقسـيم "به سبك ارسطويي"پرسش  ي وهي. تنها پس از كنار گذاشتن شديرس ينم

هايي درسـت محدود، سرانجام يافتن پاسخ يها كلي به اجزاي آن، يا به پرسش ي هر مسئله

صيقلي شده را در اختيار نداشت تا بـا يها شهيممكن شد. مثالً، ارسطو ابزار رياضيات و ش

ي مشتري را مشاهده كند، پس حتي اگر گرد بـودن ها، بتواند كره رار دادن آنپشت سرهم ق

كـرد، پاسـخ او جـز حـدس و اجرام آسماني و حركت زمين را به دور خورشيد مطرح مـي 

. در اين زمينه، داستان اتُميسم دموكريتوس، دانشـمند ديگـر يونـاني (معاصـربود يگمان نم

تـر اسـت. دموكريتـوس و ديگـر ندانه او، جالـب خشايارشاه هخامنشي) و محفـل انديشـم

هاي همروزگار او كه تعدادشان كـم نبـود، بـا انديشـيدن، بـه تصـويري از هسـتي اتميست
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 يها شينوزدهم، با آگاهي يافتن عيني و پس از آزما ي طبيعت رسيده بودند كه تنها در سده

ثابت شـد. پـيش از آن "پيشگويي"دانشمندان، در گوشه و كنار جهان، درستي آن  شمار يب

بيش نبود  -اي زيبا هر چند براي عده -تئوري اتمي اين انديشمندان يوناني، حدس و گماني

و طبعاً ارزش يك نظريه (تئوري) علمي قابل اطمينان را نداشت. اما اگر كسي در آن دوران 

او و روش  كـرد  ييا بعدها، به انديشه دموكريتوس كه در جمالت زير خالصه شده توجه م

. دموكريتوس دانـش را بـه دوگونـهشد يترم عيگمان رشد دانش بشر سر برد، بي را بكار مي

  تقسيم كرده بود:

هايي است كـه هاي معيوب آن يكي نيكو و ديگري معيوب. از جمله دانش"

هاي پنجگانـه بينـايي، شـنوايي، بويـايئي، چشـايي، و بسـاوايي توسط حس

  "وت استآيد. اما دانش نيكو متفا دست مي به

  طبق نظر دموكريتوس،

تواند ما را به پاسخي برساند، يعني آنچـه كـه هاي حسي نمي وقتي كه راه "

توان آن را ديد، شنيد، بوييد، چشيد و  موجود است چنان ريز است كه نه مي

شـود. در آن نه لمس كرد، قدرت تجزيه و تحليل فكري انسان وارد كار مـي 

از حس هنگام، انسان بايد آنچه را كه هاي باال دريافت كـرده، از طريق يكي

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/Democritus( "با عقل خود تحليل كند

، شايد او نخستين فردي بود كه چنـينميشناس يعقل همان بوده كه امروز م از اگرتعريف او

ثبت كرد. براي  عين گرايي را از هم تميز داد و آن را مـا ايرانيـان جالـبآشكار، ذهن گرايي و

علت پديدهاي طبيعـي را كشـف"داد:  ترجيح مي است كه از قول دموكريتوس نقل شده كه او

(همانجا)! اما در طول اين دوهزار و پانصد سال پس از دوران  "كند تا شاه سرزمين پارس شود

) كـه روزيانـد  اند (يا حتا آرزو كرده دموكريتوس، بيشتر افراد ملت ما همواره فقط ترجيح داده

هاي حسـن ، به داستان اشكشده يخود شاه سرزمين پارس شوند! اما چون اين آرزو محقق نم

  !اند آورده يبه نام مولوي روي م "برگزيده"شبانه كودكي  يها هيبصري يا گر

 يهاي دموكريتوس يكباره فراموش نشدند، بلكه افكاراو وهمفكران اتمـ  درغرب، آموزه
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آخر پيش از ميالد، توسـط ي يوناني و سپس در سده Epicurusور است او ابتدا توسط اپيك

طبيعت، آنطور كـه"در كتابي بنام  Titus Lucretiusمتفكري رومي به نام تيتوس لوكرتيوس 

) تنظيم شد. اين نوشته در زمان خود مورد استقبال افراد بنـامي،De rerum natura( "هست

شاعر بزرگ رومي، قرار گرفت؛ امـا (Virgil)رژيل و وي نگار خيتار (Cicero)مانند سيسرون 

، به بوته فراموشي سپرده شد. بار ديگر در باره كيبا ورود افكارمسيحيت، محتواي آن انگار 

دوران رنسانس، كه براي آنان بخشي ازآن بيداري و بازگشت به اصل خويشتن انساني بود؛ 

انساني رواج داشت، اين انديشه  ي معهيعني به آنچه پيش از اختناق كليساي كاتوليك در جا

خـاك يها كتاب گرازيديري گمنام در آلمان، از ميان بسياري د ي خانه دوباره از درون كتاب

 John)- -، منشـي مخصـوص پـاپPoggio Bracciolini)خورده، توسط پوگيو براكيوليني (

XXIII)  كـهدسـت بـه دست كشف، رونوشت برداري و در ميان عالقمنداني  1417در سال

مشهور شدند (در آن دوران، اومانيست، معلـم يـا فـرد) humanist  بعدها به اومانيست ( ،و

آورد). براي  اخالقي/فلسفي كهن يوناني و التين روي مي يها دانايي بود كه به مطالعه نوشته

اي  ، هم به لحاظ ادبي و هم علمي/فلسـفي، گنجينـه"طبيعت، آنطور كه هست"آنان، كتاب 

هـاي ارزشمند تلقي شد. درآن كتاب، لوكرتيوس برداشت خـود را از آنچـه اتميسـت اربسي

يوناني به آن دست يافته بودند در شعري طوالني (بيش از هفت هزار بيت) سروده بـود. در

اتم تشكيل شـده شمار يآن شعر، سخن ازاين است كه همه چيز در جهان، از ب ذراتي به نام

رشيد، پيوسته در فضاي خالي ميان خود، درگردشـند. گـاه بـا هـمكه مانند غبار در نور خو

ها نيـز بـا گذشـت شوند. اما آن تبديل مي يتر دهيچيكنند و به ذرات بزرگتر و پ برخورد مي

  پايان از ساخت/ تجزيه/ ساخت! پاشند؛ روندي بي زمان از هم مي

هـا بـه قتي شـب در اين تحليل، مشاهده گر نيز، خود بخشي ازهمين جريان است. او و

بيند كـه همـه چـون خـود او، ازمجمـوع شماري را در فضا مي نگرد ستارگان بي آسمان مي

اند. همه چيز مانند ما افراد انساني، اندك اندك شكل گرفته و با گذشـت ذراتي تشكيل شده

شود. تكاملي در كار نيست، بلكه همـه، اتفـاقي و زمان تغيير يافته، به شكلي تازه نمايان مي

حيوانـات، مركزيـت و هـدفي غـايي ي گذراست. كره زمين و مـردم روي آن، ماننـد همـه
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ندارند. طبق نظر لوكرتيوس، انسان هوشمند نيزموجودي است گذرا كـه بـرخالف اشـياء و

حيوانات، به صورت اتفاقي از وجود خود آگاه شده است. تنها بايد با ايـن آگـاهي، وجـود

بينـد، برخـوردار ها و امكاناتي كه در پيرامون خـود مـي اييزيب ي خود را قبول كرده از همه

 -آسـا  رومي دو هزار سال پيش، همه چيز بر اثر تصادفي معجزه ي ندهي. براي اين سرا4گردد

) ناگهـاني همـين ذرات(swerveو ناشي از تغيير جهت  -اتفاقي و خارج از عرف و عادت

  شود. شده يا مي mutate)دگرگون ( اتمي بنيادين بوده است؛ موجود يا شيئي كه هميشه

پـيچش،"كتـاب جديـد ي سـنده ينو (Stephen Greenblatt)به باور اسـتفن گـرينبالت

 .The Swerve; How the World became Modern, W.W بينـي مـدرن شـد چگونـه جهـان

Norton, 2011”توانست به مرورزمان نابود شده باشـد، لوكرتيوس، كه مي ي )، يافتن سروده

اي معجزه بوده است. چنانچه كشف آن يك صـد هاي ناگهاني يا گونه كي ازهمين گردشي

كردند و اگر يك سده ديگـر گمان، متعصبان كليسا آن را نابود مي داد، بي سال زودتر رخ مي

پنهان مانده و خاك خورده بود، مركبي كه داستان لوكرتيـوس بـا آن روي اوراق پارچمنـت

پاشـيد. ها از هم مي ا شده و چه بسا اوراق آن نيز پوسيده و بافت آننوشته شده بود، ناخوان

هـاي آن دوران و بـراي بينـي اومانيسـت كشف اين كتاب بـراي نهضـت رنسـانس، جهـان

  اي ديگر بوده است! اكتشافات علمي بعدي بشر خود، مانند معجزه

قراط و ... هـاي انديشـمنداني چـون افالطـون، سـ ها و انديشـه  ديديم كه نوشته تر شيپ

اند و حتا برخي از  دموكريتوس، اگر نه لوكرتيوس، از دير باز در اختيار نياكان ما قرار داشته

درستي نيز دريافته بودند، اما براي حفـظ جـان يـا رفـاه آنان ژرفاي اندرزهاي يونانيان را به

/دهـمهاي نهم خود، حافظ و سعدي گونه؛ رندانه و زيركانه هميشه سكوت كردند. در سده

و مـديراني چـون امـام "عـالمين "متعددي كه از سـوي يها پس از تحمل ضربه -هجري 

اگـر در -الملك كه بر فرهنگ و آزادانديشي ما وارد آمـده بـود محمد غزالي و خواجه نظام

گمان براي حفظ جـان خـود، جـز مـدح و ايران زمين هنوز انديشمندي باقي مانده بود، بي

                                                 
  ذردـبه شادماني گز ـگذار كه جـم         ذرد ـگر يك نفست ز زندگاني گ اندازد: *. اين سخنان ما را به ياد رباعيات خيام مي

  عمر است چنان كش گذراني گذرد   هشدار كه سرمايه سوداي جهان
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كاري كرد و اگر براي نمونه، انديشمندي مانند مالصدراي شـيرازي نمي ستايش فرمانروايان

خواست تا از راه متعارف و معمول گذشتگان گامي فراتر بگذارد، رقيبان مـداح دربـاري مي

راندند. مالصدرا مورد خشم پادشاهي واقـع شـد كـه درباريـان از كوير مي يا گوشه او را به

توانسـت بـا خيـالي ناميدند؛ پادشاهي كه مـي  مي مداحانه اورا مرشد كامل و قاضي القضات

خـوران دربـاري ه و مراجعه به هر قانون الهي، بـه كـام آدمجآسوده، هربيگناهي را بدون تو

عنايت خويش قـرار دهـد (تـواني را مورد لطف و يكار بفرستد يا به دلخواه خود، هر گناه

  ار قايلند).بسيار بيش از آنچه مدافعين مذهب اشاعره حتي براي پروردگ

شايد هم داستان محاكمه و تبعيد مالصدراي شيرازي (رك. نـادر ابراهيمـي، مـردي در

يا ماجراي برادران شرلي (و  ها نيگيچ زيانگ )، مانند داستان نفرت1382نشر روزبهان،   تبعيد،

ـ رويارويي آنان با هزاران سرباز شاه عباس كه هريك پيروزمندانه سـر بر  يـك اُزبـك ي دهي

كردنـد) همـه، تنهـا هاي خود بسوي وطن حمل مـي  ، روي نيزهيا عنوان تحفه ب را، بهمغلو

اند، چگونـه اند! اما اگر واقعييت داشته شبيه هزارو يكشب يا سندباد بحري بوده ييها افسانه

حاكم بـودن تمـدن انسـاني در دوران صـفوي پـاي فشـرد؟! آيـا ايـن ي هيتوان بر فرض مي

به زيارت امام هشتم شيعيان يا بـا تحليـل برخـي از "كبير"ن آن شاه رويدادها، با پياده رفت

تاريخ نگاران (مانند ميالني)، مبني بر اين كه ايران درآستانه نخستين برخـورد بـا اروپاييـان

  طراز آنان بوده، همخواني دارد؟! هم

ادشاهان ها، نه تنها در مورد ايران دوران صفويه، بلكه حتا در مورد پ چنين بزرگ پنداري

بسيارمقتدرترعثماني نيز كه درآن دوران، تمامي مناطق بالكان و حتـا كشـور مجارسـتان، در

هـا در قلب اروپا را در اشغال خود داشتند، ساده انگاري محـض اسـت. حتـا اگـر عثمـاني

شدند دفاع شـهر ويـن را شكسـته، وارد آن شـهر و كشـور هفدهم موفق مي ي اواسط سده

سيد كه به لحاظ فرهنگي چنين پيروزي، چـه تفـاوتي بـا تهـاجم تركـانشوند، آيا نبايد پر

متمدن داشته است؟! آيا در آن زمان مردمـان نسبتاً سلجوقي يا مغوالن به ايران در آندوران 

تنهـا اعمـال زور و حركـات ي خـود، از مرحلـه يهـا  شهيتر دست كم در اند جهان متمدن

  نرفته بودند؟ پهلواني براي رسيدن به اهداف خود فراتر
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بـراي -بخشـي از تـاريخ اغلب انديشمندان و تحليل گران ايراني، هريك با تمركز بـر 

 ي طبري، از اطالعات انـدكي كـه از دوران پـيش از حملـه "تاريخ نماي" يها مثال، افسانه

هـاي ماجراجويـان غربـي) يـا دوران مغول يا دوران صفويه به بعد (اغلب از طريق نوشـته 

در اختيار دارند، با تجزيه و تحليل برخي از رويدادها، نه همه بـا برخـورد بـا شاهان قاجار

. به نظر اما، هيچ يك نخواستند رسند يبه نتايجي ناقص از تاريخ واقعي ما رسيده يا م -هم 

پـي درپـي يهـا  يا نتوانستند به مخرج مشتركي از علل رويدادهاي مكرري كه به شكسـت 

آنان صرفاً براساس همـين منـابع يها ليف انجاميد، برسند. تحلمختل يها اجداد ما در دوره

محدودي بوده كه از رخدادهاي گذشته در اختيار داشـتند. بهرصـورت، درهيجيـك ازايـن

هـاي مـردم تـوجهي نشـده اسـت. هاي تـوده  ها، توجهي به زندگي يا آرزوها وآرمان تحليل

، از احـوال قهرمانـاني اسـت كـهآنان، در بيشتر مـوارد بـازخواني، تـك بعـدي يها نوشته

اين قهرمانان تاريخ ما، چـه ي . همهخوردند يگاه موفق و گاه نيز شكست م يستان متيدرغن

ها كه سبب پيدايش شكوه و جالل دربارهاي هخامنشي، ساساني و ... صـفويه شـدند و آن

ن، افاغنه و سر كه در برابر هجوم بيگانگاني مانند اسكندر، اعراب، تركان، مغوال ييها چه آن

انجام، غربيان شكست خوردند، همه در همين ايران و در دامان مادران ايرانـي (حتـي اگـر

پدران آنان مهاجمان بيگانه بودند در بطن فرهنگ موجود روزگار خود پرورانده شده بودند 

 كي چي). هhttp://www.brighthub.com/science/genetics/articles/21440.aspx?p=2(ر.ك. 

چون زال، نداشتند و با كمك سـيمرغ زاده نشـده يا از آنان، مانند رستم، پدري نيمه افسانه

آهنگر يا آرش كمانگير و از چگونگي كـاوه ي بودند. فردوسي از مادر يا اصل و نسب كاوه

 يهـا  وار، در ايـن داسـتان گويد؛ كاوه و آرش نيـز يـك تنـه و معجـزه يا آرش شدن او نمي

  يدان كارزار گذاشتند.اساطيري، پا به م

واقعي منتهي به مـا، چـه يها تيبراي ما، كنشگران در سرگذشت اجدادمان همه شخص

ها كه مانند كوروش پيروز شدند و چه شكست خوردگـاني ماننـد داريـوش سـوم، شـاه آن

عباس دوم يا نوه او سلطان حسين يا سرانجام ناصـرالدين شـاه و وزيـرش اميركبيـر، همـه

هـا را احتمـاالً ماننـد ديگـر كودكـان و معمولي داشتند كه پس از تولـد، آن  مادراني واقعي
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كـودكي در حرمسـراها، دور از محـيط يها ايراني، درقنداقي پيچيده، پس از گذراندن سال

ساالن از  بزرگ  و منش داشتند تا حركتي خالف ميل واقعي زندگي مردمي، محبوس نگه مي

ها نيز همواره محدود به سـليقه بعد، رشد بدني يا ذهني آنآنان سر نزند. از دوران قنداق به 

شد. گاه يكي از آنان، مانند عبـاس صـفوي، معجـزه وار در و خواست پدران مقتدر آنها مي

گونه معجـزه وار زنـده برد و همان در مي كودكي از كشتار دستجمعي خانواده، جان سالم به

بينيم چنـين شـاهي كـه نـزد مـا، همچنـان بـي رسيد. اما مي و به مقام پادشاهي مي ماند يم

پرسش، خوشنام مانده، بدون پندآموزي از سرنوشت خود و گذشتگان خود، نـه تنهـا پـدر

خويش را به زندان انداخت تا در آنجا بميرد، بلكه دو بـرادر خـود را نيـز ي قبالً كور شده

نابينـا كـرد! آيـا از چنـيننابينا كرد. هم او، بعدها نيز يكي از پسرانش را كشت و دو تن را 

شاهي بعيد اسـت كـه طـي بيسـت روز هفتـاد هـزار گرجـي را بكشـد (شـاه عبـاس اول

/http://fa.wikipedia.org/wikiـ )، يا سربازانش را تشويق كند كه هريـك سـرِ بر يـك ي دهي

 ي عنـوان نشـانه خود علم كرده، صدها فرسنگ را به يزهياوزبك شكست خورده را بر سر ن

داستان  ي پشت سر بگذارند (ر.ك. حكايت سفرنامه نويس برادران شرلي). درادامه پيروزي،

خوار را گوش بـه فرمـان در دربـارش همين شاه ديديم كه او از طرفي همواره گروهي آدم

اصفهان پياده بـراي زيـارت، راهـي آسـتان داشت و از سوي ديگر، مسلمان وار، از نگه مي

باال)! جدا ازاين گونه پرسش بجـا كـه آيـا بـا بـاور شد (رك، مقدس حضرت رضا (ع) مي

ز طرف آنحضرت پذيرفتني و آيا تمامي مراحل زنـدگي پـر بـار اواكنوني ما چنين زيارتي 

  صرفاً مانند سرگذشت سند باد بحري يا حسن كچل، اتفاقي يا سرانديبي نبوده است؟

تـاريخ سـاز، انير پهلولوانبا آگاهي كامل از اين گونه رفتارهاي متضاد اين پادشاه يا سا

خـوريم، چگونـه خود به آنها بر مـي  ي نزد ما حتا گاه خوش نام، كه بارها و بارها درگذشته

هاي ايراني هنوز هـم پويـا، پـر تحـرك، د كه آييننباور دار ان ما هنوزآگاهبرخي است كه 

ولـوي وسازنده و اميد بخشند؟! آيا اين انديشمند معاصر، متخصص در تصـوف و افكـار م

هاي چرچيل انگليسي، كه تنها مدت كوتـاهي را در ها و برداشت اقبال الهوري ...، از تجربه

آن برداشتي نكرده است؟ چـرا مـا ميان يكي از همسايگان ما گذرانيد، چيزي نخوانده يا از
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دانـيم كـه هاي خود را، آنطور كـه هسـتند، ببينـيم؟ نمـي توانيم واقعييت مانند چرچيل، نمي

انـد نـه چنـدان طلبي بـوده  ما، در بيشترموارد افراد فرصت ي ن بزرگ و كوچك گذشتهشاها

ش يمتفاوت با حسن كچل؛ همه در كمين نشسته، تا شايد فرصتي پيش آيد تا بـدون هـر پـ

نيازي دورني به قدرت و فرمانروايي برسند؟ فرادستان و فرودستان قـوم مـا، همـه از يـك

  !آبشخور فرهنگي سيراب شده بودند

شاه عباس اول، باز تابي اسـت از آيينـه چهـل تكـه ي رسد، زندگي چندگانه به نظر مي

از آن را بادقـت برگزيـده و ييها تكه برخي  كه  يا نهييما ايرانيان؛ همان آ يها نييآ ي شده

كشند. ما خواننـدگان نيـز، پيروزمندانـه خوش كردن خوانندگان خود به تصوير مي براي دل

هاي ديگري از اين آيينه را مـا هرگـز گمان، تكه كنيم. اما بي يكديگر تكرار ميها را براي  آن

كه تمايالت فرهنگـي ييها نخواستيم ببينيم تا تلخي و زشتي آن را دريابيم. شايد همان تكه

  دهند! ها را نشان مي ما، از جمله، رياكاري، انفعال، چاپلوسي و همانند اين

مرزهاي كشور، يا سـاختن آن همـه بناهـاي زيبـا دراگر شاه عباس، افزون بر گسترش 

شهر اصفهان، اندكي نيز به آينده نگرش داشت و يكي از پسرانش را، نه در كـنج حرمسـرا،

داد تا حكومت را پس از خود به او بسپارد،  بلكه با مهرباني و با اصولي درست پرورش مي

رسيد. يكـي از فرنگيـاني كـه در ميبار، به پايان ن گونه فاجعه شايد سرنوشت آن خاندان، آن

  دربار اين شاه بزرگ پذيرفته شده بود درباره رفتار او چنين نوشته است:

 ي العـاده  اعتنايي فـوق  يك امر غير عادي كه توجه مرا به خود جلب كرد بي"

شاه نسبت به فرزندانش است و حتي ميل ندارد پسـرانش بـا كسـي سـخن

ند و هر كس چنين كاري كند در پيشگاهش گويند و يا مردم به آنها سالم كن

هاي  مغضوب خواهد شد. وي پسران خود را بيرون از كاخ سلطنتي در خانه

كنـد و بـراي ايشـان مبلـغ خصوصي كه تعداد افراد آن كم است تربيت مـي 

بسيار ناقابلي كه فقط براي سد جوي كافي است معين كرده و مردم را وادار 

شـود......پيش حيرت من مـي  ي هيجهي كنند كه ماتو كند آنقدر به آنها بي مي

اي كه امكان دارد روزي به سلطنت برسد [امامقلي  خود مجسم كنيد شاهزاده
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پيترو دال واله،  ي سفرنامه( "ميرزا كه بعداً او را كور كرد] چه وضعي دارد ....

  ).318، ص. 1370انتشارات علمي فرهنگي، 

ايتاليـايي يـا از آن دو مشـاوراين اشر همچنين اگر آن شاه بزرگ از از راه سـر اف زاده

در باره وضعيت حاكم براروپاي آن زمان پرسـيده و بـه ي رسيده انگليسي (برادران شرلي)،

توانست رابطه ميان نظـام حكـومتي موفـق اروپـا و پاسخ آنان گوش فرا داده بود، شايد مي

از جمله آ هاي پـر تـوان تشبارهايي مانند توپرسيدن به مرز توليد كاالهاي مورد نياز خود،

  را درك كند.

نياكـان مـا بـوده يها يژگيشاه عباس، يكي از و روزگاران بسيار كهن، رفتار متناقض از

با نقل يكي از حكايات گلستان سعدي ديديم كه چگونه ايـن شـاعر بـزرگ، تر شياست! پ

اين تلون طبـع، نـه تنهـا د كهمي رس كند؛ اما به نظر مردم را از تلّون طبع پادشاهان آگاه مي

مـردم ايـران بـوده اسـت. در فرهنـگ ي ويژگي پادشاهان كه يكي از صـفات عـادي همـه

ي ميان رئيس و اعضاي قبيله، بسيار اندك و در حد دارا بودن بموقع تيـر كوچگري، فاصله

 "سـوات " ي هـايي را در ميـان اهـالي دره و كمان يا تفنگي است كه چرچيل تيزبين، نمونه

ديده بود. هريك ازاعضاي قبيله در كمين فرصتي نشسـته تـا روزي بـه يكـي ازايـن گونـه

ها دست يافته، بتواند خود رئيس شود. اطاعت ظـاهري او ازرئـيس قبيلـه و مـدح و سالح

اي براي رسيدن به قدرت است. شـايد وجـود ستايش او، همه از سر فرصت طلبي و مقدمه

يـك از ان سال حكومت پادشـاهي، باعـث شـده هـيچهمين فرهنگ بوده كه در طول هزار

شاهان ايران اطمينان نداشته باشند كه روزي فرزندشان دست به توطئه نزننـد. لـذا هميشـه

طريقي، از سرراه خود دور نگه دارنـد (بسـان: بعـد از مـا، الزم ديدند آنها را كور كنند يا به

  سيل حضرت نوح)!

نگان غربي به ايران آمدند، همين روحيه ديرينه هنگامي كه در دوران شاهان صفوي بيگا

تسليم ظاهري به هر فرد در آن هنگام برتر، سبب شد تا ما آنان را، جـز در مـواردي نـادر،

ظاهراً با آغوش باز در ميان خود بپذيريم (ر.ك. به پذيرايي بـرادران شـرلي در دربـار شـاه

و حتا گاه، ازسـتم») بعد به 51صص ، 1387سفرنامه برادران شرلي، انتشارات نگاه، «عباس 
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  ها پناه ببريم! اربابان خودي به آن

گونه پناه جويي و ياري طلبي از بيگانگان مقتدر، از قديم نزد ما معمـول بـوده اسـت. اين

توان به داستان كوروش صغير و كمـك گـرفتن او بـر عليـه بـرادر ديگر، مي ييها براي نمونه

يا فرارخسروپرويز   ل از گزنفون يوناني در كتاب آناباسيس)،تاجدارش خشايارشاه دوم، (به نق

به بيزانس و بازگشت او به تخت سلطنت با كمك امپراتورآنجا، (مفصل اين داستان در تـاريخ

 )http://en.wikipedia.org/wiki/Khosrau_IIبـه بعـد و نيـز در (    732، صـص2طبري، جلـد

 نيالـد  عباسـي از مغـوالن، برعليـه جـالل ي فـه ياشاره كرد. مورد ديگر، كمك خواستن خل

خوارزمشاه (ر.ك. تاريخ جهانگشاي جويني) و نيز دعوت آخرين سـربدار خراسـان (ر.ك.

هـاي بسـياري پطروشفسكي نهضت سربداران) از تيمور، سردار خونخوارمغول است. نمونه

هـا و عبـاس ميـرزا ، پناه بردن بهمن ميرزاي قاجار نزد روسدتريارند؛ جدديگرنيز وجود د

هـايش، بـه از ترس به ميل كشيده شـدن چشـم -برادر كوچكتر ناصرالدين شاه -ملك آرا 

)؛ http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33917( هــا يســيانگل

ها پناه بـرد و سـرانجام و از همـه به روس نيز محمد علي شاه كه ازترس مشروطه خواهان

تر، تحصن و پناه بردن انبوه مشروطه خواهان معترض همراه رهبران خـود بـه سـفير جالب

بـراي ايـن هـا  يكه طبق معمول، سـفارت  ژهيو توطئه گر سفارت كبراي امپراتوري بريتانيا! به

امالً آماده و مجهز بودند و ي قيام مشروطه خواهان بود، از پيش ك كه نتيجه "رخداد اتفاقي"

هزاران نفر مردم عادي كوچـه و بـازار در و در روزهاي طوالني از بازرگانان، علماي معتبر

  محل سفارت به گرمي پذيرايي كردند!

آن رخداد مهماني در سفارت انگليس، بخش كوتاه زير، بـه قلـم ي جالب است در باره

  بين آن روزها، را به خوانيم:نگاران تيز يحيي دولت آبادي، يكي از تاريخ

...شب جمعه چند نفـر از كسـبه و طـالب بـه سـفارتخانه انگلـيس رفتـه"

شود كه آقا سيد عبداهللا [بهبهاني] بـه بعضـي از شوند. شنيده مي متحصن مي

داده كه بعد از رفتن مابقي بايد در سفارت انگلـيس خواص خود دستور مي

انـد و انتظار ورود جمعيت نبوده متحصن شد ... اجزاي سفارت هم خالي از
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نمايند خبر در  با اين سبب حسن قبول از آنها ظاهر شده و نيكو پذيرايي مي

شود كه در سفارت انگليس بر روي واردين بـاز اسـت سطح شهر منتشر مي

...مردم تحصن در سفارت را فرج ...دانسته صنف صنف و دسـته دسـته راه

شود از تجار، كسبه و طالب و غيره  ر ميسفارت انگليس را پيش گرفته ... پ

ببعـد، انتشـارات 71، ص 2(يحيي دولـت آبـادي، حيـات يحيـي، جلـد "....

  )،1362فردوسي،

همين مأموران دولت عليه بريتانياي كبير، چندي بعد (در پي توافق پنهـاني بـا يهـا  البته

ميم گرفتنـد كـهبراي تقسيم سرزمين ايران بـين خـود) تصـ 1307تزار روسيه؛ توافق سال 

هنگام و بعد از به توپ بستن ساختمان مجلس شـوراي ملـي، بـا ناگهان تغيير رأي دهند و

وجود جمع نمايندگان ملت در آنجا، نه تنها چشمان خود، بلكـه درِ بـاغ سـفارت خـود در

جويان ببندند. اين شد كه يحيي دولـت آبـادي از روي ناچـاري و تهران را نيز به روي پناه

ماجراهايي، سرانجام به ملك شخصي خود در كنار باغ تابسـتاني سـفارت انگلـيسپس از 

برخي از ساير فراريان آنروزها و از قـول آنهـا، ايـن ي پناهنده شد. او در خاطراتش درباره

  :سدينو يگونه م

سفارت انگليس در طهران رفتيم قبـول نكردنـد وارد شـويم وه .... ما چند نفر ب"

ـ خواه ياين سفارت تمام شده است اگر مـ  صنينحگفتند كار مت بمانيـد و امنيـت دي

  "نداريد به قلهك برويد ما هم آمديم.....

  )،1362، انتشارات فردوسي،380، ص. 2.... (يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، جلد 
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  ، آمادگي براي پذيرايي از مهمانان7- 7تصوير 

  
  ان، عكس خود گوياي يادگاري جمعي از مهمان8- 7تصوير 

آنـان (هرچنـد زودگـذر و فرصـت بـه  ييجو پناه حال نيبيگانگان و درع يدشمن انگار

طلبانه) گرچه امري متناقض است، اما همانطور كه در باال نيز به مواردي از آنها اشاره شـد،

بينيم كه امروز نيز خيل عظيمـي ديرين ما ايرانيان بوده است. مي يها همواره از جمله سنت
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)، كـه روزي دشـمنانهـا  يا (سـرخ، ماننـد تـوده "رنگين نگر"، روشنفكران هموطنان ما از

 -اي، زندگي در پايگاه امپراتوري نوين جهان سرسخت امپرياليسم جهاني بودند، با هر بهانه

هـاي سـازنده در را به خطر و زحمت فعاليت -و گاه مستقيم در خدمت به منافع آنان بودن

لب اسـت كـه در ميـان مردمـاني كـه هنـوز در وطـن بـاقياند. جا زادگاه خود ترجيح داده

اند، كم نيستند كساني كه با ديدن تمام جنايات همين امپراتوري در سراسـر جهـان، از مانده

عراق، افغانستان، پاكستان و اكنون كشور ليبي  -جمله كشتار مردم بيگناه كشورهاي همسايه

انـد. حتـا هـا دوختـه ين گونه ابرقـدرت و سوريه، هنوز هم مشتاقانه چشم اميد به ياري هم

شـود تـا كاهد و مانع نمـي  نمي شان يفتگيتحريم و تهديد ما به بمباران توسط آنهĤ نيز از ش

  فعاالنه در پي يافتن راهي براي ورود به آن كشور نباشند.

سرانجام بـه ديـار معبـود رسـيده يـا در آسـتانه رفـتن و هايي كه كه چه آن تر اين جالب

اند، همه در يك مورد اشتراك عقيده دارند:  تند و چه آنان كه در وطن باقي ماندهرسيدن هس

هاي ايرانشهري! همگان درعشق خود به رستم، پهلوان شاهنامه يا احسـاس عشق به انديشه

غرور نسبت به كوروش كبير و منشور او، كه در آن به بـاور آنهـا از حقـوق واالي انسـاني

هـا انـد. آن  اسـت، بـدون انديشـيدن همچنـان پايبنـد مانـده هبراي همه مردمان سخن رفتـ 

خواهند بدانند چرا كوروش فرمان داد تا آن منشور را، در زير پـي معبـدي بـراي يـك نمي

خودي، دفن كنند. گويي ملت ما هنـوز در نيافتـه كـه يا خدايي غريبه، نه حتا بناي آتشكده

خـود، هـيچ ي لهيسخ گويي به افراد قبهاي كوچگر، حقوق انسان و پا براي سركردگان قبيله

دادنـد، امـا نيـك مـي يهـا  آسـاني فرمـان گاه مفهومي نداشته است. اين سركردگان، گاه بـه 

كردند. اگر براي كوروش و شاهان بعـد از او و بعد، خود بر خالف آن را عمل مي يا لحظه

زي بـر بابـل ومعنا داشـت، پـس از پيـرو يراست نسلها مردم عادي، حقوق اساسي انسان به

عظـيم آن و مـردم آن بـا تمـام يهـا  ساختن آن معبد بابلي (مردوك) اين شـهر، سـاختمان

شن مدفون و بـراي بـيش از يها علمي/صنعتي هزاران ساله خود در زير توده يدستĤوردها

دانيم كه تا پيش از دوران جديـد و شدند (همه مي دو هزار سال از صحنه روزگار محو نمي

ان اروپايي به صحنه، نه تنها از منشور كـوروش بلكـه از شـهر بابـل و مـردمورود كاوشگر
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  عهد عتيق توراتي اشاراتي باقي مانده بود). يها متمدن آن، تنها در افسانه

كوروش، پهلوانـان بـزرگ و كوچـك همگان ميدانيم كه در درازناي تاريخ ما، همانندان

هـا (ماننـد ردم حـاكم شـدند. برخـي از آنديگري، از ميان نياكان ما برخاسته و بر تـوده مـ

كشـيدند. بسـياري ديگـرهم، سامانيان) واقعاً ايراني و برخي ديگر تنها نام ايران را يدك مي

گرچه از ميان مردم برخاسته، در خوش خدمتي به همين فرمانروايـان بـومي، يـا بيگانگـان

امثال سيد  "ايرانشهري"بوب نزد ما مح يها شهياند ي ايراني شده، به بزرگي رسيدند. درباره

پرسـيم جواد طباطبائي و شجاع الدين شفا قبالً مفصل آورديم. ولي ما باز هم از خـود نمـي

  چرا آنها و ما بر اينگونه باورها اصرار داريم؟!

ايرانشـهري اسـت كـه در يهـا  شـه ينهفته در درون ما، همين اند يوهايشايد يكي از د

ديوهـاي خطرنـاك مـا ي موفق نشد همه گاه چيتم ما همي شود. شايد رس روشنفكران ظاهر

كه يكي از آن ديوها هنـوز هـم زنـده مانـده و در وجـود رسد يايرانيان را بكشد. به نظر م

بـه نظـرنيـز را زنده و فعال نگه داشته اسـت. و  خود -از ديرباز تا امروز -يكايك مردم ما

ت؛ ديـوي كـه مـا را در طـول ايـنايرانشهري ماس ي شهيرسد اين ديو دروني همين اند مي

ها، همچنان در انتظار و آرزوي باز گشت يك رستم نجـات دهنـده، منفعـل و منتظـر هزاره

باقي نگاه داشته است! شايد همين ديو باشد كه براي زنده ماندن خود، مانند مارهاي روييده 

و  هـا  يتـار ، گرفها يكه علت تمامي كاست كند يبر دوش ضحاك، در وجود ما مرتب نجوا م

  حتا گناهان ما، ديگرانند!

نيست كـه مـا و بسـياري از سبب يهايي، ب با زنده نگه داشتن و پروراندن چنين انديشه

خـود ي ها را در ماهيت نظام چند هزار ساله انديشمندان برخاسته از ميان ما، هنوز شكست

كه پس از يونانيان بـه ييها بينيم. انفعال فرهنگي ايراني را، از جمله، در حكومت پارت نمي

هدف و بيهوده بر سراسر ايران زمين و گـاه در بيـرون از آن، گـاه بـه مدت پانصد سال، بي

گيريم؛ گويي اثرات ايـن پـنج قـرن در مـا وجـود پيش و گاه نيز به پس، تاختند، ناديده مي

تحليـل هـاي خـود، ايـن مسـأله را يـا اصـالً اند! بسياري از انديشمندان ما، درنوشته نداشته

ها با وام گرفتن افكـار ناپختـه يـا دسـت كـم نـامفهوم دهند. آن كنند و يا به آن بها نمي نمي
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كـه در ،غربيان، علت اساسي استبداد دروني و ديرينه ما را، نه در ذات فرهنگ ايرانشـهري 

  بينند! موقعيت جغرافيايي اين سرزمين يا كم آبي اين منطقه مي

ران به سبب موقعيت جغرافيايي خود، همواره در مسير انـواعدر پاسخ به اين ادعا كه اي

ها قرار داشته، بايد توجه داشت كه موقعيت جغرافيايي ايران براي مـا تنهـا عـوارض هجوم

كم براي بسياري حاكمان مشهور كشور ما از بزرگترين مزايا بـوده منفي نداشته، بلكه دست

توانسـتند يآسـان  تمند، اجداد ما همواره بهاست؛ با قرار گرفتن در همسايگي كشورهاي ثرو

هـا را غـارت كننـد! آنان دسترسي پيدا كـرده و آن  يها نهيدر موقع مناسب به ثروت و گنج

گذشته از اين، با قرار گرفتن بر سر راه ورود كاالهاي بازرگـاني، ماننـد ابريشـم از چـين و

د بـراي ايـن كاالهـا، ارزشادويه از هندوستان و سپس صادرات آن به غرب مدتها توانستن

  دست يابند. -تحمل رنجي بي -تعيين كرده، به گنجي خواه خود را افزوده دل

كاالهاي صادراتي شرق به غرب بـود كـه مهاجمـان ي با هدف كاستن از ارزش افزوده

طلـب مـا را از غربي ناگهان از طريق دريا به سرزمين ما آمدند و بازرگانـان سـنتي راحـت

ها در  اختند. ديديم كه در اواسط حكومت صفويه، پس از مستقر شدن غربيكسب و كار اند

درياهاي جنوب، آن اندك صادرات سودآور ايران به مقصد اروپـا نيـز متوقـف شـد. يكـي

ازعلل خوشرويي شاه عباس بـا سـفيران غربـي يـا راهـي نمـودن نماينـدگان خـودش بـه

ي بسته شده تجارت ابريشم بـود كـههاي از طريق عثمان دربارهاي غرب باز گشودن دروازه

هاي نادر شاه  در آغاز حكومت، خود انحصار آنرا داشت. در سالهاي بعدي، درآمد حكومت

هاي ضعيف بـراي كسـب غنـايم تـأمين و آغا محمد خان قاجار از طريق هجوم به همسايه

 ،هابضـاعت كشـاورز و بعـد شد. راه ديگر براي كسب درآمد ماليات گرفتن از مردم بـي  مي

دريافت وام از بيگانگان بود. به اين منابع درآمد، بايد كشت و صادرات ترياك را نيز افـزود

ها مدتها ترياك را، به قصد سودآوري و براي معتاد كردن مردم چين بـه (ديديم كه انگليسي

، اين درآمد اندكي بود كـه بـرايدارما نيفرستادند). براي دولت و معدود اشراف زم آنجا مي

شور و ملت سود چنداني نداشت. پس از پايان دوران كشت و فـروش تريـاك و پـيش ازك

برابـر تا ساليان دراز بيشـترين منبـع درآمـد صـادراتي كشـور، در -آغاز فروش نفت خام 
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واردات فزاينده، از فرش بود كه متاسفانه براي بافندگان آن تنها درآمد بخور و نميري بـيش

بسيار كالن را در بر  يا آمد اصلي از صادرات فرش، ارزش افزوده ها، در نبود. در طول سال

داشت، اما تنها براي بازرگانان فعال ساكن خارج از كشور. البته با آغاز صـدور نفـت، رفـاه

دولتمردان و برخي از سوداگران درگير و افزايش درآمد آنـان، از طريـق وارادات كاالهـاي

اه قاجـار، هنگـام عقـد قـرار داد واگـذاري ايـن منبـعتر شد. اما نه آن پادش مصرفي گشوده

نه ديگر افراد هوشمند ملت ما، تا ساليان سـال، هنگام تمديد قرارداد و ،حياتي، نه رضا شاه

زمان نيز گامي  "آگاهان"از احتماالً  كي چياز ارزش واقعي نفت آگاهي نداشتند. بدبختانه، ه

فـت از دل زمـين و تصـفيه و تبـديل آن بـهبراي آموزش افراد ايراني در روش استخراج ن

همواره عادت داده شـده بودنـد تـا نداشتند و توده مردم نيز محصوالتي با ارزش افزوده بر

  اندكي كه قضا و قدر برايشان تعيين كرده بود، رضايت دهند! "روزي"هميشه به 

ز ادعاي شرايط نامطلوب اقليمي و كمبود آب منطقه عامل ديگـري اسـت كـه برخـي ا

اند و ما نيز در اين نظريـه بـراي خـود پژوهشگران غربي براي عقب افتادگي ما عنوان كرده

تا گذشته و وضع موجود خود را بدان سـبب توجيـه كنـيم. بـراي ميا افتهيمناسب  يا بهانه

  چنين آورده است: ،در تضاد دولت و ملت ايران نمونه، همايون كاتوزيان،

آن دچار كم آبـي ي جز در يكي دو گوشه ايران سرزمين پهناوري است كه"

است، يعني در واقع، عامل كمياب براي توليد، آب است نه زمين. در نتيجه، 

هاي آن (كه نامشـان نيـز از واژه آب گرفتـه شـده)، اوالً مـازاد توليـد آبادي

انـد. بـه ايـن ترتيـب جامعـه، ًاز يكديگر دور افتـاده بـوده اًياند، و ثان نداشته

م آب و پراكنده بوده و امكان نداشته كه بر اساس مالكيت يك يا اي ك جامعه

محمـد علـي همـايون( "هاي فئودالي مستقلي پديـد آينـد چند آبادي قدرت

  ).77، ص 1380كاتوزيان، در تضاد دولت و ملت ايران، نشر ني، 

شـود، تنهـا محـدود بـه سـرزمين ايـران كاتوزيان به آن اشاره مـي  ي مشكلي كه در نوشته

كـه در تمـامي يا شـه يايم رخوت فكـري و زوال اند  ست. همان گونه كه تا اينجا بارها گفتهني

اسالمي ظاهر شد، هم در مناطق باران خيز بود و هم در نقاطي كه كشاورزي بـه يها نيسرزم
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خـود يهـا  ليـ شد! مدافعان نظريه كـم آبـي، در تحل آب رودهاي فصلي يا قنوات محدود مي

 يهـا  و كرانـه  رودان انيي م نظران، توافق دارند كه دو منطقه صاحب ي همهكه  رنديگ يناديده م

دو رودخانـه يها بودند. اگر به اين دو تمدن بزرگ دشت رود نيل از مهدهاي مهم تمدن بشر

تـر را كوچك و بزرگ مناطق بسيار خشك يها سند و پنجاب را در پاكستان فعلي و نيز تمدن

بينيم كه تمدن اوليه بشر، با وجود همان شـرايط آمد، بيفزاييم، مي ها پديد كه ميان اين رودخانه

هـا بـراي بقـا و شكل گرفت. همين ميزان آب تا مـدت  - شايد اندكي كمتر يا بيشتر  - اقليمي 

كـرد. امـا در هـر سـه ها كفايت مـي  رشد تمدن وصنعت ساكنان زماني هوشمند اين سرزمين

مـيالد، ناگهـان اتفـاقي سرنوشـت سـاز رخ داد. بـهمنطقه، درحدود يك و نيم هزاره پيش از 

 فنـاوري/  نظرمي رسد كه تقريباً همزمان، در هرسه جـا، رونـد پوينـدگي و زاينـدگي علمـي/     

ايستاد. تاكنون هيچ گزارش علمي، مبني بر بروز تغييرات اقليمي ناگهـاني، فرهنگي ناگهان باز

جامـد، يافـت نشـده اسـت! آنچـه كـههاي موجود اين منطقه بيان آب كه به كاسته شدن مقدار

  ها و امكانات همان مناطق بود. همĤن آب روي داد، تغيير در شيوه مديريت استفاده از يراست به

ي زماني، اقوام مهاجر، بيگانه و سوار  در اين نوشتار بارها گفته شد كه درهمان محدوده

اه و رسـم زنـدگي ديرينـهبه پذيرفتن هر گونه تغييـري در ر  تدريج و بدون نياز بر اسب، به

آنان غلبه يافتند! شناخت آنچه بر سر  بر و خود، بر هر سه منطقه و ساكنان آن هجوم آورده

ي آسياي غربي و بعدها، دشت مصب رود نيل آمد، بدون دستيابي به شـناختي بوميان منطقه

 Ralphن از راه و رسم زندگي و فرهنگ اين تازه واردان ممكن نيست. طبق نظر رالف لينتو

Linton  اين تازه واردان، آريايي نژاداني بودند كه ما اكنـون بـا، "سير تمدن"در كتابي با نام

. قبالً اشاره شد كه زندگي اقتصـادي ايـن قـوم، پـيش ازميدان يها را نياكان خود م غرور آن

ه شمال شرقي يا شمال غربي درياي خزر، برگلـ  يها ورود به منطقه بر شرايط اقليمي استپ

  شناختند: داري استوار بود. آنان، تنها همين يك راه را براي زنده ماندن مي

آورد. از  [گله داري] خواهي نخواهي برخي از نتايج و عواقب را به بار مـي "

ها بايد مردمي سلحشور و آماده به جنگ باشند، زيرا كـه دزديـدن جمله، آن

ها  د شب و روز از آنگاوان، كاري آسان و پر منفعت است و صاحبانشان باي
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ق. م، اين قبايل گلـه دار، در 1500تا  1800حراست كنند... در بين سالهاي 

اي كه از هند تا بالكان گسترش داشت رو به سـمت جنـوب پيشـروي جبهه

كردند. مدارك باقيمانده از اقوام متمدني كه مورد حملـه ايـن مردمـان قـرار

ي هند  هايي از ريشه جمان به زبانگرفتند حاكي از آن است كه عموماً آن مها

دانستند... در اجتماع  گفتند ... ولي نوشتن و خواندن نمي و اروپايي سخن مي

هـاي ي كتابخانـه  اين قوم شاعر و رامشگر دوره گرد (كه در واقع بـه منزلـه

هاي تبليغاتي امروزي بودند) اهميت بسيار داشـتند... كـه در تاريخي و بنگاه

كردند... و بـه ي و شرح وقايع تاريخي به هم تركيب ميوصف اعمال قهرمان

اين ترتيب، خاطره وقايع و سركردگان و قهرمانان بزرگ را بر اذهان منقوش 

هـاي قهرمـان  كـرد  يها سعي م ساختند... و شكي نيست كه هر كدام از آن مي

هاي ملي جـاي گرفتـه هايي پرستيدني بر معبد حماسه كهن را، كه چون بت

بزرگ بزنـد يمشق خود قرار دهد و به رقابت آنان دست به كارهابود، سر 

هـاي ي حماسه و قدم بر جاده شهامت و مردانگي استوار بدارد... از مجموعه

توان منظـره عمـومي زنـدگي آريايي كه در نقاط مختلف ...برجاي مانده، مي

 ها را، در آنموقع كه مشغول تسخير اقوام كشاورز و تشكيل حكومـت  آريايي

ساخت رالف لينتون، سـير تمـدن، انتشـارات( "مركزي بودند، در نظر مجسم

  ).، تأكيد از نگارنده336تا  334، صص 1388علمي فرهنگي، 

  :سدينو ياو، درباره نتايج ورود اقوام كوچگرآريايي به هندوستان م هم

ها نام آورترين اقوامي هستند كه به خاك هندوستان حمله ور شدند.  آريايي" 

موجب محاسبه دقيق تاريخي كه از دوره كالسيك يونان مضـبوط مانـده،به 

ق.م، وارد خاك هند شدند و جمعيت بومي  1500قوم مزبور در حدود سال 

آن را كشتند يا به اسارت و بردگي بردند. و سپس سازمان اجتماعي طبقـاتي

 ي هند باقي مانـد.)  را بوجود آوردند (كه يكي از خصو صيات تمدني جامعه

تا پاكي خون خود را محفوظ و دست نخورده نگاه دارند. .... اقـوام آريـايي
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اي آثـار مضـبوط از خـود بـاقي گذاردنـد و در همه جا مقدار قابل مالحظه

دهد كه زندگي آن گروههـاي دست آمده نشان مي گزارشي كه از هر كدام به

وري كـهطـ  دور افتاده از هم، از بسياري جهات با يكديگر مشترك بـوده بـه

توان تمدن اصلي و دستجمعي آنان را بـا دقـت كـافي از نـو احيـا كـرد. مي

آيد، ايشان مردمي بودند قبيله نشـين و ها بر مي چنانچه از مطالعه آثار آريايي

نيمه بيابانگرد و گاوپرور و ارابه سوار كه روزگار خود را با تهاجم و غـارت

ها درهنگام عسرت و نياز روي گذراندند. و تن و قمار بازي و شرابخوري مي

  ).607 - 606همان، صص ( "آوردند به درگاه موجودات و قواي طبيعي مي

بـاال، مـا هـيچ راهـي نـداريم تـا بتـوانيم صـحنه يهـا  ياكنون، جز استناد به گمانه زنـ

رويدادهاي آن دوران را با اطمينان كافي بازسازي كنيم. اما اگر دو هزاره در تـاريخ جلـوتر

كـه بـه -گله پرورانِ جنگجـو -شايد بشود به تصويري واقعييتر از اين اقوام مهاجربرويم، 

در مالكيت كشاورزان سكني يافته تاختنـد، برسـيم. عطاءالملـك جـويني، مـورخ يا منطقه

خود را از برخـي يها دهيخود، بسيار دقيق، د "تاريخ جهانگشاي "مشهور دوران مغول، در

دهـد. ام كوچگر (مغوالن)، پيش از يورش چنگيز، شـرح مـيزندگي اقو يها از راه و روش

چگونگي احوال مغول قبل از زمان قيام و دولت " آنچه كه اين مورخ با سر فصل ي خالصه

، تصويري است احتماالً بسيار دقيق از نظام آورد يخود م ي در سر آغاز نوشته "چنگيز خان

كه اقوام شـكارچي و ميـوه جـو، بـراي هايي بالقوه و فرهنگ اجتماعي كوچگري يا توانايي

هاي خشك بدان نياز داشتند.  دوام و بقاي خود در شرايط سخت حاكم بر صحراها يا استپ

، نظـامي را"قوانيني كه چنگيز خان پس از قيـام بنيـان نهـاد...   "جوويني سپس با سر فصل 

گسترش و غلبـه بـركند كه الزم بود در ميان قوم او پديد آيد؛ نظامي كه آمادگي  تشريح مي

مردماني ساكن و به لحاظ فرهنگ، دانش و اقتصاد پيشرفته را داشته باشد. جويني در فصـل

آورد: او بدون حمايـت پـدري هاي چنگيز جوان مي نخست، شرحي از سر گذشت پهلواني

مقتدر و بدون داشتن الگوي سنتي خاص، از ميان رقيباني كم و بيش هماننـد خـود، چنـان

مغـول ي ي اقـوام پراكنـده همـه  ي عنوان سركرده رقيب، به رآورد كه سرانجام، بيپيروز سر ب
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پذيرفته شد. براي مثال موفق شد در چارچوب شكار گروهي، ارتش آينده خـود را نظـم و

  نويسد: تعليم دهد. جويني در اين باره چنين مي

سـت...گفت تعليم و تربيت آن واجـب ا  شمرد مي چنگيز شكار را امري حياتي مي"

قصد چنگيز نه به جهت نفس شكار، بلكه غرض وي آشنايي بيشتر با اسـلوب تيـر

 يدهد تا لشكرها اندازي و جنگ آوري و خو گرفتن با سختيها بود...خان فرمان مي

كنـد و اطراف اردو آماده شكار شوند...آنگاه مواضع راست و چپ سپاه را تعيين مي

شـوند و حلقـه شـكار را در شيدني روانه ميهمراه بانوان و كنيزان و خوردني و نو

كنند ... اگر شكار در اين ميان از حلقه محاصـره يك ماه و دو ماه و سه ماه تنگ مي

كردنـد و پـس از ، راجع به علت ناكامي در شكار بحث و مناظره مـي رفت يبه در م

 يهـا  هاي الزم، امرا در صورت كوتـاهي سـپاهيان، فرمانـدهان و دسـته نتيجه گيري

افتاد  . بسياري اوقات اتفاق ميزدند يهزاري (امير تومان) و صدي و دهي را چوب م

شد. اشتباهاتي از قبيل عدم حفاظـت صـحيح صـف كه خطاكار به مرگ محكوم مي

  ."محاصره يا با قدمي پيش و پس نهادن، تنبيه بزرگتري در پي داشت

  و در مورد خود لشكر:

كه  يرا ذكر نكرده است. سپاه "ر تارتا"هيچ مورخي ...لشكري نظير سپاه "

سرد و گرم روزگار را چشيده باشد. هنگام ناراحتي صابر و زمان رفاه شـكر

گزار. نه متوقع حقوقند و نه منتظر درآمد... اينان در موقع حمله چو شيرند و 

در ايام فراغت گوسفندي آرام... سپاهي كه در خدمت مردم و مردمي كه در 

كنند...رعيتي كه خود از خرد و كالن، ثروتمند  كمك ميتهيه تدارك مخارج 

و فقير، ارباب و نوكر، بهنگام لزوم، شمشير زن و نيزه گـذار و تيـر انـداز...

زنانشان نيز ضمن برخورداري از حقوق مادي شـوهران خـود، نـه تنهـا در

دهند، بلكه در صورت لزوم از خانه هـم غياب آنان خانه را سر و سامان مي

كنند...در لشكر، مالك، كـار افـراد اسـت نـه ثـروت و طرفـدار بـا يدفاع م

  ).51-49جهانگشاي، صص  خيتار ( "نفوذ...
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مغول، كـه روزگـاري پيش از مهاجرت، با تركمنان يا همانندان قبايل ها ييايگمان آر بي

هـا، هاي پيرامون درياي خزر سرگردان بودند، تماس داشتند. درايـن تمـاس در شرق استپ

ستدهاي فرهنگي ميان اين اقوام، هر چند به لحاظ نژادي مختلف، ناگزير بـوده اسـت.دادو

هـاي سراسـر ايـن منطقـه، از اما مهمتر، وجود شرايط مشابه زندگي در صـحراها و اسـتپ

چين بوده است. در آن مناطق، زندگي با ثبات  يهاي درياي خزر تا مغولستان و مرزها كناره

شده امكان نداشته است. شرايط مشترك اقليمي و ابزارهاي و اقتصادهاي تخصصي تفكيك 

براي زنده ماندن در اختيار آن گونه اجتماعـات قـرار داشـته، نـوع خاصـي از محدودي كه

كـرده كـه اين اقوام پراكنده در سراسـراين منطقـه تحميـل مـي ي فرهنگ زندگي را به همه

اسـت. بنـابراين، بعيـد مانده يباقي م ناگزير، درفاصله زماني چند هزار ساله نيز بدون تغيير

ها تا آغاز تاخت و تاز تاتارهـا يـا مغـوالن بـه سـرزمين مـا، نمايد كه ازمهاجرت آريايي مي

  تغييرات اساسي در فرهنگ آن بيابان گردان رخ داده باشد.

ما مدعي هستيم، كه حمله مغوالن به جامعه ما كه به باورمان، مردمـاني متمـدن و امروز

و سكني يافته بوديم، چنان آسـيبي وارد آورد كـه هنـوزهم بايـد از آن فغـان و نالـهآزار بي

ديگر از  يا دانيم كه ورود شاخه رالف لينتون مي ي سردهيم. از منابع مختلف، ازجمله نوشته

به دره سند درغرب هندوستان، بـه انهـدام كامـل -دو هزار سال پيش از مغوالن -ها آريايي

از منطقـه بينيم كه رفتار مهاجران كوچگر نشيني در آن دره انجاميد. ميشهر ي شرفتهيتمدن پ

هاي مهاجم به دره سـند و چـه مغـوالن دوهـزاره بعـد، نسـبت بـه آسياي ميانه، چه آريايي

بوده است. پس چه داليل و مداركي  فاجعه بار يراست ، بهبردند يها يورش م بومياني كه برآن

مانند كه كوچگران آريايي، كه روزگاري بر مردمـي بـا مي براي اين فرض يا ادعاي ما باقي

رودان و مصر وارد شدند، رفتاري متفـاوت ازاقـوام در مناطق ميان تر شرفتهيتمدن و دانش پ

  اند؟! فرهنگ خود، مغوالن داشته هم

 ها، مدارك موجـود، كـه پايان كنوني ما نسبت به تمدن پارس آيا براي ارضاي غرور بي

هـاي كـاخ يهـا  يونانياني مانند هرودوت و گزنفون و تنها خرابه يهانوشتهمحدود است به 

مقبره  -ساخته شده نه توسط، بلكه به فرمان پارسيان (مطابق با همان منابع) -تخت جمشيد
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االمـر، چند شاه آريايي و چند كتيبه در تعريف و تمجيد از خود آنهـا، كـه هميشـه حسـب

كنـد؟! آيـا درآنچـه كـه در شده، كفايت مي حكاكي مي توسط نويسندگان بومي، نه آريايي،

عين "عنوان رويدادهايي هاي پس از اسالم، طبري، مسعودي، اسكندرميرزا و ديگران به دوره

  تاريخي را يافت؟! يتوان حقايق واقعي و رخدادها اند، مي نوشته "تاريخ

بـي منطقـه، درالبته، هر دو عامل: گذرگاه اقوام مختلف بـودن سـرزمين ايـران و كـم آ

انـد؛ زيـرا بـراي مثـالي ديگـر ها تنها عوامل مهم نبوده گيري جامعه تأثير داشته، اما آن شكل

توان پرسيد چه شد كه بوميان استراليا، در طي چندين ده هزار سـال زنـدگي در محلـي مي

آفريقـاكامالً دور از ديگران، نتوانستند تمدن خود را، حتا به سطح بوميان امريكا يا سـياهان

بـه همـان سـرزمين (در آغـاز بيشـتر مجرمـان و مهاجر يها يبرسانند، در صورتي كه غرب

انگلستان) با همان امكانات محدود اقليمي (كمي آب و بـارور نبـودن يها محكومان دادگاه

از آن قاره را هم از لحاظ كشاورزي يا گسترده يها ها)، موفق شدند، دست كم بخش زمين

دن برخـي ازنامروزي تبديل كنند؟ شايد براي عقب ما ي شرفتهيسرزمين پو هم صنعتي، به 

اقوام بشر يا جلو افتادن ديگران، نبايد در پي عواملي چنين ساده، مانند كـم آبـي يـا پرآبـي

شويم كه  رو مي زمين يا ورود مهاجمان وحشي بگرديم؛ زيرا درتاريخ با موارد متعددي روبه

از سـر راه گونـه موانـع را اند با عزم خـود ايـن مم توانستهمردمان هوشمند، هدفمند و مص

بيابند. در اينجا باز را ها و ادامه زندگي  هايي مناسب براي برون رفت از آن برداشته، راه حل

و تسـلط -ها و درياهـا  باد و آب رودخانه -موفقيت جمعيت اندك هلندي در مهار طبيعت 

  ).رك. باالشود ( ب دفن بودند، يادآوري ميهايي كه از دير باز زير آ آنان بر زمين

 يهـا  يما ايرانيان كنوني كه در موارد مختلف در اين نوشتار ديديم هنوزهم درخودپسـند 

چه شد كه نياكان قهرمان ما نتوانستند، يـا ميپرس يايم، آيا هيچ م خوش مانده نژادي خود دل

د تا بتوانند افكار، احساسات يا خطي را اختراع كنن -ترين گواه برتمدن مهم -لزومي نديدند

رويدادهاي مردم كشورخود را به سادگي و با سهولت به زبان خويش بنويسند؟ همان گونه 

آمد، حتا بيش از يك هزاره بعد از ورود آنان به ايرانزمين، هنگامي كـه بسـيار نيز كه پيشتر

ي كه سر انجام موفـق شـدنددرستي در نيافتند. حتا زمان توانگر شدند نيز نياز به كتابت را به



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 372

 

 

(خطـي يالميا يها"هزوارش" يريكارگ خط پهلوي را اختراع كنند، نتوانستند آنرا بدون به

با الفبايي شبيه عبري)، كارآمد براي انتقال مفاهيم خود درست كنند (براي آشنايي با كـاربرد

جـز -). آنـان http://hozvaresh.persianblog.ir/post/3اين خط در نوشـتار ساسـانيان، رك

 ي كتابـت سـاده ي تا ظهور اسالم و ورود خط عربي، به مرحله -تعدادي معدود از خواص 

دانيم كه تقريباً هيچ قوم  هاي پژوهشگران غربي مي هاي خود نرسيدند. امروز از يافته انديشه

 اي از تاريخ خود، براي گـويش خـود متمدني، كوچك يا بزرگ، در دنيا نبوده كه در مرحله

گـرد نيـز، كـه بـه الفبايي متناسب اختراع نكرده يا به وام نگرفته باشد! حتـا مغـوالن بيابـان

 "ايگـوري "خوار، خطي بـا ريشـه باوردرست ما وحشي بودند، به فرمان همان چنگيز خون

  .)9-7(تصوير  براي زبان خود درست كردند

  
  لستان رايجاي از خط الفبايي مغولي، تا امروز در مغو ، نمونه9- 7تصوير 

راي مـا ايرانيـاني ديگري از اختراع خط، توسط يكي از اقوام ژرمن (احتمـاالً بـ نمونه

هاي  ژرمن و وايكينگ ، صورت گرفت؛ الفبايي ساده كه توسط اقوام)(Runenناآشنا)، رونن 

دوم  ي ها مردمي متمدن نبودند، اختراع شد. اين خـط از سـده كه ازديد رومي -شمال اروپا

  شد و رواج داشت. در كنار خط التين، بكار گرفته مي -حدود پانصد سال -به بعد  ميالدي
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ميالدي ي اي از خط الفبايي رونن كه از سده ، نمونه10- 7تصوير    دوم

  قرن در شمال اروپا رايج بود 5مدت  به 

ها، نه براي پيشرفت امور زندگي خود و نه بـراي ي جنوبي آريايي چنانچه ديديم، شاخه

اي  هاي زمان خود، نيازي به نوشتن نديدند و طبعاً چنين ابزار سـاده  گاهي آيندگان ازدانستهآ

الفباي عربي را در اختيـار داشـتند، را اختراع نكردند. همچنين، بازماندگان آنان كه سرانجام

 ايـن ابـزار بـاز دارنـد.     ي ، توده مردم را از استفاده گستردهييها ها موفق شدند به بهانه مدت

هـاي مردم در دوران خاندان صفوي، هنگام برخورد با دانش ي توان شرايط توده بنابراين مي

نوين غربي را حدس زد. از آنجـا كـه از چگـونگي زنـدگي و فرهنـگ مـردم عـادي ايـن

اي در اختيار نيست، شايد بتوان در چند عكـس زيـر، سرزمين، در منابع فارسي هيج نوشته

هـا اخيـر مجسـم كـرد. ايـن عكـس يهـا  يـان را در طـول سـدههايي از زندگي ايران گوشه

از آنچه در دوران كودكي نگارنده (پيش از فوران ناگهاني پول نفـت)، در شـهر ييها نمونه

  شد. تهران و نيز. پايتخت شاهنشاهي، فراوان ديده مي

ر هاي نسبتاً مسـتحكم و بيشـتر د ها، مردمان عادي ما، برخي در اين ساختمان در طول سده

كردند. متاسفانه باقي  هايي گلين كه با اندك لرزش زمين، آماده فروريختن بودند زندگي مي كلبه

اي  اي كامالً فروريخت؛ اما تا چندي پيش، هربازديد كننـده  مانده ارگ بم با يك چنين زمين لرزه

 انـدكي  - ي ورودي تـا ارتفاعـات خـان نشـين آن از دروازه - كه از مسير تازه بازسـازي شـده

انگيز از زندگي واقعي مردمـاني را ببينـد كـه احتمـاالً از توانست تصويري غم رفت، مي فراترمي

همين قـرن پـيش، هرگـز تغييـر دوران حكومت هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان، ... صفويه، تا

هـاي پيـاپي مـردم در آن نيافته بود! شايد براي تماشاگر امروزي، تصور چگونگي زندگي نسـل 
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خاكي و بدون هر درخت يـا گيـاهي، در يها اي گلين و در كوچه و پس كوچهه كلبه باريك و

هاي سوزان آنجا غيرقابل تصوراست. (هنگام بازديد نگارنده، كسي را نيافتم كه كمتـرين تابستان

دانستند، ساكنان آنجا كـي بـه شـهر تاريخي آن مكان داشته باشد. حتي نمي ي نهيشياطالعي از پ

كه گوياي رخدادهاي آنجا باشد، وجود  - كهنه يا نو- اي ردند! اندك نوشته يا كتيبهجديد كوچ ك

  دست آورد). اين ارگ را بهي اي موثق ازسابقه نداشت. نگارنده تا امروز موفق نشده نوشته

  عمومي در ايران يها ، دو نما از محوطه12- 7و  11- 7تصاوير 

 
  وستاهاي مسكوني يك ر از خانه يينما 13- 7تصوير 

 ي نهيشـ يدانند كه ناشناس ماندن پ اند، مي هايي كه سفرهايي در سرزمين پهناورايران داشته آن

هايي، مانند آنچه كه  ايران، بازمانده يجا يارگ بم، موردي استثنايي نيست. زيرا هنوز هم در جا

كـه در ها اسـت  از آن يا نمونه ي ، نشان دهنده14- 7شود. تصوير  در بم وجود داشت، ديده مي
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در خُرانَق، حوالي يزد (در حاشيه كوير مركزي، روزگـاري - اكنون نيمه ويران  - ي روستا/ قلعه

هنوزهم به اين شكل برجامانده است. در  - رفتند)  كه به سوي خراسان مي ييها ركاروانيدر مس

 چنـد تـن پاسـخ مانـد (بجـز آن محـل، بـي يها گذشته ي آنجا نيز پرس و جو از اهالي درباره

  اند). هاي نوين آجري سكونت كرده ديگران همه بيرون از قلعه، در خانه - سال كهن

  
  ها در قلعه خرانق يزد ، نمايي از خانه14- 7تصوير 

صد سال پس از ورود اروپاييان به ايران، هنـوز نيمـي از باًيهيجدهم ميالدي، تقر ي در سده

ز در اين گونه روستاها، تحت نظارت ديگر ني ي مهيو بسياري از آن ن ما كوچگر جمعيت كشور

خودبين، زندگي (نه زندگي كه در واقع، عمري كوتاه يـا مستقيم حاكم يا نمايندگان اربابان تنها

توان داشت از گروه اشراف،  . در اين حال، چه انتظاري ميكردند يحتي گاه طوالني را، سپري) م

  پنداشتند؟ هريك خود را قبله عالم ميبودند كه  ييها اربابان شهرنشيني كه اغلب نوكر انگل

گذشته از ناآگاهي كامل ما از زندگي معمولي شهروندان عادي، گـاه آگـاهي واقعـي مـا

بررسـي حتي از زندگي شهرياران گذشته نيز، ناقص و جسـته و گريختـه مانـده اسـت. در

كـه در طـول ميرسـ  يپيشين در اختيار داريم، تنها بدين نكته مـ  يها كه از دوره ييها نوشته

ها، برخي از فرمانروايان ايران، عرب تبار بوده (خلفاي اموي و عباسي) و برخي ديگر،  سده

ها زردپوستان تركمن، مغول، يا دست كـم ماننـد كوتاه زماني ايراني نژاد، و سپس بيشتر آن

شاهان صفوي، افشار و تركان ايل قاجـار، از تبـار مـردم آسـياي ميانـه بودنـد. بيشـتر ايـن

مانروايان از زندگي چادر نشيني و كوچگري مستقيماً به مسـند حكـومتي رسـيدند. همـهفر
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اصلي فرهنگ ايلـي را در طـول دوران سـلطه يها يژگيشواهد گوياي اين است كه آنان و

، كردند يداشتند. شايد در قصرهايي، به گمان خود باشكوه نيز زندگي م خاندان خود نگه مي

 مانـد  يها همان ذهنيت چادر نشيني، اسب سواري و شكار باقي مـ  اما تا دم آخر، ذهنيت آن

  ناصرالدين شاه). هاي درسفر نامه ،(ر.ك. به سفرهاي ساليانه

مشـروعيت يا وجه مشترك تمامي اين شاهان، پس از رسيدن به پادشاهي، يافتن گونـه 

م براي حكومت خودكامه خود و خاندان خود بوده است (ر.ك.ص... خاندان صفوي كه هـ 

كردنـد! و نيزانتسـاب خود را به خاندان پيامبر اسالم و هم به شاهان ساساني منسـوب مـي

مضحك سر سلسله قاجار به سلسله صفويه، و از آن به امامان شيعه، كه احتماالً در آنزمـان

هـايي را ). اما تمامي آنهـا كـم و بـيش همـان خودكـامگيشد يبدون هر پرسشي پذيرفته م

فرعـون، همـورابي، داريـوش... و فرمانروايـان ديگـري كـه خـود را كردنـد كـه اعمال مي

ناميدند؛ تا جايي كه شايد خود آنها نيز باور داشتند تمامي جور  روي زمين مي يها گانيخدا

اعمال شده توسط آنان، تنها اجراي خواسـت پروردگـار و در جهـت مصـلحت يها و ستم

 تـر  گانهيمردم، ب ي انروايي، از ديدگاه تودهكشور (= خودشان!) است. اغلب آنان در آغاز فرم

ــانرواي شكســت ــان از  خــورده پيشــين شــمرده نمــي  از فرم شــدند. بســياري از فرمانرواي

دانيم (براي مثال خراسان  آمده بودند كه ما هنوز هم آنها را بخشي از ايران مي ييها نيسرزم

در تمامي موارد داراي فرهنـگ مهم آن است كه آنان تقريباً ي بزرگ تا ماورء النهر...). نكته

، تخت طاووس، "تخت جمشيد"كوچگري بودند؛ با همان فرهنگ و همان انديشه، مدتي بر

اي كه نـه تنهـا مردم فرمان راندند؛ شيوه ي يا تخت مرمر جلوس كردند و مدتي نيز بر توده

بـل درك بـود،آشـنا و قا  -اگر نه قابل تحمـل  -آنان كه براي توده مردم نيز براي ايل و تبار

  شايد بدان سبب كه مردم، خود داراي همان فرهنگ كوچگري بودند (كماكان هستند).

كم  دانيم، اما فراموش نكنيم كه دست .. مي.امروز ما خود را تهراني، همداني، تبريزي، كرماني و

 سرنوشت كشـوررا تعيـين ،كم و بيش ،تا زمان مشروطه، هنوز ايالت و سركردگان آنان در زماني

  درجنبش مشروطيت). ها يالنيو گ ها ياريكردند (براي نمونه دقت كنيم به نقش بخت مي

ميليـون 5هيجدهم ميالدي، حـدود ي كدي، كل جمعيت ايران در آغاز سده ي طبق نوشته
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دادنـد. در طـول آن تشكيل مي را كه گفته شد، نيمي را اجداد اقوام كوچگر ما نفر بود كه چنان

و در اين مدت، نسبت جمعيت كـوچگران بـه سـكنيقرن، جمعيت به دو  برابر افزايش يافت

 :Nikki R. Keddie, Iran: religion politics, and society( افتييافتگان به يك چهارم كاهش 

1980, p. 141) اما كاسته شدن تعداد كوچگران به معناي شـهري شـدن (متمـدن شـدن) آنـان

در اواسط همان قـرن، هنـوزنيست، زيرا كه با برآورد اوژن فالند ن فرانسوي، مثالً شهرهمدان

  نويسد: داشت؛ او در مورد اين شهر چنين مي چهار تا پنج هزار نفر جمعيت :حدود

اش را در درون و بـرون شش هفته تمام در اين شهر مانديم نقطه به نقطـه "

دست آوريـم... چيـز قابـل كاوش كرده، تا آثاري از پايتخت قديمي مادها به

توجه به ويژه اشيايي كه از نظر معماري اهميـت دارنـد، نـدارد. همـدان نـه

مسجد، نه مدرسه، نه كاروانسرا و نه بازاري كه جلب دقت باشد ندارد. شهر 

  ).14، ص 1389، 105شماره   (روزنامه شرق، "كوچك و كم وسعت...

ايـن فرانسـوي با معيارهاي كنوني، اكباتانه باستاني معروف، دست كم در زمان بازديـد 

يك روستاي كوچك كنـوني را داشـته يها يژگيهيجدهم ميالدي)، ابعاد و و ي (ميانه سده

امپراتوري مادهـا يـا يكـي از پايتخـت يا هيچ نشانه ”شهر“است. او در اين  هـاي از شكوه

پـنج هـزار -هخامنشيان را نديده و نيز بعيد است كه يك تن از آن جمعيت تخميني چهـار 

يـا آگـاهي ازافتخـارات كهنـي تصـور  نيتـر  كوچك -گام بازديد اين فرانسويهن -همداني

  داشته كه آن فرانسوي را در آن سفر دشوار، به آنسو كشانده بود.

تپه هگمتانه، اگرچه شـايد بـراي يهادر اين ميان، اشياي بيرون آورده شده از زير خاك

سـعت همـدان چندصـدهزاربودند، اما نسـبت بـه و مي ريگ تماشاگري چون او بسيار چشم

آوري در كمتـر از هرحال چنين رشد جمعيت سرسـام  نمايد. به نفري كنوني، بسيار اندك مي

دو سده، تنها بر مبناي زاد و ولد طبيعي چند هزار نفر مردمان بـومي آن شـهر نبـوده، بلكـه

اطـراف، عوامـل عالوه بر رشد جمعيت و مهاجرت و سكني يـافتن اقـوام سـابقاً كـوچگر

  اند. گري، چون تغذيه و بهداشت بهتر، نيز در آن مؤثر بودهدي

هـاي تپـه هگمتانـه بيـرون آورده اشيايي كه از زمان آن فرانسوي تـا حـال از دل خـاك
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ـ اند اگرچه شايد براي تماشاگراني كه موفق به بازد شده باشـند ريـ گ محـل شـوند، چشـم دي

و ورود به محوطه ممنوع بـود و برداري شده پرده پوش (هنگام بازديد نگارنده، محل خاك

هاي قابل توجهي، بجز معدودي مانند دو تصـوير درجستجوي اينترنتي هم، متأسفانه عكس

  ، در سايت زير نيافتم.16-7و  7-15

 ) http://www.hamedan-ir.com/?tabindex=0&tabid=3&pagegroupid=16&pageid=31(  

 

 
 1960از بازار شهر همدان در سال  16 - 7 ريشهر همدان تصو -، از قلعه 15- 7 ريتصو

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hamadan)  

گمان از زمان ورود آدميرال آلبوكرك پرتقالي به سواحل خليج فارس يا سـردرآوردن بي

گران غربي، نسل پـس از ليسي از پايتخت شاه عباس، ديگر نمايندگان سلطهبرادران شرلي انگ

آمدند و هنـوز هـم بـاوجود به غنايمي به كشور ما مي يابي نسل، همچنان در جستجوي دست
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قرن از اين هدف خود دست برنداشـته و از ايـن راه هـم بـه مـا و هـم بـه ديگـر 5گذشت 

هـا نيـز، رسانند. اما در طي همـين سـال و مي هاي بسيار رسانده كشورهاي جهان سوم آسيب

انواع امكانات دوام زندگي را نيز بـه - نه خدمت به ما  - همچنان در پي افزودن به سود خود 

شهر فرنگ به شـهروندان ي دادن (فروختن) جعبه "هديه"ها همزمان با  اند. آن ما ارزاني داشته

حفظ و دوام حيـات را نيـز، ماننـد انـواعبه شهرياران ما، داروهاي  "بلورين يها حوضچه"و 

 يام آر آ بسـيار ارزشـمند تشـخيص پزشـكي، ماننـد:      يهـا  ها و دستگاه ها و پنيسيلين واكسن

)MRI) زاي دريافت نفت و ديگر مواد خام طبيعي (كه خود مـا قـبالً از وجودشـان دررا در ا

انـد و البتـه بـراي مـا داده  آگاهي نداشتيم) به نيتر خود و از ارزش آنها كوچك يها زير خاك

گونه كه در كشور عراق ديديم، گـاه بـه اين داد و ستد، چه فروش گران يا خريد ارزان، همان

  .دهند يها را به باد م كشند و گاه نتيجه دسترنج نسل خواه مي شوند: گاه به دل زور متوسل مي

ه عرفـان حكيمـانآگاهي كامل از اهداف غرب، و گاه با وجـود توسـل بـ ما اما، گاه با

دانشـمندان و صـنعتگران غربـي (حـريص) يآوردهـا  خود، همه هواخواه سرسخت دست

هستيم. بايد بدانيم، كه با همين دستاوردهاي غرب بوده كه مثالً جمعيـت شـهر همـدان در

هـزار نفـر، يـا صـد برابـر زمـان آن پژوهشگر/گردشـگر 500كمتر از دو سده، به بـيش از

مشابه همين انفجار جمعيت را در ديگر شهرها و روستاهاي كشـورفرانسوي رسيده است. 

عنوان مثالي ديگر، در هفتاد سال اخير، جمعيت شهر تهران از هفتصـد هـزار . بهمينيب ينيز م

شانزده ميليون نفر رسيده است. افزايشي كه بدون  -نفر (دوران كودكي من) به حدود پانزده

اي ديگـر، كـافي بوده اسـت. در مقايسـه غرب ناممكن ميهاي انتقالي از  كاربرد انواع دانش

شـاه قاجـار، كـه قبـل از خـود او وفـات يافتنـد يعل است نگاهي به فهرست فرزندان فتح

)  556 -552، صـص1377نشر اسـاطير، بياندازيم. در كتاب ناسخ التواريخ، تاريخ قاجاريه

از  زمان مرگ پدر مرده بودند. اين تن تا  110همسر رسمي،  185فرزند او، از  218آمده كه

مـردم عـادي يهم در مورد كودكان درباري كه بسياري ازمشكالت و كمبودها فهرست (آن

دهد كـه بـا دانـش پزشـكي رايـج درآن روزهـا، حتـا شناختند و نداشتند)، نشان مي را نمي

دي رفع گمان، با آب آلوده آب انبارهاي مردم عا شدند و بي كودكاني كه به خوبي تغذيه مي
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هـايي مملـو از جـانوران ريزپيكـر ها در حـوض  كردند و ظروف غذاخوري آن تشنگي نمي

   .دنديها به سن رشد رس % از آن50شدند، تنها حدود  شسته نمي

غربي نبود كه احتمال زنده ماندن يك نوزاد را  يبراي رشد جمعيت اما، اين تنها داروها

يان سال است كه ما ديگر براي آب آشاميدني و هشتاد سالگي افزايش داد. سال-تا سن هفتاد

. شايد مهمتـرميكن ياستفاده نم ها كربيشستن ظروف خود از آب انبارهاي آلوده به انواع م

غذايي براي جمعيت اكنون  يها از آب آشاميدني و نظافت، امكانات تازه براي تهيه فراورده

ل پيش، با وجود كمبود چوب، در سا 60-50باشد. يا تا حدود  ميليوني كشورمي 70بيش از 

داشـتن خـود اسـتفاده هاي سرد، روستاييان ما از تاپالـه حيوانـات بـراي گـرم نگـه زمستان

كم تا دو دهه پيش، در برخي از روستاهاي مثالً اطراف شهر زنجان، هنـوز كردند (دست مي

هـا شدند)! آن مي ها ديده ها)، چسبيده به ديوارهاي گلين كلبه در فصل پاييز فضوالت (تاپاله

دانستند كه با بازگرداندن همـان ناچار به رويكرد به اين روش گرما زايي بودند، حتا اگر مي

شـدند، آن فضوالت حيواني به كشتزارهايي كه هنوزهم گاه با خيش چـوبي شـخم زده مـي

شدند؛ از ميان ما كسي بدنبال كشف ذغال سنگ و يا نفـت ها در فصل بعد بارورتر مي زمين

  عنوان سوخت نرفته بود. به

حدود سـال  در آلمـان در شـرف جنـگ و 1913-1909هـاي جالب است بدانيم كه در

)،  (Haber and Boschهاي هابر و بوش نيازمند به ازت انفجاري (نيترات)، دو دانشمند با نام

 هاي مورد استفاده و قرباني شدن چنـد  ها تالش و تحمل چند انفجار در دستگاه پس از سال

صد تن از دستياران، موفق شدند ازت هوا را به آمونياك، يا يكي از كودهاي اساسـي بـراي

دانند كه بدون كودهاي شيميايي، تغذيه  بارور كردن كشتزارها تبديل كنند. امروز همگان مي

داشت. نيز بايـد دانسـت كـه ميليارد انسان روي كره زمين امكان نمي 7ميليون ايراني يا  70

هـايي ماننـد ي ساخت همين كود ازته، گاز يا نفت خام استخراج شده از سرزميناكنون برا

  رود. كار مي كشور ما به
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  سال اخير 50، رشد جمعيت شهر تهران در طي 16-7منحني 

 
جمعيت دنيا (در واقع، جهان سوم) در پي اختراع روش هابر و بوش  ي ، افزايش انفجارگونه17-7منحني 

  تهبراي توليد كود از

توسـط ديگـر دانشـمند - در همين زمينه بايد اضافه كرد كه تنها پس از كشف پلي اتـيلن 

يـا- پس از جنگ دوم جهاني بود كه بـراي آبيـاري بـاراني - (K. Zieglerآلماني، بنام زيگلر (

از اين جنس، برداشت با اطمينان محصـول سـاالنه ييها يا كشتهاي سابقاً ديم با لوله - يا قطره

پايان اسـت. امـا نيازهاي ما ازغرب براي حفظ همين حد رفاه بي گونه نيفهرست ا ميسر شد.

نداشتن دسترسي به همين دو قلم دانش و فناوري غرب كـافي بـود تـا جمعيـت كشـورايران

 ي بيسـتم بـاقي بمانـد. بـراي همـه ي نفردرآغازسده ونيليم 15 - 10هنوز هم در همان حدود 
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باشيم؛ دانشي كه مـا خـود، بـا وجـود برخـورداري از بي ميغر يها مديون دانش ها هنوز اين

  .ميا مانده بهره يهاي متعدد هنوز هم از آن ب ذخاير نفت و گاز طبيعي، و دانشگاه

، عمداً كمك كردند تا جمعيت ما چندين برابر "مرموز و زيرك" يراست به يها يشايد غرب

بـدون پشـتوانه - فرهنگ مصـرف گرايـيما را به  ي شود، تا با انواع شگردهاي تبليغاتي، همه

دراز دارد:  يا نهيشـ يمعتاد همه گونه توليدات خود كنند. غرب در اين زمينه پ - توليدات داخلي

ها هنوز به اندازه كافي توسعه نيافته بود  نوزدهم ميالدي، صنايع آن ي براي مثال، در اوايل سده

ـ و كردند. به را توليد نميها در جهان سوم  و هنوز كاالي چندان مورد پسند توده در كشـور ژهي

ابريشـم، چـاي و چينـي پهناور و پر جمعيت چين، كه سوداگران غربي كاالهاي زيادي ماننـد

آالت را كشف كردند و بـه شـدت طالـب آنهـا بودنـد تـا بـراي كسـب سـودهاي كـالن در

م نقـره را،ميليون كيلوگر 28كه بيش از  كشورهاي خود براي فروش عرضه كنند. اما پس ازآن

نقره آنان بـا شـتاب رو بـه رهيدر برابر خريدهاي خود به چين فرستادند، متوجه شدند كه ذخ

رود؛ در نتيجه، چاره را در خريد ترياك ارزان قيمت، از جمله از ايـران و انتقـال آن كاهش مي

اً آمـادهبه چين و معتاد كردن گسترده مردم چين ديدند. مردم ناآگاه چين، پس از اعتيـاد، طبعـ

بودند تا هرگونه خفت و خواري را براي دريافت اين ماده مخدر بپذيرند. وضعيت آن كشـور

رفت. سرانجام امپراتورآن كشور داد و ستد و كشيدن تريـاك با شتاب فراوان رو به نابودي مي

 معـروف تريـاك شـد يهـا  را براي مردم خود ممنوع اعالم كرد. همين امر سبب آغاز جنـگ 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Opium_Wars( كشـورهاي ي هايي كـه در آن، همـه جنگ؛

 ي يك از اين كشورها. پس از موفقيت، در اين مبارزه هر امپرياليستي زمان شركت داشتند و

  ودآور را به انحصار خود درآورد.ورودي و خروجي كاالهاي س يها نابرابر، يكي از دروازه

اي كه از اشتهاي شـاهان قاجـار دانيم كه غرب، با شناخت زيركانه در مورد ايران نيز مي

(سه بار) و  نيدست آورده بود، به ناصرالدين (سه بار)، مظفرالد به تجمل و خوشگذراني به

، ايران بـر آمـدناحمد شاه (چندين بار، عالوه بر مقرري رسمي ماهيانه، رك. سيروس غني

)، از جيب ملت ايران وام داد تا آنان، همراه بـا136، ص. 1389رضاخان، انتشارات نيلوفر، 

ها در فرنگ بـه گشـت و هاي مداح)، مدت (همه انگل "همايوني"انبوهي از ملتزمان ركاب 
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ن گذار بپردازند. اين شاهان در پايان آن سفرهاي پرخرج و تجملي، با خريد و همـراه آورد 

گشـته و اهل حرم، پيروزمندانه به آغوش ميهن بازمي "نوكران"هداياي گوناگون براي انواع 

گرفتنـد! قـرار مـي -همـه پيشـينيان مـا -مورد استقبال پر شور مردم عادي كوچه و بـازار 

هاي ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و خاطرات بازمانده از برخـي از همراهـان و سفرنامه

آميـز احمـد شـاه در ها، مانند ژنرال آيرون سايد انگليسي از رفتار التمـاس  خاطرات فرنگي

مواقع بحراني براي ترك وطن و حتا آمادگي رها نمودن تخت و تـاج خـود، همـه گويـاي

حال، رفتارهاي غريب اين شـاهان هاي ماست. بااين ها و زبوني هوشمندي غربي گونه نيهم

كرده است! براي نمونـه، هنگـامي كـه ايـن گفت زده ميما، گاه حتا مأموران بيگانه را نيز ش

ژنرال انگليسي در ميان تمامي مسائل واقعي كشورشاهنشاهي ايران، با اين درخواسـت شـاه

  شود: روبرو مي

طور ناگهاني موضوع صحبت را عـوض كـرد. او گفـت كـه فقـدان شاه به"

دچـار كـردهژاندارمري در كشور، امور مملكت را به وضع نا اميد كننده يي 

شـد، ها براي مسافران امن محسوب مـي  كه عبور از آن هايي است. تنها جاده

هايي بودند كه تحت كنترل مقامات انگليسي قرار داشتند. اين امـر اورا جاده

در وضع بدي قرار داده بود. شاه اميدوار بود من براي نجات از اين مشـكل

مقداري پول به حساب خود  به او كمك كنم. او خود را مجبور ديده بود كه

در بمبئي واريز كند. و تنها راه امني كه به نظرش رسيده بود، اين بود كه اين 

رفت بفرستد. در ابتدا من نفهميدم كـه مبلغ را توسط پيك ما كه به بغداد مي

خواهد بگويد، اما رفته رفتـه موضـوع را درك كـردم. او مقـداري او چه مي

ي  اي كـه انـدازاه هاي بزرگ نقره صورت سكه به تومان ايراني داشت، آن هم

ي پنج فرانكي فرانسه بود. ارزش اين مقدار نقره در حدود نـيم ميليـون سكه

ي بـا ارزشـي بـه دانستم كه براي حمل چنين محموله استرلينگ بود...اما مي

بغداد، چندين كاميون و چندين مأمور محافظ الزم است. آنگاه من سـنگيني

كرد بر وجود خود حس كـردم. او انجام آنرا به من پيشنهاد مي جنايتي را كه
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داديـم ما در سراسر مشرق زمين براي تومان كه حقوق افراد خود را با آن مـي 

ها بدون شك به هند هم رسـيده تبليغات وسيعي كرده بوديم و آوازه اين سكه

] بفروشـدها را به ما و بانـك شـاهي [در تهـران بود. شاه بجاي اينكه اين نقره

ها را به جايي بفرستد كـه در ازاي آن قيمـت خـوبي دريافـت خواست آن مي

  ).52، ص 1362ي ژنرال آيرون سايد، نشر آيينه،  خاطرات و سفرنامه( "كند..

  غربي به اين آگاهي رسيده بود كه: ي اين مأمور و بازديد كننده

د كه اين كشور تا توانست كرد؟ آيا عجيب بو چنين فرمانروايي چه مي ايران با"

ايـن كشـور كـامالً ي ي باالي جامعه اين حد در منجالب فرو رفته بود؟... طبقه

شدت تنگدست [و نادان] فاسد و بي   ."مصرف است و اقشار پايين آن به

كه او از سوي مجلس و دولـت كشـورش سدينو يآيرون سايد در اين خاطرات خود م

و البته منظم ارتش كشور خود را (كـه پـس ازتنها مأموريت داشت تا شرايط خروج سريع 

گويـد، بـا جنگ جهاني ورشكسته شده بود) از قفقاز و ايران فراهم كند؛ اما چنـان كـه مـي

و رويــارويي بــا مســئوالني كــه همــه ماننــد احمــد شــاه  ديــدن رونــد رو بــه زوال كشــور

دتـاي سـيد ضـيايي وانـداختن كو  انديشيدند، او خود را (دلسوزانه) ناگزير ديد تا بـا راه  مي

  دهد! "نجات"رضاخاني ايران را 

محمد جـواد شـيخ االسـالمي، نشـرقاجار ( "كتاب سيماي احمد شاه" نقل قول باال در 

 ي ) نيــز آمــده اســت. عــالوه بــر آن، مطالعــه375-373، جلــد دوم، در صــص 1372گفتــار 

  مثال: ؛ از آنجا برايشود يبه خوانندگان عالقمند توصيه م آن نيز گفتار شيپ

ايم كه افسانه را بر حقيقت تـرجيح ما مردم ايران به عادت طوري بار آمده "

شماريم... افسانه مظلوميت  دهيم و دروغ شيرين را بهتر از راست تلخ مي مي

احمد شاه، احترامي كه وي ظاهراً براي قانون اساسي ايران قائل بود و عـدم

ار باعث از دست رفتن تختش هاي خارجيان ... كه از قر تمكينش به خواسته

  ).8و  7همان، ص (. "گرديد..

  چنين آمده است: باور يا توهم باال در كتابي جديدتر نيز
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احمد شاه مردي منظم مرتب دقيق و وطن خواه بوده و اگر با ساير شـاهان"

توان  ايران در مقام مقايسه برآييم و اعمال هريك را تحليل و تجزيه كنيم مي

خسـرو شـهيدي( "ز پادشـاهان خـوب ايـران بـوده اسـتگفت احمد شاه ا

  ).595، ص 1383، انتشارات راه مانا، "سر گذشت تهران"مازندراني، 

كتاب ياد شده انتظار ديگري نبايد داشـت، زيـرا او پـس از نقـل شـرح ي سندهينو البته از

ه.ق و  1317خراش رويدادهايي كه پيامد قحطي ساختگي (توسط توانگران درباري)، سال دل

حـدود دو ميليـون ايرانـيهم ياز دست دادن، جان گويا صد هزار تن از مردم تهران و بر رو ،

بود (بنا به رواياتي، گاه مردم گرسنه كودكان ربوده شده خياباني و حتـي فرزنـدان خـود را از

  :ديگو ي(؟!) چنين م"خوب")، درباره پدربزرگ اين شاه آوردند يخانه مردم در م يها گيد

دوره كـاري كـه كـرد ايـن بـود كـهول" ي شاه شهيد ناصرالدين شـاه در آن

دويست نفر از فقراي تهران را به ناظم خلوت خود سپرد كه خرج ايشان را 

  )!!474همان، ص ( "متحمل بود

شايد چنين است كه ما مردم ايران چون از شاه يا رئيس يا فرمانروايي بدمان آمـد، فـرد

تـاريخي مـا، احمـد شـاه ي پنداريم. در خاطره نگارانه، فرشته ميپيش يا پس از اورا، ساده ا

يكي از اين گونه شاهان است. يحيي دولت آبادي در خاطرات خود از پايان كار ايـن شـاه

  :سدينو ي، چنين م1308در سال 

...سلطان احمد شاه آخرين پادشاه قجـر در سـن جـواني در پـاريس تـازه"

ن نشده چون كه وصيت كـرده اورا دروفات كرده است و نعش او هنوز دف

كربال يا نجف دفن نمايند...ديدن نعش يك پادشـاه كـه در سـايه القيـدي و

عالقگي به مملكت خود تخت و تاج خويش را بـا وطـنش از دسـت داد بي

جانش را هم بروي هوي و هوس نهاده و با ايـن خـواري مـرده اسـت... از

ت مـالي بـانكي اروپـا و امريكـادارايي هنگفت شاه مخلوع بواسطه انقالبـا 

خيلي كاسته شده است باوجود اين مبلـغ معتنـابهي در بانكهـا پـول دارد و

آنكه كار خيري را  عايدات آنها را به خانواده و كسان خود تخصيص داده بي



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 386

 

 

  ).412 -411حيات يحيي، ص ( "هم در نظر گرفته باشد

پدر (محمدعلي شاه) دفن كردند. اما  دانيم كه جسد او را به عتبات عاليات برده، كنار مي

  بازگرديم به بنياد عادات و فرهنگ غربيان و شيوه گردش اقتصاد آنها:

به در سده ي بيست و يكم، كـه محصـوالت صـنعتي بـا ويژه اكنون در آغاز سده ي بيستم و

شوند (در  آساني توليد مي يقه آبي، به ها و بدون نياز به كارگران دردسر ساز كمك رايانه و ربات

حال حاضر تنها ده درصد مردم امريكا در توليد كاال و نود درصد نيروي كار اين كشور در انواع 

(ر.ك.  مشاغل خدماتي مشغولند)، سرمايه دار غربي در پي آن است كه مردم را به جاي تريـاك 

J.W. McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade ( به ،

ها ديگر چندان نيازي به كاالهـايي چـون ابريشـم، هاي ديگري معتاد كند. شايد غربي افيون

كه فرش نفيس دستباف ايرانـي نـزد آنـان ديگـر خواهـان چاي يا چيني آالت ندارند، چنان

چنداني ندارد؛ اكنون آنها به انرژي و ديگر منـابع طبيعـي ارزان قيمـت نيـاز بيشـتري پيـدا

هاست كه سردمداران سوداگر غربي ديگر حتا تمايل خـود را بـراي بـدهكار تاند. مد كرده

كنند (ر.ك. جان پركينز، اعترافات يـك كردن و بدهكار نگه داشتن مردم فقير دنيا پنهان نمي

 John Perkins, The Secret History of، و نيـز بـه1385جنايتكار اقتصادي، نشر اختـران،

The American Empireاين دو كتاب، اعتراف مي ي ندهسي. نو كند كه از سوي اَبر  امريكايي

ها مأمور بـوده تـا روسـاي ) و نيز بانك جهاني (امريكايي)، سالcorporationشركت خود (

زير ساخت اقتصادي كشورشان  ي توسعه ي كشورهاي جهان سوم را متقاعد كند كه به بهانه

ي  هـا بـا مجموعـه پـروژه  گونه نيد. از آنجا كه اكالن بگيرن يها (مثالً، راه يا سدسازي) وام

ها از آغازهم قابل اجرا نبوده،  گونه كشورها هيچگاه هماهنگي نداشته يا آن پروژه اقتصاد اين

ها را بـاز پرداخـت كننـد بلكـه توانند اين گونه وام آشكار است كه اين كشورها هرگز نمي

هاي پشتيبان آنها تن در دهنـد (رك، بـهها و دولت اين بانك يها ناگزيرمي شدند به خواست

وضعيت كنوني مردم عادي كشور يونان كـه بايـد بـا كاسـتن از انـدك رفـاه نسـبي خـود،

هـاي كشـورهاي صـنعتي اروپـاي شـمالي، بـاز گروه مرفه كشورشان را به بانك يها يبده

 يهـا  تبدين گونه اعتياد، در چارچوب انواع فسـاد حكومـ سو كيپردازند). آقاي پركينزاز 
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  پردازد. مختلف جهان و از سوي ديگر به نيازهاي اقتصادي غرب مي

اعتيادها يا فسادها، با بركنار كردن فرد يا افرادي يـا گونه نياز ا توان يشايد گفته شود كه م

حتا كل حكومت جلوگيري كرد. در اين صورت بايد به انقالب روي آورد و مسئوالن پيشـين

مه و مجازات كرد. اما موارد گوناگوني از اين گونه تحوالت انقالبي آن جامعه را بركنار، محاك

مردم متحول نشوند، (طبق سـخنان مـائو تسـه تونـگ چينـي) يها نشان داده است كه تا توده

. با وجود مردم ناآگاه، گرداننـدگان جديـد جامعـه كـه ازديآ يدرستي پديد نم ي هرگز جامعه

. انقالب كبير مردمي فرانسـه، انقـالبآورند يه فساد روي ماند بازهم ب ميان همان مردم برآمده

كشـورما، همـه بـه خواهـان  سربداران يا مشروطه يها سوسياليستي روسيه و همچنين جنبش

جديد حكومت براي حفـظ قـدرت "پيشواي"همين گونه داليل ناكام ماندند. در همه جا، 

با وسواس بسيار از سربلند كردن  اطرافي، ي خود و خدمه ي و رفاه نو بدست آورده افتهينو

(فرزندان خود را شـكنجه داده يـا گـاه حتـا كند يهر رقيبي از ميان مردم عامه جلوگيري م

آنـان، يهـا  ). در بررسي تاريخ اروپا نيز ديديم كه تا به امروز تنها يكـي از انقـالبكشد يم

رو بـوده اسـت. يـت روبـهعنوان موتور پيشرفتي پيوسته، با موفق پروتستانتيسم، به راستي به

به حكومت نرسيد. دسـت كـم، فرمانروايـان دنيـوي همـه يا درآن انقالب، هيچ گروه تازه

درجاي خود ماندند. اما مردم كوشيدند و با برداشتن بارِ بسياري از باورها و رسوم كهنـه از

 روي دوش خود، از درون آزاد شوند و اندك اندك توانستند بخشي از قـدرت را از چنـگ

  حاكمان بيرون كشيده، بر برخي از امور جامعه خود حاكم شوند.

طور كه در بخشهاي پيشـين شانزدهم، همان ي جنبش پروتستانتيسم شمال اروپا در سده

آن، در ذهن گـروه بزرگـي ها پيش از نيز ديديم، تنها به اين علت موفق شد كه در طي سده

هـاي مختلـف اعتراض به شـيوه  -گاه آناناگرچه شايد تنها در ذهن ناخودآ -از شهرنشينان

بـود كـه آتـش يا فكري، شكل گرفته بود. ورود مارتين لوتر كشيش به صحنه، تنها جرقـه 

آن واقعه در درون خود متحول شده بودنـد ها پيش از نهفته را در درون افرادي كه از مدت

پي برده و آمـاده ها دير زماني بود كه به وجود نيروي دروني خود ور ساخت. خود آن شعله

هـا را بـا بودند تا بدون روي گرداندن ازايمان به خدا، ايمان به لزوم وسـاطت كليسـاي پـاپ
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دسـت آمـده بـراي تحـول و نـوآوري از آزادي به ها، از ايمان به توان خود جايگزين كنند. آن

كردند. انقالبيون، بي نه لزوماً برعليه آن، استفاده دنيـوي و حتـاآنكه هرم قدرت  درون سنت و

تازه براي قدرت حاكمـان رسـيدند. بـا ايـن ييها يساختار آن را يكباره كنار بزنند، به مرزبند

روش بناگزير، مفهوم اشرافيت دنيوي نيز رفته رفته دگرگون شـد و سـرانجام مـردم توانسـتند

  د.حق ادعاي معنويت را از انحصار اشراف خودكامه، چه كليسايي و چه دنيايي، بيرون آورن

ي فرانسه، اين تحول رخ نـداد. مـردم، جالب است كه در كشورهمچنان كاتوليك مانده

همچنان تحت نظارت و جور و ستم مضاعف كليساي كاتوليك و شاهان/اشراف خودشيفته 

ها و اندرزهاي روشنفكران معـروف فرانسـوي، وجود برخي نوشته (با  و زياده خواه كشور

مونتسكيو و ...)، پس از شورش، مفهوم آزادي را تنها در سـرمانند ژان ژاك روسو، ولتر، و 

هاي خود. در نتيجه پس از مـدتي كوتـاه، بريدن اشراف ديدند، نه در دگرگون كردن انديشه

دست گرفت. مـردم ناپلئون، برخاسته از ميان مردم، قدرت متمركز و مطلقه را باري ديگر به

خويش، بـه سـتايش و فرمـانبري از يها ييه توانااعتماد به نفس و اتكا ب يجا به "انقالبي"

  جديدي، روي آوردند. ي امپراتوري خودخوانده

چندي بعد در روسيه، لنين و ديگر انديشمندان و رهبـران انقـالب آنجـا و حتـا بخـش

هـاي خـوب و بـد بزرگي از مردمان عادي روسيه، با آنكه از تـاريخ و سرگذشـت انقـالب

) و 1871و كمـون پـاريس 1848انتيسـم، سوسـيال دموكراسـيپيشين اروپا (مانند پروتست

استادانه كارل ماركس و ديگران نيـز آگـاهي كامـل داشـتند و همـه در يها ليتجزيه و تحل

اختيار آنان بود، هيچ درس عبرتي نگرفتند و همان گونه كه پيشتر گفته شد، پس از پيروزي 

پس از پذيرفتن اصل شورايي بـودن و نخستين موفقيت بزرگي كه بدان دست يافتند و حتا

حكومت (كه هم شيوه انقالب و هم نام آن بود)، خرد جمعي و توجه به مشـاركت مردمـي

، مانند دموكراسي مركزي حزب كارگران (بدون يا بندهيرا كنار نهادند و تنها به شعارهاي فر

نقالب پرهزينـهكارگر) بسنده كردند و نابخردانه سرنوشت آن ا ي دخالت دادن واقعي طبقه

  را به جايي رساندند كه اكنون همگان از آن آگاهيم.

درآنجا، مردمي كه قرار بود خود حاكم بر سرنوشت خود شوند، نه تنها عنان سياسي را 
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سپردند، بلكه به همـه گونـه وضـع "كارگران"حزب  "مركزي ي تهيكم "به معدود اعضاي 

از دوران سرواژ اشـراف و تـزار، در درون موجود تسليم شدند؛ كشاورزان، با شرايطي بدتر

بردگان قديم، به لقمه ناني، ظاهراً بـه اميـد كمون هاي كشاورزي (كولخوز) و كارگران مانند

، قناعت كردند. دراينجا هدف مـا دريافـت علـت پشـت كـردن رهبـران انقـالبيا معجزه

د) نيست، بلكـهآنكشور به شعارهاي نخستين (از جمله شورايي بودن حكومت مردم بر خو

گونه برانگيختـه شـدند تـا آنقـدر هاي مردمي است كه در آغاز كار، آن ابراز شگفتي از توده

اي تـن در دادنـد. ديـديم كـه انگيزه و بي ارياخت يها دهند ولي سپس به يك زندگي ب قرباني

، حـدود هفتـاد سـال ادامـه"اتحاد جماهير شوروي"فردي، تا آخر  يارياخت يپذيرش اين ب

آنجا روي داد، بلكه در ميان شگفتي بسيار  يها افت. فروپاشي آن هم، نه در اثر فشار خلقي

ها، نتيجه تصميم ناگهاني همان رأس هرم حكومت بود! اكنـون پـس از بـيش ازدو آن توده

هاي مستقل شده، هنوز هـم ماننـد آيد، كه در تمام جمهوري دهه از آن فروپاشي، به نظر مي

دم مفعوالنه به يك فرد مدعي خـرد و توانـايي اسـتثنايي در رأس كارهـا،دوران تزارها، مر

بـه "وكالتـاً "بـا حفـظ شـعارهاي مـردم سـاالري، -خوب يا بد -اند تا امورآنان را بسته دل

سده و يك انقالب بزرگ خونين، هنوز پـژواك صـداي 5سرانجام برساند! پس از گذشت 

  هاي اين كشورها نرسيده است. پروتستانتيسم مردمي اروپاي مركزي به توده

گروهي و با  ي هايي را كه بر اساس مشاوره نتوان شرايط حكومت يدرست شايد امروز به

مشاركت دست كم بخش بزرگي از مردم در برخي از دولت/شـهرهاي يونـان و روم قـديم

هـاي بخواهنـد كـه ايـن آزمـايش گـران  ليشد، بازسازي كرد. شايد هم برخي تحل اداره مي

تين را در جهت تشكيل اجتماعات عقالنـي مردمـي، نـاموفق جلـوه دهنـد. بدبختانـه،نخس

هاي آغازين در يونان، توسط فيليپ و پسـرش اسـكندر و در كه اشاره شد، اين تجربه چنان

از  روم، توسط انواع سزارها، ناگهان به پايان رسيدند. البته بسيار آموزنده خواهـد بـود اگـر

همزمان با دوراني بود كه پادشاهان مـا، تنهـا باًيگروهي، كه تقر يها داليل پيدايش حكومت

  .ميشد ي، آگاه مكردند يبا اراده و اقتدار فردي فرمانروايي م

اين است كه همين شيوه در دوران ساسانيان در كنار همتايان رومي  ميدان يآنچه اكنون م
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ي تخـت جمشـيد مـدتها نـه ها تكرار شد. شهرياران آن زمان نيز تنها موفـق شـدند ويرا آن

فراموش شده را در مكاني جديد با عظمت طاق كسري جايگزين كنند. به ظاهر مـردم بـاز

ي  هم به مشاوره و همكاري گرفته نشدند، يا اينكه خود آنـان خواهـان پيشـرفتي در شـيوه

تيسفون، اثري ماندگار و ارزشـمند يها رانهيو زندگي اجتماعي نبودند. دست كم امروز جز

  يابيم. مردم آن دوران را نمي يها توده يها شهياز اند

 ي ديگري ازتاريخ خود، از ورود نهضت اسالمي و دست يافتن بالقوه تـوده  ي از مرحله

 -مردم به ابزارخواندن و كتابت گفتيم. ديديم كه تنها گروهي اندك ازايـن فرصـت طاليـي

 -مـردان  د پرداختن به مـداحي دولـتو با شگر آنهم تنها براي مدتي كوتاه و با ترس و لرز

هاي  جا گذشتند. اما توده ارزشمند از خود به استفاده كردند و براي بشريت، آثاري گاه بسيار

هميشه آماده به  -اگرچه شايد در درون خود ناخرسند -و ناآگاه، تماشاگر  سواد يهمچنان ب

  رنگارنگ ديگر، بودند.خدمت براي منافع زورمداران و موبدان جديد، هرچند در رداهاي 

. در ميـانمينيب يخود را تنها در برخي نمودهاي فرهنگ و ادبيات خود م ي امروز ما گذشته

صـورت فرهنگـي مانـدگار، در كنـار "ژِن"ما  خزرهاي آريايي اصل شمال درياي مازندران، به

رد و بلـوچهاي ايالمي، دراويدي، آشوري، بابلي، يهودي و اعراب سامي، تركمن و مغول، ك ژن

آميخته به هم وجود دارند. گذشته از اينها، اگر داستان فرمان اسكندر به سربازان يوناني/ مقدوني 

خويش، كه همگي در يك شب با دوشيزگان پارسـي ازدواج كننـد، انـدكي از حقيقـت در بـر

، از تـر  شيهاي يوناني/مقدوني را نيز در مردم ما باقي گذارده اسـت (پـ گمان ژن داشته باشد، بي

  فرماني، مشابه اين فرمان اسكندر، از قول چنگيز مغول به افراد لشكرش، آورده شد).

هـا، هـا، پيـروزي زبان وادبيات موجود هر قوم نمايانگر شـيوه زنـدگي، اقتصـاد، جنـگ

انـد. بـراي مثـال، مردمـان ها و باورهايي است كه آن مردم در طول تاريخ دارا بوده شكست

صغير، اكنون ترك زبانند و داراي فرهنگ و عاداتي تقريباً يكدست و ساكن سرزمين آسياي 

انـد كـه بـر خـالف اخير پژوهشگران ثابت كرده يها مخصوص به خود هستند. اما در سال

آسياي ميانه نداشته، بلكه بيشتر مـردم شهيباور تركان ملي گرا، ژن غالب مردم اين كشور، ر

گيرنـد. بـا وام آريـايي، هنـدي/آلماني جـاي مـياين سرزمين از جهت ژنتيكي در گروه اقـ 
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. اگرچه مهاجمـاناند رفتهي، اين مردم از ديرباز، فرهنگ قوم غالب آسياي ميانه را پذحال نيا

موفق شدند امپراتوري مقتدري را نـه تنهـا بـر مـردم بـومي آنجـا تحميـل كننـد، بلكـه بـا

هـاي عـرب و اقـوام بر همسايه ها شگردهايي كه از آسياي ميانه با خود آورده بودند، مدت

ها مانند نياكان فرضي خود در آسياي ميانـه، بـراي زبـان خـود اروپايي نيز مسلط شدند. آن

نويسند. امـا روش نوشتاري مستقلي را پديد نياوردند و اكنون نيز با الفباي التين مي گاه چيه

بيـات فارسـي/ايراني وامخـود را از اد  ي شهيهاي اند باورهاي ديني خود را از اعراب و پايه

نوشتند. ادبيات بـومي آنهـا هاي خود را نيز، با خط فارسي وعربي مي گرفته و اندك انديشه

هايي هستند كه در  هاي نياكاني يا خود آورده بودند، افسانه، اسطوره يا قصيده كه از سرزمين

اند. آشـكار شده يطي بيش از يك هزاره، اغلب سينه به سينه به خوانندگان عالقمند منتقل م

با گماني كه از اصل و نسـب -تركان متعصب امروزي "پدر" -نيست كه در ذهن آتاتورك

متولد شهر تسالونيكي، يونان كنوني بود) داشت، هنگـام عبـور آسياي ميانه خود (حتي اگر

به  ،ها يي دوران روم آبراه عظيم، بازماندهدر شهراستانبول، زير آن بلوار كمال آتاتورك) (از 

آن تـأتر رومـي در شـهر افسـوس و ديگـر بناهـاي ي ، يـا هنگـام مشـاهدهديشياند يچه م

شكوهمند تاريخي؛ يا با به يادآوردن اشعار نياكان يوناني/ رومي/ ايراني/ عـرب خـود، چـه

دانست اما شگرد ديگري  ها را خوب مي !؟ شايد آتاتورك همه اينآمد يشوري در او پديد م

آن امپراتوري عظيم پدري، كه اكنون فرو ريختـه بـود، نيافـت. او ي ماندهبراي نگهداري باز

كه  -مورد پذيرش همگان - يا نامه الدين آذري زبان اردبيلي ما، با نسب هم مانند شيخ صفي

(؟!)  ديرسـ يگويي از سويي به حضـرت علـي و از سـوي ديگـر بـه اردشـير ساسـاني مـ

را بر اسـاس تـرويج -نه عرب و نه ترك -يرانيناخواسته، بار ديگر يك دولت مقتدر ملي ا

  كرد. يزير هيمذهب تشيع (ايراني)، پا

آگـاهيم. نيـز يخـوب  اين ترك زبانـان آريـايي نـژاد بـه انيپا ياكنون ما ايرانيان ازغرور ب

امروز خـود را ميدان يم  -در ميـان تمـامي مسـلمانان جهـان -كه زبان شيرين پارسي/ايراني

ون شاهان بعدي، همگي ترك/آذري زبـان هسـتيم. زبـان و ادبيـاتگذشته از فردوسي، مدي

هـاي ترين ابزار مراودات كنوني ما و پيوندي ناگسستني ميان مـا و گذشـته پارسي كه اصلي



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 392

 

 

است، برگرفته از زندگي مردمي كه هزاران هزار سال در اين سر  يا ختهيهرحال آم ماست به

 ييزارهـا  در پـي يـافتن علـف -، در حال كوچزيستند؛ مردماني گاه ساكن و بيشتر زمين مي

براي احشام خود و گاه آماده براي يورش بردن به ديگـران: غنيمـت سـتاني از خـودي يـا

مردم آسياي صغير و بسياري از مردم ساكن در سـرزمين ايـران كنـوني آذري كه نيبيگانه. ا

نـاطق. دوام زبـانبود بيرون از خواست و گزينش مردم بـومي ايـن م يا زبان شدند، حادثه

فارسي رودكي، فردوسي، سعدي و ... را نيز نبايد در كوشـش مـردم عـادي دانسـت. زيـرا

، پيش از ورود تركان سالجقه نديگو يهمانگونه مردم، كه اكنون با زبان تركي/آذري سخن م

آنروزها، بـا افتخـار، بـا گويشـي از زبـان گمان ييا عثماني و ديگر مهاجمان آسياي ميانه، ب

. شـاهان خـوارزمي، سـلجوقي، صـفوي،گفتند يجدادي پارسي/آريايي با يكديگر سخن ما

افشار و قاجار اصراري براي تغيير زبان بندگان خود نداشتند وگرنـه همـه مـا اكنـون تـرك

  بوديم! زباناني همچنان متعصب مي

ها،  زبان ي شناسان براين متفقند كه به مرور زمان، تغييرات ساختاري و واژگاني همه زبان

. اگر زبـان فارسـي فردوسـي (فارسـيدهد يزندگي انسان رخ م ي وهيبر اساس تحوالت ش

از پـيش از ي باقي مانده گمان يهاي مردم اين سر زمين بدانيم كه ب دري) را يكي از گويش

ديد كه طي يك هـزاره بعـدي، در سـاختار زبـان فارسـي دگرگـوني توان ياسالم است، م

است. به سخني ديگر، دست كم تا همين اواخـر، تغييـرات بزرگـي در چنداني پديد نيامده

بيشتر عربي و  -اگر بيگانگان لغات خود يراست شيوه و فرهنگ زندگي ما رخ نداده است. به

بـا فردوسـي آن توانسـتند  يمـ  يآسان را بر ما تحميل نكرده بودند، پدران ما به -كمتر تركي 

شند. در مقايسه و براي مثال، آنچـه از زبـان بكـار بـردهروزگار ارتباط زباني كامل داشته با

زبـان انگليسـي آن ي سهي، مقاديآ يشده در تحرير سفرنامه نويساني مانند برادران شرلي برم

انگليسي كنوني، افزون بر ورود واژه هاي نو،  دوران با امروز، كامالً مشهود است كه در زبان

ن نيـز روي داده اسـت. اينسـتكه بـا وجـودتغييرات ساختاري، در جهت سـاده شـدن زبـا

زندگي در اين كشور، زبان انگليسي بسـيار ي وهيهاي ش تحوالت عميق و افزايش پيچيدگي

  شده است. تر يتر يا مردم ساده
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حيات يحيي، از كوششي كه برخي از روشنفكران دوران جـواني يحيي دولت آبادي در

  نويسد: ، چنين ميكردند يفارسي مقول او، اصالح خط  سازي يا به او براي ساده

نقطه يها ي... يكي از بد بخت" ِاعراب است كـه اگـر بي ي ما وجود الفباي پر

تـوانيم بگـوييم در بخواهيم تمام معايب آن را در يك جمله جمع نماييم مي

شناسائي معني است و در خط ما بدبختانه معنـي ي لهيلفظ وس ،خط ديگران

  ).57، ص 1حيات يحيي، ج. ( "وسيله شناختن لفظ است...

كـه بـدون آمـوزش طـوالني، عـادت يـا ميدان يهمه ما با اين گرفتاري آشنا هستيم و م

 ميتـوان  يرا هم نم KLMH)در واقع تنها ك لم ه يا  ("كلَمه "كاربرد ابزار كمكي، حتا همين 

داشـتن مـا بـر نگـه تراز تغيير نيافتن امال و ساختار زبان فارسي، اصرار تلفظ نماييم! اما مهم

ها تا امروز به ما منتقل شده است. بـه سـخني مفاهيمي است كه با ابزار زبان، در طول سده

حاصل از ابزار و شناخت انسـانهايي از دورانـي دور يها شهيديگر، سعي داريم محتواي اند

كنـوني ي زندگي عمـالً بـه مـا تحميـل شـده ي وهيدست را دست نخورده حفظ كرده با ش

  نگ نگه داريم.هماه

از طرفي ديگر، مردم ساكن در اين سرزمين با مردمي كه پيرامـون ايـن منطقـه زنـدگي

كه بيشتر اين اقوام، روزگـاري نـه ميكن يهاي مشتركي دارند. ما امروز ادعا م كنند ويژگي مي

و گـاه حتـا شـدند  يوطنان ما شـمرده مـ و هم ستنديز يچندان دور، در درون خاك ايران م

. رفتنـد يپذ يايراني ما تحت فرمان آنان قرار گرفته، آنان را مانند يك پادشاه ايرانـي مـ نياكان

از سلطان محمود غزنوي (پسر سبكتگين) نام برد. هنگام بازگشت او از  توان يبراي نمونه م

گناهاني، به باور او بدمذهب)، طبعـاً متعدد به كشورهاي همسايه (و قتل عام بي يها ورشي

كردند؛ از  زيباي خود از او استقبال مي يها فراوان، شاعران پارسي گوي، با سرودهبا غنايمي 

بيگانه را، بدون هراس از  نيد يدل، متظاهر و ب جمله شاعري ايراني نژاد ما، اين حاكم سنگ

دست آمده  ستايد و در واقع، با آن سهم خود را از غنايم به وجدان انساني/ اسالمي خود مي

  كند: طلب مي
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ــي، گيتــــي تراســــت ا  ي ملــــك گيتــ

 در خــــور تــــو وزدر كــــردار تســــت 

 انـــد حـــق كـــرده نـــام تـــو محمـــود بـــه

  طاعــت تـــو ديــن اســـت آن را كـــه او

ــد    ــيان آرد پديـ ــو را عصـ ــه تـ ــر كـ  هـ

 پـــــي كـــــم كـــــردن بدمـــــذهبان  زا
  

 حكم تو بر هرچـه تـو خـواهي رواسـت      

 هــر چــه دريــن گيتــي مــدح و ثناســت  

ــت      ــل راسـ ــا فعـ ــد بـ ــين بايـ ــام چنـ  نـ

ــدل و پارساســــــتمعتقــــــد و   پاكــــ

 كـــــافر گـــــردد اگـــــر از اولياســـــت

 هاســت... در دل تــو روز و شــب انديشــه
  

  )http://vista.ir/?view=data&id=96181پنجم هجري  ي فرخي سيستاني شاعر سده(

، تا براي گـرفتنخاست يميان ما، شاعري مانند فرخي سيستاني بر نم از شد اگر چه مي

بود، افراد  سهمي ازغنايم جنگ، محمود زور گوي بيگانه را ملك گيتي بنامد؟! اگر چنين مي

ناميدند، طبعاً كافر و بدمـذهب هـم نمي "ملك گيتي"پاكدل و پارسايي كه اين بيگانگان را 

ن سسـت. آيا باورما ايرانيان به رحمت و رحمانيت خداوند همـواره چنـيشدند يشمرده نم

بوده است؟ در طول تاريخ، بسياري از رفتارهاي ما رسوم و عـاداتي بـوده كـه بـه پيـدايش

بينـي افـرادي انجاميده؛ به سخني ديگر، صرفاً تابع مصلحت انديشه يا كردارهايي ناپسند مي

  فرصت طلب بوده است.

مسعود غزنوي نيز مانند نياكان خود حمله به هند را در سرلوحه كارهايش "

اي هند خبري نبود و در نتيجه بـار هاي افسانه داد اما ديگر از آن ثروت رقرا

ها بر دوش مردمي نهاده شد كه مجبور بودند ماليات بپردازنـد سنگين هزينه

اين خود باعث نارضايتي مردم بويژه مردم خراسان شد و در نتيجه توجـه و

در خراسـان غافـل سـلجوقيان  اندازه مسعود به هند وي از تحركات بيش از

ماند. پس از مرگ مسعود فرمانروايي غزنويان به قسـمتي از غـرب هنـد بـه

 غوريـان  محدود گشت. و در نهايت در قرن ششـم هجـري الهور مركزيت

   "آخرين بقاياي غزنويان را نيز از بين بردند

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/  غزنويان(
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ايد شاعران ايراني، مانند فرخي، عنصري، منوچهري و ....، سلطان محمود را يكـيچرا ب

از پادشاهان ايراني بدانند و براي او مديحه سرايي كنند؟! حال آنكه محمود غزنـوي اشـغال

هاي هنـري توانست از توانايي گري بود همانند اسكندر و چنگيز مغول! فرخي سيستاني مي

ي، بلكه مدبرانه براي بيداري اذهـان خواننـدگان خـود در جهـتخود نه براي مديحه سراي

  بازسازي افتخارات گذشته و گام برداشتن به سوي زندگي بهتر استفاده كند.

خواندند (به  ها شاهنشاه كبير خود مي جالب توجه اين كه همين سلطان محمود را افغان

  متن داخل تصوير او توجه كنيد).

  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmud_of_Ghazni، 18- 7تصوير 

خيام نيشابوري، يكي از آخرين انديشمندان واقعي از ميان نياكان مسـلمان مـا بـود كـه

آنچـه را ي طور موثري به دانش بشري افزود. دراينجا جاي آن نيست حتا فهرستي از همه به

هايي  عالم هستي يافت و براي آيندگان مكتوب نمود بيĤوريم. فقط اينكه او جنبه ي و دربارها

ها را بسيار به پيش برد؛ آنقدر كه رياضـي دانهـاي اروپـايي، يوناني ي از رياضيات و هندسه

م مفاهيم كشفيات اورا درك كـرده و توانسـتند ازآن پـس بـه آن بيافزاينـد. 17 ي تازه در سده

جملـه او موفـقمطالعا ت و كشفيات او در كيهان يا ستاره شناسي نيز بسيار پيشرفته بودند. از

سده بعد از او بـه 5شد، تقويم و طول سال شمسي را با دقتي محاسبه كند كه اروپائيان حتا تا 
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روز، با اختالف تنها يك روز در هر  24219858156/365آن مهم نرسيدند (از قرار سال او = 

بسـيار قبـل - از قرار خيام نيز موفق شده بود با آزمايشي عملي  محاسبه شده بود).سال  2820

به سادگي نشان دهد كـه ايـن كـره زمـين اسـت كـه - از تئوري كوپرنيك و مشاهدات گاليله

خود و هر سال يكبار به دور خورشيد مي يكبار پيرامون محور چرخد. جالب اينكـه در روزانه

ها در جاي خود ثابت هستند و حركـت ظـاهري رسانده بود كه ستارهاين نمايش، او به اثبات 

آينـده يها و بـراي پيشـگويي رخـدادها آنها (به چشم ما) هيچ اثري بر روي سرنوشت انسان

  )http://www.khayyam.info/english/default.htm#Heliocentric(. ندارند

شناس نيـز، انديشـمندي و ستاره دان ياضيبراي مبحث اين نوشتار مهم اين است كه خيام ر

هاي متضاد. زيرا كه او از جمله، بـا وجـود درك مفهـوم سـكون بود با احساسات و انديشه

داده اسـت يبيني براي حكـام زمـان ادامـه مـ باز هم به طالع -اگرچه گويا با اكراه -ها ستاره

)http://kirjasto.sci.fi/khayyam.htm.(  

ها يا رباعيات بسيار دلپذيري باقي مانده كه گـاه دانيم از خيام سروده چنانچه همگان مي

و گـاه خواننـدگان را بـه خوشباشـي و كند يپوچي و ناپايداري زندگي، يا يأس او را القا م

اي از  انيم اين رباعيات حاصـل چـه دورهد خواند. ما نمي هاي زندگي روز مي لذت از شادي

هايي كه مشغول پژوهش رياضيات و نجوم بوده اين  زندگي او بوده است، آيا در همان سال

را سروده يا هنگام پيري و سالخوردگي بدين باور رسـيد كـه عاقبـت جهـان نيسـتي اشعار

  گويد: است. او خودش چنين مي

ــد بكــودكي باســتاد شــديم   يــك چن

 و كـه مـا را چـه رسـيد    پايان سخن شن
  

 يك چند ز استادي خود شـاد شـديم    

 از خــاك برآمــديم و بربــاد شــديم   
  

دست كم اين سطور از رباعي او بايد در دوران پيري او سروده شده باشد! آيا او با ايـن

زحمات پر بارعلمي خود نريختـه و همـه را بـه بـاد ي كلمات زيبا، آب پاكي بر روي همه

اين نگارنده، او خود با اين گونه كلمات، در اين مرحله از زندگيش،  نسپرده است؟ به گمان

هاي علمي خود، ديگر ارجـي قائـل نبـوده اسـت. براي نتيجه هيچ كدام از زحمات و يافته

هـاي ارزشـمند او در ها در پس اين سروده شدند كه او گمان برد، يافته شايد هم اين رباعي
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چـه بسـا همـين احسـاس سرشكسـتگي، باعـث محيط زندگي خود او خريداري ندارنـد! 

ها از بيهودگي مفهوم گذشته و آينده زندگي انسان شدند!؟ نيز شايد همين  سردادن اين فغان

هايي هميشه رعيت و لذا آماده با ذهنيت نااميدي كـه تـا هاي او نزد توده به محبوبيت رباعي

هـاي رويكـرد زوده و واپسين رمقاف امروزازمفهوم علم او نا آگاه مانده يا هستند، هميشه مي

  *.گرفته است ورزي را از آنها مي به انديشه

به گمان شرق و غرب، خيام انديشمند و پژوهشگري بزرگ بـود. امـا بايـد پرسـيد كـه

براي زندگي اين جهاني ما شرقيان كه در پي درگذشت او همچنان ادامه داشته است، به جز 

اي باقي گذاشت؟ او  يشمندان كهن ما، از خود چه تحفههنر زيباي كالمي او، مانند ديگر اند

براي دادن اميد و ارزش نهادن به تالش براي زندگي اين جهاني، چه نوع سر مشـقي شـد؟

ها، اميد ما نسبت به مفهوم زندگي اين جهاني هنـوز آيا امروز پس از گذشت اين همه نسل

ويـژه نسل كنوني با يكديگر، بـه  سلوك ي وهياي كجدار و مريز نمانده است؟ ش هم به گونه

پنداريم، با دوران گذشته تفاوتي كرده است؟!  برابرآناني كه حاكمان يا سروران خود مي  در

گريزي، ظاهرسازي، قهرمانپروري، خود  حقيقت"آيا بيگانگي ما نسبت به تجربيات گذشته، 

خودمـاني، نشـرشناسـي نقـل از حسـن نراقـي، جامعـه( "...محوري، رياكاري، قانون گريزي

اند؟ اگر هم در مـواردي تغييراتـي هاي ما پايان يافته گويي ها يا تملق )، ستايش1380اختران، 

  اند! ايم يا آنان آنرا به ما تحميل كرده ها آموخته در ما پديد آمده، يا از غربي

اي را  بهر حال، پس از سپري شدن آن دوران طاليـي، كسـي از ميـان مـا حقيقـت تـازه

هايي براي يك زندگي بهتر بيانجامد. خيـام هاي كهن يا نوآوري تا به بهسازي شيوه درنيافت

هاي بشري افزود، اما  نيشابوري، آخرين انديشمند واقعي ما بود كه دانشي ارزشمند بر دانش

شناس ما نيز انديشـمندي بـود بـا احساسـات و دان و ستاره رسد كه خيام رياضي به نظر مي

ورزي را از مـا هـاي انديشـه رباعيات او، هرچند معدود، واپسـين رمـقهاي متضاد؛  انديشه

. ديگر انديشمندان ما شاعراني بودند مانند مولوي، سـعدي، حـافظ، و ... كـه بنظـر5گرفت

                                                 
هاي خيـام،   اي به رباعيات خيام نگاه كنيم. از ديدگاه اين دانش آموخته ادبيات فارسي، رباعي البته بستگي دارد از چه جنبه.  5

  بيني خاص خيام است فلسفه زندگي با جهان
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. آيـاگفتنـد  يكم حفظ زندگي خود سخن م نگارنده با چشم داشتي نيز براي بهبود، يا دست

ويژه نسبت به آنـاني كـه وك ما با يكديگر، بهامروز پس از گذشت اين همه سال، شيوه سل

  مي پنداريم، چه با دوران گذشته چه تفاوتي كرده است؟ حاكمان يا سروران خود

هاي كهن و هنـوز رايـج را گـردآوري المثل تازگي يكي از نويسندگان ما اشعار و ضرب به  

ده سرانجام نتيجه ها و چگونگي رفتارهاي جمعي ماست. نويسن كرده كه نموداري از انديشه

گليم خويش ز كوج است. مشغول بيرون كشيدن " بدين معنا كه هركسگيرد كه اجتماع  مي

  و مصداق اين ضرب المثل شده: 

  !"سر سگ توش بجوشه    ديگي كه براي من نجوشه"

  )152، ص 1387، نشر چاپار، "هاي فرهنگي ارتباط در ايران ريشه"مهدي محسنيان راد، 

ها و گاه آداب و رسـوم ي اجزاي اين مجموعه ناهمگون، با گويش جالب است كه همه

 -اگرچه با مسـامحه -اغلب  ديگر اند در كنار يك خوبي ياد گرفته مختلف، در طول زمان به

زندگي كنند؛ البته تنها تا زماني كه فرصتي براي تسلط بر ديگري دسـت دهـد! محمـدعلي

  دهد: اجتماعي ما چنين شرح ميكاتوزيان اين وضعيت تاريخي را براي طبقات 

ي طبقاتي و اجتماعي، ممكـن بـود وزيـر و ...در ايران هركس با هر سابقه"

صدر اعظم (و حتا شاه) شود و هر وزيري و صدر اعظم (و حتا شـاهي) نـه

تنها مقام، مال و جانش بكلي نابود گردد، دودمـانش بـراي هميشـه برافتـد.

ي رايج در تاريخ ايران نيـز ناشـيپدركشي، پسركشي، برادركشي و وزيركش

اي جـز از اين واقعييات بود؛ زيرا براي در دست گرفتن قدرت، ماَالً ضـابطه 

محمد علي همايون كاتوزيـان، تضـاد دولـت و( ."خود قدرت وجود نداشت

  ).75، ص 1380ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، نشر ني، 

 ي وهيحاكمه نبود، مردم عـادي نيـز بـه شـ محدود به طبقه پدركشي، برادركشي و... اين

                                                                                                                   
صيه به اغتنام فرصت، به معناي مثبت آن، و نيز يك اعتراض بزرگ و جاودانه است، نـه تنهـا بـهو پيام بنيادين آن شعرها، تو

انديشيدن نيست، كه ما را بـه انديشـيدن هرچـه     ي هاي خيام، نه تنها بازدارنده رباعي  زندگي كه به آفريننده زندگي! بنابراين،

انـد، چـه مـا بـا      فيلسوف دانسته يكفيلسوف  حال، جهانيان خيام رادارد. در هر تر در مورد زندگي و آفرينش وا مي بيشتر و ژرف

  ففلسفه او موافق باشيم چه مخالف. م. ال
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 ،ها كه تا روزگار ما نيـز ادامـه داشـت افتادند. يكي از اين آفت جان يكديگر مي خودشان به

  اي حيدري/نعمتي بود. هاي محله جنگ

ايران حضور داشـته و هاي اخير در اكثر شهرهاي كه از زمان صفويه تا دهه"

نعمتـي بـه -هـاي حيـدري ح جنـگ اند. در اصـطال  اغلب با هم درگير بوده

نـدارد شود كه منشاء منطقي درستي هايي در جوامع مدني اطالق مي درگيري

   "و سرچشمه گرفته از تعصبات عوام است

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/نعمتي _حيدري(

هم، در زندگي مردم كشورهاي منطقه، اين نابساماني و عدم پايبنـدي بـه قواعـد برروي

هـا، طلبي ا نادرست، هيچ گاه محدود به سردمداران قدرت نبوده است. اين فرصتدرست ي

در هر سطحي از اجتماع، در ميان كشاورزان و روستاييان، درميان شهر نشينان، در كوچـه و

و در تمامي ادوارتاريخ (حتا اگر گاه ماننـد آتشفشـاني خـاموش و غيـر فعـال بـوده)، بازار

حـاكم محـل يـا مـاموران او، ي اهده كوچكترين تزلزلي در ارادهوجود داشته و هربار با مش

داده است. مقايسه ثبات و سـامان دوران اقتـدار هاي خود را نشان مي كرده و زيان فوران مي

دهـد كـه در نبـودن خوبي نشان مي شاه عباس اول و هرج مرج دربار شاه سلطان حسين، به

توانست خود را به رأس  شان (محمود افغان) مينام و ن اي راسخ، چه آسان يك فرد بي اراده

امپراتوري بزرگ و پر افتخار ايـران برسـاند و اينكـه درآن دوران بحـران و نيـاز، از ديگـر

ها در  شهرها و مناطق ايران وسيع، كسي به ياري مردم درمانده، به هر حال هموطناني كه ماه

شـهر ويـن توسـط سـربازان ي صـره محاصره و گرسنه مانده بودند نشتابد. (درمقايسه، محا

عثماني، تنها بادخالت سربازان لهستاني كه از راه دور به كمك آنان شتافتند شكسته شد). به 

هـم بيگانگـان كه خوشبختانه، هم توسط ايرانيان و -رسد كه رويدادهاي اين دوران نظر مي

ي  ي در همـه طلبـ  اي ديگر، از كوتاه فكري، خودسـري و فرصـت نشانه -خوبي ثبت شده به

  سطوح جامعه مشرق زمين است.

هاي جامعه ما، سوداگرانِ همواره مسلح و مصممِ مغرب زمـين، گونه ويژگي در برابر اين

 ي افتـه يكه با تعريف كاتوزيـان، پـرورش شدند، كه در آن زمان كم كم به كشور ما وارد مي
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  جوامعي از نوعي ديگر بودند:

اي  اند هرچند كه اين حقـوق دامنـه داشته اروپا همواره قانون يها ...دولت" 

قانوني نا عادالنه بوده است. حتـا -نو يارهايبر اساس مع -محدود داشته يا

ــاه حاكميــت حكومــت ــا ِدســپوتيك (=  در دوره نســبتاً كوت هــاي مطلقــه ي

خدايگاني)، حقوق دولت نا محدود نبود...براي نمونه، لـوئي چهـاردهم كـه

توانست به ميل خـود بـدون قه فرانسه بود نميقدرتمندترين فرمانرواي مطل

هاي موجود، جان يا مال يكي از اشـراف، توسل به چارچوب قانوني و رويه

مقامات دولتي، قضـات، بازرگانـان يـا تجـار را بگيرد...حتـا در چنـد قـرن

حكمروايي فرمانروايان مطلقه، دولت نه حق مالكيـت زمـين را در انحصـار

دارايي خصوصي افراد اعـم از زمـين يـا سـرمايه توانست يخود داشت نه م

  ).113و  112كاتوزيان، صص ( "آنان را مصادره يا چپاول كند.

، داشـت  ياگر در آن سرزمين چنين احترامي براي انواع قوانين عقالني بشـر وجـود نمـ

امروز چگونه بقا و استقالل حقوقي كشورهايي كوچك (خان نشين)، مانند ليشـتن اشـتاين

نفر)، موناكو (جمعيـت 500000هزار)، لوكسمبورگ (جمعيت كنوني،  36نوني (جمعيت ك

هـا آشـفتگي در نفر)، با وجـود قـرن 7000نفر) يا آندورا (جمعيت كنوني،  23000كنوني، 

آزاد، حدود هزار سال تاريخ  ييا شهرها "كشورها"؟ برخي از اين بود ياروپا قابل توجيه م

ـ انـد. گذشـته ازا و ديرپا داشـته  مدون و استقاللي، دست كم دروني خـان نشـينها، گونـه  ني

شهرهايي كامالً مردمي، مانند اوگسبورك، لُويبِك، دانتسيگ، برِمن و .... هامبورگ نيـز بـوده

و هستند، كه دست كم در اداره امور داخلي خود، اسـتقالل كامـل مردمـي (بـورژوازي) را

  داشته و هنوز هم دارند.

 1410هـامبورگ بتـاريخ از قانون مصوب درمجلس سـناي شـهرزير  ي شايد دو نمونه

  آنزمان باشند: ينشاني كافي براي استقالل و قانون مداري در شهرها

 بدون دادرسي در توان يهيچ شهروندي را، چه فقير و چه غني، نم -1ماده "

  بازداشت نمود. ،مجلس سنا و يا حكم دادگاه
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را، بدون مشورت با شهروندان، جنگي  تواند يمجلس سناي شهر نم -2ماده 

  (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Hamburg). "آغاز نمايد

ي آن كشورهاي كوچـك بـوده هاي مقتدري در همسايگي همه ها، حكومت در طي قرن

ها را اشغال كند، ثروت اندوخته آنان را تصاحب و مـردم نسـبتاً توانسته آن كه به آساني مي

رخ داده  از دم تيغ بگذراند؛ اتفاقي كه در تاريخ پانصد سال اخيـر آنهـا كمتـر اندك آنجا را

كاتوزيان در مورد مغرب زمين، بايد افزود كه پس از آغاز دوران بيداري،  ي نوشته است. بر

چنـين نبـود، قانون گرايـي در ميـان مـردم عـادي اروپـا نيـز رواج بيشـتري يافـت و اگـر

پيـدايش صـنايع پيچيـده كنـوني اسـت، ي كـه الزمـه هاي گروهي و خود جوشي همكاري

  .آمد يهرگزپديد نم

در ميان ما اما، دست كم تا همين اواخر، امور حتا يـك روسـتاي كوچـك نيـز توسـط

. هنوز هم شوراي اسالمي يك روسـتا، اكنـونشد يمأموران از مركزي دور دست هدايت م

مقـامي بـاالتر، در خـارج از مردم همانجا، مجاز نيست بـدون كسـب مجـوز از ي دهيبرگز

روستا، اندك مالياتي بر ساكنان روستا وضع كند تا بلكه مردم بدون دخالت مقامي باالتر. به 

  اندكي استقالل مالي/اجرايي براي گردش امور خود برسند.

قـدرت ي هاي جوامع شرقي از سويي و دامنه آيا همين عدم استقالل مأموران يا سازمان

مـا و يهـا  يجوامع غربي از سوي ديگر، علتي كافي براي عقـب مانـدگ گيري افراد تصميم

ديگـري از فرهنـگ خودمختـاري افـراد ي سريع اروپاييان نبوده است؟ نشـانه  يها يروزيپ

اينكه آن امريكا، آسيا يـا آفريقـا، هـيچ يها براي غلبه يافتن بر ما و ديگر كشورها درغرب،

ن يا حتـا شـاهزادگان در جنگهـاي آنـان بعنـوانگاه نيازي به شركت مستقيم يكي از شاها

كشورهاي آسيايي توسط اروپاييان نيـز، "فتح"اند. در تاريخ  سردار و پهلواني پيشتاز نداشته

 بجز نام چند نفر از كاشفان اوليه، نامي معروف، به ثبت نرسيده است. مثالً در مـورد كشـور

گار هـيچ فـاتحي نامـدار وجـود نداشـتهانگلستان، در روند تسلط بر مردم شبه قاره هند، ان

است. تمامي مالكان شركت تجاري هند شرقي، فعاالن و فاتحان اصـلي هندوسـتان، بـراي

ــده ــام مان ــا عمــوم گمن ــادار از راه دور، ب ــارگزاراني هوشــمند و وف ــد. كارهــا توســط ك ان
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يوه بـود. با همين ششدند يهاي امكانات ارتباطي آن زمان، به سرانجام رسانده م محدوديت

كه از شبه قاره هندوستان سودهاي كالن بردنـد؛ سـودهايي بـه مراتـب بـيش از مجموعـه

خردانه با حمله خـود از مـردم هندوسـتان جواهرات دربار محمد شاه گوركاني كه نادر، بي

  ربود و با خود به ايران آورد.

ركتي مسـتقيمهاي اخير، ش شاهان اروپايي، حتا در جنگهاي داخلي متعدد خود در طي سده

يـك از ناحيه واترلو، هيچ و مؤثر نداشتند. براي نمونه، در شكست نهايي ناپلئون و ارتش او در

ي اروپا در جبهه رزم حضور نداشتند. موفقيت در اين جنـگ روساي حكومتهاي متحد هفتگانه

فون بلوشر پروسي (آلم - به نام دو نفر فرمانده اصلي در  - اني)دوك ولينگتون انگليسي و ژنرال

اروپا به ثبت رسيده و معروف مانده است. موردي ديگر اينكه، امپراتور انگليس تـا پايـان تاريخ

گذشـته، پـايش بـه آن، بـه ي هندوستان، تنها يك بار، در آغـاز سـده دوران تسلط كشورش بر

 اروپايي براي استقرار ياصطالح، گوهر تاج آن امپراطوري رسيد. همين روش را ديگر كشورها

هـا رفتـه بودنـد تـا در جايگـاه ي آنبردند. مأموران همه هاي خود به كار مي يافتن در مستعمره

و فعال شوند (رك.، خادماني، هرچند خودسر اما به نفع كشورشان در آن مكان بـازي ها مستقر

، ويلهم واسموس ملقب به "عربستان"پيترهاپكرك، نشر نيلوفر، يا مورد معروف الرنسِ ، بزرگ

يــا حتــي حكمرانــي  )http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wassmuss "پرشــيا"نــس الر

مخوف از دوردست لئوپولد دوم پادشاه بلژيك بر كلني شخصـي خـود در منطقـه كنگـوي

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/King_Leopold%27s_Ghostافريقا (

نادرشاه ما، گذشـته از چشمداشـتفرستادگان شاهان اروپايي به ميان ما، برخالف مثالً 

هاي نهفته نيز بودند. نـادر شـاه، ماننـد يـك راهـزن و هاي آشكار، در پي انبوه گنج به گنج

خود، مغـول ي معمولي عمل كرد. او در پايان عمليات غارتگرانه خون آشام و يكار تيجنا

را از دم تيـغوار روزي به سربازان خود فرمان داد، تـا بيشـمار مـردم بيگنـاه شـهر دهلـي

توجه به مقام  ، مردي زيرك نبود كه يك تنه و بي"عربستان"بگذرانند. نادر برعكس الرنسِ 

دست آوردن قلب اميران عرب منطقـه، بـه اهـداف  يا سود شخصي خود، از راه طوالني به

در پي دستيابي به غنايم آشكار بود!   درازمدت سرورِ خود برسد، بلكه تنها
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ادر شاه و ديگر شاهان سرزمين ما، اغلـب خـود در رأس سـپاه بـرايشايد دليل اينكه ن

رفتند، عدم اطمينان آنها از كفايت نظامي سرداران و سپاهيان نبوده، بلكـه غنيمت ستاني مي

هايي از ايـن نسبت به صداقت و وفاداري آنها در باز پس آوردن غنايم ترديد داشتند. نمونه

. يكـي ازمينـ يب يارميهاي فتوحات نخستين اسالم بسـ  ستانعدم اطمينان و پيامد آن را در دا

موارد، سرنوشت شوم سرداران موفق فاتح شمال آفريقا و اندلس، موسي بن نصير و طـارق

به نزد خليفه، وليد بن عبدالملك در دمشق بود  "حضرت سليمان"انتقال ميز  ي وهيبن زياد و ش

)http://rustaq.javanblog.com/131114-post.htmlديگري سرنوشت مشابه محمد بـن قاسـم .(

فاتح ايالت سند هندوستان بود كه با انتقال دو كنيزك هندي براي خليفه سليمان بن عبـدالملك،

). ثبت http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin _Qasimمورد سوءظن او قرار گرفت. (

  ناجوانمردانه به پايان رسيد. يا گونه شده كه زندگي اين خادمان اوليه به اسالم، به

ازاين گونه اختالفات بنيادين، ميان راه و رسم مهاجمان غربـي بـا مهاجمـان مـا بسـيار

ي باورمنـدي حل تكامل خُلق و خوي آنها، تا رسيدن به مرحلهچگونگي مرا ي است. درباره

اما باز هـم، در فصل پيش مفصل گفته شد. شانبه قانون و درعين حال حفظ اتكاي به نفس

  پردازيم: هاي ملت خويش مي ديگر از نابخردي ي براي مقايسه به چند نمونه

فردوسي،  در اين شاهكاركشد.  در شاهنامه، رستم به هر علتي فرزند خود سهراب را مي

موارد خويشاوندكشي نادر نيست؛ براي مثال، در داسـتان فريـدون، دو فرزنـد مهتـر، ايـرج

كشد. سپس منوچهر، نوه (نبيره) فريـدون، از هـر دوي آنهـا رحمانه مي برادر كوچكتر را بي

دي با رستم گيرد. يا گشتاسب، پدر اسفنديار او را ناجوانمردانه، راهي نبر انتقامي خونين مي

داند هر كدام كشته شوند به سود اوست)، سپس بهمن، فرزند اسفنديار، بـه كند (زيرا مي مي

  .كشد يخونخواهي پدر، فرامرز، فرزند رستم و برادر خوانده خود را بردار م ي بهانه

خوريم. براي نمونـه: در هاي بظاهر مشابهي بر مي هاي اروپايي نيز به داستان در اسطوره

) كـه مغلـوب اغـواي همسـريConlaochبا پسر () Cuchulainnنبرد پدر ( ي د، افسانهايرلن

. اما در آن داستان، هنگـامي كـهانجامد يانتقامجو (مادر) قرار گرفته، به كشته شدن فرزند م

. يـا درسـپارد  يكه پسر خود را كشته، ديوانه شده، خود را به امواج دريـا مـ ابدي يپدر درم
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متعلق به اقـوام آلمـاني، نيـز از )Hildebrandsliedبه نام سرود هيلدبرَند ( ديگري، ي افسانه

بسيار شبيه داستان رستم و سهراب شاهنامه  -رود ينبرد پدر و پسري، هردو پهلوان سخن م

مانـد و خبر بودند. اما در سرود هيلدبرند اين افسـانه ناتمـام مـي ها از يكديگر بي كه سال -

راوي، از بيان هر دوگونـه پايـان شود؛ انگار كه كدام يك برنده نبرد ميبرد  خواننده پي نمي

معـروف ژاپنـي، ي تر خواهيم ديد كه در يك اسطوره احتمالي داستان شرمگين است. پايين

كه تازه به تخـت پادشـاهي جلـوس كـرده يتر برادر مهتر، بهترين مشاور براي برادر جوان

 شود، نه قاتل يا كور كننده او! مي

اي كه برخي پژوهشگران (سعيدي سيرجاني) از اينكه رسم شاهنامه خواني در  رجامعهد

گفـت تـوان  ي، آيا نمخورند يها) فراموش شده افسوس م خانه مردم (در قهوه يها ميان توده

هـاي ملـي و تـرين افسـانه كه روزگـاري محبـوب -اساطيري شاهنامه يها كه همين داستان

شايد سرمشقي ناخودآگاه براي كشتارها يا توجيهي  -كان ما بودهنيا يها شهيي اند بازگوينده

گونه اعمال  ها، از زشتي اين اند؟! در اين داستان هاي رقيبان بوده براي موارد مكرر كور كردن

شـود، انگـار شود، يا دست كم زشتي كار، با وضوح و صراحت بيـان نمـي سخني برده نمي

ت خواننده واگذار شده است. در نتيجه، اكنون در همه چيز عادي يا قضاوت به رحم و مرو

گـزار، چـون كشي چون حاجب الدوله، در كنـار نـام شـهيدي خـدمت ميان مردم ما نام آدم

 -هرچند مرتكب قتل -اي مانند ميرزا رضا كرماني دهنده اميركبير، ماندگار شده؛ يا نام نجات

ي چون ناصـرالدين شـاه را تـاكه مردم، شاه قصي القلب و خود رأي فراموش شده، حال آن

  ناميدند! مدتها شهيد مي

آن است كه رفتارهاي مقطعي يك شاه يـا يـك از تر ما پيچيده ي واقعييت كنوني جامعه

كه بارها در اين نوشتار گفتـه پهلوان را زير ذره بين قرار داده، بستاييم يا محكوم كنيم. چنان

دقيـق اسـت. در بررسـي يها يراي بررسشده است، مشكل اصلي ما، نداشتن منابع موثق ب

دسـت از جسـتجو بـرداريم يـا بـه دروغ و يزود هريك از رخدادهاي تاريخي، يا بايد بـه 

  راست منابع معدود و بسيار ناقص و پراكنده (ايراني يا خارجي) روي آوريم.

متاسفانه تنها مشكل ما كمبود تاريخ نگاري رويدادهاي ايران باسـتان نيسـت. در دوران
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! و "بيمار شدن" ي وهيرسيم. مثالً، جالب است اگر دليل و ش ديدتر نيز به همين نتيجه ميج

به قلـم محمـد تقـي لسـان الملـك، بار كيقتل او) را،  ي وهي! اميركبير (يا ش"مردن"ناگهان 

) و بار 1153، ص 1377ناسخ التواريخ، تاريخ قاجاريه، نشر اساطير تاريخ نگار عصر ناصري (

خـان ملـك ساسـاني،السـلطان (  ملقـب بـه محتشـم -ي خان ملك ساساني نوشتهديگر، در 

در كنـار -)، معلم احمد شاه قاجـار 13-6صـص 1338سياستگران دوره قاجار، نشر هدايت، 

  هم خوانده و با هم مقايسه كنيم.

همچنين، براي بررسي يا راسـت و دروغ بـودن برخـي از شـايعات غيـر قابـل تصـور،

هـاي مجـازات آدمخـواري (توسـط رخي تفريحات شنيعِ درباري يـا روش رواجِ ب ي درباره

ها، هيچ منبـع مـوثقي ، هميشه حاضر در دربار برخي از آن خدايگان"چيگين"گروهي بنام 

تــر، اگــر بخـواهيم نــام معمــار ي سياســي بــه كنـار، خيلــي سـاده نـداريم. مســائل پيچيـده

، تنهـا بـاورميشـنو  يبدانيم، آنچه م هاي معروف و با شكوه پايتخت شاه عباس را ساختمان

آن بناها را شخص شيخ بهايي ساخته است! اما در منـابع ي مردم اصفهان مبني براينكه همه

يـابيم! بـراي نمونـه، در منبـع هاي اين شـيخ سـخني نمـي گونه توانايي قابل اطمينان، از اين

خدمات علمي و عمرانـي ي ) در بارهhttp://fa.wikipedia.org/wikiبهايي/_پديا (شيخ ويكي

  او تنها جمله زير آمده است:

بهـايي در رونـق بخشـيدن بـه شـهر اصـفهان، ترين دستاوردهاي شيخ مهم"

بهايي، طراحي و فكر ايجاد شهر نجـف آبـاد ساخت مسجد امام، حمام شيخ

]، قنـات زريـن كمـر ونيازمنـد منبـع[نيازمند منبع]، تقسيم آب زاينده رود [

  "]نيازمند منبع[ ."تعيين سمت قبله مسجد امام اصفهان است

يافتن منبعي موثق درمانده است! ا ي بينيم كه تنظيم كننده مي دعا پس از اين سايت نيز از

  ادعا!

گمان، شيخ بهايي، مير داماد، محمد تقي و محمد باقر مجلسي، در شكل دادن مذهب  بي

  تشيع نقشي بسزا داشتند. ازعالمه مجلسي نقل قول زير نيز در اختيار است:

عالمه مجلسي، قهرمان عرصه سياست است. عالمه بعد از فوت مرحوم محمد "
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ب 1090سبزواري در سال  باقر االسالمي دست يافت. و در  ه منصب شيخهجري

هاي گوناگون سياسي و اجتمـاعي بـه اين منصب، خدمات بسياري را در مقوله

كار عالمه مجلسي در صحنه نمود، بزرگ ايران و تشيع ي سياست كـه بـه ترين

مبارزه با صوفيان بود... پس نفع تشيع و مكتب از مرگ شاه سليمان  آن ختم شد،

مريم "كه مورد عالقه  ميرزا (سلطان حسين) را سرايان، حسين درباريان و خواجه

در دربار بـه حـدي عمه شاه بود، بر تخت نشاندند. نفوذ عالمه مجلسي "بيگم

كمـر شـاه را اجازه نداد صوفيان رسم بستن شمشير به "سلطان حسين"بود كه 

ــار را انجــام دهــد ــن ك ــا اي ــه مجلســي خواســت ت ــد و از عالم  "انجــام دهن

)http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=484550(  

عالمه مجلسي را، به ظاهر بدون  يبا اينحال، اين پادشاه به هرعلتي، برخي از رهنمودها

  است:گرفت، چنانكه مشهور  توبيخ (تكفير) شدن، ناديده مي

جالب توجه اينكه شاه سلطان حسين ابتدا بـه رهنمـود عالمـه محمـدباقر"

مجلسي، نوشيدن شراب را ممنوع اعـالم كـرده و مبـارزه شـديدي را عليـه

اي  آغاز نموده بود اما درباريان و اطرافيان وي بـا توطئـه استفاده از مسكرات

توانسـت نمـي اي بدون شراب  به شراب نمودند كه لحظه شاه را چنان معتاد

حرمسرا اسير گشت كه دسـتور داده بـود هـر جـا آن زندگي كند و چنان در

رويي پيدا شود او را به عنف بگيرند و بـه حرامسـراي او دختر يا زن خوب

  ).http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1791030( ."بفرستند

التـواريخ، اگـر بشـود بـه صـحت همين شاه با ايمـان، (طبـق كتـاب رسـتم

زن رسمي داشته و گاه در يـك 1000هاي آن اعتماد كرد)، او بيش از  نوشته

  كرد. مي "يك صد دختر و زن مجامعت"شبانه روز، با 

اصوالً نقش عالمه مجلسي در شكل گرفتن ساير امور آن دربار كه بـه سـقوط اصـفهان

  د، چه بوده است؟ هرچه بوده؛ از او چنين آمده است:منجر ش

استدالل برخاست و حتي نوشـت بر ضد آشنايي با دانش" هاي مبتني بر خرد و



  

غريبان تا... /    407بخش هفتم: از نخستين برخوردهاي ما با

   

 

هـاي مربـوط بـه قضـا و قـدر نبايد پيرامون علم و صفات خداوند و شـبهه  كه

مـال شود و مجلسـي،  در همين دوران است كه مأل صدرا تكفير مي ]5[ انديشيد

ــتاني  ــادق اردس ــي  ص ــرون م ــفهان بي ــد را از اص ــدباقر( "كن ــي _محم مجلس

/http://fa.wikipedia.org.(  

ا وجود برخورداري از نفـوذ بسـياريخوانيم كه اين گونه علما، ب متأسفانه هيچ جا نمي

جدا از ابراز نظرات فقهي و شرعي و پند و اندرزهايي گاه ماننـد -كه نزد شهرياران داشتند

اين شـهرياران از اصـول يها يچيانواع سرپ ي هنگام مشاهده -هاي مسلمان باال، براي توده

كـه بـراي حفـظ و گناهان كوچك و بـزرگ ديگـري ها يكار اخالقي دين اسالم، يا خالف

داشـتند، چـه اقتدار خود، در مورد بستگان (پدران، فرزندان، برادران) يا افراد ملت روا مـي 

! آيا دستور به عنف گرفتن دختر يا زنان خوب روي توسط اين شـاه، كـهاند داده يحكمي م

دختـر 187اند، يا آيا به زندان ابدي گرفتار كـردن اطرافيان از آن باخبر بوده ي به ظاهر همه

عنوان همسران رسمي يا غير رسمي، درون حرمسرا، توسـط فتحعلـي جوان اغلب ناآگاه، به

دستورات فقه مبين اسالم، گنـاهي نبـود و ي هيتن توسط ناصرالدين شاه)، بر پا 84شاه، (يا 

كـه سـاليان سـال، ميا دهيرسماً بدانها اعتراضي شده است؟! آيا هيچ از خود پرس گاه چيآيا ه

اين گونه اعمال در سطوح باالي اجتماع، چه اثري روي اخالق سطوح مختلف امـترواج 

مسلمان ما داشته است؟ با وجود آگاهي از جلسات لهو و لعب در دربارهـاي شـاهان، ايـن

فقيهان عالي قدر، احكام خود را چگونه بـا شـريعت اسـالم مطابقـت داده و چگونـه فتـوا

، يـا دسـتكردند يني چنين آشكار، خطاكاران را تكفير م؟ آيا پس از ديدن گناهااند داده يم

ها چگونـه از بردند؟ آن پناه مي يا خود، به گوشه يها يكم، مانند مالصدرا، رودررو با ناتوان

ـ  يآوردند؟ يا آوردند و مـا نمـ اين همه جور، فرياد بر نمي هـاي چنـين . اكنـون نشـانهميدان

ي تكفيـر، تنهـا در واكـنش بـه يـا سـالح برّنـدهيافت؟ آ توان يفريادهاي اعتراض را كجا م

هاي ابن سينا و زكرياي رازي يـا هنگـام خاكسـپاري جنـازه فردوسـي در قبرسـتان انديشه

  ؟آمد يكار م مسلمانان، به

هر چند نـاقص -مستند يدادهاياز اين گريز به اخالق، بازگرديم به برخي از سلسله رو
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شاه عباس در دو جلد كتاب مفصل خود (ر.ك.  آندوران: اسكندر بيك، تاريخ نويس رسمي

دو  صفحه ايـن  1100اي از رخدادهاي آن دوره را گزارش كرده، اما در بيش از  باال) گزيده

ها، مطالبي آمـده اسـت. در آن ي ها و فتوحات، نه همه برخي از جنگ ي كتاب، تنها در باره

يـا از قتـل عـام مـردم آن صفحات، بخصوص از دستور كشتن و كور نمودن فرزندان شـاه 

خبـر بـوده اسـت؟! مـا . آيا اسكندر بيك از چنين رويدادها بيديآ يقفقاز سخني به ميان نم

ن كارفرماي مقتدر، خـود بـه آن تـاريخ نگـارآناگزير بايد به شرح برخي از آنچه كه ظاهراً 

(بـه ظـاهر ها خيتار گونه نينا كارآمدي ا يها فرمان نوشتن داده، قناعت كنيم. يكي از نمونه

يكي از مهمترين رويدادهاي آن دوران، يعني  ي نهيروزگار) در زم نگارآن خيتنها تار ي نوشته

فتوحات شاه عباس است. براي مثال، جنگي كـه در سـال دوم جلـوس شـاه (      997جنگ و

ها) رخ داد و به از دست رفتن نواحي  (منظور عثماني "روميان"ه.ق.) ميان قزلباشان و سپاه 

). 407 -405ي از شمال غربي ايران تا حوالي نهاوند انجاميد (تاريخ عالم آرا، صـصوسيع

مهـم آن شكسـت و يامدهاياي به رويدادهاي دوسال پس از جنگ و پ نويسنده هيچ اشاره

كند. در اين زمينه، متن زير از  آغاز مذاكرات و محتواي پيمان و عهدنامه صلح استانبول نمي

  شود: ل ميدانشنامه وكيپديا، نق

تركان عثماني كه با استفاده از آشفتگي پس از قتل حمزه ميـرزا بـه خـاك"

ايران دست اندازي نمودند، نواحي ارزروم؛ عراق عرب؛ كردستان؛ ارمنستان؛ 

هايي از آذربايجان و حتـي لرسـتان و خوزسـتان را تحـت گرجستان؛ بخش

كردنـد. شـاه سيطره خويش درآوردند و تا حدود نهاوند و همدان پيشـروي 

هاي هند و روسيه  عباس كه از همكاري سرداران قزلباش و مساعدت دولت

ها تن در داد و حاضر  مأيوس شده بود، ناچار به قبول شرايط سنگين عثماني

به انعقاد قرارداد صلح شد. شاه عباس با اين تاكتيك چند سالي براي تجديد 

دسـت آورد. مهلـت بـههـاي از دسـت رفتـه قواي ايران و استرداد سرزمين

انعقاد پيمان صلح سه ماه به طول انجاميد و سرانجام شاه  ي مذاكرات درباره

 999( 1590مــارس  21صــلح اســتانبول در  ي عبــاس بــه امضــاي عهدنامــه
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هجري قمري) ناگزير شد. به موجب اين قرارداد شهر تبريز با قسمت غربي 

گرجسـتان و قرابـاغ وآذربايجان و اياالت ارمنسـتان و شـكي و شـيروان و

ها باقي ماند و مقرر شد از  قسمتي از لرستان با قلعه نهاوند در دست عثماني

المؤمنين عايشه خودداري كنند و  گانه و ام آن پس ايرانيان از لعن خلفاي سه

] سپس 1عنوان گروگان در دربار عثماني باقي بماند. [ شاهزاده حيدر ميرزا به

رصت پيش آمده اوضاع آشفته ايران را سر و سامان شاه عباس با استفاده از ف

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/يكم _عباس _شاه( "داد

آن جنـگ و ي سه سال بعد، از همين اسكندر بيك، دربـاره  يدادهايدر البالي شرح رو

  آن تنها چنين آمده است: يپي آمدها

ن سال حكومت همدان... به شاهزادگي محمد ميرزا باقر تفـويض ...در اي� 

و چون شرط مصالحه روميان اطالق اسراي طرفين بود چند نفر از پاشـايان

سيما مراد پاشا را كه در محاربات تبريز گرفتار شده در قلعه قهقـه محبـوس

شاهرخ بود از اينجانب اطالق فرموده روانه روم گردانيدند از جانب روم نيز 

خان مهردار و مهديقلي خان شاملو و قورخمس خان شاملو و رفقا را مطلق 

العنان ساخته روانه اين صوب نمودند. اما قورخمس خان به جهـت برخـي

اخالصي و يا دولتخـواهي .... مسـتحق انـواع عقوبـت اعمال سابقه كه از بي

آمد شـعله شده بود همان لحظه در برابر ايوان چهل ستون به نظرهمايون در

دست مبارك به جزا رسانيدند. مهـديقلي غضب شاهانه مشتعل گشته اورا به

  ).440(تاريخ عالم آرا، ص.  "خان مورد الطاف و اعطاف گشته...

ه.ق.، متن كوتاه باال، تمامي تمركز نويسنده به اين رخداد مهم  1000درشرح وقايع سال 

يـد، چنانكـه از سرنوشـت شـاهزادهگو است. از علت مشتعل شدن غضب شاهانه هيچ نمي

  .دهد يدست نم اطالعي به -طبق دانشنامه ويكيپديا، اسير مانده -حيدر ميرزا 

اي بـه هاي جنگي، در تاريخ عـالم آرا، هـيچ اشـاره مشابه همين، درباره استفاده از توپ

دانيم كه در پـي شكسـت سـپاه دسترسي ايرانيان به فن توپ ريزي نشده است. مي ي وهيش
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هـاي اه سليمان اول در جنگ چالدران، مسلم شده بود كه ارتش ما نيز بايد جنگ با شيوهش

قديمي تن به تن، كاربرد زور بازو و رشادت فردي را با آتشبارهايي، مانند تـوپ و تفنـگ،

هـاي مهم، تنهـا در سـفرنامه ي جايگزين كند؛ همين طور كه بعدها چنين شد. از اين مسئله

و روبرت شرلي، كه با گروه نسبتاً بزرگـي از يآنتون -ماجراجوي انگليسيهمراهان برادران 

هـا افراد كاردان، به موقع در دربار شاه عباس ظاهر شدند، اطالعاتي پراكنده آمده اسـت. آن 

هـا، سازي را آموزش دهند و بـا نظـارت آن ها دانش توپ اند، آمده بودند تا به ايراني نوشته

هـا مـورد اسـتفاده قـرار تا در جنگهاي بعدي ايران با عثمـاني  گويا صدها توپ ساخته شد

  گيرد. در سايت ويكيپديا در اين زمينه چنين آمده است:

گماشت تـا توپخانـه و اسـلحه اهللا وردي خان را به كمك برادران شرلي...."

  ).همانجا( ".خانه قدرتمند بسازند..

را  -آنتوني -ي اين اروپاييان، بعد از مدتي كوتاه، شاه يكي از اين دو برادر طبق سفرنامه

 -روبـرت شـرلي -كند. بـرادر ديگـر عنوان سفير تمام عيار خود راهي دربارهاي اروپا مي به

ز هـمبـا  -ماند و حتـي  همراه چند اروپايي ديگر در دربار شاه (به ناگزير يا به دلخواه؟) مي

عنوان فرمانده  در چند جنگ شاه با قواي عثماني، با موفقيت به -هاي غربيان تنها طبق نوشته

عنـوان سـفير شود. بعدها اين برادر دومي نيـز، بـه سپاه ايران شركت كرده و حتا زخمي مي

ايـن ماجراهـا، تنهـا از طريـق خـاطره ي همه ي شود. اما در باره شاه، دو بار راهي اروپا مي

دانيم. تـاريخ نگـار رسـمي شـاه آميز) مي ها (شايد هم نادرست يا اغراق هاي خود آن سنوي

كند. در همين مورد، چنـد سـطر خوانـدني زيـر در سـايت ها سكوت مي عباس، درباره آن

  ويكيپديا آمده است:

زادگان انگليسي به نـام ) دو نفر از نجيب1598هجري قمري ( 1007در سال "

شرلي به همراه بيست و پنج نفر انگليسـي ديگـر از راه آنتوني شرلي و رابرت

ونيز و حلب و بغداد به قـزوين وارد شـدند. بـرادران شـرلي كـه در خـدمت

آف اسكس از سرداران مقتدر انگلستان بودند، مأموريت يافتند براي جنگ  ارل

 ها خود را در اختيار دولت ايران قرار دهنـد، ضـمناً بـراي بازرگانـان با عثماني
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انگليسي امتيازاتي به گيرند. هيـأت مزبـور از طـرف دولـت ايـران بـه گرمـي

پذيرفته شد و شاه عباس از وجود آنان براي تجهيز و ايجاد نظم قشـون ايـران

ها روابط ايران و ممالك اروپايي را بـا داشـتن استفاده كرد. همچنين توسط آن

  ).جاهمان( "يك وجه مشترك و آن دشمني با عثماني گسترش داد

كـه در فهرسـت نامهـا در دو جلـد كتـابش از ايـن بـرادران -براي اسكندر بيك منشي

هـا كـه در آن دورانِ بسياري از اتفاقات ديگر، در ارتباط با غربـي  -يابيم معروف، اثري نمي

گويـد. ها سخني نمـي  براي كشورش بسيار حساس بوده، ظاهراً هيچ اهميت نداشته و از آن

اروپا براي جلب اتحاد با غرب بر  ياختن سفيران متعدد شاه به دربارهااز جمله از روانه س

 ي ها و نيز براي گشايش راه تجارت از طريق خليج فارس. همين طـور دربـاره عليه عثماني

 هند شرقي يا شـركت رقيـب آن، گفتگوها و رفت آمدهاي نمايندگان شركت مهم انگليسي

توانيم  يابيم. ظاهراً، بعللي كه آنرا نيز تنها مي يشرق هلند، به هيچ اطالعاتي دست نم تجاري

هـا حدس زنيم، با وجود كمكي كه اين شركت انگليسي به ارتش ايران براي اخراج پرتقالي

ها، رقباي انگليسي را به كنـار رانـده براي چند دهه، در عمل هلندي -از خليج فارس نمود

هاي انگليسي و يـا رود و مذاكرات نمايندهآيا تاريخ نگار معروف درباري واقعاً از و -بودند

هـاي خبر بوده است؟ گويا برخي از ايـن نماينـده دربار پاپ، بي يها ها يا از دخالت هلندي

هايي دايمي براي ترويج دين مسيح را نيـز پاپ، اجازه ملوكانه براي بر پايي ديرها، يا پايگاه

  ايم. اطالع مانده مل فقهاي خود نيز بيكسب كرده بودند. در اينباره نيز از نظر و عكس الع

رغبتـي بـراي نوشـتن رويـدادهايي كـه شـاهد هاي ايراني آن دوره در بي البته، نويسنده

هاي جديدي كه به تحليـل وقـايع دوران يـك صـد سـال اند. در كتاب اند، استثنا نبوده بوده

نابع مـورد اسـتفاده، كـهم كتابشناسي يا پردازند، با نگاهي به فهرست منابع، مانند گذشته مي

بينيم كه درست مانند دوران ايران باستان،  آيد، آشكارا مي گاه در صفحات آخر هر كتاب مي

هنوز هم، بيشتر نويسندگان خارجي عالقمند به مسائل مربوط به ايـران، بـه تحليـل وقـايع

  پردازند. سيد جواد طباطبايي در اين باره چنين نوشته است: داخلي ما مي

هـاي اساسـي را توان گفت كه در اين مورد نيز تنها نوشته به جرأت مي ...."
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هاي غربي هستيم. از نزديـك بـه دو قـرن پـيش، در تـاريخ مديون پژوهش

انديشه نيز بسياري از منابع اساسي را نخست پژوهند گان غربي شناسـايي و

با اسلوب روشهاي علمي چـاپ انتقـادي كردنـد و پژوهشـگران ايرانـي بـا

داي به آنان توانسـتند گامهـايي در شناسـايي و انتشـار انديشـه در ايـراناقت

كـارگيري روشـهاي بردارند. با اينهمه با گذشت نزديك به دو قرن از آغاز به

بسياري از منابع تاريخ انديشه در ايران بـه چـاپ يـا بـه تحقيق علمي هنوز

ي  يـا عمـدهي منـابع چاپ انتقادي نرسيده و بديهي است تا زماني كه همـه 

ها در دسترس پژوهندگان نباشد، تدوين تاريخ عمومي انديشه سياسي در  آن

  ).17تاريخ انديشه سياسي در ايران، ص.( "ايران امكان پذير نخواهد شد ...

نالـد. ميالنـي نيـز در طباطبايي، تنها تحليلگر تاريخ ما نيست كه از اين فقدان چنين مي

آنهـم -عالمـه قزوينـي توسـط ادوارد بـراون انگليسـي چهار مقاله رابطه با نخستين چاپ

بـراي نوشـتار فارسـي وجـود داشـته 1910توسط يكي از دو چاپخانه در دنيا كه در سـال

  است، (نه در ايران، بلكه يكي در مصر و ديگري در شهر ليدن، هلند) چنين آورده است:

.... از سـويي..... زمان نگارش كتاب، دوران نوزايش سقط شده ايران بود.."

يـابيم كـه بينيم كه براون باني چاپ جديـد كتـاب بـود. در مـي ديگر .... مي

نه  -و شايد حتي امروز -هاي مربوط به ايران در آن روزگار  بهترين كتابخانه

در ايران كه در اروپا و امريكاست. به عبـارت ديگـر، تـاكنون بخـش اعظـم

از منظر و به مدد تـالش و ايم اغلب آنچه را كه از خويشتن خويش شناخته

دانيم كه شرط  ايم. در عين حال مي هايي بوده كه از غرب به وام گرفته نظريه

اي است كه هـم برخاسـته از نخست تجدد واقعي، يافتن ذهن و زبان نقادانه

نظري جهـان را يتجربه تاريخي ايران باشد و هم جديدترين دست آوردها

  ).343 ميالني، ص.( "پشتوانه داشته باشد

به منابع خـارجي، نبـودن منـابع اصـيل شايد هم، علت اصلي مراجعه و استناد بسيار ما

عالقگي، به ظاهر ذاتي ما، براي كنكاش بـراي دسـتيابي بـه ايراني نيست. بلكه گذشته ازبي
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دانش واقعي و رويكرد به تحليل علمي، دشواري دسترسي معـدود عالقمنـدان بـه متـون و

اند (مانند  بسياري از منابع هنوز از اصل عربي به فارسي برگردانده نشدهمدارك قديم باشد. 

هــاي خصوصــي يــا در  هــا در خزانــه الشــفاي ابــن ســينا). يــا بســياري ديگــر از آن كتــاب

هايي عمومي با درهاي بسته يا پراكنده در كشورهاي خارجي، همه براي عالقمندان  كتابخانه

ن نكته، مراجعه به منابع اوليه را براي پژوهشـگران واند. همي عادي، خارج از دسترس مانده

تجربيات نگارنده در كتابخانه ملي  ي عالقمندان ايراني دشوار كرده است (ر.ك بعداً، درباره

خودمان). اينستكه ما مردم اين نسل، سالهاست اثرات برخورد تمدن خود با تمدن اروپـايي

ايـم. ولـي غريبه است، با تمام وجود حس كردهرا كه از بسياري جهات هنوز برايمان كامالً 

تقريباً هيچ يا بسيار كم و آنهم سطحي درصدد رسيدن به شناختي واقعي از هـر دو طـرف،

  ايم، تا راهي براي برونرفت از وضع موجود بيابيم! خودي يا بيگانه بوده

يص همين عدم گرايش ما براي شناخت، به غربيان اين فرصت را داده است تا به تشـخ 

پر زرق و برق، تصويري قهرمانانـه از خودشـان يو صالح خود و بيشتر از راه انبوه كاالها

هاي واقعي ما را به رخ خودمـا اند انواع ناتواني در ذهن ما بپرورانند. از سوي ديگر توانسته

پردازنـد. قـبالً ديـديم كـه در بكشند. گاه به نظر بسيار خير خواهانه به دلسوزي براي ما مي

اي ببيننـد. گيرند كه كودكان هندي بايد آمـوزش مدرسـه نوزدهم، ناگهان تصميم مي ي دهس

شود، كه هدف از اين كار ظاهراً بسيار نيكو، براي پيشبرد اهـداف دراز تنها بعدها آشكار مي

ها بوده است. كلمات بسيار روشنگر و جالب زيـر، ها برهندي مدت حكومت استعماري آن

كي از طرفداران اين سياسـت در پارلمـان امپراتـوري بريتانيـاي كبيـربخشي از سخنراني ي

  است:

ما بايد بيشترين كوشش خود را براي تربيت گروهي واسطه (ميانجي) كـه "

در ظاهر هندي (در خون و در رنگ)، اما از جهـت بـاور، اخـالق و سـليقه

ا هندي كه بـره انگليسي شده را به كار گيريم تا آنها بتوانند ميان ما و ميليون

  :"كنيم قرار گيرند.... ها حكومت مي آن

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Thomas_Babington_Ma

caulay) (  
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انگليسي بي  هـا  يسـ يكه بـه شـيوه و پسـند انگل) "ها دالل"ها ( ها بدون اين واسطه گمان

توانستند در طول چند قرن آن كشور پهنـاور و پـر جمعيـت را اداره يافتند، نمي پرورش مي

آنجا را بربايند. اما نبايـد فرامـوش كـرد كـه گانـدي، "جواهرات"كرده و چنان آسان انواع 

شـور از ميـاننهرو و محمد علي جناح، از جمله ديگر مبارزان و پيشـگامان اسـتقالل آن ك

هاي امپراتوري بريتانيـا يـا امريكـا برخاسـته همين تعليم يافتگان مدارس و بهترين دانشگاه

ها اما، پس از پيروزي در بيرون راندن استعمار گران هـيچ كوششـي در بازگشـت بودند. آن

شاهان مسلمان مغول نژاد، يا حتا به دوران شاهان هندوي پيش از مغول  "خوش"به دوران 

هـا يـا ديگـر ودند. نيز جالب است كه در آن كشور هـيچ يـك از مـدارس يـا دانشـگاهننم

اي بـاقي مانـده از ايـن هاي حكـومتي امپراتـوري تعطيـل نشـدند. در هـيچ نوشـته سازمان

رك، شـود (  هاي غرور آفـرين دور ديـده نمـي گذشته -پيشگامان راه استقالل، دلتنگي براي

). بايد فرض كنيم آنها دريافتـه بودنـد كـه نقـايص وDiscovery of India جواهر لعل نهرو

امثال اسـكندر، اعـراب، ي روزمندانهيهاي پ ها در روش نياكان آنها بوده كه به يورش ضعف

محمود غزنوي، نادر افشار و سرانجام نيز تصـرف كامـل كشـور پـر جمعيـت و بـه لحـاظ

ي قليـل از مهاجمـان اروپـاييا توسط عدهبار  اين ،مانند هميشه -ها فرهنگي بسيار غني آن

  صورت گرفت.

مي دانيم كه پس از بيرون رفتن استعمارگران، آن كشـور دوپـاره شـد. در بخـش اكثـراً

طور واقعـي مسـتقل هاي بسيار بلندي به سوي كشوري مردم ساالر و به هندو نشين آن، گام

بـر سـر يـافتن برداشته شده است. ولي در بخش ديگر، از همان آغاز تا امـروز، مسـلمانان

راهي درست، ما بين خود جنگ و كشت و كشتار را ادامه دادند. حاصل اينكـه، هندوسـتان

هـا)، امـا بـه توليـد كنوني، هرچند هنوز هم بسيار فقير (نتيجه غفلت گذشتگان در طي قرن

دالر در سال دست يافته است، در صورتي كـه دو كشـور از هندوسـتان جـدا 1500سرانه 

اي بـه ترتيـب، ، توليد سرانه2013هر كدام در سال  -پاكستان و بنگالدش -مسلمان ي شده

 .دالر را دارند 900و  1250معادل 

)(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita  
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ر رسد، هنديان شايد واقعييت بسـيار تلـخ روز خـود را پذيرفتـه و آرام آرام د به نظرمي

تغيير آن هستند. اما رهبران مسلمان دو كشور ديگـر، ذهنيتـي غيـر واقعـي را بـين ي آستانه

بزرگي از مردم آن سامان هنوز به غلط بـر ايـن ي اند. براي مثال عده مردمشان پرورش داده

اند كه زماني به آن منطقـه مهـاجرت عرب يا ايرانيان مسلمان بوده اكانشانيباور هستند كه ن

كنند تا بينند كه با همسايه  ها نيز در آئينه اي تمام نماي خود نگاه نمي دند. ظاهراً آنكرده بو

  هندي خود، جز از جهت فرهنگ و رفتار يكسانند!

ها از قديم آموختند كه نخسـت بايـد شود. آن اينجاست كه هنر اصلي ِغربيان نمايان مي

گيـري از آن م نفوذ و بهرهفرهنگ و عادات مردم هر كشوري را كه قصد تصرف يا دست ك

پروراندند، بشناسند (براي مثالي از بسـيار قـديم، ر. ك. بـه كتـاب فـتح گـال را در سر مي

Conquest of Gaulيوليوس سزار ي ، نوشته Julius Ceasarامپراتور روم باسـتان كـه هنـوز ،

سـت).ها هاي اروپا از متون مهـم درسـي و فرهنـگ سـاز جوانـان آن هم دراغلب دبيرستان

است كه نزد اين قوم از قديم الزم اغلب نبود كسي را مـأمور كسـب اطالعـات ،جالب اين

كنند چون هميشه با كثرت داوطلبان چنين خـدمتي رو بـرو بودنـد. بـراي نمونـه، يكـي از

بود  -لُرد و نايب السلطنه بعدي در هندوستان -ها، جرج كرزن خدمت گزاران سر شناس آن

ده يا سوار بر اسب، از متصرفات مسلمان نشين روسيه تزاري آغاز كرد، كه راه درازي را پيا

، "ايران و قضـيه ايـران"تا از ميان قبايل تركمن به ايران برسد. او با نگارش كتاب مفصلش 

فرمانروايي آينـده خـودش را نوشـت. ماننـد او بسـياري ديگـر از قبيـل ي ، الزمهيا رساله

هاي دقيقشان بـه صـدر امـور حكومـت آن امپراتـوري هاند كه بر اساس دانست چرچيل بوده

هـاي )، نمونـه 1379وفر، لـ پيترهـاپكرك، نـش ني ي نوشته( "بازي بزرگ"رسيدند (در كتاب 

هر كدام از مـأموران اروپـايي در پيشـبرد اهـداف كشورهايشـان در يزيادي از استقالل رأ

  اند). ما آورده شده ي منطقه

اس جمع آوري اطالعاتي كامل از تاريخ گذشـته و ازگران غربي، بر اس روزگاري سلطه

شاهان كشورهايي مانند ايران، افغانستان، عراق، پاكسـتان و... بـا آگـاهي از يها يخودكامگ

، تـاكننـد  يمردم، بهنگام، از جمله، قتـل اميركبيـر را هـدايت مـ ي تفاوتي هميشگي توده بي



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 416

 

 

(آنطور كه آنرا هميشه در عمـلخويش  ناصرالدين شاه با خيالي آسوده، بتواند هم دل ملت

غربيان حاصـل شـوند. ايـن گـروه يها دست آورد و هم خواسته را به ،است) داده ينشان م

ما، نخست شاهي (ملك فيصل) سني مـذهب ي هياخير، طبق عادتي ديرينه، در كشورهمسا

ن مباشر يـاعنوا را بر اكثريتي شيعه تحميل كرده، سپس بموقع به جاي او صدام حسين را به

ـ دالل مورد پسند خـود برگز   هـا مباشـران/   و سـرانجام نيـز برداشـتند. بـا همـين شـيوه دهي

كمپرادورهاي مطلوب خود را در كشورهاي مسلمان نشين شرقي ما، پاكستان  خدمتگزاران/

هميشه رسـتم"و افغانستان، بازهم به خواست خود و براي مدتي، قابل تحمل براي مردمي 

ديگر، نسل ما شـاهد يا تخاب كرده به تخت ضل الهي نشاندند. براي نمونهبومي، ان "خواه

نظيـر (پدر)، هم از قاتل او ضيا الحق، هـم از بـي  استقبال پرشورمردم پاكستان، هم از بوتو

سپس باري ديگر از همسر بانو بوتـو بوتو (دختر)، هم از نواز شريف، هم از ژنرال مشرف،

ايم! با حكومت هريك از اين سـركردگان بـراي واز شريف، بوده(داماد) و اكنون بازهم از ن

شـده اسـت مدتي، از آن راه منافع استراتژيك و دراز مدت غربيان هوشمند، بهتر تأمين مـي 

هـا ). هـم آن http://www.counterpunch.org/brzezinski.htmlر. ك. بـه (براي نمونه ديگر

هـاي منابع مالي منطقه ما و با كمـك دالل  (غربيان) گاه و در صورت مصلحت خود، حتا با

مجاهدين راه آزادي را از سراسر جهان اسـالم گـرد -دست نشانده، چون خاندان آل سعود

 "حق عليه باطـل " هايي، بقول ما ها، به جبهه دهند و مجهز به آخرين سالح آورده، تعليم مي

 حـق ديـروز را ين در راهكنند و پس از چندي با تبليغات گسترده، همـين مجاهـد اعزام مي

كنند. با شناختي كه از شـدت خـود ها معرفي مي باطل و بزرگترين دشمن بشريت، و آزادي

شوند حتا روشن بينان يا آزادانديشان ما را برآن دارند  اند، اغلب موفق مي شيفتگي ما دريافته

تبليغـاتي راتا ناخودآگاه، همان باطل يا صواب مطلوب آنها را انتخاب كـرده، همـان طبـل

  بصدا درآورند.

در صفحات پيشين خوانديم كه پس از كشـف روش توليـد غـذا ازطريـق كشـاورزي،

هوشمندتر، برخاسته از ميان هر نسل و هر اجتمـاعي، خيلـي زود انـواع نـرم و ييها انسان

سخت افزارهايي را اختراع كردند تا با كمكشان بر ديگران حاكم شـده، از نتيجـه زحمـت،
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هـا نابع ديگران راحت و در جاللي نسبي زندگي كننـد. هميشـه مهمتـرين ابـزار آنكار و م

 ي ها بوده است. حاكمين بر جهـان امـروز نيـز، ماننـد همـه همين در جهل نگهداشتن توده

تفاوتي مردمان خودي و بخصوص جهل مردم مورد تجاوز  متجاوزين ديروزي، بر مبناي بي

  كنند. حساب باز مي -ورميانه در اين مورد، مردم خا -قرار گرفته

متجاوزان تاريخ، كسـب غنيمـت يـا ي هدف نهايي فرمانروايان جهان امروز، مانند همه

براي توليد ارزش افزوده اسـت. گـاه ييها گيري از منابع طبيعي مغلوبين و يافتن روش بهره

گـاه نيـزشـود. آميـز آن تـأمين مـي اين اضافه ارزش مورد نظر با توليد كاال و فروش صلح

شـود كنند تا به جاي آن طال ببرند. گاه اما الزم مـي  يا ترياك را هديه مي "هاي رنگين تيله"

همان هدف را، با توليد ابزار جنگ و كاربرد آن در كشتار دسـتجمعي مردمـي از همـه جـا

، ها بهتر است، مردم هدف گرفته شده ، دنبال كنند. زماني براي آن"بيگناه"بيخبر و در نتيجه 

ها در ناآگاهي مطلق گرفتار شـده ، مردم ليبي و ....، مدتها يها، سور مانند اين روزها افغان

ها، با وجود رنگين پوسـتي، بـه ها، بهتر است تعدادي از آن باشند. اما گاه، مانند مورد هندي

 - عنوان دالل عمل كنند. گاه با كمـك مهـد عليـا باورهاي انگليسي برسند تا بهتر بتوانند به

چينند تا بتواننـد پـس از اميركبير را مي "شر"توطئه خالص شدن از -مادر ناصرالدين شاه 

  شان، با كلمات زير اشك تمساح به ريزند: پايان كار، مانند لرد مالزمري، وزير امور خارجه

.... دولت انگليس تفاصيل اين امر شنيع و وحشي منشانه را با كمال اكـراه"

و آن مكروحات شديدتر شد از اينكه در همـان وقـت و تغيير طبع شنيدند.

دسـت هاي موكده بـه  كه امير نظام را بدينگونه جنايت به قتل رساندند، وثيقه

خط اعليحضرت شاه كه به هيچ وجه به شخص او اذيت نرسانند، در دست 

داشت. دولت انگليس مايل نيست وارد جزييات شود، در باب شـفاعتي كـه

آمد در نظر دولِ آمي منش در باره خيانـت و ظلمـي يبر اعليحضرت وارد م

هايي كـه كه بر امير وارد آمد. ...... پس از صدور اين گناه عظيمِ خير انديشي

دولت انگليس تا بحال نسبت به دولت ايران داشتند كاسته خواهد شد.... بـر

دولت انگليس الزم خواهد شد كه بدقت بپرسند كه آيا شايسـته فخـر تـاج



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 418

 

 

عبـاس( ."س، و اليق حقوق مملكت آدمي منش انگلستان است كه ....انگلي

  ).239 -238، ص. 1383امانت، قبله عالم، نشر كارنامه، 

و  "ماست مـالي "به همين سادگي! از آن زمان تا امروز، با استفاده از ناداني ما، جنايات 

ها يـا براي برداشت هاي آن، به عهده خودما گذارده شده است. اروپاييان آينده نگر، عقوبت

 توان ي. براي نمونه، مشوند يمتوصل م يها يگذار هيسودهايي با ارزش افزوده به انواع سرما

آشكار ديگري است  ي وقايع اتفاقيه (تنظيم سعيدي سيرجاني) اشاره كرد كه نمونه به كتاب

ن آنان هنـوزهاي ايرانشهري كه به گما فراوان اروپائيان به شناخت عميق انديشه ي از عالقه

  در ما باقي مانده است. بخشي كوتاه از اين كتاب را بخوانيم:

...يكي از وظايف اداري اين مرد [كنسول انگليس در شيراز] اين است كـه"

طور كلي واليت جنوبي ايران، با  گزارشي از اوضاع عمومي اقليم فارس و به

هـر هفتـه مدد مأموران و خفيف نويساني كه در خـدمت دارد تهيـه كنـد و

يكبار، يا ماهي يك بار، اين گزارش را به سـفارت انگلـيس بفرسـتد تـا بـر

اساس گزارشهاي او، مردان نكته سنج صاحب فراستي كه در وزارت خارجه 

ــه انگلــيس مراقــب اوضــاع دروازه هندنــد و پاســدار گــوهر  ي تــاج  يكدان

خـودامپراتوري، خط مشي سياسي دولت خود را تعيين كنند و به مـأموران

در سر زمين ما تعليمات الزم را بدهند .... مـرد در تنظـيم ايـن گزارشـها....

توجهي خاص دارد به زندگي مردم كوچه و بازار و جرياناتي كه در جوامـع

عنوان شايعه دهان به دهـان گذرد و خبرهايي كه به مختلف اصناف مردم مي

گوناگون دارند، گردد و برخوردهايي كه رعيت و هيأت حاكمه در موارد  مي

مورخـان ايرانـي از آن همـه و به عبارت جامع تر به همه نكـاتي كـه غالـب

اند، ولي مـأموران سياسـي انگلـيس بـه ضـرورت و اهميـت آن غفلت كرده

توانند نبض احساسـات ها مي به مدد مجموعه اين گزارش دانند يآگاهند و م

نگاه تـاريخ حركتـياستنباط خويش داشته باشند و در بز ي عوام را در پنجه

  ي رعيت نكنند. مخالف ميل و پسند توده
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هاي مشـابه آن اسـت كـه در جنـبش ها و گزارش با توجه به همين گزارش

ملت ايران براي تأسيس عدالت خانه، حكومت انگليس جانب مردم ايران را 

گشايد و بـا اش را به روي جمعيت متحصن مي سفارتخانه يگيرد و درها مي

كنـد... بـا انگيزي از مردم كوچه و بازار پـذيرايي مـي و حيرتآمادگي كامل 

توجه بدين واقعييت كه از عمق نفرت مردم ستم كشيده نسبت به حكومـت

دانـد در كـوره هـا مـي فاسد قاجاري با خبر است و به داللت همين گزارش

گـذرد و رعيـت پنـاه چـه مـي دور افتاده ايران بر مردم بي يدهات و شهرها

ي عــدالت و امنيــت  ي ايــران بــا چــه اشــتياقي تشــنه زده حشــتمظلـوم و و 

  ).وقايع اتفاقيه، نشر پيكان، ص شش و هفت. ("است...

موردي از موارد بسياري كه شايد از زمان هرودوت يوناني، براي اغلب مـا ايرانيـان بـه

 -يـا صـرفاً كمـك بـه-قول او خودشيفته، هنوزهم پنهان مانده و احتماالً علت روانه كردن

امثال ادوارد براون جوان، ايران شناسِ مشهور بعدي، به كشورما بوده اسـت. شـايد از ديـد

اي ارتبـاط نداشـته خود ادوارد براون، عالقه او به ايران واقعي بوده و به هيچ طرح و توطئه

گمان نتيجه كاوش و كوشش او بـراي گـرد آوري و تحليـل منـابع تـاريخي ادب است. بي

نوز نيز ارزشمند است، به سخني ديگر، آشـكار نيسـت كـه آيـا نخسـتينفارسي براي ما ه

او در اين سفر پر رنج و خطر، عالقه شخصي يا هدف اصلي، خدمت بـه سـرمايه ي زهيانگ

مـردم ايـران بـوده ي گذاران هموطن او در پي يافتن شناختي عميق از خُلق و خـوي تـوده

مناسب حال و نياز خود تشخيص داده بودنـداست! به هر حال، مسلماً فرد يا افرادي او را 

هاي او و از سياست رايـج او را به ايران تقبل كنند. از نوشته ساله كيتا مخارج گزاف سفر 

كـرده اسـت. يكـي شـناخت آنان، به نظرمي رسد، كه براون همزمان سه هدف را دنبال مـي 

شدن بـا زبـان و ادبعرفان و صوفيگري و مفهوم آن در فرهنگ ما، ديگري، آشنا  ي شهير

تـاريخي روشـن فكـران مـا و سـوم، ي عنوان بيانيه يا دردنامه (نه صرفاً ادبيات) فارسي، به

هايي از اعتراض، دگرانديشي و تجدد خواهي مردمي كه از راه و رسـم جستجو براي نشانه

ه ها و پي بـردن بـ" بابي"گذشته روگردان شده بودند. شايد جستجوي پيگير او براي يافتن 
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اي از همين هدف آخـري بـوده باشـد. بـراي منظـور اول، او هـم اسرار نهضت آنان، نشانه

به بهانه چشم درد، حتا رفتنِ تا مرز خطر اعتياد به تريـاك -نشيني با دراويش صوفي نما را

هـا يـا هـذيان هاي شعر، حتا سـروده  برگزيد. براي رسيدن به هدف دوم، به گردآوري گونه

مي پرداخت كه شايد گاه با زرنگي خـاص مـا ايرانيـان، بـراي دريافـتگويي رهگذران عا

بافتند. در كتاب خود: يكسـال در ميـان ايرانيـان، ها را از خود مي البداهه آن انعامي از او، في

بـه انگلسـتان بـراي بررسـي و جسـتجوهاي "مدارك"وسواس او براي فرستادن سالم اين 

  ن اسـت كـه بـراون عنـوان مجموعـه ديگـرشبعدي بسيار آشكار اسـت. قابـل توجـه ايـ

 A Literary History of Persia ادبيات ايران ناميد. طبق لغتنامه  تاريخ و نه "ادبي" را تاريخ

Webster ي انگليسي تعريف واژه literary اي است، در صورتي كه  هرگونه نوشتهliterature 

شـود. يت هنري دارد و ماندگار مياي منظوم يا منثور با ارزشي است كه اهم به معني نوشته

از ادب  ييها دهد كه براون در آن يك سال به دنبال چه جنبه اين انتخاب به خوبي نشان مي

  ما ايرانيان بوده است.

او در طول اقامتش در ايران براي آشنايي با پيروان باب  ي وستهيهاي زيركانه و پ كوشش

ر بعدي او نسبت بـه نهضـت تجـدد خـواهيهاي طوالني با آنان و عالقه پايدا و مصاحبت

روشنفكران و نيز تعريف و تمجيد او از آثار ادبي، كه گاه نزد خود ما گمنام بودند، او را تـا

هاي محبوب ما نگه داشته است. تا آنجا كه خياباني را در كنـار امروز يكي از نادر انگليسي

م. براون برخي از تجربيـات خـود را دراي آذر)، به نام او ناميده 16دانشگاه تهران (فرعي از 

سال، او واقعاً بـه ايـران و كتاب: يكسال در ميان ايرانيان نوشته و شايد هم در طول اين يك

آيـد، كـه چـرا ادبيات عاميانه ما عالقمند شده است. در اين صورت اين پرسش پـيش مـي

او بـه نظـر ي نامـه بعدها، حتي يك بار ديگر به ايران باز نگشت؟! از جسـتجو در زنـدگي

آيد كه او حتا به زيارت كعبه بهاييان در شهر آكا، براي ديدار دوستان بابي خود، يـا بـه نمي

  كشوري ديگر در خاور ميانه رفته باشد.
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  سالگي در ايران 26، ادوارد جي براون در سن 19- 7تصوير 

دند. ايـن جـوانبه هر حال، هم ميهنان او ارزش خدماتش را با نگاهي ديگر ارزيابي كر

بـا -مدتي نيـز گرفتـار در خمـاري تريـاك -عنوان يك پزشك تعليم يافته ساله، تنها به 26

، مستقيماً از كرمان به كرسـي تـدريس در دانشـگاه1888ژوئيه سال  28تلگرافي در تاريخ 

). در پـيش گفتـار ايـن كتـاب،573سال در ميان ايرانيـان، ص كمبريج فراخوانده شد (يك

  :سدينو ياو، سر آليس مينس، در وصف او چنين م ي ندهيهمكار آ

كند] بيش از شصت سال پيش بوده است.  كه براون [از آن ياد مي يسال كي"

اي  از آن زمان تا كنون سطح ظاهري زندگي ايراني با روي كار آمدن سلسـله 

ها و راه آهن يكسان مانده و اين روح است كه در ايـن كتـاب جديد، جنگ

تـوان مسافرت را همـه جـا مـي يشود. شرح حوادث و ماجراها ينماينده م

توانـد بـه انديشـه درونـي ايرانـي بايست تا مـي  يافت. اما چنين مسافري مي

ي فرنگـي مـĤب دست يابد و آن را براي ما تصوير كند و آنهم نه تنها طبقـه 

  ).7. (همان ص "غرب زده يا متجددها و تحصيل كردگان را...

  خوانيم كه ر او در صفحات بعد مياز قول همكار ديگ

به" بـاره امـور ...در اروپا و امريكا براون عنوان باالترين مرجع اطالعـاتي در

جهان به شناسان زمان خـود عنوان يكي از معتبرترين شرق ايران و در سراسر
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  ).21(همان ص  ."شناخته شده بود

تا ديگـر غربيـان را شـيفته بخشي از آنچه كه براون درباره ما ايرانيان دريافت و نوشت

  هاي خود كند اما، چنين است: دانسته

روش پرده پوشي يا كتمان، ممكن است براي كساني كه با آزادي افكار و  "

اند عجيب به نظر آيد، اما در مشرق زمـين، بنـا بـر عقايد در اروپا خو گرفته

قدرت و تعصب روحانيـت رسـمي الزم اسـت. .... چـه بسـيار فيلسـوفاني

الدين سهروردي، و چه بسيار صوفياني همچون منصور  چون شيخ شهابهم

انـد.... چنـد ي عقايد خود گذاشته حالج، كه جان خود را بر سر بيان آزادانه

ي ايرانـي، ي ديگر كه بايد توضيح داده شوند. علوم تجربي نزد فالسـفه  نكته

ـ  ان، خـاك،هنوز به همان حالت قديمي باقي مانده است. بنابر علم شيمي آن

دهند. نجـوم آنـان، همـان آب، باد و آتش، چهار عنصر اصلي را تشكيل مي

داننـد هيئت بطلميوسي است [نه خيام]. به عالوه، آنان كائنات را محدود مي

هــا، نبــوغ  آورنــد كــه در بعضــي از آن و داليــل زيــادي هــم بــراي آن مــي

اي برهان خلف اقامه كار رفته است. و داليل ديگر كه بر مبن اي به العاده خارق

گوينـد: فـرض كنـيم مـي  ها نيكنم. ..... ا شده ضعيف است. يكي را بيان مي

كنيم كـه بـا كائنات نا محدود است. از مركز زمين دو خط مستقيم خارج مي

هاي پاياني آن  نهايت بروند. نقطه درجه از يكديگر جدا شده، تا بي 60زاويه 

يـك مثلـث را ي ل كنيم تـا قاعـدهدو را با يك خط مستقيم به يكديگر وص

تشكيل دهد. حال، از آنجا كه دو ظلع يك مثلـث مساويسـت، بنـابراين، دو

درجـه 60ي رأس مثلـث ي مثلث هم مساوي است و زاويـه  ي قاعده زوايه

بوده، و مثلث متساوي االضالع است. پس از آن كـه طـول دو سـاق مثلـث

شـود. امـا قاعـده مثلـث خـط نهايـت مـي نهايت بوده، قاعده آن نيز، بـي  بي

مستقيمي است كه دو نقطه را به هم اتصال داده است، اين بدين معنا اسـت

طـور، تواند نا محدود باشـد. همـين كه هر دو طرف محدود است، پس نمي
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نهايت باشد. بنـابراين كائنـات محـدود تواند بي طول دو ضلع ديگر نيز نمي

اي نيست.  چنين نظريه ي در باره ......احتياجي به بحث"است. و هواالمطلوب

انـد، ماننـد پايان شده امثال اين نظريات و مباحثي كه باعث بحث و جدل بي

جوهر فرد و امثالهم، يادگارهاي فلسفه اسكالستيك [اروپاي قرون وسـطي]

يا علم كالم است كه اصول آن هنوز هم مورد قبـول حكمـاي الهـي ايرانـي

  ).174 -172(همان صص ."است...

باره يا اينكه در   عدل انوشيروان چنين آمده است: ي تاريخ ادبي ايران، او در

...رويهم رفته خسرو (نوشيروان) مسلماً از بزرگترين و بهتـرين پادشـاهان" 

پروا بود و مانند حتا بهتـرين افـراد مـردم ايران است ولي در ظلم و ستم بي

يش از ديگـران بـه حقيقـتايران كه عادتاً توجهي به حقيقت ندارند او نيز ب

ادوارد بـروان، تـاريخ ادبـي ايـران، جلـد اول، انتشـارات( ."عنايتي نداشت....

  )247ص  2536اميركبير، 

. البته، با وجود ديگو يهاي خود، از اين گونه مطالب بيشتر م براون در صفحات ديگر نوشته

خود مسلماً  يها بود و در برداشتها، او يك مسيحي اروپايي  اظهارعالقه بسيار به ايران و ايراني

حـال، بسـياري از آنچـه را كـه از اصول بي ي نتوانسته همه طرفي علمي را رعايت كند. با ايـن

خود در كتابش آورده مي ديده انديشمند ايرانـي امـروزي هنـوز هـم ي تواند براي خواننده هاي

  و او ما را ديده، ببينيم! اي شفاف باشد. البته اگر بخواهيم خود را آنگونه كه هستيم آينه

ها، مدارك و اسناد بسـياري را ، كتابسال كيطبق همين نوشته، مسلم است كه او در اين 

ها را به انگلستان فرستاد (يكسال در  براي بررسي بيشتر گردآوري و پيش از رفتن از ايران، آن

هـا ها سـال  راي خود ايرانياند كه ب ها اسنادي بوده ). شايد بسياري از آن556ميان ايرانيان، ص 

هـا نيـاز داشـته تـا انـد. او بـه آن خورده ارزش مانده، در كناري خاك مي ها بي و شايد هم قرن

در بـاره امـورايران، آگاهانـه يـا ناخودآگـاه، در ايجـاد و به عنوان بـاالترين مرجـع اطالعـاتي

  ما، سهمي داشته باشد.نگهداري بازار كاالهاي توليدي كشور خود و دسترسي به منابع طبيعي 

شايد ادوارد براون، مانند آنتون و روبرت شرلي، دو برادر ماجرا جوي زمان شاه عباس، 
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از معدود اروپايياني بوده كه ضمن خدمت به زادگاه خويش، با ايران و ايرانيان هم پيونـدي

د و قابـلآشتي جويانه و احساسي/عاطفي برقرار كرده و سر انجام نيز خدماتي مفي يراست به

ارزشـمند تـاريخ ادبـي چهـار جلـدي خـود و ي اند؛ براون با تدوين مجموعه ستايش كرده

  هاي نوينِ نظامي گري آن دوران. روش ي ها با آموزش ساخت توپ و استفاده شرلي

البته اگر بخواهيم بازهم تنها منفعالنه به رخـدادهاي ايـن دوران برخوردمـان بـا غـرب

بـا هـر هـدفي كـه -ر از انصاف است اگر از خدمات اين اروپاييانبنگريم، اكنون كامالً دو

آنـان هـيچ سپاسـگزاري نكنـيم. كـافي ي و از ره آوردهاي خواسته يا نا خواسته -اند داشته

شد اگر براي مثال در دوران فتحعلي شاه و مظفرالدين شـاه، روس است تصور كنيم چه مي

آمدند؟ و مـا ان و كشورهاي پيرامون ما نميو انگليس هيچگاه براي حفظ منافع خود به اير

هاي  بايد با همان ابزارهاي گذشته، از مرزهايمان، هنگام تجاوز دشمنان ديرين خود، عثماني

هـاي زيـارتي مشـهد دفـاع در پي تركمانان به كـاروان  هاي پي بسيار مقتدرتر از ما و يورش

دوران (و تـا امـروز) حفـظ هـا در ايـن ما، پس از دو جنـگ بـا روس يكنيم. اينكه مرزها

اند، ناشي از رقابت اين دو كشور بيگانه و به سبب حفظ منافع دراز مدت آنان بوده، نه  شده

ايـن دو ابـر ي هاي پادشاهان خودي. ديديم كه چگونه پس از مصالحه خردورزي يا توانايي

ور ايـران را بـاسادگي ناديده گرفته و طبق قراردادي پنهاني، كش قدرت، مرزهاي ايران را به

). يا چگونه در جنگ 1907اختيار، ميان خود تقسيم كردند (قرارداد  نگه داشتن پادشاهي بي

هـا، جنـگ و جـدال آلمـان ي ها ايران بدون هـر گونـه اختيـار، صـحنه بين الملل اول، سال

از آبادي  ر. ك. به خاطرات بسيار روشنگر يحيي دولتها بود ( ها، و انگليسي ها، روس عثماني

). نيز در طـول جنـگ1362، 4و  3حيات يحيي، انتشارات عطار، جلد   رويدادهاي آن دوران:

دوم جهاني، ايران ظرف چند روز، هنگامي كه متفقين شرق و غرب جنگ و ستيزهاي خود 

  را كنار گذاشتند، به اشغال آنان درآمد.

نوب و ديگـري ازيكي از ج -گذشته، پس از ورود غربيان به ايران  ي در يكي دو سده

و رقابت و دخالت مستقيم آنان در امور ما، نه تنها حدود مرزهاي مـا ديگـر تغييـر -شمال

همسـايگان يهـا  نيتوانسـتند بـه سـر زمـ نكرد، بلكه پهلوانان كشورگشاي ما نيز ديگر نمي
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اند كـه نادرشـاه پـس از بازگشـت از هندوسـتان، بتازند و غنيمتي را باخود برگردانند. گفته

هـا زرگوارانه براي سه سال مردم را از پرداخت ماليات معاف نمود. البته اين گونه بخشـش ب

ب يافت. زيرا هميشه بخشي از غنايم در راه لشكر كشي چندان دوام نمي بعـدي ي هـوده يهاي

. بـاز هـم در مـوردشـد  يگذاري نم براي افزايش توليد سرمايه گاه چيشد و ه به باد داده مي

 -دور از چشم و آگاهي مردم -گي از غنايم ارزشمند يورش او به هندوستاننادر، بخش بزر

هاي آن روزگـار سـر درآورد! بـراي نمونـه، چگـونگي انتقـال بزودي از پايتخت ابر قدرت

قيراط وزن داشـته) بـه 186 ترين قطعه اين غنايم، الماس كوه نور (كه گويا نخست پرارزش

به ملكه ويكتوريا هديه شد، در تـاريخ م، 1850 سال ها) كه در كمپاني هند شرقي (انگليسي

مجـدد، در تـاج ملكـه بيسـتم، پـس از تـراشي ما ثبت نشده است! كوه نور دراوايل سده

اكنون نيز بخشي از جـواهرات پادشاه انگلستان قرار گرفت و» جرج پنجم«، همسر »مارلي«

ابت، در برج لنـدن نگهـداريدهد و نصب بر تاج ملكه اليز سلطنتي انگلستان را تشكيل مي

كـه هنـوز هـم يكـي از ده -اي ديگر ازهمان غنايم هندي، به نام الماس شاه شود. قطعه مي

مسـكو يـا پتروگـراد ي اكنون بخشي از تزئينات موزه -الماس بزرگ و معروف جهان است

 است. طبق منابع خارجي، اين الماس از سوي فتح علي شاه به تزار هديـه داده شـد (شـايد

اي بود براي جان گربايدوف، سفير روسيه، كـه توسـط مـردم ناآگـاه و بـه هم در حكم ديه

). http://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Diamondما به قتل رسيده بـود)!؟ (  ي هيجان آورده

  اين هدايا تنها چنين آمده است: ي در ناسخ التواريخ درباره

رزا را از بهر اين سـفارت اختيـارتواني فرزند خود خسرو مي السلطنه بي نايب"

هـاي كشـمير بـه رسـم كرد... و بعضي از آللي منضود (متاع پـر بهـا) و بافتـه

 100000 )... نيز شـهريار ايـران معـادل425امپراتور را بدو سپرد (ص  ي هيهد

  ).426همان، ص. ( "تومان زر مسكوك از بهر خرج سفر خسرو ميرزا ...فرمود

كرور زر مسكوك بود و دو كرور از آن هنوز  10مصالحه بر "به  تا سرانجام در نزد تزار

تسليم كار داران روس نشده بود. امپراتور روسيه زيادت بر آنكـه از خـون گربايـدوف نـام

  ).432همان، ص ("نبرد يك كرور از آن زر را [بزرگوارانه] پا رنج شاهزاده بذل كرد.......
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ساله، ما تودهآيا اكنون، پس از گذراندن دوران پر مشق هاي مردم ايران، بـه ت چند هزار

ايم؟ به ويژه، پس از پنج قـرن تري از خود و از آنچه كه بر ما رفته رسيده بينانه شناخت واقع

آشنايي با غربيان، آيا به شناختي از ماهيت و توان واقعي اين دشـمنان حيلـه گـر و زيـرك

هـا و بـه چـه شـناخت عميقـي از ضـعف دانيم كه آنان در اين فاصـله  و مي ميا افتهيدست 

اخيـر ايـن يهـا  ؟ آيا نبايد از خود بپرسيم چـرا در سـالاند افتهيهاي درون ما دست  قدرت

) ايـران را رهـا كـرده، اكنـون در بهتـرينسـال  انيـ تعداد بسيار از نخبگان جـوان (و گـاه م

هاي خود،  نشگاهاند؟! آيا ما هم در دا هاي شرق شناسي شده غرب داراي كرسي يها دانشگاه

شناسي داريم؟ از تاريخ آنان و از دانسته همه نيمتقابالً ا آنـان تـا چـه يهـا  متخصص غرب

  ؟ميكن يميزان استقبال و استفاده م

هـا هـر بـار آن -و از جمله ما ايرانيـان  -براي تسلط و به بازي گرفتن مردم جهان سوم

تر بفريبند. البته كه ما هـم كـامالً بيكـار تازهاي  برند تا ما را به گونه كار مي اي به تازه ي وهيش

كه ديديم، بـا كمـك بـرادران . براي نمونه، چنانميا نيز دست زده ييها ننشسته و به كوشش

ها، همكيشان اين دو  هاي خود را ساختيم. غافل از اينكه در همان سال شرلي، نخستين توپ

هـاي هاي بعـدي، تـوپ اي هدف گيريهايي پرشتاب، آماده بر ، با گام"ايران دوست"برادرِ 

هـاي ساختند. برخي ديگر از پدران ما نيز، پـس از شكسـت انگيزتري را مي بزرگتر و هراس

ها و ناتواني در دور نگه داشتن عوامل بريتانياي كبير از دخالت در جزئيـات مكرر از روس

ند و همان گونـه كـههاي غربي را دريافت امور داخلي ايران، سرانجام لزوم پي بردن به دانش

  اي (بهتر؟!) گام برداشتيم!؟ دانيم با ايجاد دارالفنون به سوي آينده همه مي

حيله گران  ما هم مانند ژاپني ها، دانشجو به خارج فرستاديم تا شايد از آن راه به راز اين

غربي پي ببريم. اما بسياري از اين جوانان اعزامي، مانند سروران تاجدارشـان، تنهـا جـذب

هاي آنجـا و نـه مراجعه به كتابخانه ي ها نه حوصله هاي ظاهري غرب شدند. آن زرق و برق

هاي متعـدد اي براي رفتن به موزه آنها، عالقه ي شهيدست كم، جهت تماشاي نتايج سير اند

ها رفته بودند خوش باشند. حتا در وطن هم كسي  و آسان الورود آن كشورها را داشتند. آن

  ي را از آنها نداشت. جز اين انتظار
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با تصوير الماس شاه1971، تمبرپستي سال 20- 7تصوير  ،  

ــي  ــدا م شــنوا پي ــدرت گوشــي ــراي آنچــه برخــي از آن  در وطــن بن ــا شــد ب جــز  -ه

در آنجـا ديـده و فهميـده -هـاي او)  هاي ناصرالدين شاه گونه (ر.ك، سفرنامه نگري سطحي

عه، هميشه تنها در انتظار بازگشتي با يـك يـادانيم، خانواده و جام بودند. همان گونه كه مي

هـاي، از قـرار چند مدرك تحصيلي بود تا از آن پس بدون عالقه و امكان ارزيـابي توانـايي

ها با عناوين مهندس و دكتر خطاب شـوند. حتـي بعـد از اميركبيـر، وزيـر دور مكتسبه، آن

به فرنگ فرستاد تا شـايد انديش ديگري (ميرزا حسين خان سپهساالر)، خود شاه را سه بار

خـوانيم، هـر هاي او مـي  اندكي نوانديشي را در او پديد آورد. اما همان گونه كه در سفرنامه

تر از بار پيش، به اين شيوه پشت كرد و بـه مفـاهيم انديشـه ايرانشـهري و قبلـه بار مصمم

ن رشـديه،عالمي خود باز گشت. او نتوانست تحمل كند كه ميهن دوستي به نام ميرزا حسـ 

هـا حتا بيرون از مدار حكومتي او، درايروان، شهري از ايران قديم، كه پدر بزرگش به روس

اي به سبكي ساده و نوين براي تعليم نونهاالن هنوز فارس زبان آن  واگذار كرده بود، مدرسه

  ديار داير نگه دارد. در دانشنامه ويكيپديا چنين آمده است:

ي مذكور در ايروان، ناصـرالدين يريت مدرسهپس از چهارسال اقامت و مد"

كـرد، از ايـروان شاه كـه از سـفر دوم فرنگسـتان بـه ايـران، مراجعـت مـي

ي رشـديه در ايـروان، از ميـرزا حسـن در ديـدار از مدرسـه ... گذشـت  مي
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ي ابتدايي به ايران بازگردد.... اما دريغـا كـه مدرسه سيخواست تا براي تأس

مختلـف،» هـاي  دسـايس و نيرنـگ«بـدگهر بـا حسودان تنگ نظر وعنودان

كنند كه  ي او را طور ديگري جلوه دادند و به شاه تفهيم مي خدمات صادقانه

دبستان جديد، قانون اروپايي را در ايران رواج دهـد سيخواهد با تأس او مي

كنند  كه براي سلطنت، خطرناك خواهد بود و به اين ترتيب، شاه را وادار مي

او چشم بپوشد.... در نخجوان، شاه پس از توقف الزم حركت كه از حمايت 

اي مـانع حركـت دهد كـه بـه بهانـه كند و به رئيس چاپارخانه دستور مي مي

ي حامل  ي اينكه كالسكه رشديه به تهران گردد. رئيس چاپارخانه نيز به بهانه

او را او اسب ندارد و بايد تا آوردن اسب از چاپارخانه ديگر، در آنجا بماند، 

شـود كـه در آنجـا زنـداني كند. پس از ساعتي، رشديه متوجه مي توقيف مي

گيرد بـه ايـروان بـازگردد. امـا رئـيس چاپارخانـه بـه او است و تصميم مي

گويد: تا رسيدن شاه به تهران او نبايد به ايروان بازگردد. بـه ناچـار چنـد مي

تهـران او را آزادروزي او را در آنجا توقيف كرده، پس از رسـيدن شـاه بـه

گـردد در آن جـا نيـز مواجـه بـا نمودند. رشديه وقتي كه به ايروان بـاز مـي

شود.... تا اينكه پس از چندي بـا تحريكات كارگزار سفارت عليه مدرسه مي

يابد بـه ايـران بيايـد ...حـاجي وساطت دوستان و طرفداران خود، اجازه مي

ادگاه خود تبريز بازگشت خورشيدي به ز 1268ميرزا حسن رشديه در سال 

اي به شيوه جديد راه انـدازي و در مسجدي در محله ششكالن تبريز مدرسه

شـد. تختـه كرد كه به دو زبان فارسي و تركي آذربايجاني در آن تدريس مي

هـا سياهي جلوي شاگردان آويخت و الفباي آسان شده را به سـرعت بـه آن

نـد و نظـم و انضـباطي را درها را خوا هاي آسان حكايت آموخت، از كتاب

ميان شاگردان حاكم كرد. پس از چندي تابلوي مدرسه رشديه را بر سـر در

از روحانيون آن روز اين  يمكتب خانه ششكالن تبريز آويزان كرد..... گروه

شيوه نوين آموزشي را كه با اصول قديم آموزش متفاوت بود، برنتافتند و هر 
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كردند. متحجـران زنـگ مدرسـه وي را يروز بر عليه وي شايعاتي درست م

كردند كه كساني كه فرزنـد خـود را بـه ناميدند و اعالم مي ناقوس كليسا مي

فرستند كافرند. رشديه براي آرام كـردن اوضـاع تصـميم گرفـت مدرسه مي

جـاي آن يكـي ديگر از زنگ مدرسه براي صف بستن و... استفاده نكند و به

بلند  از دانش   خواند: شعر زير را كه سروده خود او بود ميآموزان با صداي

ــايي اســت  هــر آن  كــو پــي علــم و دان
  

 بدانــد كــه وقــت صــف آرايــي اســت   
  

نيز فايده اي نداشت و پس از آن برخي طالب تحريك شده بـه البته اين كار

مدرسه رشديه حمله كـرده، تـابلوي آن را پـايين آورده و تختـه سـياه آن را

يه را از مسجد ششكالن بيـرون راندنـد... امـا،آتش زدند و ميرزاحسن رشد

   "خوشبختانه او از آن ميدان بدر نرفت

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki/رشديه _حسن(

  نقل از منبع معتبري ديگر: يا به

نظامي تهـران، جـزو اولـين مـدارس ي تبريز و مدرسه ي دارالفنون، مدرسه"

يل فرزندان اعيان و اشـراف بودنـد.جديد ايران هستند. البته اينها محلّ تحص

اي براي عامه مردم باز  توان گفت اولين فردي كه در ايران مدرسه بنابراين مي

بود....... البته عمر آن بيش از يك سال نبود؛ زيـرا» ميرزا حسن رشديه«كرد 

پيش نماز محل، كمك به آن را حرام اعالم كرد و مردم را وادار به بستن آن 

يجه، رشديه به مشهد فرار كـرد. بعـد از مـدتي دوبـاره بـه تبريـزكرد. در نت

بازگشت و تا چهار بار مدرسه را باز كـرد؛ ولـي دوبـاره مدرسـه را تعطيـل

كردند ايـن شـيوه نـوينِ تحصـيل، خـالف كردند. برخي از مردم، تصور مي

 ."موازين شرعي است

در اوايـل ورودش (رشـديه)«نويسـد: تاريخ بيداري ايرانيان نيز چنين مـي  ي سندهينو

دانستند؛ چرا كه الـف مقدسين و برخي از مردم، او را مثل يك نفر كافر نجس العين مي

نـام نهـاد و» صداي بـاال «گفتند،  مي» زِبر«و با را تغيير داده بود، فتحه را كه تا آن وقت، 
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خـطّو همچنين ترسـيم» صداي پايين«و كسره (زير) را » صداي وسط«ضمه (پيش) را 

اطفـال«گفتنـد: داد. ديگر آن كه مي عمود و خط افقي و اشكال هندسي را ياد اطفال مي

  "را زبان خارجه تعليم داده است

 ).http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/3959/22075(رك 

حاج ميرزا حسن رشديه فرزنـد يكـي از مجتهـدان تبريـز بـه نـام آخونـد"

ش، در  1323ها در كار تعليم بـود... در سـال سال مالمهدي بود... و پس از

(وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، تهـران ."سالگي در قم وفات يافت 96

آبادي و مشـروطيت، (. به نقل از حاج شيخ هادي نجم 80و  78، ص 1378

  ).78، 80حسن مرسلوند، صص 

  
  ، تابلوي مكتب خانه رشديه21- 7تصوير 

ملت ما عجين بوده كه گاه بنظر  ي آنقدر با خواست و عادات تودهرفتار ناصرالدين شاه 

براي كسب شناختي بيشتر از خود، بسيار مفيد است به آنچه مكتوب شده از او در دسترس 

 ي پـروا دربـاره اند) بيشتر بنگريم. مثالً در خاطراتش بي داريم (كه احتماالً عين حقيقت بوده

  رعيت خود چنين نوشته است:

ه و صحرا بسيار بسيار با صفا بود، عزيز السلطان رفت آفتاب گـردان... كو"
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خودش نهار بخورد ما هم ديگر به سيوان نرفتيم، از اين دسـت سـيوان مـن

همه  رعيت پدر سوختهخودم جلو افتادم رانديم، رفتيم باالي كوه، حيف كه 

و چمن كردند تمام اين كوه گل زرد روغني  اند، اگر نمي كوه را زراعت كرده

(روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه، در سفر سـوم فرنگسـتان، جلـد "بود،...

  ، تأكيد از نگارنده).96اول، سازمان اسناد ملي، ص. 

روز افزون خود با محيط زيست كشورمان بيش از صرفĤ  يها مگر اكنون ما با خواسته

  ؟ميكن يرفتار نم يا لحظه

به خاطرِ كـردن منظـره او، پـدر "نازيبـا "كشت غله و  اين قبله عالم كه رعيت خود را،

  نويسد: عزيز خود، چنين مي ي خوانده، در صفحه ديگرهمان سفرنامه، درباره سوخته مي

كنـد كـرديم چشـمش درد مـي عزيزالسلطان هم چند روز بود ما خيال مـي "

 "كند چـرك شـده شـپش گرفتـه اسـت امروز معلوم شد سرش را شانه نمي

  ).90همان، ص (

گاه قادر به فكر كردن نبوده اسـت! هنگـامي كـه او را در آمسـتردام بـه ه او هيچنه اينك

طور ناشناس در آن اقامت داشـته تـا به -تزار روسيه -بازديد محلي بردند كه زماني پطركبير

خـود فـرا ي دهي نيروي دريايي كشور عقب مانـده  سازي را براي سامان راه و روش كشتي

  ر را نيز گفته است:هاي پر معني زي گيرد، جمله

... از آنجا گذشتيم، رو به محل توقف پطر كبير، در آنجا پياده شـديم، پلـه"

اند، زمـين آن رود، به اطاق محقر تاريكي كه از چوب ساخته هست پايين مي

هم از چوب است، خيلي پست و محقر است، همان صندلي كه پطر كبير در 

اسـت، دولـت روس توجـهروي آن نشسته بـا ميـز و غيـره آنجـا موجـود

مخصوصي به اينجا دارد، در حقيقت توليـت اينجـا را دولـت روس دارد و

بيدق بزرگي از دولت روس در اينجا بر پاسـت. در ايـن اطـاق زيـاد تفكـر

كرديم، پادشاه بزرگي مثل پطركبير در همچو جايي مدتي منـزل كـرده و آن

دش كـاردسـت خـو سـازي بـه قدر زحمت كشيده است، خودش در كشتي
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كرده، حقيقتاً خيلي دلسوزي براي دولت و ملت خـود داشـته اسـت و ايـن

ها حاال نتيجه  زحمات كه در آن وقت كشيده به هدر نرفته است، بعد از قرن

  )،268همان ص. ، ("بيند، خيلي در اين باره فكر كرديم آن را شخص مي

  نويسد: ا در ادامه مياين فكر كردن اما، ظاهراً تنها در همان چند لحظه بوده، زير

وقتي از آنجا بيرون آمديم، چون راه به اسكله نزديك بـود سـوار كالسـكه"

خوشـگل در آنجـا يخيلي خوشگل، دخترهـا  يها نشديم، پياده آمديم، زن

هـاي مخصـوص دارنـد كه همه لباس زهايخصوص كن شود، به زياد ديده مي

نشان كه مجدالدوله  شوند، همه جوان و خوشگل، دو دختر بودند شناخته مي

دخترهـا را ديـديم كـه در كنـار كرده بود به ما نمود، زياد خوشـگل بودنـد...  

دويدند، خيلي تند و چابك بودند... هيچوقـت در ايـران رودخانه و خيابان مي

  ).269همان ص. ( "دار باشد... ايم دختر اين قدر تند و چابك و نفس نديده

  نوه ناصرالدين شاه:و در جاي ديگر، به نقل از خاطرات 

يكي از روزها كه ناصرالدين شاه با معدودي از خـواص در ديوانخانـه بـه"

صحبت ايستاده بود ناگاه از الي درختان نظرش به حاج سياح افتاد كه كنـار

برد. شاه به ديدن او سر را آهسته جنبانيـده ... ديوار براي شرفيابي انتظار مي

سـياح بـا شـتاب آهنـگ حضـور كـرد...با اشاره او را پيش خوانـد. حـاج

ام هم مسـلك ملكـم ناصرالدين شاه رو به او كرده گفت: از قراري كه شنيده

در روزنامه قـانون مطـالبي در مـورد لـزوم دادن آزادي و بـر قـراري آيـين

مشروطه در ايران نوشته. از قول من به او بنويس كه به اندازه تو و امثال تـو

ام و از اوضـاي دنيـا آگـاهم. نيـك هـم خوانـده عقل و شعور دارم، تواريخ

دانم كه ترقي كامل مملكت بسته بـه آزادي اسـت. ولـي دادن آزادي بـه مي

سواد و رها ساختن عنان اراذل و اوباش، تيغ در كف زنگـي مردم نادان و بي

مست نهادن است و آرامش و امنيت كشور به خطر انداختن. مخصوصـاً بـه

ا را كنار بگذارد و مطمئن باشد روزي كه تشـخيصه او بگو كه اين فضولي
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دهم مردم شايسته داشتن حكومت مشـروطه و لياقـت اسـتفاده از آزادي را

هـا گـذرم و مشـروطه را بـه آن دارند اگر الزم شود از تاج و تخت نيـز مـي

دارم. آنگاه شاه رو به حاضران نمـوده اضـافه كـرد: مـردم قبـل از ارزاني مي

سواد و تربيت صحيح دارند. ترتيب اين كـار را در حـدودآزادي احتياج به 

ام و بالفاصله پس از برگذاري تشريقات قرن [جشن پنجاهمين  امكانات داده

 ."ســال حكومــت] بــه يــاري خــدا آن را بــه مرحلــه اجــرا خــواهم گــذارد

  ).37خان معيرالممالك، ص  دوستعلي(

خوب را از  يراستي م ازهمين دو نقل قول آشكار است كه اين شاه به توانسته بينديشد و

در مسيري بوده  -مانند ديگر مردم اين سرزمين -بد تشخيص دهد. اما طرز فكرهميشگي او

  سازي حكومت و پيشرفت كشور ارتباطي نداشته است (مانند ما). كه با بهينه

همسر در حرمسرا،  84هاي اصلي اين شاه با داشتن  مشغولي همان گونه كه خوانديم، دل

اعتنايي او به اموري كـه گذاشته است. بي خواري و توجه به كشور باقي نمي ي براي غمجاي

آور است. شـايد هـم بايـد دانسته، حيرت ظاهراً خودش را از سوي پروردگار مسئول آن مي

هاي اين شاه را نشاني از سادگي كودكانه او دانسـت. او نـه ديگر مطالب خواندني سفرنامه

دوست داشتني هم بوده است. زيـرا پـس از اينكـه او را ميـرزا رضـا تنها خودشيفته، شايد

، به قتل رساند؛ مردم عادي زواراو را نگاه داشته، به قصـد كشـتن"به ناحق"كرماني، ظاهراً 

، 1حيـات يحيـي، ج.رسيد. ( السلطان به موقع سر نمي ، اگر امينندينما ياورا آزار فراوانش م

ناميدنـد و بـر سـر گـور او فاتحـه مـدتها شـاه شـهيد مـي). همين مـردم اورا تـا146ص. 

بوسـيدند (از جملـه مـادر و برخـي ديگـر از خواندند و سنگ مرمـرين مـزار او را مـي مي

  ها مانده است: خويشاوندان نگارنده)! در اين مورد، شعرعاميانه زير هنوز در حافظه قديمي

  ناصرالدين شه با عدالت    

  روز جمعه به قصد زيارت    

  شاه ما زنده رفت كشته برگشت    

  ظالمين در كمينش نشسته    
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  شاه ما در حرم زار و خسته    

  پدر شد اهل و عيالش بي    

  ساكنين حرم دربدر شد.     

سبب نيست، كه قاتل اين شاه (ميرزا رضا كرماني) هرگز نزد مردم مقبـوليتي بنابراين بي

  زودي فراموش شد. ون و بهمدف منيافت و نام او مانند پيكرش، گمنا

، يـا"ممالك محروسـه "را طبق معمول به گردن شاهي از  رهايتقص ي توان همه البته مي

راستي چنـين نيسـت. فكـر حـاكم بـر ها انداخت؛ اما به ها يا خارجي فردي ديگر از خودي

تراز رأس هرم حكومـت و شـخص پادشـاه دارد. جالـب هايي بسيارعميق ي ما ريشه جامعه

را از اجتمـاع مـا "خامه و سرشير"آمدند تا  ها، بيگانگاني كه نزد ما مي ه ازاين ريشهاست ك

ديگـررا از ي اند. در اينجا يـك نمونـه بگيرند، از ديرباز در جاي جاي خاطرات خود نوشته

خاطرات سّـر آرتورهاردينـگ، يكـي از سـفراي بريتانيـاي كبيـر در دربـار شـاهان قاجـار،

در بـدو"خود در زمان مظفرالدين شاه، قرارداد واگذاري نفـت مـا راآوريم؛ سفيري كه  مي

دارسي  "ورود به ايران . (خاطرات سياسـي سـر آرتـور هاردينـگ،"گرفته بود"براي آقاي

). (در اينجـا بحـث در مـورد شـومي ايـن قـرارداد106، ص 1363مركز نشر دانشـگاهي،

سازي سفر دوم شـهريار ايـران بـه هنيست)؛ او در بخشي از خاطرات خود، از مقدمات آماد

  نويسد: فرنگ چنين مي

الدوله) با يكي دو نفـر سـرو كـار نداشـت، .... اما صدراعظم بدبخت (عين"

شـان روزشـماري بلكه با لشكري از درباريان حريص رو برو بود كـه همـه

كردند تا خود را در ركـاب اعلـي حضـرت بـه فرنگسـتان برسـانند. ..... مي

رفتند كه .... از اين سر فرنگستان تـا ن قصد و نيت به اروپا ميشان به اي همه

هاي كالن، به اعتبار سرور تاجدار خود بـاال بيĤورنـد، آن سر ديگرش قرض

دانست كي پرداخت خواهد شـد...... صـدر كه تنها خدا مي ييها آنهم قرض

هاي چشـم تنـگ كـه دور اعظم با تبسمي غم آلود جواب داد كه .... اين دله

اند. چه جور مخلوقاتي هستند و مهار كردن شهوت غـارتگري شاه را گرفته
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ي سفر شاه  الدوله عقيده داشت كه بودجه ها تا چه پايه دشوار است... عين آن

است چيزي از آن بـاقي بمانـد، زيـرا هر قدر هم كالن و مكفي باشد، محال

كـتاي كـه همـراهش از تهـران حراعضاي موكب ملوكانه به همـين عـده

هاي اروپايي يك  كنند محدود نيست؛ بلكه در هر يك از پانسيونها و هتل مي

اند تا به موكب سـلطنتي مشت طفيلي گرسنه در انتظار چنين فرصتي نشسته

بهـره نماننـد. ايـن شـود بـي ملحق شوند و از غنايمي كه نصيب ديگران مي

ادعـاي اينكـهانـد، بـه ي دوم، كه سالها در اروپـا بسـر بـرده هاي دسته انگل

مهم و گرانبهـا، از البسـه و يها شناسند اتصاال سفارش فرنگستان را بهتر مي

هاي ......  مصرف اروپايي، به مغازه جواهرات گرانقيمت گرفته تا بنجلهاي بي

اي  ها بندو بسـت دارنـد ... تـا سـر شـاه را، كـه حقيقتـاً بچـه كه خود با آن

هـاي ايي از قبيل گرامافون، و سـاعت ه ها و آشغال بازي سالخورده، با اسباب

دار و غيره سرگرم كنند و خود در آن ميان اتومبيلهاي آخرين مدل يـا شماطه

ها را با معافيت گمركي وارد ايران كننـد و ..... بخرند به اين نيت كه بعداً آن

انـد بـه ديگـر ثروتمنـدان كشـور بفروشـند. سه چهار برابر قيمتي كه خريده

شان صـاحب اي از رجال مسن كشور هم همراه .... همه .. عدهعالوه براين ..

منازل وسيع در تهران بودند. اينان خيال داشتند در بازگشت از اروپا، اسباب 

هـاي مناسب (مبل و ميـز و نيمكـت) بـراي مفـروش كـردن خانـه ي و اثاثه

خود.... با توجه به اينكه حرص طمع اين در باريان سـالمند بـه هـيچ وجـه

هنگفتـي از آن ي بيني كرد حصـه  شد پيش از در باريان جوان نبود... ميكمتر 

خوان وسيع يغما كه در حاشيه آن موكب ملوكانه پهن شده بـود... بـه اينـان

  ).122همان ص ("خواهد رسيد...

ي رواج فساد مالي و دورويـي افـراد هاي خود درباره هاي ديگري از نوشته او در بخش

ديگر اين امپراتوري، جيمز  ي ندهينويسد. پيش ازهاردينگ، نما مي ي آن زمان مختلف جامعه

، در كتاب تخيلي و طنزآميز خود، به نام سرگذشـت حـاجي بابـايJames J. Morierموريه 
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دسـت ها به ) تصويري بسيار نزديك به حقيقت از ما ايراني1376انتشارات علمي، اصفهاني (

انـد كـه بـراي هاي مختلف توصـيف شـده صيتداده است. در داستان اين حاجي بابا، شخ

  خوانندگان ايراني كتاب، بعنوان خودي، كامالً آشنا هستند!

اما، چه ما از تصويرهاي تشريحي موريه يا سّر آرتورهاردينـگ، خوشـمان بيايـد و امروز

چه خشمگين شويم، واقعييت اين است كه آنان از زواياي مختلف ما را نگريستند و بر اساس 

ي كه ازما پيدا كردند توانستند ساليان سال، سياست استعماري خود را بر ما با موفقيـتشناخت

اجرا كنند؛ در حالي كه ما با بستن چشم، نه تنها در پي كسب شـناختي از آنهـا نـرفتيم، بلكـه

ايم. پـس واضـح تصوير واقعي خود را نيز نديديم و لذا در صدد تغيير و تصحيح آن بر نيامده

  ادامه خواهند داد. را اند گانگان نيز راهي كه تاكنون با موفقيت پيمودهاست كه بي

هـاي مختلـف را از تاريخي، بايـد بـاز هـم دوره يدادهايبراي دريافت بهتر ازعلت رو

از قديم، قبالً ديديم كه جامعـه  زاويه  ي هاي مختلف بازبيني و بازخواني كرد. باز براي مثالي

هجري، پس از دست يافتن به فن كاغذسازي متحول شد و  دوم ي سده ي تازه مسلمان شده

دوران "كه غربيان آن دوران را،  از جهت علمي/فرهنگي رشد بسيار چشمگيري يافت، چنان

توان گفت كه دسترسي به كاغذ، يكـي از عوامـل مـؤثر اند. اگر چه مي ناميده "طاليي اسالم

ت كه چگونه اين دوران طاليي بسـرتوان گف در پيدايش دوران طاليي بوده، به درستي نمي

آمد و ما به ركود انديشه گرفتار شديم. ازآن پس، ديگر پرسشگري در ميان ما بـاقي نمانـد!

هـا را دريابنـد. بـه انديشيدند، اما ديگر لزومي نديدند علـت  شايد بودند كساني كه هنوز مي

ا نيـز يافتـه بودنـد! اگـرهـا ر  ها را كرده و همه پاسـخ  تصور آنها، انگارپيشينيان همه پرسش

پرسشي هم باقي مانده بود، طبق باور آنان، پاسخ آن، تنها هنگام سـماع و ورود بـه حالـت

ها به كشور ما وارد شدند، ما شتر مرغي شده بوديم  خلسه قابل دريافت بود. زماني كه غربي

ده در كه نه طاقت و شكيبايي شـتر را داشـتيم و نـه توانـايي پريـدن مرغـان را! شـگفت ز

نوعي كه براي ما  هايي ها شديم؛ تيله آن "هاي رنگارنگ تيله"زيبايي  ي فتهيبرابرغرب و ش از

تـر آن هـم انـواع پيشـرفته ديديم. هنوز ها را در دستگاه شهرفرنگ مي آوردند يا آن هديه مي

انيم خـواهيم بـد بينيم، اما نمي هاي بزرگتر صدا و سيماي كنوني مي ها را از طريق پنجره تيله
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  شوند. ها رفته و چگونه روي صفحه آن ظاهر مي آنها چگونه به درون اين جعبه

را سـبب شـد، در مغـرب زمـين،/اسالم اگر ورود دانش توليد كاغذ، عصر طاليي ايران

كـه انبوه انجاميد. امـا چنـان يدهايتول ي اختراع فناوري چاپ با حروف متحرك، به معجزه

ي چـاپي هيجدهم ميالدي، ازهيچ گونه نوشـته  ي سده اواخرگفته شد، در جوامع اسالمي تا 

تقبال دستگاه گـوتنبرگس، پس از شرحي در مورد ا"كاشفين"كتاب  ي سندهيخبري نبود. نو

ايـن روش به علل امتناع مسـلمانان از اسـتفاده از دركشورهاي آسياي شرقي، فصلي را نيز

هاي مذهبي در تركيه عثماني بسيار  نويسد كه اقليت نشر اختصاص داده است. براي مثال مي

هاي غير تركي يا عربي، با دستگاه چاپ تهيـه هاي خود را به زبان زود اجازه يافتند تا كتاب

و ميان هم كيشان خود پخش كنند. مهـاجران يهـودي كتـاب پنتـاتويخ خـود را همـراه بـا

يونانيـان سـاكنو  1568؛ ارامنه، متون ديني خود را از سـال1494توضيحات آن، در سال 

-1546كردند. سلطان مراد سوم ( به بعد چاپ مي 1627هاي ديني را از سال  عثماني، كتاب

هـاي چـاپي خـود را در عثمـاني بـه فـروش رسـانند. ها كتاب ) اجازه داد تا خارجي1595

ساكن امپراتوري عثماني توانستند با صنعت چاپ آشنا شوند، اما مردمِ  يها تيسان، اقل بدين

  ).543كاشفين، ص آنجا از آن محروم ماندند (خود 

االصل مسلمان شده، به نام ابـراهيم م. يكي از شهروندان مجارستاني 1727تنها در سال 

سال كوشش توانست موافقت سلطان احمد سوم  8، پس از Ibrahim Müteferrikaموتفريكا 

ركـي بـه امپراتـوريرا جلب كند و نخستين دستگاه چاپ را براي رسم الخط رايج زبـان ت 

عنوان مختلـف 17سال،  18اي را بنياد نهد. او در طول  عثماني وارد و در استانبول چاپخانه

هـا عبـارت بـود از تـاريخ، نسخه كتاب چاپ كـرد. موضـوع كتـاب 12500 و برروي هم، 

هاي تركي/فارسي و تركي/عربي. بدين ترتيب،  نامه جغرافيا، نجوم، فيزيك، رياضيات و لغت

خورشـيد ي هيتوانستند با تلسكوپ و ميكروسـكپ و فرضـ لمانان براي نخستين بار ميمس

ام كه در همان سالها، بـا بـيش از مركزي اجرام آسماني آشنا شوند. [در جايي ديگر خوانده

دو قرن تأخير، مسلمانان تازه از كشف قاره امريكا توسط كريستف كلمب باخبر شدند]. اما 

فوت شد و از آن پس چاپخانه او تعطيل و نزديـك بـه 1745در سال  اين ابراهيم موتفريكا
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نـوزدهم، چـاپ كتـاب بـراي مـردم ي هاي ميانه سده يك قرن گذشت تا بار ديگر در سال

اجـازه 1874مسلمان در امپراتوري عثماني رايج شد. قرآن كريم براي نخستين بار در سـال

سه جالب اسـت بـدانيم كـه كتـاب قـرآن،چاپ يافت، آن هم تنها به زبان عربي و در مقاي

در شهر بازِل سويس بـه 1541در ونيز به زبان عربي و در سال  1530نخستين بار در سال 

چـاپ شـد. بـه گفتـه 1734زبان التين و نخستين ترجمه آن به زبـان انگليسـي، در سـال

هم بـه چـاپنوزد ي ها، تنها در سده بورستين، ديگر كشورهاي مسلمان نيز، همانند عثماني

  ).547 -539كتاب روي آوردند (همان، صص 

  در دايره المعارف ويكيپديا، سابقه چاپ كتاب در كشورما، به شرح زير آمده است:

ــز تأســيس شــد" ــران در شــهر تبري ــه در اي ــين چاپخان ــرزا  .اول ــاس مي عب

و به راه  چاپ را مأمور فراگيري فن العابدين تبريزي ميرزا زين، السلطنه نايب

بـه سـال العابدين تبريزي ميرزا زينكرد.  تبريز انداختن نخستين چاپخانه در

آورده و تحت  تبريز هجري قمري اسباب و آالت چاپ حروفي را به 1233

بـود ذربايجـان آ السلطنه كه در آن زمـان حكمـران نايب عباس ميرزا حمايت

 اروپـا  ....چند تن از ايرانيان را بـه  عباس ميرزامطبعه كوچكي برقرار كرد.....

ماشين  روسيه گسيل كرد تا صنعت چاپ را بيĤموزند. سپس دستور داد كه از

ــال ــد. در س ــاپ وارد كنن ــاني 1816چ ــد آذربايج ــيالدي هنرمن ــرزا م مي

ت. دومـين مطبعـهكار گرف ها را به يكي از همين ماشينالعابدين تبريزي  زين

مطبعه سنگي است كه آن نيز در تبريز داير شد... جـاي كه به ايران وارد شد

نخستين پس از كار كردن ديگر معمول نشد و مطبعه  تعجب است كه مطبعه

شايد علت جايگزيني مطبعه سنگي به جاي مطبعه  .سنگي جاي آن را گرفت

ا با نظر بـدبيني نگـاهسربي اين باشد كه افرادي مطبعه سربي و حروف آن ر

دانستند و يا چـون حـروف مـا فارسـي بـود بـا مي كردند و عالمت كفر مي

تنـوع در خطـوط داشـته باشـيم در توانستيم حروف سربي در آن زمان نمي

شـد. علـي گرفتـه مـي صورتي كه در مطبعه سنگي از خوشنويسـان كمـك
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هـاي يگيـر  نويسـد: سـخت هـا مـي تبريـز شـهر اولـين در كتاب زاده قاضي

پرستان باعث شده بود كه به سبب گراني طوالني و سخت بودن چـاپ كهنه

هـا سـال  سنگي چاپ كتب و مطبوعات بسيار گران تمـام شـده و در نتيجـه

 هاي فراوان همراه باشد. انتشار كتاب و نشريه با دشواري

هر  انديشان بود و در ها هميشه مورد بغض و كينه كوته متاسفانه اين چاپخانه

 كردند. به هاي فرهنگي را غارت مي آوردند اين مكان دست مي صتي كه بهفر

ترقي را  مي كسروي اي كه گونه نويسد: مستبدين حروف سربي چاپخانه اميد

ــه ــه ذوب كــرده و ب ــه در آورده و ب روي ايــن ملــت بيچــاره  صــورت گلول

... حدود نود سال پس از تأسيس اولين چاپخانه در تبريز نوه حـاج.انداختند

 مصـر  العابدين... ماشين چاپي از اروپا خريداري كرده و از طريق كشور زين

اين بندر توسط چهل گـاوميش فعلي نمود و از تركيهوارد بندر استانبول در 

هاي چاپ سنگي  مراه با دستگاهمنتقل كرد. حاجي حاج آقا علميه ه تبريز به

كشـور آلمـان بـراي خود هشت تن از متخصصين صنعت چـاپ را نيـز از

اين دستگاه   "به تبريز آورد ها نصب و آموزش

 ).http://fa.wikipedia.org/wiki/ ايران _در_چاپ_صنعت_پيشينه( 

براهيم موتفريكا در باره نجوم جديد و خورشيد مركـزي درظاهراً دانشي كه در كتاب ا

دست پدران نسل ما نرسيد. دسـت كـم، گاه به هيجدهم م. در عثماني چاپ شد هيچ ي سده

پدر نگارنده تا پايان عمر خود بر اين باور باقي ماند كه گاوي كره زمين را بـر شـاخ خـود

 ي روزه 365، ايـن گـاو از تحمـلمعلق نگه داشته و هر سال، درست هنگام تحويـل سـال

كند! او بر اين باور بود  سنگيني بار روي يك شاخ، خسته شده، آن را به شاخ ديگرمنتقل مي

گذاريم، گواه بر همـين هفت سين مي ي اي از آْب، بر سفره كه چرخش نارنجي كه در كاسه

مـا در آن دوران، هايي از اين گونه باورهاي پدران حركت ساالنه آن گاو است (براي نمونه

نـا ي). پدران ما با اين گونـه باورهـاhttp://iranredfish.blogfa.com/post-19.aspxرك. به: 

نوشـيدند، آب مـي  "خاكشير"آكنده از ريز پيكراني بنام  يزيستند، از آب انبارها سنجيده مي
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ود، نشـين شـده بـ دهان خود را با آب حوضي كه گاه چندين سانتيمتر لجن در كف آن تـه 

ها و ظروف  كردند. لباس ها پر مي ها را از همين حوض و آفتابه (آب مي كشيدند) شستند مي

آشپزخانه را در همان آب شسته و اهل خانه هـرروز بـراي اداي نمـاز از همـين آب وضـو

گرفتند. نيز از آنجا كه حمام خصوصي وجود نداشت، تمامي اهـل محـل، تندرسـت يـا مي

اي يـك هفتـه  -در صورت اسـتطاعت  -ه كچلي يا ديگر امراض مسريبيمار، حتا مبتاليان ب

كـه -با حجم آبي محدود (طبعاً كر)  -اي  رفتند و خود را در خزانه بار به حمام عمومي مي

  كردند. شد، از كثافات هفته پاك مي با هيزم يا فضوالت حيواني (تاپاله) گرم مي
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اسالمي را به ازمنه گذشته قياس نتوان كرد زيرا امروز خورشيد تمـدن ملل"

جديد در مغرب طلوع نموده كه از مغرب سرازير گشـته بجانـب ممالـك و

اگر ما ملل اسالمي از خواب غفلت بيدار شده آن سيل را  ديآ يملل شرقيه م

استقبال نمائيم شـايد بتـوانيم در مجـاري طبيعـي خـود جـاري كـرده از آن

و بايـد سـازد  يبرد و خانه ما را ويران مـ  ما را مي ديآ ياستفاده نمائيم واال م

دانست كه تمدن جديد غرب با ديانت اسالمي منـافي نيسـت زيـرا اسـاس

اسالم بر اتحاد و تساوي حقوق و عدل و انصاف و يكسان بـودن وضـيع و

 1326 يحيي دولت آبادي، به نقل از شـيخ االسـالم عثمـاني،( "شريف است...

  ).55ص  3ه.ق.، حيات يحيي، ج. 

هاي بنيـادين فرهنـگ سـازاني ماننـد رشـديه و االسالم و از كوشش از اظهارات اين شيخ

ي او و...، روزگار درازي گذشته اسـت و ، نوهالعابدين تبريزي ميرزا زينآبادي،  يحيي دولت

هاي متعددي بـه شـيوه غـرب فكرتر از شاهان قاجار اجازه دادند تا چاپخانه بزرگاني خوش

چـاپ تأسيس شوند. در پي آن كتاب هاي بسياري نيز با عناوين مختلف تـأليف، ترجمـه و

هـاي دولتـي بسـيار ارزان قيمـت ها، با يارانـه  شوند. دست كم تا چندي پيش، اين كتاب مي

هـا و مؤسسـات هـا، دانشـگاه هـا، دبيرسـتان شدند. گذشته از آن، اكنـون دبسـتان عرضه مي

هري به سبك اروپايي) تأسـيسهاي مدرن غرب (همه با ظا پژوهشي گوناگون انتقال دانش
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ميليون اند كه در آن شده جوينده دانش، مـدارج علمـي -همه انگار -ها نوجوان و جوان  ها،

آورنـد. در ايـن فاصـله اغلـب ايـن دسـت مـي را طي كرده، مدارك مربوط بدان را نيـز بـه

 ما انگـار اند. ا آموختگان به آخرين نرم افزارها و سخت افزارهاي غرب نيز مجهز شده دانش

براي خواندن كتاب ندارند. زيرا كه طبق  يا زهيدانشجو، انگ و اين اكنون ميليونها دانش آموز

)، تيـراژ1993وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، بهمـن مـاه ي رسمي (مصاحبه آخرين آمار

 700بـه تنهـا شـود  يفروش هر عنوان كتابي كه در كشورمان چاپ و براي فروش عرضه م

  : )http://www.yjc.ir/fa/news/5109343 كاهش يافته است!!نسخه در سال 

-تيـراژ -كـاهش -اسـت -گرفتـار -متعـدد -فرهنگـي -هـاي  آسيب-به-كشور"

  ."نسخه-700-به-شماره-هزار-3-از-ها كتاب

اسـت؟ ان دانششود، هم آيا نبايد بپرسيم آيا دانشي كه به اين جوانان آموخته مي هاي غربي

آيا با ورود اين دانش آموختگان ايراني به بازاركار، ديگر لزومي بـه خريـد دانـش فنـي (بـراي

هاي عظيم پتروشيمي، موتور اصلي اقتصاد ما)، از ديگر نقاط جهان نخواهد بود؟  نمونه، كارخانه

رخي از نسل بعدي اين توانند دستكم ب التحصيالن مؤسسات آموزش عالي ما مي  آيا همين فارغ

اي، چيني ... خود، مستقالنه طراحـي و در واحدها را مانند مهندسان همتاي ژاپني، تايواني، كره

هـاي آيا با اين همه مقاالت علمي و پژوهشي كـه دانشـجويان دوره نيز همين كشوربسازند؟ و

وانسـت بـا دانـشزودي خواهيم ت رسانند، به تحصيالت تكميلي، با غرور و افتخار به چاپ مي

هاي  خود، مانند كشور زالند جديد، مواد استخراجي از منابع گازي كالن خود را به هيدروكربن

روزافزونمـان، تبـديل كنـيم؟ گفتـه يدراز زنجير، قابل استفاده بعنوان سوخت مايع خودروهـا 

شـيميمقالـه 2875تعـداد - مـيالدي  2009تنها در سال  - شود كه دانشجويان و استادان ما مي

از كشورهاي برزيل، استراليا، تايوان، سـوئيس و هلنـد [بـاز هـم نوشته اند، يعني بيش از هريك

 24639ميليون نفر ( 300مقاله)، آمريكا، با  26556ميلياردي ( 3/1 تيبراي مقايسه چين، با جمع

له) و هند بـامقا 10455ميليون نفر ( 80مقاله)، آلمان با  11236ميليون نفر ( 126مقاله)، ژاپن با 

آقـاي ،مقاله] (براي آگاهي بيشتر در اين باره 8345تريليون نفر ( 1.266 رك. بـه مقالـه مفصـل

  رساني علوم و فناوري اي اطالع دكتر جعفر مهراد، رئيس مركز منطقه

(http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1245952)  
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تر مهرداد، گفته نشده كه با ايـن همـه مقـاالتمتاسفانه در اطالعيه نويد بخش آقاي دك

ها) يا علوم ديگر (طبق آخـرين ارقـام علمي در زمينه دانش شيمي (تقريباً يك چهارم ژاپني

مقالـه رسـيده 31204بـه 2011رسمي، تعداد كل انتشارات علمي دانشمندان مـا در سـال

ماده بـراي توليـد بـومي و)، به چه ميزان دانش فني، آ1390دي  17است، روزنامه همشهري، 

ايـم؟ كاالهاي حاصل از آن براي مصرف داخلي يا براي صدور به ديگر كشورها دسـت يافتـه

هاي كتابي به فنـĤوري، ي بومي كردن دانش يا تبديل دانش ظاهراً، ما هنوز به عواملي كه الزمه

بسـيار داريـم. ي لهمورد نياز جامعه است، پي نبرده و از آن فاص يدر جهت توليد انواع كاالها

هـا هاي غربي هايي نياز دارند كه در ژرفاي نوشته دانشجويان ما به درك و دريافت روح دانش

عبـورازروي ايـن خنـدق عميـق فرهنگـي، بخشـي از ي وهينهفته است. متاسفانه آموزش شـ 

هاي آنان نيست تا بتوان از آن رونوشت برداشت و بر محفوظات خـود افـزود! محتواي كتاب

غربـي بـراي ي اند. يـك خواننـده ها براي استفاده خود آن مردم نگارش شده امي اين كتابتم

هـاي ها را بكـاود. شـيوه هاي پيدا و پنهان مطالب، نبايد اعماق اين نوشته درك و دريافت جنبه

زنـدگي در ذهـن جستجو، پرسشگري، اعتـراض، نـوآوري و آزاد انديشـيدن، ازهمـان آغـاز

شود. برروي هم، آنچه براي جوانان غربي طبيعي  ه كودكان آنان دميده ميخودآگاه و ناخودآگا

  است، با فرهنگ كهن بازدارنده ما در تقابلي عظيم قرار دارد!

آسـاني نمايـان اسـت، رازهـاي هاي غربيان، گذشته از صورت ظاهر آن كـه بـه در نوشته

مردم، برعليه برخـي از ها مبارزات اعتراضي اي نيز وجود دارد كه حاصل فرهنگ قرن نهفته

هوشيار امروزي، شايد بـا نابـاوري، نـاظر ي هاي نياكان آنهاست. هر نگرنده عادات و سنت

انـد؛ حـال هايي است كه گاه تا ديروز نزد آن مردم بسـيار ارزشـمند بـوده كنار نهادن خرافه

ب هسـتيم،هاي كهن، همواره و تنها در پي آشنايي با صـورت مطالـ كه ما، بر بنياد عادت آن

ديرباز، هر كه براي مثال، اشعار فردوسي، سعدي و حافظ را از بر داشـت، خـود چنان كه از

آموزش سنتي ي وهيعالقمند به ش ي شد! (براي يادآوري خواننده خود دانشمند شمرده مي به

آبادي، كه در دوران كودكي از مكتبـي بـه ها، خواندن شرح حال يحيي دولت خانه در مكتب

، صص 1ج.  ”حيات يحيي“شود،  شد، توصيه مي ديگر، براي كسب دانش فرستاده ميمكتبي 

راستي براين باوريم كه نبايد خود را با زمان تطبيق دهـيم، بلكـه گويي ما ايرانيان به). 18 -11
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 اهللا مطهـري  رك به نظري مشابه توسط آيتاين زمان است كه بايد خود را با ما هماهنگ سازد (

http://www.mortezamotahari.com/FA/BookView.html?BookID=401&BookArticleI

D=41032&ValuePath=41033-41032هاي  ها و انديشه گيريم كه كوشش !). هنوز ناديده مي

گذشتگان ما، به اختراع هيچ يك از ابزارهاي مورد نياز زنـدگي مـا نيانجاميـد. انديشـمندان

آفريدنـد، طبعـاً تنهـا هشگر بودند هر آنچه مـي ي ما، تا روزگاري كه پرسشگر و پژو گذشته

هاي آن بزرگـان، هنـوز هـم بـراي براي نيازهاي زندگي همان روزگار بود. برخي از سروده

يــادآوري خــاطرات و گذشــته  لحظــه هــاي دور مــا مفيــد و  هــاي افســردگي و دلتنگــي و

در ابزاري كـه اكنـونها مبنايي در باورها و ابزار آنروزها داشتند، نه  بخشند. آن سروده لذت

ها تـوان الزم را بـراي دريافـت متـون علمـي غربـي بـه مـا اند. آن در اختيار ما قرار گرفته

شدت نيازمنـديم، ها به جديدي كه امروز به بسياري از آن هاي دهند و در كشف فناوري نمي

لي قابـلهاي نوين نيزتنها با دريافت مدارك تحصـي  كنند. بسياري از فناوري ما را ياري نمي

  گيرند. دستيابي نيستند و همانند هداياي غيبي در دسترس دانش آموختگان ما قرار نمي

ي  هـا، طـال و نقـره اسپانيا و پرتغال، طي سده يها يگراي امپراتور پادشاهان و اشراف سنت

كـه - ي توليـداتي را مردمان بومي مستعمرات گسترده خود را غارت نمودنـد و ارزش افـزوده

زمـاني بـه كشـورهاي خـود - وار تحت تسلط آنان بودند ها انساني بود كه برده يليوندسترنج م

منتقل كردند، اما اكنون مردم اين دو كشـور، از جملـه فقيرتـرين كشـورهاي اروپـايي شـمرده

دانيم كه هيچ مهاجمي (مانند اسكندر، اعراب، مغـوالن يـا اسـتعمارگران شوند و همگان مي مي

هاي آنان را به غنيمت نگرفته اسـت ها بدان كشورها يورش نبرده و گنجينه اروپايي) دراين سال

ها هيچ بخشـي از (حتي در جنگ دوم جهاني). مردم آنجا فقيرمانده اند بدان سبب كه نياكان آن

دست آمـده هاي به ها را به فرا گيري روشهاي توليد اختصاص ندادند. تمامي غنيمت آن گنجينه

  جمالت گذراي تعداد اندكي از ساكنان اين كشورها شد.ها و ت صرف خوشگذراني

اي منسوب بـه سپهسـاالر، صـدر اعظمـي از دوران درمورد ايران جالب است به نوشته

  اصالحات ناصرالدين شاه توجه كنيم:

با ورود متاع اروپايي پول دولت از مملكـت خـارج گرديـده و صـرف وارد"

فايـده و هـاي بـي ي و ميز و لبـاس ها، اسباب زينت ها، ديواركوب كردن چلچراغ
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سبب چشم هم چشمي ميان مردم شده ... بيشتر مردم را مسكين و فقير كـرده

و از پاي در آورده، اموال و نقود اين دولت را بكلـي از ايـن مملكـت خـارج

بـه نقـل از( "خورند گردانيده و عجب است كه خلق به قبح اين معاني بر نمي

  ).319، نشر روزنه، ص ”سنت و مدرنيته“الم، فريدون آدميت، صادق زيبا ك

  -شود كه صادرات سرانه دو كشور اسـپانيا و پرتقـال به خوبي ديده مي 1-8در جدول 

تقريباً يك سوم كشور آلمان است. حتا دو كشور تايوان و  -اعضاي اتحاديه كشورهاي اروپا

ند، دو برابر اين دو كشـور،ا كره جنوبي كه، هردو به تازگي به جرگه صنعتگران دنيا پيوسته

 كنند. ي خام، صنعتي، خدمات و كشاورزي) توليد مي كاالهاي صادراتي (مجموعه

ي صـادرات گازهـاي مـايع و در مورد ايران اما، اگر تنها درآمد نفت خام را (بدون محاسبه

درصد از كل صادرات كشور است در ارقام  60محصوالت ابتدايي صنايع پتروشيمي) كه حدود 

مـردم ي جدول منظور كنيم، درآمد سرانه مردم ايران از صادرات كاال، تنها اندكي از توليد سرانه

  ؟!ميده يفقيرمصر بيشتر است. پس پيشتازي خود را در توليد علم را چگونه نشان م

  

 سرانه صادرات

)$( 

  صادرات

 )$(ميليارد 

واردات 

 )$(ميليارد 

توليد سرانه 

 )$(ميليارد 

  جمعيت

 )(ميليون
 رديف كشور

 1 آلمان 82.2 35900 1120 1330 16160

 2 اسپانيا 46.5 30000 324 268 5826

 3 پرتقال 10.7 23000 68.2 46.3 4600

 4 تايوان 23.0 32000 250 203 8800

 5 كره جنوبي 48.6 30000 417 466 9569

  6  مالزي  28.7  13300  128  210  7317

 7 هتركي 77.8 12300 166.3 117.4 1509

 8 مصر 80.5 6200 46.5 25.3 314

 9 ايران 78.0 11200 59.0 78.7 1009

  )World fact bookي توليد سرانه كاال در چند كشور (منبع:  ، مقايسه1- 8جدول 

آمده است. در مورد ايران ارقام  2010پديا براي سال  (ارقام جدول مشابه است با آنچه در سايت ويكي

  باشند) تقريبي مي
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گيـرد تـا ناليـد كـه كشـور مـا وام مـي از اين مي يم كه يكصد سال پيش، سپهساالرديد

گيريم تا يا چلچـراغ هاي نفت و گاز خود وام مي و ما امروز از ذخيره يموارد كن "چلچراغ"

بـراي اينسـتكه اي وارد كـرديم  وارد كنيم يا اگرهم گاه كارخانـه  "هاي رنگين تيله"و ساير 

هاي رنگين بسازيم). بنـابراين، هنـوزهم بـيش از اسـپانيا و اغ (يا تيلهبتوانيم در آنجا چلچر

  اي خود كفا، فاصله داريم. پرتغال با توسعه

، ازمنافع گسترش دانش، از راه چاپ و پخش كتاب و از چگونگي اسـتقبال آن درتر شيپ

غرب براي توليد ارزش افـزوده سـخن بـه ميـان آمـد و از امتنـاع كشـورهاي مسـلمان در

پروري؛ همچنين از امكانات جديد بـا سـواد شـدن جوانـان سترش اين روش نوين دانشگ

سخن گفتيم. در هر محفل داخلي نيز صحبت از هـوش و اسـتعداد سرشـار واسـتثنايي مـا

م.  مكتوب اين نظريـه، رك، بـه دكتـر ي ها در ميان است (براي يكي از آخرين نمونه ايراني

)! بـا وجـود ايـن1389، ص. يازده، نشـر فـرزان روز،”فرهنگ سياسي ايران“ سريع القلم،

كنيم. چگونه اسـت كـه بـا وجـود هاي ذاتي، همچنان انواع كمبودها را احساس مي توانايي

كـه بهتـرين -ها، درك نياز، در دسترس بودن كتـاب  بالقوه، آموزش يي اين استعدادها همه

كشـورما آنقـدر نـاچيز مصـرف كتـاب در ي سـرانه  -سرچشمه براي يافتن راه چاره است

از  -خـوب يـا بـد -اثر آقاي طباطبايي ”زوال انديشه سياسي در ايران“است؟! مثال: كتاب 

) تا امروز، هشت بار تجديد چاپ شـده، امـا شـمارگان چـاپ1373نخستين سال انتشار (

 2000)، هريـك تنهـا1387) و نيـز چـاپ هشـتم آن (   1377اول، تجديد چاپ سوم (سال 

ست. از چنين كتابي، كه موضوع آن در جامعه كنوني ما بسيار مطرح اسـت، درنسخه بوده ا

جلد به فروش رفته اسـت (دوصـدم يـك در صـد كـل 16000سال، احتماالً تنها  15طول 

هـا جمعيت و حدود تنها نيم درصد از جوانان دانشگاهي ما)! آشكار است كه تعدادي از آن

شوند.  صي خريداري شده و شايد هرگز خوانده نميهاي شخ نيز صرفاً براي تزيين كتابخانه

به هر حال، اينكه چند نفر از خريـداران، كتـاب را خوانـده، در مطالـب آن دقـت كـرده و

دانـيم كـه در ، مـي ي اند، قابل سنجش نيست. جدا از اين نمونـه  برداشتي موجه از آن داشته

نيست! در باال  3000تا  2000از ها، بدبختانه، هيچگاه بيش  گونه كتاب كشورما شمارگان اين
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  نسخه كاهش داشته است. 700ديديم كه متوسط تيراژ فروش كتاب در سال گذشته به تنها 

، (كه در اين نوشتار چند بار از آن نقل قـول”تاريخ مردمي امريكا “ در مقايسه، از كتاب

م آن سـايت)،(تا زمان تنظي 1980شده است)، طبق سايت يكي از ناشران آن كتاب، از سال 

  ميليون نسخه به فروش رفته است 7/1بيش از 

 )http://www.powells.com/biblio/?inkey=18-9780805087444-0&PID=32472&PID=32472 .(  

هم درصـد از جمعيـت امريكـا)، از كتـابي كـهفروش اين تعداد نسخه (نزديك شش د

انگيز است.  سراسر آن، انتقاداتي كوبنده از نظام حاكم بر مردم امريكاست، به راستي شگفت

پوشـي، هر پـرده  اي، كه با نثري نيمه علمي نگارش شده، بي صفحه 700 باًيدر اين كتاب تقر

پوسـت، ها ميليون سـياه  اني از دهداري غيرانس كشي و برده پوستان، از بهره كشي سرخ از نسل

شـدند، از حتا از بندگي سفيدپوستاني كه زماني با انواع وعده و وعيدها به امريكا جذب مي

پنداشته شده، از تجاوزات رهبران آن كشـور بـه حقـوق "مقدس"انحرافات پدران هميشه 

بـه حقـوق ديگـرگفتند، تا انواع تجـاوزات هايي كه ثروتمندان حاكم مي كارگران، از دروغ

رود. با اين حال، در آن كشور چنين كتابي نـه تنهـا اجـازه ها پوشيده بمانند، سخن مي ملت

گريـزي معـروف بـه كتـاب -در مقايسه با اروپاييان -چاپ دارد كه اين تعداد از مردمي كه

بسيار آن را خوانده شده   اند! اند، اين كتاب را خريده و به احتمال

كه اين تع داد بسيار از مردم امريكا، با آن كه به درسـتي فرهنـگ و تـاريخچگونه است

هيچ گونه مشكلي با ظواهر تـاريخ خود سخت ايمان دارند و بخش بزرگي از آن جامعه نيز

را  "آميـز  تـوهين "هـا و فرهنگ خود ندارد، اين كتاب، نسبت به تاريخ متعـارف كشـور آن

التحصيالن مدارج عالي دانشـگاهي، يراني، فارغها افراد تحصيل كرده ا خوانند؟ اما ميليون مي

ها و مؤسسات عالي آموزشي، كه همـه، خـود را بـه موقـع استادان شاغل در انواع دانشگاه

هاي عقب ماندگي كشورشان هستند، كتابي را  دانند و مدعي آگاهي از علت صاحب نظر مي

نـد و علـل عقـب مانـدگيتاريخ ما را تحليل ك ي كوشد تا روند واقعي پنداشته شده كه مي

جمعيت هفتاد ميليوني مـا آنـرا از نفر خوانند يا تنها هيجده هزار امروز ما را نشان دهد، نمي

  بوده است).1387تا سال  18000(البته رقم  اند دهيخر
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در مقابل ما دانش را در محفوظات، از بر دانستن چند آيه از قرآن، در بازگفتن به موقـع

دسـت آوردن يـك مـدرك دانيم و گذشته از آن، در پـي بـه ملي مي چند بيت از يك شاعر

  آموزشگاهي يا دانشگاهي، در بيشتر موارد تنها براي خودنمايي هستيم!

، احتماالً براي اغفال مردم بابِل اجرا كرده بود، اكنون "كبير"حتا از نمايشي كه كوروش 

كنيم وموفقيت ايرانياني را كـه يعنوان سندي، براي نمايش ماهيت برتر خودمان استفاده م به

دانـيم و بـه رخ اند، مدركي بـراي اثبـات توانمنـدي خـود مـي براي هميشه از ميان ما رفته

  !"كوروش بخواب كه ما بيداريم"گوييم:  كشيم و با غرور و افتخار مي همديگر مي

نديشـيدن،هاي ياد شده ديديم كه گاه حتا روشنفكران يا استاداني كـه مطالعـه و ا در نمونه

هاي شـكوهمند آه هاي متناقضي دارند؛ يعني گاه به ياد گذشتهي اصلي آنهاست، ديدگاه حرفه

هـاي هايشان آشكار است كه مشكل اصـلي انديشـه كشند ولي گاه نيز از جاي جاي نوشته مي

خواجـه“اند. براي مثال، استاد طباطبايي نخست، در رسـاله خوبي درك كرده شهري را به ايران

دهـد، امـا در جـاي ديگـر، ، در سوگ انديشه ايرانشهري بسيار زيبا داد سخن مي”الملك امنظ

، كـه پيشـتر از آن نيـز بسـيار نقـل قـول”جدال قديم و جديـد “ لحن او تغيير يافته است. در

  اي رسيده است. او بر آن است كه ديگر دير شده، زيرا: تازه ي جهيكرديم، به نت

هاي متأخر، سـنت چنـان تصـلبي پيـدا كـرده قرن... در تمدن اسالمي، در "

پذير نيست.  است، كه تذكر سنت با تكيه بر امكانات نظري خود سنت امكان

عنوان آغاز انديشيدن نو آيـين و و چنان كه نتوان با منطق نقادي از سنت، به

اي در سد سكندر تصـلب ايجـاد امكان طرح پرسشهاي دوران جديد، رخنه

ز چنبر سنت كه ديري است، تـا عمـل و نظـر ايرانيـان راكرد، بيرون آمدن ا

پذير نخواهد شد. من در پيكاري با آنچه كـه از غيرممكن كرده است، امكان

ام، گفته بودم كه بـدنبال بـيش از چهـار دو دهه پيش تقليد مضاعف خوانده

قرن تعطيل انديشيدن، در ايران، زمان نقـادي سـنت از درون بـراي هميشـه

ست و در شرايط كنوني وضع انديشيدن، ابزارهاي مفهومي اين سپري شده ا

ــايي وام نقــادي را، ناچــار، بايــد از دســتگاه مفــاهيم انديشــه فلســفي اروپ
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گرفت.........و نقادي سنت از ديدگاه الزامات دوران جديد و انديشه تجـدد،

چنـين نقـادي در اختيـار يكـه دسـت آوردهـا اقدامي اساسي است و چنان

پـذير هاي پي در پي ايـران در تجـددطلبي امكـان م منطق شكستنباشد، فه

 ."نخواهد شد...

  ).8-7صص  1382، نشر نگاه معاصر، ”جدال قديم و جديد“سيد جواد طباطبايي، (

اي بـه همين اواخر نيز، محمد علـي همـايون كاتوزيـان، ماننـد طباطبـايي، در مصـاحبه

  رسد: برداشت مشابهي مي

نه به باور مي خواهد يآنچه را كه دلشان مها]  آنان [ايراني..." دنبال دليل  كنند،

گردند، نه اگر دليل و گواهي خـالف ارائـه شـود بـه آن اهميتـي و گواه مي

ها نيز كم و بـيش بـه سـرعت دهند. و اگر توجه كرده باشيد همان افسانه مي

 ."كنند. يعني امروز يك افسـانه را بـاور دارنـد، فـردا خـالف آنـرا تغيير مي

  ).1389، 8تير ماه، ص  15، 1005، شماره ”روزنامه شرق“(

هاي پـي درپـي بـه ايسـتا ما كه در سده ي ها، براي بدنه اصلي جامعه طبق اين برداشت

اسـت، درهمگـامي بـا دنيـايي كـه  بودن فرهنگي و نينديشيدن فردي و جمعي خـو گرفتـه

  باقي نيست. هاست با شتاب به پويايي و حركت در آمده، اميد چنداني سده

انقالبـي پس از گذشت ساليان دراز تماس با دانش نـوين بـا منشـĤ خـارجي و پـس از

چـه اند، اگر همگاني، اكنون مردم ما بنظر گاه به وجود نوعي نقص در محيط خود آگاه شده

. ازميان اين گروه، بسياري چـاره را بجـاي مانـدن، دركننديب يبندرت آنرا در وجود خود م

. هر روز شاهديم كـهننديب يآن م ش براي يافتن راه حل درميهن، تنها در فرار ازمسئله و تال

ها/ميلياردهـا هاي عريض و طويـل مـا، بـا صـرف ميليـون بهترين جوانان ما كه در دانشگاه

. كننـد  ياند، به آساني به فرهنگ رايـج مـا پشـت مـ هاي پيشرفته داشته سرمايه ملي، آموزش

ها نيز، آنان را، گاه با خوشـحالي يـا حتـا بـا افتخـار بسـيار، ماندهجالب نيز اينكه ما در جا 

كـه گـوييم! چنـان هاي آنان سـخن مـي فريب  دهيم كه هر روز از تحويل همان دشمناني مي

هاي  هاي اخير از دانشگاه پيش از اين گفتيم، كم نيستند اين گونه نخبگان جواني كه در سال
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ي هميشه به كشورهاي خارج (اغلب امريكا)، وطن التحصيل شده و سپس برا خوب ما فارغ

جديدشان، رفته و اكنون در آنجا تمامي تـوان و خالقيـت خـود را در جهـت خـدمت بـه

اين نخبگان، آگاهانه يا ناآگاهانه، طبعاً در ازاي  كنند! متاسفانه برخي از دشمنان ما عرضه مي

هاي اطالعاتي/ نظـامي ازمانوجدان، به س ي هرگونه دغدغه مزدي مناسب، بي دريافت دست

  دهند. نيز ارائه مي  آن كشورها خدماتي را

از رفتن آن جـا ها بسيار خود خواهانه است و لذا چندان هـم بـي شايد هم خرسندي ما

ماندند، احتماالً آنها نيز در سلك توليـد كننـدگان كاالهـاي پـر نيست؛ زيرا اگر در وطن مي

ها، با استعدادهاي ذاتي و با هـوش انستند در بيĤيند. آنتو آمدند يا نمي ارزش جديد در نمي

و در اينجـا ها يميبا ما قد ي سهيهاي فني/علمي ديده شده، در مقا سرشار خود و با آموزش

توانسـتند ، مـي "معـامالت بازاري/كاسـبي"هاي آشنا و سنتي  ها، با توسل به همان راه مانده

ي  هـاي افـزوده تـر از مـا، تنهـا ارزش موفـق  براي ما رقبايي سرسخت شوند و شايد اندكي

  تورمي ايجاد كنند. 
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گـل و الي ي پروردگار به فرشتگان عالم اظهار فرمود كه من بشري از ماده"

متغير خلق خواهم كرد. پس چون آن عنصر را معتـدل بيـارايم و در ي كهنه

رمت و عظمت آن روح الهي) بـرآن از روح خويش بدمم همه (از جهت ح

فرشـتگان (و ي او سجده كنيد. (چون فرمان حقّ بسجده آدم در رسيد) همه

آدم امتناع  ي ) عالم بر او سجده كردند، مگر ابليس كه از سجدهي قواي فعاله

  ).30-27حجر، آيات  ي (سوره "ورزيد

است. در آنجا خداونـد نيز آمده 35 -30از همين گونه حرمت گزاري در سوره بقره، آيات 

كند  خودش بر روي زمين به فرشتگان معرفي مي ي فهيعنوان خل را به -خلقت خويش -آدم

و با رودر رو شدن با اعتراض آنها از اينكه ممكـن اسـت ايـن خليفـه و كسـان او در روي

كه  ت. اينس")30(آيه ... ديدان يدانم كه شما نم من چيزي را مي"فرمايد  زمين فساد كنند، مي

توان تصور كرد كه خالق عالم، اندكي از خرد و عقالنيت خويش در آن گل دميده است!  مي

حتي  -مانند حيوانات  -بود، ما انسانها بهر حال، اگر عقالنيت خالق بخشي از وجود ما نمي

. اينكـه مـاميديـ فهم ياز وجود و نياز به او نيز غافل مانده وحتي حرف پيغمبران را نيز نمـ 

اي بارز از وجود ميزاني از عقـل در ايم، خود نشانه ا بدنبال كشف و درك خالقي رفتهانسانه

  باشد! ما مي

نياكان خودمان آورديم، فراوان ديديم كـه ي آنچه تاكنون در اين نوشتار در باره ي ازهمه
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در مورد بكار گيري عقالنيت ذاتي خـويش -دشمنان كنوني ما-آنها، برخالف غربيانِ متأخر

ندرت در جهت سـعادت پايـدار قـوم خـويش غفلت كرده و از آن به -اي الهي ن عطيهاي -

نظر، ابليس نه تنها از سجده به آنان امتنـاع ورزيـد، بلكـه بـا نجـواي اند. به اي كرده استفاده

اش آنها را، نسل پس از نسل، نه تنها به ناديده گرفتن عقالنيت موجود در خويشتن،  پيوسته

  شناختن آن نيز هدايت كرده است. بلكه بسوي مردود

آنچه كه تا كنون گفته شد، پرسش سر فصل اين بخش يا بيهـوده يـا ي ترتيب، با همه بدين

تنها نظري (نوعي بازي يـا تنهـا نشـخوارفكري) اسـت! بيهـوده، زيـرا آنطـور كـه در نمونـه و

متن آمده اسـت، ب  هايي از جنبه گزيده وضـوح نشـان دادههاي مختلف تاريخ فرهنگي ما در اين

هاي ممكن را نياكان بزرگ و مشهور  پاسخ ي ما ايرانيان، همه ي شده، كه طبق باورهميشگي توده

ها پيش دريافته و هر گونه نو تالش نسل ما عبث است. در نتيجه اين پرسشـي اسـت ما، مدت

كتاب  ي رو كه با نمونه نتيجه خواهد ماند. نظري، از آن بيهوده و بي كه در باال ذكر شد، آمار تيراژ

 - كـه  معـدود خواهنـد بـود، در صـورتي يا هاي اين نوشتار تنها عـده  خيلي خوشبينانه خواننده

يافتن پاسخ در توان ذهني يك تن يا معـدودي - ملل ديگر ديديم ي تجربه ي سهيچنانچه از مقا

ا ي جهياز افراد نبوده، بلكه هميشه در نت   ست.خرَد جمعي تمامي ملت مربوطه نهفته

براي يافتن راه حل، بايد ابتدا گروه بزرگـي از مـردم مـا ناگهـان ادعاهـاي خـود را بـا

هاي موجود جايگزين كنند. ما بايد درهرمورد واقع بينانه ببينيم كـه در ميـان ديگـر واقعييت

ايم. مثالً با اين ادعا و باور مسلم ما كه هوش يا ضريب هوشـي مـا ملل دنيا كجا قرار گرفته

هاي باالي ملتهاي جهان قرار دارد شروع كرده ببينيم كه آيا اينكه ما ايرانيـان ان در ردهايراني

 ي جـه يواقعاً هوشمندتر از همه هسـتيم صـحت دارد؟! بهرعللـي، ارقـام و آمـار ديگـران نت

) http://www.sq.4mg.com/NationIQ.htm! (براي اطمينـان، ر.ك.دهند يديگري را نشان م

براي مردم هنگ كنگ اسـت! 107در مقايسه با  84ن ضريب براي ايرانيان طبق اين منبع، اي

توليد ساالنه و مقياس هوشمندي مردم هر كشور، ما حتـي ي ضمن اينكه طبق منحني رابطه

. دهـد  يبا وجود درامد باد آورده ازفروش نفت خام، ما را تنها در ميانگين اين منحني قرار م

 باشـد  يدالر مـ  5000ما ايرانيان در حـدود GDP ي و سرانه طبق آمار موجود، توليد ساليانه
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita.(  

  
در مقايسه با متوسط ضريب هوش آنها1-9منحني    ، توليد سرانه ملتها

فاده از روش ضـريباست -اكنون جدا از دقت كابرد اين گونه اعداد هميشه قابل بحث 

معجزه وار بايد فرض كنيم و اميد داشته باشيم كـه -هوشمندي براي توانايي واقعي انسانها

اكنون گروه بزرگي از افراد ملت ما، بـاور بـه تقـدير اشـاعره و امـام غزالـي گونـه را كنـار

از  خود رسيده و از سنگيني برخـي  ي اي از شك و ترديد اساسي در باره گذاشته، به مرحله

، آگـاهكنند يما سنگيني م ي هاي همه ها يا بر شانه هاي گاه بيش از دوهزاره كه بر ذهن سنت

شده و باالخره، خود را از فريب اهريمن يا شيطان رهانيده، به عقالنيـت واقعـي در وجـود

خود پي برده، به زيبايي كاركرد واقعي آن آگاه شده و آماده است مسئوليت اعمـال خـود را

راه است.بپذيرد   . البته اين تنها ابتداي

دقيق و روشن از باورهاي كنـوني خـود بايد به تعريفي به گمان نگارنده، در قدم بعدي

كه از ديرباز، هم در دين زردشت و هم دين اسـالم، دروغ گفـتن، برسيم. براي نمونه، با آن

نيان مـا، تنهـاصفتي بسيار زشت و گناهي بزرگ بوده؛ در عملِ روزمره، مـا و اغلـب پيشـي

دوم  ي گوييم! چون گونه شنويم و نه دروغي را كه خود مي دانيم كه مي دروغي را زشت مي

  پنداريم. بايد مطمئن شويم كه هميشه حقيقت بهتر است از مصلحت! را تنها مصلحت مي
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خوبي، چون كوروش، شاهان  يبراي ما البته و مسلماً مصلحت است كه ما كشورگشاها

عي كـه دروداشته ايم. اما طبق مثالهـايي متنـ اه افشار و آغا محمدخان قاجارساساني، نادرش

از آنهـا اشـاره شـده اسـت، بايـد قبـول كنـيم كـه ايـن ييها اين نوشتار طبعاً تنها به گوشه

. نيـز اينكـه مـا اكنـوندانسـتند  يهمواره خود را برتر از مردم عادي كشورشان م "بزرگان"

حتمال زياد، تنها نوادگان اجدادي زماني اينچنين دون پايه هستيم. اين نوشتار، با ا ي خواننده

حتا اينكه پدران ما كه نه چندان دور بـه خيابانهـا ريختنـد و بـراي آزادي و برابـري فريـاد

فرانسـوي، اغلـب يهـا  اند! مگر آن تـوده  براوردند، اغلب از ميان همين رده از انسانها بوده

تي و اشراف نبودند كه در آنروزهـاي انقالبشـان بسـان مـاسلطن يها زماني رعاياي خانواده

بودند،  ييها ها نيز توده براي همان آرزوي هاي انساني، برابري و برادري فرياد كشيدند؟ آن

بگمان خود از اجتماع كنار گذاشته و زجر ديده، كه نسل اندر نسـل از مزايـاي ثـروت بـي

كه تنها چنـد سـال بعـد، از ميـانكشورشان بي بهره مانده بودند ي كران پنداشته . اما ديديم

همان مردم، فوج فوج بدنبال پهلواني، زماني از ميان همان مردم عامه برخاسته، راهـي ديـار

  غارت كنند. اقوامي ديگر شدند تا بنوبه، خود بكشند و

بعد، آن انقالب پر شكوه مردم فرانسه سخت شكست خورد و بزودي چندي ديديم كه 

جديد، جاي پيشنيان منفـوررا گرفتنـد. بـازهم مـي يا اشرافي با كبكبه و دبدبهباري ديگر، 

همان ناپلئون پهلوان، رأس انقالب فرانسه قرار گرفت؛ ابتدا  ي دانيم كه تنها چندي بعد، نوه

به عنوان رئيس جمهور منتخب همĤن مردم انقالبي و كمي بعد ملقب به ناپلئون سوم، باري 

ه شرق و جنوب كشورش و نيز به فراز اقيانوسها (كشور مكزيك) براي ار ب و ديگر امپراتور

با تعجب، بـا اسـتقبال و ،كسب غنايم، فرزندان همان انقالبيون روز باستيل را گسيل داشت

  ، روبرو شد.همراهي مردمي بواقع هنوز آگاه نشد

ونـه، همـان گ هـا  يها جلـوتر، در همسـايگي آن فرانسـو هم اندكي در تاريخ انسان باز

كارگران بيكار و مردم زجر ديده آلمان بودند كه سر انجام داوطلبانه و مشتاقانه بفرمان يـك

آن كشور، مشتاقانه لباس سربازي بتن كردند تا سـرود خوانـان، ي و هيإت حاكمه "پيشوا"

، مانند خودشان، زحمتكش شوند و در ييها راهي تخريب و تسخير سرزمين ميليونها انسان

ها انسـان ديگـر را ها ميليون از آنها را كشته و خانه و محل كار كسب ميليون ده مدتي كوتاه
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  با خاك يكسان كردند!

اكنون ما در كشور خودمان، نوادگان و فرزنـدان همـان رعايـاي سـابق شـاهان هميشـه

هستيم كه زماني براي كسب آزادي و حقوق خود به خيابانها ريختيم و شعار داديم:  زورگو

بـاز -ما، افرادي از ميان همان انقالبيون  -آيا اكنون كه شكممان اندكي سير شده ما هستيم!

كه روزي فرصت جويانـه، ماننـد يكـي از آن شـاهان قـديم، مـثالٌ ميا دل به اين اميد نبسته

 قاجار، آن شاه جم جاه، صدها زن داشته باشيم و هرروز، همراه آن لعبتگـان از شاه فتحعلي 

كه  ميا داخل حوضي سرازير شويم. آيا به همين راحتي فراموش كردهمعروف ب ي آن سرسره

آن  يا اند كه گاه خـالف تمايـل يـا هـوس لحظـه هايي بوده "پدر سوخته "اجدادمان همان

زيبـا، فقـط جـو يـا گنـدم ييهـا  ناصرالدين شاه يا ارباباني ديگر، در كشتزارها، بجاي گـل 

ي، نياز داريم اصل و نسبي قابل احتـرام داشـتهما اكنون جويندگان راه واقع ؟ اگركاشتند يم

 ي انوشيروان ساساني بوده باشد كه نمونـه  ي يكي از آنها از گونه ميخواه يباشيم، مسلماً نم

دادگري او تنها همان فرمان قتل عام هزاران نفر از رعاياي او بود كه از شـدت جـور وارده

دگرانديشـي روي آورده بودنـد! يـابناچـار روزي بـه -توسط او و هم نشينانش  -برخود 

كه بـراي دزدي و قتـل عـام ميبود ياينكه، براستي آرزو داريم يكي از نوادگان نادر شاهي م

 ييها مردمي بيگناه عازم هندوستان شد؟ طبق گواهي تاريخ نويسان او نيز مهارت و رشادت

سي، كه سر راه شگفت داشته است؟ مگر دزدان معمولي امروزي يا فرصت طلباني در هر لبا

؟ آيـا غـرور يـادهند يمهارت و رشادت بخرج نم كشند يفرار خود گاه چند نفري را نيز م

نفرت ما نسبتي مستقيم با ميزان و ارزش غنايم باد آورده دارند؟ آنهم غنايمي كه از آن عمالً 

  هيچ سهمي به ما، مردم، نرسيده باشد!

هـا، بنـدرت واقعي خانوادگي ما توده ي در فرهنگ شفاهي موجود ما، آگاهي از شجره 

و آنهم اغلب توأم با حدث و گمان و همراه بـا سـعي گردد يبيش از سه نسل به عقب بر م

ها. نياكان واقعي و نه چندان دور ما احتماالً يا كوچگر يـا در انواع پنهان كاري و زيبا سازي

. هر چه بودند، بي شـك دراند ور بوده رعيت اربابي و شايد هم در نادر شهري، نوعي پيشه

مقام ستمگران عمده نبودند. نه اينكه در ميانشان چنين فردي نبوده كه وسوسـه شـود؛ اگـر
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در اختيار داشته اسـت. آن  هـا اجبـاراً هـر روز زحمـت بوده، نه فرصت و نه ابزار بروز آنرا

از فـرط هـا  تا شايد لقمه نان شب خود وخانواده را توليـد يـا كسـب كننـد. آن دنديكش يم

 ي ل كنند چه رسد چگونگي رابطـه احتا سو افتندي يخستگي و بيچارگي هيچگاه فرصت نم

هـم روزي ماننـد آن سـربداران، سـر بشـورش بـر ل ببرنـد. اگـراخود با اربابان را زيرسو

، نه از روي درك، بلكه از ناچاري و چنانچه آمد، مانند عاقبـت آن نـادر حركـتداشتند يم

  بد حادثه بوده است.تاريخي، هميشه از 

اكنون در پناه اندك رفاه كسب شده، گاهي ارباب منشانه (نو بورژوا)، صوفي گري مولوي 

نشينند. اما مـا نيز مي ها دهيستاييم چون اشعار او، به هرعلت، به دل ما تازه بدوران رس را مي

كه از زمـان نيز، مانند اجدادمان از خود نمي زنـدگي ايـنپرسيم در طي اين هشتصد سالي

هاي او كدام يك از دردهاي متعدد زندگي اجـداد مـا گذرد پيام و آموزه هنرمند بزرگوار مي

اند؟! آيا حاصل كارما، فرداي شبي كه به خواندن مثنـوي را، نه تسكين، بلكه بواقع دوا كرده

نا، بـهآيا با كمك اشعار موال ايم، بيشتر و بهتر بوده و خواهد بود؟ يا ديوان شمس گذرانده

اي، فرضـاً بـراي توانيم ماده يـا وسـيله بريم يا بهتر مي رازي از رازهاي عيني طبيعت پي مي

  داشتن آب آشاميدني خود كشف و روش كاربرد آنرا اختراع كنيم؟! پاكيزه نگه

هـايي كـه در ايـن نوشـتار ها و ديگر پرسش اينستكه در يافتن پاسخ بدين گونه پرسش

 يا مانيم؛ زيرا در فرهنگ سنتي ما هميشه همـان تسـكين لحظـه درمي اند، كراراً ً مطرح شده

اند، چه رسـد گاه رسم و پسنديده نبوده ها هيچ پرسيدن نگونهاست. نزد ما اي كرده يكفايت م

مـا بـه ي ها! آيا هم اكنون، جامعه پيگير و درد سر زا براي يافتن پاسخ به آن يها به كوشش

  ها، گوشي شنوا دارد؟! براي شنيدن پاسخ به پرسشنهد و  پرسشگران واقعي ارج مي

                                                 
  .از شـوند  يجاب نمـ م، ظاهراً ايشان به هيچ روي ميا بسياري داشته يبا آنكه در اين زمينه خاص با آقاي دكتر يلپاني گفتگوها !

ازهـاي  ريك شعر خوب يا شنيدن يك قطعه موسيقي گوشنواز، پي بردن به رازي از  ديدگاه اينجانب، به طور كلي، هدف از خواندن

طيف و تعادل روح و روان خـود، بـي گمـان بـه     لآفرينش يا اختراع ابزارهاي مفيد يا كشف يك ماده شيميايي نيست. انسان براي ت

 نيازمند است. بنابراين پرسش ايشان ر حواس)ا ديگيي (چه زيباهاي ديدني، چه شنيدني، و چه احساس كردني يدرك و دريافت زيبا

ـ ، درست مانند اين پرسش است كه رفتن بخورد يبه چه درد م مبني براين كه شنيدن يا خواندن اشعار موالنا اي ك بـاغ و تماشـه ي

  ؟!ديآ يك كنسرت طراز اول، مثالً براي موسيقي باخ يا بتهون به چه كار مه  يرنگارنگ آن يا رفتن ب يها گل
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كنوني مـا ي نهيها و پژوهشكاه هاي عريض و طويل و پرهز در باال، از آنچه در دانشگاه

. از بالنـد  ي، كوتاه سخن رفت و نيزازافتخاراتي كه مسئوالن كشورمان اكنون به آن مگذرد يم

كشـورمان، در ي كسب شـده  "علمي"باالي  ي كثرت مقاالت علمي حاصل از آنها و از رده

  ميان سايرين.

راز طبيعـت، بـه توليـد كـااليي يهـا  پرسيديم كدام يك از اين شايد كشف همانجا نيز 

خود يا آنطور كه درميان پژوهنده هـا كشورهاي پيشـرفته قـرن يها ارزشمند انجاميده، براي

به ديگران؟ در مـورد اختـراع دسـتگاه چـاپ ت وسـط گـوتنبرگمعمول است، براي فروش

مفصل ديديم زماني كه آن اختراع به ثبت رسيد آن دستگاه چه تعداد خواهان كـاربرد آن را

يافت. نيز در صفحات پيشين از اختراع روش تبديل ازت هوا به كـود شـيمييايي و تبـديل

مواد حاصل از نفت خام به پلي اتيلن، مفيد براي همه، مختصري آورديـم. كـدام اختـراع از

عظـيم مقـاالت ي دانشمندان ما با چنين موفقيتي روبرو شده اسـت؟ آيـا ايـن تـوده اين نو

علمي، ارزشي بيش از صرفاً كسب مدرك از سوي دانشجو و ترفيع، دريافت جايزه و مقـام

بسـيار، متخصـص ييها ما، كار بنگاه يبراي استاد دارند؟ مشهور است كه اكنون در بازارها

  !اند افتهيرونق نوشتن چنين مقاالت و تزها، 

ها از ازل همـواره پرسش ي در اغلب جوامع شرقي، نسل بعد از نسل، گويي پاسخ همه

اند تا خود بكوشـند، بكاونـد و رازي را گاه نيازي نداشته اند! اينستكه مردم هيچ روشن بوده

ان نشـين  شكافته، بكار برند. بازهم در باال ديديم، براي نسل پس از نسل مـا، ماننـد كوهپايـه

اي واقعي، هدفي مفيد نبوده است. درمقابل براي يك  سلسله جبال هيماليا، صعود برهيچ قله

و سـپس، "بيـاموزد "جوان ما، بسيار بسنديده بوده پندهاي پدر يا ديگر بزرگترها را خوب 

اندرزهايي را كه در گلستان سعدي، حكايات مثنوي و... آمده، خوب به حافظـه بسـپارد تـا

كه دستكم تا چندي پيش، بيشـترين ميدان ينها را به فرزندان خود انتقال دهد! مبتواند عين آ

هنـر يـك ها همـواره راز و  بهترين بخش ادبيات ما منظوم بوده، تنظيم لغات و مفاهيم آن و

هم نزد عوام و گاه نيز خـواص، اينگونـه كلمـات منظـوم است. هنوز شده يشاعر شمرده م

گاه، زبـان رايـج هاي آن، هيچ همراه با قانونمندي ما زبان شعرشده خواهان بسياري دارند. ا
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  مردم ما نبوده و نيست. ي توده

. امـا، درباشـد  يش احساسـات و عواطـف شـاعر مـشل جوصها، شعر حا همه زبان در

طـور هاي خود را بـه  هاي ديگر، مانند آلماني يا انگليسي، نويسندگان تنها گاهي انديشه زبان

كنند. فرهنگ مردم آلمـاني معيار قواعد زبان، بصورت شعر بيان مي ون ازدلخواه و حتي بير

هاي خود انـدك انـدك، يا انگليسي توانسته نويسندگاني را پرورش دهد كه با اغلب نوشته

تر كنند. اين شده كه اكنون بسياري از مردم  تر و آسان فهم زبان شفاهي و كتبي مردم را ساده

سـاده يـا دشـوار، از ي شـه يد هر گونه احساس، مشـاهده و اند توانن عادي آنجا بسادگي مي

 توانند يها م جمله مشاهدات علمي، خود را بدون هرگونه ابهامي بيان كنند و خوانندگان آن

زبـان ي يكـديگر را دريابنـد. بـه سـخني ديگـر، فاصـله ي بسادگي مفـاهيم نگـارش شـده

سـت. در نتيجـه، يـك فـرد معمـوليمردم بسيار اندك شـده ا  ي ادبي/علمي با زبان محاوره

خود، هم مطالب مجلـه نـيم ي اي روزانه تواند با همان توانايي محاوره امريكايي/اروپايي مي

و هم متن انجيل را بخواند و هر دو را بدون نياز به  Scientific American ي علمي در مجله

  يك معلم يا يك مفسر واسطه، خودش درك كند.

ر ملي ما در زمان حيات خود هيچ تمايلي براي ترويج افكارش به در باال ديديم كه شاع

بزرگان ادب كنوني ايران، مثالً چنانچه  ها نداشت. امروزه نيز، رودرروي با يكي از ميان توده

يـن اسـتاد باافتخـار، روش مشـكلا. ميشو يآمد، استاد زرين كوب با همين پديده روبرو م

يك عادت قديم و يـك سـنت"مشتاق، تنها  يا دهنويسي خودش را براي يك جوان، خوانن

ـ گو ي. يا اينكه با افتخار مخواند يم "سابقه دار در طرز بيان شـايد هـم خواسـته باشـم": دي

حرف خود را از تعريض و تعرض بدسگالي چند كه از عـواني بـر حـرف انسـان انگشـت

تعرض ما عوام خالص ها خود را از  و با اينچنين گفته "نهند تا حدي مصون داشته باشم مي

علمي/صنعتي آنجا، هم  يها شرفتي. در مقابل ديديم كه در جوامع غربي، همگام با پكند يم

اند. اديبان هميشه نيازمنـد مردم، در روند ساده شدن زبانشان سهم داشته ي اديبان و هم توده

ازمنـدهاي هوشـمند از ميـان مـردم عـادي آنجـا و مـردم نيـز ني تشويق خواننده يا شنونده

سـاز اند. نيز ديـديم كـه گاليلـه كتـاب پرمحتـوي و سرنوشـت هوشمند شناختن شدن بوده
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خود را در آنزمان به زبان رايج مردمي، نه زبان علمي و پر طمطراق التين  Dialogo الوگيد

مطالب دشوارعلمي آنرا با چنان  قادر بودندنوشت. كتابي كه گروه بزرگي از مردم عادي نيز 

  خوانند، كه مقامات كليسا را آنقدر به وحشت اندازد.اشتياقي ب

، بايد هـم بـه شـناختي از خـود و از"راه حل چيست؟ "براي يافتن پاسخي به پرسش 

بعـدي يهـا  قرارگاه واقعي خود در ميان اقوام بشر پي ببريم و هـم بـراي بيشـمار پرسـش

: چـه شـد از ميـان مـاهـا اينسـتكه مناسب بيابيم. يكي ديگر ازاين گونه پرسش ييها پاسخ

ايرانيان، دانشمند شجاعي مانند گاليله بر نخاست؟! مثالً چرا محمد زكرياي رازي، كتاب من 

كرد و مردم به  مردم خود ننوشت؟! اگر چنين مي ي انهياليحضره الطبيب خود را به زبان عام

نـزد آنهـا بردند، آيا او سودمندي محتوي آن براي درمان برخي از دردهاي بدن خود پي مي

شد؟ آنقدر كه حاكمان كـج انـديش، نتواننـد محبوب نمي  Galileo Galilei لهينيز مانند گال

اند كه زكرياي رازي به سبب بازگويي و باز  افرادي را براي لعن و تكفير او برانگيزند؟ گفته

 دانـيم  نويسي عقايد سقراطي/افالطوني، مرتد و دگرانديش شناخته شد. ما امـروز حتـا نمـي

هـاي خـود را بـه زبـان عربـي دگرانديشي رازي بواقع در چه بـوده اسـت، زيـرا او كتـاب

انـد. مـا نامفهوم بـاقي مانـده مانيكه براي مردم عادي نامفهوم بود و هنوزهم برا نوشت يم

تا بي هراس از نام او بـراي تـزئين خيابانهـا و ميا شرفتهيتنها همانقدر پ ،افراد جامعه كنوني

  تفاده كنيم نه از محتواي افكار او.ساختمانها اس

مـردم را درخـور ي چنانچه در مورد استاد زرين كوب ديديم، اديبان ما نـه تنهـا تـوده 

پرداختنـد؛ دانستند كه در ميان خود نيز براي برتري به رقابت مـي  دريافت سخنان خود نمي

اي نمونه، بدين سه خرد و هنرمندي، سرودن اشعار پيچيده بوده است. بر ي گويي تنها نشانه

بيت خاقاني دقت شود كه از ديدگاه آنان در تعرض شاعران (رقيبان خود) سروده و آنان را 

  او را تقليد كنند: ي داند كه برآنند تا روش كبك گونه زاغان مقلدي مي

 رونـد  يخاقاني آن كسان كه طريق تـو مـ  

ــد    ــرازوي زر كن ــارزوي ت ــل ك ــس طف  ب

 مـار  گيرم كه مارچوبه كند تـن بـه شـكل   
  

ــت    ــك آرزوس ــد و زاغ را روش كب  زاغن

 بادام از آن خرد كه ترازو كنـد ز پوسـت  

 كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست
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  http://fa.wikipedia.org/wiki/خاقاني

از شاهنامه خواني گلـه د  اشـت. شـايدگفتيم كه سعيدي سيرجاني از روگرداني نسل ما

اجدادي و به بسياري از آداب و رسوم، حتـي يها علت اينكه نسل ما ناخودآگاه به اسطوره

به آداب و رفتار نسل پيش از خود نيز، پشـت كـرده اسـت، احسـاس ناهمـاهنگي و عـدم

هـيچ ارتبـاطي بـا كـه ديگـر باشـد  يابزار زندگي واقعي امـروزي او مـ ي همخواني با همه

كهن يا سبك و افكار حتي پدري را ندارد، چه رسد به زندگي نـوين يا داستانهاي اسطوره

  نسل جوان كنوني.

، در طـولگـذارد  يآنچه را كه پشت سـر مـ رود يجوان غربي كه از روستايي به شهر م

زيبـايي اخير بتدريج مدرنيزه شده است. قرارگاه روستايي او هنـوز آنقـدر يها قرنها و دهه

ي براي شهرنشينان تلقي شوند (نگارنده سالي را، همـراه بـاي گاهدارد، كه حتي بعضاً تفريح

 -سـال 400با ساختاري، در اصـل، بـيش از يا خانواده، در روستايي درانگلستان، در خانه

معروف بـه همـين نـام بـا راحتـي گذرانـدم. در مقايسـه، ،زماني متعلق به يك كفش دوزو

ي مانند تهران، اصفهان يا شيراز، به روستاي اين نوشتار تصور كند جواني از شهر ي خواننده

گردد  اجدادي خود، مثالً در روستاي خرانق يزد (كه تصويري از آن را قبالً نشان داديم) باز

، روزگـاريتر ينيپدر بزرگ خود روبرو شود. يا مثالي ع ي گلين سالها رها شده ي و با كلبه

 ي هيتاي يلفان (يلپـان)، واقـع درحاشـنگارنده با شوق و ذوق در سفري، فرزندم را به روس

 ي زيبـايي قلـه همدان بردم. نه تنها فرزندم، بلكه خودم نيز تنها توانستم به او از كنوني شهر

آن وصفي اندك بگويم. در آن لحظات برايم مسلم بود كه  يها دور دست كوه الوند و دامنه

گشت به آن روستا را نخواهد هيجوقت آروزي باز اين فرزند، كماكان ملقب به يلپاني، ديگر

حسن كچل، چهل دزد بغـداد يـا سـندباد بحـري در مقابـل يها ام نيز افسانه كرد. براي نوه

  طبعاً ديگر جذابيتي ندارند. ،غربي "ميكي ماوس"هرروزمتنوع تر  يها سرگذشت

گلـين و مفتـون بازشـنيدن يهـا  پيشين، همه قرنها در زير سر پناه همان كلبـه  يها نسل

از  ييهـا  ايستا، مانده بودند. نسل خودم تنها توانست پنداشـته  يها ها يا افسانه اسطورههمان 

هندي، نسل جديـد، يا سندهيكنون بقول نوابه زادگاهش برگرداند.  يا غرب را بعنوان تحفه



  

  465بخش نهم: راه حل چيست؟ / 

   

 

در آرزوي خود لندن است نه بدل آن، دهلي يا كلكته! اين آرزو، درجايي استكه در وطن به 

. همينطور، درجائيكه شود يپرسش و بخصوص تلفيق قديم با جديد داده نم ي هاو حتا اجاز

حجـر، ي سـوره  30-27سنت گرايان به او حتي اندكي از آن حرمتي كه خداوند طبق آيات 

ــراي آفر ــون ب ــرد، اكن ــر ك ــتگانش ام ــه فرش ــب ــروزي ي دهي ــان ام ــتند. جوان ــل نيس او قائ

وي زمين نيستند. اما فراموش نبايـد كـردفرشتگان آسمان يا حتي كسي ر ي خواستارسجده

نـوين از يا آنها يا پدران آنها، زماني نه چندان دور، با اميد بازگشت به گونـه  كه بسياري از

عصـر باطـل پنداشـته الم و بهره گرفتن از ان، بجاي انتظـاراتي بسـيار ازسآن عصرطاليي ا

ا، به راستي بخشـي از شخصـيتآمدند. انقالب سه دهه پيش آنه ها ابانيغربي، به خ ي شده

گلين سنتي بيرون آورده، مناسـب يها ها را از آن النه انساني را به آنها بازگردانده است: آن

تغذيه و براي حفظ سالمت جسمي آنـان پزشـك و دارو و درمانگـاه فـراهم كـرده ،ملبس

ود است. مدرسه و دانشگاه سـاخته و بـراي بسـياري امكـان بهـره گيـري از ابزارهـاي خـ

، بـه همـانكشـورمان  در انديشيدن را در اختيارشان قرار داده است. شايد اكنون جوانان مـا 

آن اتحاد جماهير بگمان شـورائي  اند دهيرس يا مرحله برپـا شـده بـود. ،كه سالياني پيش در

را برآن داشت كه شـعري كـه در صـفحات فصـل كه شاعر جوان آنزمان آنكشور يا مرحله

، پوشـانده و در آغـوش"زائيـده "كـه اورا "مادرش"ده شد، خطاب به دوم اين نوشتار آور

: مـادركنـد  يتقاضـا مـ گرمش پرورانده بود را بسرايد. او در آن سروده با احترام از آن مادر

اكنون اندكي كنار به ايست تا راه افتادن مرا تماشا كني. اما همه ديـديم سـرانجام آن كشـور

انسـانهاي زحمـت ي اي جور و ستم كارگران و همـه سوسياليستي، مدعي شكستن زنجيره

، بموقع حاضر نشد "مركزي" ي تهيدرآن كم ي ، يا همان هيأت حاكمه"مادرمهربان"كش آن 

دست ازادعاي قيموميت دست برورده هـاي عزيـز خـود بـردارد. در ايـن فاصـله عاقبـت

ماننـد درهـايها را برورود صداهاي جيك جيك گنجشكان،  انكشور، كه هميشه حتا پنجره

  جوانانش بسته بود، براي همه معلوم است! را نيز بر كشورآنخروج از 

 كـرد  يما، از همان شروع همه درها باز بودند. انقدر كه هـركس هـوس مـاما  در كشور
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اميـد رسـيدن بـه آن از . اين شده كه در اين بين چند ميليون جـوان و پيـررفت يمبراحتي 

حـاوي مغزهـا و يا ياليي اسالم گذشته، بـا كولـه پشـتصدر يا ط ي دوران خوش پنداشته

ـ دالرهاي نفتي، به وطن پشت كرده، رفته و در انجائيكـه سـكني گز ، اكنـون تمـاميانـد  دهي

رسد اين گـروه از اند. به نظر مي هاي ميهني را بفراموشي سپرده فرهنگ و انديشه يها جاذبه

پاسخ  -دست كم به گمان خودشان -روند  هايي كه معموالً در پي آنها مي جوانان و خانواده

  اند. پرسش اصلي اين فصل را دريافته

رويم، يـا اكنون اما، سخن از مايي است كه (هنوز) مانده و ازاينكه داريم به كدام سو مي

بايد برويم، اگر همچنان اينجا بمانيم. در جدول زير ارقامي استخراج شـده از آمـار رسـمي

. ايـن)1-0(جدول  اند نه گمرك جمهوري اسالمي آورده شدهكل واردات و صادرات ساليا

  دهند. ها را آشكارا نشان مي آمار و ارقام، تمايالت ما در وطن مانده

ي ما، به جا  اي از كارنامه اقتصادي ده سال گذشته ارقام اين جدول، گذشته ازآنكه گوشه

گمان پس  دهد! بي نيز نشان مي ها است، اشتياق واقعي و دروني، نه لزوماً گفتاري ما را مانده

ما همواره چنين بوده اسـت. امـا ي از كشف نفت و بخصوص بعد از ملي شدن آن، كارنامه

جـدول بنگـريم؛ جـدولي كـه نشـانگر 1389اكنون كافي است تنها به ارقام مربوط به سال 

د، بيننـ  رفتار عمومي مردمي است كه درهاي برون رفت را به روي خود بسته ديـده يـا مـي

غربي را دارند كه همچنان به سوي مدرنيته  ي حال آنكه آرزوي سوار شدن بر قطار شتابنده

  تازد! و فراتر از آن به پيش مي

بـا هزينـه كـردن بـيش از شصـت و چهـار -1389در سال  -مطابق با اين آمار رسمي

زندگي خـودميليارد دالر، هزاران گونه از ابزارهاي مدرن را از خارج وارد و براي نوسازي 

ايـم، در نتيجـه اكنـون، در شـهر و روسـتا، غـذاي بيشـتر و بهتـر از گذشـته مصرف كـرده 

تـر، هاي محكـم  پوشيم. در خانه كنيم، بهتر لباس مي تر عمر مي تر و طوالني خوريم، سالم مي

  كنيم. تر و برروي هم، با رفاه بيشتري زندگي مي تر، مدرن بزرگ

ميليـارد دالري كـه از 26را طبق ارقام جدول با تنهـااين دست آوردها و بيشتر  ي همه
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آنچـه از زيـر طريق صادرات كاالهايي كه مدعي توليد آنها در كشور خود هستيم يا ازخـام

 "توليد داخلي"ايم. متأسفانه براي همين اندك صادرات  خاكهاي ما بيرون آمده، كسب كرده

نها براي نمونه، در سالي كـه گذشـت بـهايم. ت نيز اغلب به دانش و فنĤوري وارداتي وابسته

گمـان، توليـد يكصـد و ايم و بـي  كرده ايراني صادر ي ارزش بيش از يك ميليارد دالر پسته

پـذير نبـوده اسـت. پنجاه هزار تن پسته در مناطق خشك كويري با فنـĤوري سـنتي، امكـان

ـ هـا نيـز با درختان پسته به آب كمي نياز دارند، با اين حال، آن ري شـوند. بـا روشد آبيـا ي

ــاه ــوني، آب را اغلـــب از چـ ــيش از كنـ ــيار عميـــق (بـ ــايي، بسـ ــق،  400هـ ــر عمـ متـ

http://www.ana.ir/Home/Single/112216داننـد كـه اندركاران مـي  كشيم. دست ) بيرون مي

روند و در نتيجه هر سـال تر مي هاي زيرزميني اين مناطق، هر سال چند متر پايين سطح آب

تر حفاري نيازمنديم. حتي بـا داشـتن فنـĤوري الزم، ايـن منـابع زم مدرنبه دانش فني و لوا

كـرهfossil waterهاي فسيلي ( آب زمـين، روزي نـه ي ) ما، مانند بسياري از منـاطق ديگـر

هـا، پاسـخگوي دسترسـي بـدان ي نـه يگرهزيچندان دور، خواهند خشكيد يا دسـت كـم، د

پسته ايران نخواهد بود. طبعاً در آن روز ايـن هاي نگهداري و بهره برداري از بسياري از باغ

درآمـــد را نيـــز نخـــواهيم داشـــت! (در مـــورد كليـــات بحـــث آبهـــاي فســـيلي، رك. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/05/100505-fossil-water-radioactive-

science-environment environment/.(  

هاي خارجي را براي توليد اين محصول  توان نيازهاي ديگر به فناوري اندكي تأمل مي با

توان حدس زد كـه ديگـر توليـدات كشـور مـا، از جملـه كاالهـاي اصـلي دريافت. نيز مي

كه هنوز بـراي -صنايع پتروشيمي ي، مانند نفت و گاز و انواع محصوالت واحدهاصادراتي

بزودي ديگر بدون دسترسي به فنĤوري روز، مقرون به صـرفه و شـايد -ما درآمد زا هستند

قابل تأمل ديگر اختالف ارزش هر واحـد ي اصوالً ممكن نباشند. در ارقام جدول باال، نكته

گرم) كاالهاي وارداتـي در مقابـل كاالهـاي صـادراتي اسـت:(ارزش دالري براي هر كيلو 

متوسط ارزش هر كيلو از اقالم وارداتي، بيش از سه برابر اقالم صادراتي است؛ بـه عبـارت

كنـيم تـا بتـوانيم كاالهـاي ارزش ديگر، ما كاالهاي خام يا نيم خام با ارزشي كم، صادر مي
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  افزوده يافته را خريداري كنيم.

 سال تواردا صادرات

 ارزش

 ))$(كيلوگرم/

 ارزش

)1000 X 

 دالر)

 وزن

)1000X (تن 

 ارزش

 )$(كيلوگرم/

 ارزش

)1000 X دالر

( 

 وزن

)1000 X 

 تن)

 

260 4223816 16214 657 18039844 27463 1380 

345 4608428 13361 827 22275189 26927 1381 

386 5972162 15468 834 26597738 30106 1382 

376 6803398 18074 1027 35388553 3448 1383 

418 10439589 24983 1107 39247582 35466 1384 

468 12996912 27766 959 41722646 4349 1385 

478 15312277 32118 1162 48438820 4169 1386 

274 17963585 65455 1269 56042007 56042 1387 

-- -- -- -- -- -- 1388* 

440 26327278 59867646 1421 64364172 45287 1389 

، ارقام نشان داده شده از فهرست ساليانه واردات/صادرات گمرك جمهوري اسالمي استخراج 1- 9جدول 

  شده و طبعاً مقدار واردات قاچاق را در بر نگرفته است.

ايم. بنا بـر آمـار اي واردات خدماتي داشته ر ساله مقادير فزايندههارقام ذكر شده عالوه بر 

ميليـارد دالر بـوده 18، بـيش از1388) اين رقم براي سال 4، ص. 5/4/90اعتماد ( روزنامه

  است.

 ندا ، ناقص1388* ارقام مربوط به سال 

ترين علت فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و متحدان آن در  پيش ازاين گفتيم كه اصلي

بـه -هـا  كوشـش  ي با وجـود همـه -عدم دسترسي آن كشورها  -اروپاي شرقي يكشورها

دانيم كه در آن كشورها هيچ يك از مسئوالن رسـماً هاي جديد خود ساخته بود. مي فنĤوري

ها  مانده از زمان تزارها نبودند، بلكه برعكس، خود را در همه زمينه خواهان حفظ سنت باقي

طبـق سـنت قـديم، امـا در -ميليون نفـري  300حدود  يدانستند. اما آن مجموعه پيشرو مي
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توانستند در رقابـت بـا هرچند كوشا و فداكار، طبعاً نمي -جديد نگهداشته شدههايي  قنداق

آزاد پروتستانتيسم غربي، برنده شـوند.نسبتاًنبوغ بيش از يك ميليارد مردم مجهز به فرهنگ 

شايد اشتباه رهبران جامعه سوسياليستي شرق اروپا، اين بـاور مسـلم آنهـا بـود كـه تصـور

 يد كـه فرهنـگ سوسياليسـم شـرقي بـا توليـدات خـود، بـه زوددادن كردند و شعار مي مي

  كاپيتاليسم غرب را مدفون خواهد كرد! 

  ).http://en.wikipedia.org/wiki/We_will_bury_you(رك. سخنان نيكيتا خروشچف، 

اما، با ش ي در جامعه كـه هنـوز -ما ي نهيريهاي غزالي گونه و د زندگي و سنت ي وهيما

كند، اگرچـه همـه از پـوچي و صوفيانه، با بياني بسيار دلپذير تجلي مي درادبيات عرفاني و

ما بـراي دسـتيابي بـه انـواع ي ندهيهاي فزا گويد با كوشش ارزشي زندگي اين جهاني مي بي

اي تصـور كنـيم چـه ابزارها و وسايل زندگي مدرن، سخت در تضادند. كافي اسـت لحظـه

ي، طبق بينش عرفاني زير، مسير زندگي روزانـههمه بطور واقعي نه صرفĤً ظاهر شد اگر مي

  پيموديم: را مي

، كه با جـاده شـيفتگان حـق پيونـد"عرفاني يها شهيژرفاي ناپيدا كران اند"

ناگسستني دارد، دليل راهي براي كشف عوالم تازه و گـام نهـادن بـه گلـزار

  .تنيسرنگين و روحاني معرفت پروردگار جهان و جهانيان 

تازه و بينش نـو، در مسـير راهيـابي بـه ي شهيشري، هر انددر تاريخ تفكر ب

ـ هـاي بسـيار را درنورديـده، و پيشـرفت راز و نشـيب فآرمانهايش،  عـدم اي

اصلي و زيربنايي تفكـر سـازندگان يها هيكاميابي هر عقيده و مسلكي به ما

 .آن مكتب وابسته است

تاريخ زنـدگي ها و اعتقادها، در تجربه ظهور و گسترش اديان الهي و مكتب

هـاي محـدود، در حـوزه بشر، اين موضوع را به اثبات رسانده، كـه نگـرش

هاي عـالي و تداوم و تكامل تمدنها، محكوم به شكست است. و تنها بازتاب

 يهـا  الهي، توانسته گام بـر قلـه -انساني يجو قتيهاي حق هاي روح تراوش

  :خاقاني ي و شاعرانه تر، به زبان قديم بلند وصول به مقصود بگذارد.يا ساده
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ــد     ــو ميرون ــق ت ــاني طري ــاني آن كس  خاق

 پـــس طفـــل كـــارزوي تـــرازو زر كنـــد 

 گيرم كه مارچوبـه كنـد تـن بشـكل كـار     
  

ــد و زاغ را روش كبــك آرزو ســت     زاغن

 بادام از آن خرد كه ترازو كنـد ز پوسـت  

 كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست
  

http://en.wikipedia.org/wiki/ خاقاني    

هاي كنوني خود  اي از وابستگي ترتيب، آيا نبايد از تمامي يا دست كم بخش عمدهبدين 

تـا بـه "انساني/ الهي گام برداشته يجو قتيهاي حق تراوشات روح"دنبال  دست برداشته، به

اقالم تجـارت خـارجي صـرف نظـر ي يد ازهمهبلند وصول مقصود برسيم؟ آيا نبا يها قله

كرده، داوطلبانه به سبك زندگي بومي مثالً صد سال پيش، به عمر متوسطي در حدود چهل 

  هاي سنتي داريم، قناعت كنيم؟ سال و بدانچه خود، توان توليد آن را با دانش و روش

اهد بود يابد، ديگر الزم نخو  درآن صورت، چون جمعيت كشور ما به شدت كاهش مي

 ي هاي مساعد كشاورزي را به خانه، مغازه و كارگاه تبديل كنيم. با بازگشت به سـرانه  زمين

آب مصرفي صد سال پيش (استفاده از حوض و آب انبارو غيره، به جاي نظافت روزانه در 

خانگي و...)، ديگر كمبود آب نيز در كار نخواهد بود! چه بسا هنگامي كه تركـان يها حمام

برتـر«هاي ما هجوم آوردند، نياكان ما نيز درهمـين عـوالم ن با موفقييت به سرزمينو مغوال

  كردند! سير مي» عرفاني... يها شهيژرفاي ناپيدا كران اند

گونه عرفاني نيست و پس از اين هـم بينيم كه گزينش امروزي غالب مردم ما اين اما مي

ترين مظهر سـنت نياكـان كـوچگر اصليهرگز نخواهد بود. بنابراين، چنانچه به نگه داشتن 

از  ييها خود، فرهنگ قُنداقي، با قدمتي بيش از دوهزاروپانصد سال اصرار و دستكم به جنبه

هاي جهـاني مـا را وادار خواهنـد كـرد بـه گمان به زودي دگرگوني آن معترض نشويم، بي

ا از طريـق تـاراجماهيت زندگي و عرفان نياكاني خود باز گرديم. رفاه مادي كنوني مـا تنهـ

منابع زيرزميني و فروش آنها فراهم آمده است و اين شيوه، ما را هرگز به روزهايي از ايـن

  بهتر نخواهد رسانيد.

 يبراي واردات سخت افزارها -اندكي كمتر يا بيشتر -هاي ساليانه  در جدول باال، هزينه
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هـا يـا تصـورات زيـاده نديشـه اند؛ اما نوعي ديگر واردات نيز داريم: ا مدرن نشان داده شده

دالري چنـداني ي نـه يهـا هز  شوند. براي آن رروز در اذهان ما ايرانيان وارد ميهخواهي، كه 

آينـد، در مـا پديـد مـي -آگاهانه يا ناخودآگاه -ها و تصورات از غرب پردازيم؛ انديشه نمي

هـاي انديشـه و قعييتها يا اين تصورات با واكنند. اما اين انديشه ها اندك اندك رشد مي آن

فرهنگ سنتي ما نه تنها همخواني ندارند كه گاه ضديت كامل دارند و در نتيجـه بـراي مـا،

 همانند بيماري كه همزمان دو داروي متضاد را با هم مصرف كند، بسيار خطرناكند. يكي از

؛ "خـواهيم  هـا دارنـد مـا نيـز مـي آن "ترين صفات زيان آور انسان، رشك بردن است: رايج

هـا بخصوص ما با تصورات داشتن نياكاني اصيل و فرهنگي آنچنان غني و كهن كـه غربـي

 سـال را تنهـا تصـورات مـا از بينند! وجـود فرهنگـي غنـي و كهـن حتا خوابش را هم نمي

پهلواناني چون رستم و اسفنديار...پادشاهاني چـون كـوروش، داريـوش، انوشـيروان، شـاه

انـد، نـه ون خيام، مولوي، سـعدي، حـافظ و...پديـد آوردهمانند چ عباس و انديشمنداني بي

يـك از ايـن بينـيم كـه از هـيچ واقعي كه از آنها بما رسيده است. با اندكي تأمل مـي  ي هيارث

 ي هاي مردم آنزمان نيز سـودي، چـه از گونـه بزرگان، حتا در زمان حيات خودشان، به توده

  مادي نرسيده است. يمعنوي سقراط گونه و چه سودها يها ييجو قتيحق

هاي هـيچ رستم، كه رشادت ي پيشتركوشيديم نشان دهيم كه نه تنها كردارهاي قهرمانانه

يك از كشور گشايان مشهور و محبوب ما، مانند كوروش، به بيـرون آوردن مـردم از درون

دوام، بهبود تغذيه و بهداشت، يـا بـا سـواد شـدن و هايي سست و بي هاي گلين يا خانه النه

چنـد ياد شدن آنان نينجاميد. در سراسر ايران زمين، اثري از بنايي همگاني، مانند تأترهاآز

ده هزار نفري روميان، باقي نمانده تا اندك نشاني باشد از رعيت پروري يكي از آن شـاهان

  كردند! ها حكومت مي يا فرمانرواياني كه همگي با فرّه ايزدي بر توده
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  هاي تأتر كولوسئوم در شهر روم ي مانده، نمايي از باق1- 9تصوير 

متأسفانه در آنچه آمد ديديم در جو حاكم، اغلب بزرگان ادب فارسـي نيـز كـه از ميـان

در ديگـر پيـام انـد، عـالوه بـر اينكـه مـداحان دربـاري مـي خاسته مردم بر مي هـاي شـدند

دگي زنـدگي ايـنگونه مزايا، عمالً به مردم نداي پوچي و بيهـو  ماندگارشان براي حفظ اين

وار  هاي كليله و دمنه هاي خوش طنين آنها، (به گواه حكايت اند. در سروده داده دنيايي را مي

اي شده اسـت. هـيچ ها گاليه ندرت از درد و رنج يا از غم توده ها) به و گاه قابل درك توده

پيغمـرانشيك از آنها پيامي مبني بر لزوم تالش انساني، آنطـور كـه پروردگارمـا از طريـق

اي  اند. اگر باز هم حكـيم حـافظ را نمونـه همواره تأكيد داشته است، از خود باقي نگذاشته

عالقگـي خـود را ها و هنر خود، به وضوح بي بدانيم، او عمالً با نامكتوب رها كردن سروده

نسبت به زيبايي تداوم زندگي نشان داده است. نيز جالب اينكه حتي عارف و صوفي بزرگ 

كوب زماني پله پله به خدا رسـيد، رفـاه و امنيـت استاد زرين ي ما، مولوي كه به گفتهديگر 

قونيه، يعني پايتخت آن زمان سالطين سلجوقي را براي زندگي خود برگزيد، نـه يـك شهر

  بهاءالدين خرمشاهي، مصحح مثنوي: ي غار يا روستايي كوچك و گمنام را. نيز بنا بر مقدمه

زيسـت. پادشـاهان حرمـت و حشـمت اجتمـاعي مـيمولوي در قونيه بـا"

سلجوقي روم، به ويژه كيكاوس و ركـن الـدين قلـج ارسـالن، بـا ارادت و
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كردند. يكي از بزرگان و رجـال دولتـي و ذي نفـوذ آن احترام با او رفتار مي

الدين پروانه (وزير عالالدين كيقباد) دوستار و هوا خـواه او عهد به نام معين

مثنـوي معنـوي( "كوشيد... هاي او به جان مي ردن درخواستبود و در بر آو

  ).1378، 5ج. اول، انتشارات دوستان، ص 

چنين تضادي آشكار، براي كسي كه آشنا به عرفان و مولوي شناس نيست و تنها نـام او

انگيـز عنوان عارفي به خدا رسيده شنيده است، به راستي تصوري بس دشوار و شگفت را به

هـايي نيـز زيسـته، درخواسـت رسد، او كه با حرمت و حشمت مـي  نظر مي است! چنين به

كرده، بلكه اين معين الـدين كه خدايي كه او آن همه در ثنايش سروده، برآورده نمي ،داشته

يا در خدمت فرمانروايي، طبق معمول زمان، با معيار  -پروانه، انساني مقتدر، شايد گناهكار 

كوشيده اسـت او مي يها به جان و دل براي برآوردن خواسته ، كهبوده كار خود مولوي گناه

اين مريد مولوي و بعد با پسر او، رك. به دانشنامه اسالمي:   (براي كسب آشنايي با

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2724.(  

نيـاز از مـال دنيـا گمان، آقاي خرمشاهي به دريافتي نادرست از آن خداونـدگار بـي بي 

رسيده است؛ يعني اگر اين عارف نيز دستش به سوي لطف درباريان تركان سـلجوقي دراز

بوده، چه فرقي است ميان آن خداونـدگار و مـثالً فرخـي سيسـتاني، شـاعر دربـار سـلطان

  وي؟!محمود خونخوار غزن

با تأمل در نخستين حكايت مثنوي معنوي (عاشق شـدن پادشـاه بـر كنيزكـي رنجـور)،

خدايي كـه "ي اراده"بينيم كه موالنا نيز، مانند حسن بصري، همه امور زندگي را تنها در  مي

همـه جـا بيند وگرنه، چرا بايـد آن زرگـر از بيني است مي براي ما نامفهوم و غير قابل پيش

 "تـدبير "اي از بازار سمرقند در پي كسب و كار معمول خود بود، با  در گوشهخبر را كه  بي

رسيدن به زر و سيم و مقام، نزد  ي خدا، با چرب زباني و با وسوسه "ي فرستاده"آن حكيم، 

كنيزكي بيمار (معشوقه پادشاه) كشانده، تا در آنجا باز با تدبير همان حكيم، البته به اشـارت

دك اندك مسموم كننـد تـا هنگـامي كـه او نـاخوش و زرد روي شـود والهي (؟!) او را ان

  كنيزك از او دل برگيرد و نزد شاه باز گردد؟!
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 او نكشـــتش از بـــراي طبـــعِ شـــاه   

 تــــا نيامــــد امــــر و الهــــام الــــه.... 

     

 آنك جان بخشد اگر بكشد رواست

 نايبست و دست او دست خداست... 

  

 پاك بـود از شـهوت و حـرص و وا    

 او ليـك نيـك بـد نمـا..    نيك كـرد   

  

 شــاه بــود و شــاه بــس آگــاه بــود     

ــه   ــود و خاص ــاص ب ــود ... ي خ  اهللا ب
  

 عادي (نه متخصصي شيفته)، پـس از خوانـدن (لغـوي، نـه تعبيـري/      ي آيا يك خواننده

عرفاني) چنين حكاياتي، نبايد بپرسد، چرا وقتي گُنه كرد در بلخ آهنگري، بايـد در شوشـتر

روز  مردمي كه هر يها يا رواج يافتن چنين حكاياتي بين ما تودهگردن مسگري زده شود؟! آ

نيسـت؟ آيـا اصـوالً اي ، بـدآموزي، گمـراه كننـدهميدو يروز بدنبال مال دنيا مياز د تر شيب

كـه هاي كهن ايرانشهري (فرّه ايزدي) نيست مبني بر اين ها، بازتاب انديشه گونه حكايت اين

ست است؟! و سبب نشده تا افرادي عادي هنگامي كه به و كردار پادشاهان هميشه در رفتار

 ي بي انگارنـد و احكـام خودپرسـتانه» جدا بافته يها تافته«رسند، خود را  مي برتر ييها مقام

مولوي، پس از تحمل آن همه درد و شكنجه، پيش  بدانند؟! آيا زرگر» اشارات الهي«خود را 

 يشده بود، تا سـزاوار ايـن گونـه تنبيهـ از مرگ سرانجام دريافت كه او چه گناهي مرتكب

مولوي و حكمتي كه قرار بوده آن حكايت به ما  ي مرگبار باشد؟ و سرانجام، آيا اين سروده

خوانندگان عادي منتقل كند به گوش ديگر زرگران (ما) در بازارهاي سمرقند و...، از زمـان

زرگـر مولـوي تنهـا زرگـر گمان تأليف مثنوي تا به حال، رسيده است تا عبرت گيرند؟! بي

دوست و جاه طلب نبوده اسـت. خـداي مولـوي زرگـران و بنـدگان بسـيار زر "خطاكار"
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چگونـه بـه سيم و زر شده ي ها گرفتار وسوسه ديگري را كه در تمامي اين سده سـزاي انـد،

خود رسانده است؟! و اكنون ما ملت را، كه انگار به جاي روي آوردن به پرستش خداونـد،

ايـم و گـاه درخشـان غـرب شـده "اي هاي شيشـه  تيله" ي فتهياين زرگر موالنا ش ي وهيبه ش

رسد، پرورگار او ما را چگونه تنبيه خواهد كـرد؟! پرستش مي ي شيفتگي ما به همان مرحله

تواند ذهن هر انسان معمولي را مشغول كند اين است كه چرا مولوي  پرسش ديگري كه مي

داند كـه اهللا، يعني يكي از همان شهرياران ايرانشهري مي ي اص و خاصهخآن شاه عاشق را 

در پناه فرّه ايزدي، با خودكامگي مطلق، هزاران سـال، يكـي پـس از ديگـري بـر مـردم مـا

  فرمانروايي كردند؟

كـم و بـيش بـا -هـاي عارفانـه رسد كه مثنوي معنوي مولوي و ديگر مثنوي به نظر مي

انـد كـه در همان كولـه بـاري شـده ،خوانندگان عادي براي ما -گونه متضاد مفاهيمي همين

هـاي مـا بـر شـانه -انگيزازغـرب  اكنون وسوسه -زميني  "هاي رنگين تيله"برخورد با انواع 

داستان سختي سنگيني مي به هاي اسـاطيري كنند. تمامي اين گونه حكايات حكيمانه، همانند

ط آن هيچ گونه همساني با شـرايطشاهنامه، مربوط به روزگاران بسيار كهني است كه شراي

  اند. زندگي امروز ما نداشته

چنانچه هنوز هم بدنبال پاسخ سوأل اين فصل هستيم، بنظر هنگام آن رسيده كه گَـرد و

هرگونه تأثير مثبتي در زندگي   هاي ذهني كه اكنون بي غبارهاي كهنه را از تمامي اين انباشته

فرمان الهي و در كنار آنهـا تا همانند غربيان با پيروي ازاند، بشوئيم و بكوشيم  ما تلنبار شده

كه حكيم داستان شاه  به دانش دست يابيم؟ درغيراين صورت آيا نبايد تصور كنيم هاي نوين

كوشـد تـا بـا انـواع وسوسه انگيـز غربـي اسـت كـه مـي ي و كنيزك مولوي، همين جامعه

نـادان دچـار كنـد؟! شـايد زرگـر هاي فريبنده، سرنوشت ما را به سرنوشت آن زرگر وعده

بر اين گمان بود كه كـامالً بيـدار و -ما ي همانند همه -حكايت مثنوي نيز تا واپسين لحظه

  هوشيار است!

گـذرد، بسـياري از جوانـان مـا كنوني ما مـي  "بيداري"در طول اين يكصد سالي كه از 

ه و دريافتنـد بـه مـيهناند. برخي از آنان، با رهاوردي از ظاهر آنچـه ديـد راهي غرب شده
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چنـين گفـت زرتشـت ي بازگشتند. بسياري، حتي دلسوزانه و زرتشت وار (اشاره به رساله

بـدون داشـتن -هـاي خـود را نوزدهم آلماني) كوشيدند تا انديشـه  ي نيتچه، فيلسوف سده

شناختي درست از واقعييات و بدون غربال كردن هوشمندانه يا همساز كردن آنها با فرهنگ 

مي، بر مردمي كه همچنان ناآگاه مانده بودند منتقل كنند. در داسـتان نيتچـه، زردشـت اوبو

عنوان ابرمردي هوشمند كه براي رهايي مردمان ظهور كرده بود، سرانجام شكست خورده  به

خود در باالي كوه باز گشت! در زندگي واقعي ما، حتا اگر هر كدام از ما  ي به كلبه ،و نوميد

 "هـاي رنگارنـگ تيلـه " ي فتهيتوان از مردمي كه چنـين شـ را بپذيريم، آيا مي عرفان مولوي

هـاي بابا طاهر، خنجري از پوالد بسـازند تـا دل ي اند، انتظار داشت كه به گفته ها شده غربي

  هاي بيهوده رهايي بخشند؟! خود را از خواستن

نيـاز دن دروس پيشدانيم كه در دانشگاه، شرط ثبت نام براي هر واحد درسي، گذران مي

هاي نيـك و كارهـاي خردمندانـه يكـي از دلسـوزان آن درس است و نيز همگان از انديشه

دارالفنون را بنا كرد. كبير آگاهيم و مي تاريخ خود، امير   دانيم كه او نخستين دانشگاه ما،

بزرگ آن صدر عاليمقام تأسيس دارالفنون تهران اسـت و ياز جمله كارها"

حيـات"(شود  هاي خارج به اين موسسه داده مي ليد اونيورسيتهاين نام به تق

  .)326، ص 1، ج. "يحيي

در  "اسـتاداني "دسـت آمـده داشـت، گيري از فرصت به اميركبير با شتابي كه براي بهره

آنزمان قابل دسترس را براي تدريس از كشورهاي اروپايي فراخواند؛ هرچند بدبختانه، خود 

هـا را روي انديشه و كار خود را ببيند و در صورت لزوم كج ي جهينت زنده نماند تا اندكي از

ها كه آمدند تنها استادكاراني ماجراجو بودند كـه در اصالح نمايد. اما واقعييت اين است: آن

يك از آنان استاداني واقعي كـه برابر دستمزدي مناسب، به ديار پرآشوب ما وارد شدند. هيچ

هاي علمـي را تـا يـافتن حقيقـت زندگي بدانند و كنجكاوي خود را رسالت اصلي يحرفه

كـار توان فرض كرد كه آنها بيشترين كوشـش خـود را بـه ادامه دهند، نبودند. اكنون تنها مي

بردند تا آنچه را كه كم و بيش از علوم و فنون فرهنگ بومي خود برداشت كرده بودنـد بـه

شاگردان و جوانان چگونه بودند؟ يحيي دولت شاگرداني كه در اختيار داشتند بياموزند. اين 
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آن زمان، در باره   نويسد: اين سازمان چنين مي ي آبادي، شاهدي از

براي تدريس نظام از پياده و سواره و توپخانه و براي علوم طـب جراحـي"

فيزيك شيمي معدن شناسي رياضـيات تـاريخ جغرافـي نقاشـي و زبانهـاي

شـوند و انگليسـي ايتاليـايي جلـب مـيخارج معلمين اروپايي از فرانسـوي

جمعي از ايرانيان آشنا بزبانهاي خـارج در دارالفنـون اسـتخدام يافتـه ميـان

..علـوم عـالي در آن.گيرنـد  معلمين اروپايي و محصـلين متـرجم واقـع مـي

گـردد در صـورتيكه محصـلين مراحـل تحصـيالت ابتـدايي و تدريس مـي 

دارالفنون اساس بنيـادي نـدارد و اند و دروس عالي متوسطه را هنوز نپيموده

فقط چيزي كه توانسته است يك عده شاگرد نيم آشـنا بـه تحصـيل در ايـن

هـاي خصوصـي در خانـه اعيـان و موسسه جمع آوري نمايد، مكتب خانـه 

هاي مزبور خواندن  اشراف و متمولين مملكت است كه اوالً آنها در مكتبخانه

سياقي تح ـ  صيل كردهو نوشته فراگرفته خط و ربط و امـره اند و اينك آنها ب

  ).327، ص 1(همان  "شوند دولت در دالفنون جمع مي

ترتيب واضح است كـه شـاگردان دارالفنـون واحـدهاي پـيش نيـاز الزم را بـراي بدين

ها و ما مردم عادي كنوني  ولياي آناهاي جديد نگذرانده بودند، كمابيش شبيه  دريافت درس

الها و دانشهاي غربـي، كـه همـه متنـاقض بـا آرمانهـاي عرفـانيرو در رو قرار گرفته با كا

  نياكاني ما هستند.

اما آن استادان خارجي وارداتي چطور؟ آيا آنها كه گاه حتا ميان خود يك زبان مشـترك

نداشــتند (و تنهــا از طريــق مترجمــاني كــه خــود احتمــاالً از موضــوع درس چيــزي نيــز

؟)، آمـادگيكردنـد  يچگونه مكالمه مـ  "يج و ويجگ "، با آن شاگردان بي شكدنديفهم ينم

توانستند به اين جواناني كه به فرمان حكومت براي تحصيل گرد آمـده الزم را داشتند يا مي

پراكنده و بـا يها الزم را منتقل كنند؟ درهرحال، اين جوانان با آن آموخته يها بودند، دانش

ج اداري/علمـي آن دوران كشـورماندريافت مدرك تحصيلي، به بسياري از مشاغل و مدار

دانـش جديـد آموختگـان ي دست يافتند. اين گروه براي مدتي بيش از نيم قرن، تنها گونـه 
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ها سال پـس از آن، يعنـي تـا هنگـام تأسـيس دانشـگاه تهـران، كشور ما بودند و در طي ده

رانـي كـههاي خودناقص دريافته ازغرب بـه جوانـان اي آموزگاراني شدند براي انتقال دانش

  ريزي كردند. سرانجام آموزش عالي كشور ما را نيز پي

هايي كـه شـبه كبير، انگليسي الزم به ياد آوري است (رك. باال) كه در همان دورانِ امير

سواد اشغال كرده بودنـد، قـانون آمـوزش قاره هندوستان را، با چند صد ميليون جمعيت بي

 از مجلس عـوام  -ا خالف ميل مردم هند چه بس -همگاني كودكان رنگين پوست هندي را

 "هـدايت "خود گذراندند. بعدها همين روش را در ديگر مسـتعمرات خـود، ظـاهراً بـراي

جديـد يها هاي به قول اين حاكمين فاقد فرهنگ و وحشي، بهر حال از مفاهيم دانسته ملت

خيـر را، بـرايهـا ايـن كـار . در بـاطن امـا، آنبردنـد  يسواد، بكـار مـ ناآگاه و بي ها يغرب

. در آن گرفتنـد  يبرخورداري همي بيشتر از توان بوميان به سـود كشـور خـويش، بكـار مـ

سـاختن مدرسـه، ي شـه يدر اند "خيـر خواهانـه"ها تنها ملتي نبودنـد كـه دوران، انگليسي

هـا، كـالج البـرز، آموزشگاه و دانشگاه براي ما مردم جهان سوم بودند؛ در ايـران، امريكـائي

ها،  ، دبيرستان و هنرستان فني و فرانسويان مدرسه رازي را داير كردند. گذشته ازاينها آلمان

  خود كامالً باز گذاشتند. يغربيان راه ورود جويندگان جوان دانش و فن را به كشورها

كـه برايشـان -، از اين رو بود كه پس از جنگ ترياك در چـين ها ياين بزرگوار ي همه

هـاي آمـوزش ا به خوبي دريافته بودند كه بدون اين گونه واسـطه ه آن -بسيار پر هزينه بود

با نيازهاي رو به افزايش خود  -ديده، هرگز نخواهند توانست مازاد كاالهاي صنعتي خود را

چينـي را ي هـاي انـدكي دانـا شـده ها اين واسـطه  به آساني معاوضه كنند. آن -به مواد خام

، نـامي كـه هنـوزهم بـراي خـدمتدندينام يم اي ساختگي) (واژه comprador "كمپرادور"

ـ ما غربي گونه، باقي مانده است. داشتن اين كمپرادورهـاي آمـوزش دا ،گذاران بومي  ي دهي

  بومي، براي گردش بهينه امور مستعمرات، يكي از پيش نيازهاي اساسي آنها بود!

ي مـديريتهـا  بعدها با رشد فناوري و تغيير نظام توليد و گردش كاال در جهان، شـيوه 

شد. كم كم نياز آنها از فـروش منسـوجات اين مستعمرات گسترده همواره از نو اصالح مي

 يهـاي خريـداران كاالهـا ساخت منچستر فراتر رفت. با پيشرفت فنـون، الزم بـود آگـاهي
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كنوني: آقاي بيل گيتـز (دومـين ثروتمنـد جهـان) ي توليدي آنها نيز فزوني يابند. يك نمونه

آشنا به اين فن  يها تواند به مصرف كننده دست كم نرم افزارهاي خود را تنها مي ها يا رايانه

بفروشد. اگر مردم جهان سوم پيشتر براي استفاده از اين فناوري آماده نشده بودنـد، ثـروت

افـزار بـيش از نـيم ميليـارد دالر سـخت 1389بود؟ (در سال  كمترمي يا او اكنون چه اندازه

وط بدان، به كشورما وارد شده است!). در مثالي ديگر، آيا هرگز تخمـينرايانه و وسايل مرب

 -ماننـد روغـن كرچـك و گـل گاوزبـان -سنتي  ي، اگر پزشكان ما هنوز به داروهاميا زده

كردند و بـراي مـداواي بيمـاران از داروهـاي جديـد فرنگـي خبـري نبـود يـا از بسنده مي

ميليـون 130بـيش از 1389تنهـا در سـال ها (كه هاي گران قيمت تشخيص بيماري دستگاه

كـرديم، چـه ميـزان از سـود خـود اختصـاص داده)، اسـتفاده نمـي دالر از واردات ما را بـه 

شد؟ برخي از مـا، هـرروز بـا بلعيـدن يـك دانـه قـرص ناقابـل كشورهاي غربي كاسته مي

مبلـغ -چه براي رفع سر درد، چه براي رقيق نمودن خون و پيشگيري از سـكته  -آسپيرين 

اصـلي ايـن دارو در غـرب بـاز ي به سـازنده  ،را قابل توجهي از درآمد فروش نفت كشور

تـوان برشـمرد. غربيـان، بـراي بيشمار ديگري از اين موارد را نيز مي يها گردانيم. نمونه مي

هاي عظيم مـالي، اقتصـاد آنهـا را هايي كه سرانجام به صورت رودخانه قطره چنيندستيابي ب

هايي از معرفت عمومي مصرف كنندگان بالقوه جهـاني را كوشند تا جنبه كند، مي سيراب مي

  افزايش دهند.

 ديـ بازهم اگر در پي يافتن پاسخ به سوأل اين فصل هستيم، بايد آگاه شويم كه بدون تول

كردگـان، دانشـگاهيان، مهندسـان و دكترهـا، مـا تحصـيل ي اي سازنده از خود، همه انديشه

براي سوداگران غربي و افزايش رفاه مردمان آنجا، همان پيش نيازهـايي الزمناخودآگاه تنها 

هستيم. با سـاخت هـر دبسـتان، دبيرسـتان، دانشـگاه و كتابخانـه و افـزايش تعـداد دانـش

زمـان بـه يـابيم، هـم ، اگرچه به مدارك دانشگاهي دسـت مـي"نه خود انديش"آموختگاني 

  افزاييم. ميگردش اقتصاد جهاني و سود مردم غرب نيز 

كه در اين نوشتار به درازا كوشيديم  -اي به راه افتاده كه درآن، به علل گوناگوني مسابقه

سـال يـا انـد! ده  به آن بپردازيم، تاكنون اكثريت مـردم جهـان سـوم در آن بازنـده بـوده هـا
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موريه، ادوارد بـراون، لـرد كـرزن، بيشتراست كه تمامي پيش آهنگان غرب، از جمله، جيمز

ما آمدند تا تاريخ و فرهنـگ مـا را در زيـر ذره يها نيرچيل، ريچارد فراي و... به سر زمچ

خود ايـن نويـد را ي ها در بازگشت، به جامعه هاي تعليم ديده و علمي خود بكاوند. آن بين

كولـه بارهـاي سـنگين زيـر  اند كه ايرانيان، همانند ديگر مردمان جهان سوم، خميده در داده

اسـتفاده از نتـايج دانـش و ي وهيفراگيـري شـ ي توانند از مرحله ، هرگز نميخود يها سنت

غربي فراتر روند. پس آنان بيمي از رقابت ما در توليد دانـش و فنـاوري نـوين يها يفناور

ها بـه تواند خالق باشد او را با انواع شيوه ندارند و اگر گاه در ميان ما فردي را بيابند كه مي

  كشانند؛ جلب مغزها! ميخود  ي سوي جامعه

دهند كه متأسفانه هنـوز هـم شواهدي كه در اختيار داريم نشان مي ي كه همه اين است

انـد. شناساني مانند جيمز موريه يا برنارد لوئيس در مورد ما درست بـوده   هاي شرق ديدگاه

اشـتناند كه حتـا بـا در دسـت د ها پيش آشكارا نشان داده مردم ما از قرن ي دست كم توده

خواهند باورهاي كهن ايرانشـهري را ، نميتوانند يافالطون، نم "غار يها هيسا"كتاب تمثيل 

هـاي واقعـي دوران كـودكي رهـا كنار بگذارند و خود را از ژرفاي آن غار تمثيلي يا قنداق

سازند! ما مسلمانان نتوانستيم به جهانيان حقانيت دين خود را نشان دهيم و ثابت كنـيم كـه

پيروان مسلك پوچي و صوفي نمايان رياكاريم و نه مخالف پيشرفت علوم و فنـاوري؛ ما نه

بلكه در عين ايمان به پروردگـار، ماننـد آن گـروه از نياكـان پرسشـگر و انديشـمند دوران

درك ذات ملكولي آفرينش و قادر به نـو آرايـي اجـزاي ي فتهيش ميتوان يطاليي خودمان، م

  نسانيت باشيم.ها، به سود خود و ا يافته

در سراسر اين نوشتار، كوشيديم نشان دهيم كه چگونه در روزگاران بسيار دور، برخـي

هاي كهن شكار و ميوه چيني يا نوعي كوچ گـري را ما، راه و روش ي از هوشمندان از گونه

 بشـر از  ي رها كرده، به كشاورزي روي آوردند و گفتيم كه اين آغـاز تسـلط بـر و اسـتفاده

انسـاني در راه رسـيدن بـه درك ي شـه يانتهـاي اند  ود؛ براي دستيابي به تـوان بـيطبيعت ب

بودنـد بـراي دگرگـون كـردن يا رهيهايي در زنج طبيعت، همانطور كه هست. آنان سرحلقه

هاي وسطي بدانيم. انسان هوشمند  هدفمند انسان. انديشمنداني چون سقراط را بايد از حلقه
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تقسيم كار اجتماعي، از تاريكي آن غارها پا بيرون نهـاد و دربا ورود به دوران كشاورزي و 

پاسـخ او بـي  يهـا  مورد هرچه ديد آگاهانه يا ناخودآگاه پرسش كرد؛ حتا اگر گـاه پرسـش

ها و  هاي اتم ماندند. ازآن پس، براي اين انسان آزاده و پرسشگر، رسيدن به كشف زيبايي مي

نـام انـد. بـي هايي طبيعي بـوده  هاي كيهان، گام تيها يا هر اندك شكافتن از راز شگف مولكول

 -انـد  آناني كه از آن پس تا امروز در اين زنجيره آمده ي يا همه ها و ها ياهمانند سقراط مانده

همه بر بنياد همين صداقت و با ايمان به خـدايي -مسلمانان، مسيحيان يا پيروان اديان ديگر

بـراي -با برخورداري از آزادي پرسشـگري  -عقل ي ندهيآفريننده و هميشه مهربان و بخشا

هـاي آفـرينش جنبـه  ي همه ي رندهيها، دربرگ . اين شگفتياند دهيها كوش دريافت اين شگفتي

و چـه آنچـه، ميكن يهستند، چه عينياتي كه با حواس پنجگانه خود وجود آنها را احساس م

كم و بيش تصور كـرد. موفقيـتها را  توان با كاربرد عقل، آن طبق نظر دموكريتوس تنها مي

 تـر  شرفتهياند به ابزاري هر روز پ گذشته در اين بوده كه توانسته ي اصلي غربيان در پنج سده

ريـز و درشـت يها دهيتر براي ديدن، سودن، شنيدن، چشيدن و بوييدن تمامي پد و شگرف

ساده هـا را ماكروسكوپتر، انواع ابزارهاي كمكي، مانند ميكرو و جهان دست يابند؛ با بياني

اختراع كنند. اكنون با كمك انواع اين ابزارهاست كه ما ايرانيان در وطن مانده نيز با اطمينان 

هـاي بدون اينكه نيـازي بـه شـكافتن بـافتي باشـد، سـلول ميتوان يبسيار و تكرار پذيري، م

هـاي كتـرون ها، بلكه حتـا ال  سرطاني را در درون بدن خود و بيش از آن، نه تنها يكايك اتم

بسيار ريزتر را، پيرامون خود يا بسي دور از خود يا سياراتي را فراتر از آنچـه كيهـان خـود

فروريـزي انبـوه مـواد را در ي انفجارگونـه  "صـداي "تـوانيم . نيز مـي "بيينيم"پنداريم،  مي

 . همچنين، با"بشنويم"هاي بسيار دور كيهاني، به صورت امواج صادر شده از آنها  سياهچال

 "لمـس "تر از نوك انگشـتان خـود كمك ابزارهايي، اختالف سردي يا گرمي را بسيار دقيق

برخـي "بوييـدن "كنيم و بـا اطمينـان بـدانيم مـثالً زنبـوران عسـل از راه دور چگونـه بـا

مولكولهايي كه براي ما افراد عادي ناپيدا و نا محسوس هستند، از وجود گلهاي شـيرين بـا

، يـا راه بازگشـت بـه سـويرسـانند  ييدن به آنها را به آگاهي هم مشوند و راه رس خبر مي

و سـرانجام، كنند يملكولهايي ديگر، هرگز گم نم "بوئيدن"كندوي خود را باز هم از طريق 
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 ي بيني كنـيم كـدام مـاده باشيم، با اطمينان پيش "چشيده"آنكه چيزي را  توانيم بي اكنون مي

  كند. رشي يا تلخي را ايجاد ميشيميائي روي زبان ما حس شيريني، ت

يونانيان و برخي از ميان مسلمانان، هردو گروه در دوران طاليي انديشيدن خود، در پـي

بودند. اگرچه گاه نيز با كمبود ابزار الزم، ناچار به حـدس و گمـان ها يدريافت همين آگاه

ا (كمپـرادورانهـ  آوردند. اما در همان هنگام، شهرياران و پيروان فرصت طلـب آن  روي مي

قدرت، صالح خود را در اين ديدند تا رعاياي با استعداد آنها، نياز  ي فتهيزمان)، همچنان ش

ـ هـا، شـب ب گونـاگون رياضـت كشـيدن يهـا  فطري حقيقت جويي را در حالت ، هـا  يداري

بجوينـد!"سـماع "و سكرآميز  يخود يهاي ب و فرو رفتن در حالت ها دني، چرخها ستنيگر

بعدي يا عرفاي ما، به جاي كوشش براي افزايش تـوان هـر يـك از حـواس "انديشمندان"

هـاي درون خـود، يـا بـه همـان هاي آفرينش، بـه تـاريكي خود و يافتن حقيقت يپنجگانه

هايي از حقيقت را ديدند و يكـي پـس از ديگـري، از غارهاي افالطوني پناه برده، تنها سايه

-http://philiaافالطـوني ر.ك. "تمثيـل غـار"( !دروني بـه زيبـايي سـرودند يها اين تجربه

sophia.blogfa.com/post-31.aspx.(  

ايـم، بـا امكانـات تـازه و هـاي غارهـا عـادت كـرده اكنون غرب، براي ما كه به تاريكي

ديدن، بوييدن، چشيدن، شنيدن، يا بساويدن اجـزاي آفـرينش يها نوظهوري كه خود از راه

كنـد. امـا مدرن خودنمايي مي "هاي فرنگ شهر"درخشان  يها فراهم آورده، از طريق روزنه

بيت زيـر، اجـزاي بـو يما همچنان مريدان، ضمن عشق ورزي فهميده/نفهميده، به مانندها

  پشم و پِشك شتر را نيز طالبيم. ي زدايي و درخشان شده
  

ــرا    ــود تــ ــتر نبــ ــي شــ ــم بگزينــ  پشــ
  

ــم را      ــت پشـ ــه قيمـ ــتر چـ ــود اشـ  ور بـ
  

  

ا كم نشده كه همچنان رو به افزايش است. اكنون انگار به اين پندار خودباوري ما نه تنه

 "ي كـابلي  عجـوزه "طلسـم يـا سـحر ي توانيم اجزاي تشكيل دهنـده  ايم كه خود مي رسيده

معمولِ پرقيل و قال خود  ي وهيها را با ش مثنوي را، با پول هنگفت نفت از غرب خريده، آن

گذرا برخـوردار باشـيم و هـم در همـين جـا بـرايسر هم كنيم تا هم از لذات اين دنياي 
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غـافليم كـه كماكـان سـوار قطـار شـتري ي توشه آخرت به زهد آن درويش برسيم. از اين

هستيم با كاروانساالري پير. غربيان براي جداسازي پشم و پشك از شتر، در جهت سـاختن

سـتند، هـر يـك در فـن، توانزيانگ انسانها وسوسه ي ، براي همه"هاي رنگين تيله"اين همه 

خود، كاروانساالري شده و ما انسانهاي جهان سوم را به دلخواه خود گاه بدين سـو و گـاه

ي كـابلي بـود، مثنوي تنها يك سال اسير جـادوي آن عجـوزه ي بدانسو ببرند. اگر شاهزاده

  ظاهراً اجداد ما عمري گرفتار او بوده و ما هنوز هستيم.

در پـي كسـب برابـري -بهترين جوانان هر نسل -ان ما واقعييت اين است كه دانشجوي

به همان پشم و پشك شتر آشنا و بردن لذت  يابي با جهان بيروني، در واقع تنها دنبال دست

افالطـوني "غار"كودكي يا محصور در همان  "قنداق"ها كه هنوز گرفتار  از آنها هستند. آن

ر شدن بر آنان همچنان بسته خواهد ماند. آنان ساال راه كاروان -اگر در ميان بمانند -اند مانده

هـاي اسـتادان را عـين تمـامي درس، همان جزوه يها تا در كالس ميا را چنان آموزش داده

هـا را، شاعران گذشته از بر كرده، همـان  يها دانش به پندارند و مطالب آن را، مانند سروده

ز آيـن هوشـمنداني كـه از ميـان مـاكلمه به كلمه، روز امتحان بازپس دهند! (البته برخـي ا 

علمي/صـنعتي غـرب ي شـرفته يهاي بسـيار پ  حتي وارد سازمان شوند ياند، گاه موفق م رفته

ها ممكن است. با  منظم و منسجم آن سازمان يها وهيشوند. موفقيت آنان اما تنها در قالب ش

استعداد و كوشـش مهه  نيبا ا -كه حتا از ميان اين جوانان هوشمند نيز مينيب يوجود اين م

و رازو  ها ستنيها، هنوز با كوله بارهايي آكنده از فرهنگ گر و تالش و اين همه هزينه كردن

آنچنان نامـدار برخاسـته تـا براسـتي راه كاروانساالري، كمتر تا كنون -نيازهاي سحرگاهي 

  را براي پيشرفت بشريت گشوده باشد!). يا تازه

و  بخـش  ين ما، آن دوران طاليي را بر بنياد اسـالمي آزاد قبالً گفته شد كه نياكان مسلما

بازمانده از يونانيان و ديگران بنا نهادند. همچنين در باال نشان داديم كه اروپاييـان يها دانش

هـاي داننـد كـه دانسـته عصر نوزايي نيز براي تحوالت بعدي، خود را مديون مسلماناني مي

بودند. اما بناگزير بايـد اعتـراف كنـيم كـه آن نياكـان يوناني را گرد آوري كرده و پرورانده

جلـدي افالطـون را 29هـاي هاي نهفته، از جمله در نوشته دانش پژوه ما مفاهيم و حكمت
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از فهم اهميـت آن به طور كامل در نيافته بودند؛ حكمتي كه گويي خرد جمعي كنوني ما نيز

معاصر ما، محمد علـي فروغـي، كـه بـا تقريباً ي در مانده است. يكي از دانشمندان برجسته

چنـين "شـش رسـاله افالطـون"ي  حكمت غرب آشنايي كامل داشته، در بخشي از مقدمـه 

  نوشته است:

انـد، خواهيد بدانيد دانشمندان [مـا] در بـاره افالطـون چـه گفتـه ...اگر مي"

خبرنـد. البتـه كليـات متاسفانه بايد عرض كنم دانشـمندان از آن حكـيم بـي

گويند، اما نه چنان كـه در خـور دانند و مي فالطون و فلسفه او را مياحوال ا

مقام اوست. اوالً، در امور تاريخ اشتباه و غلط بسـيار دارنـد و پيداسـت كـه

مأخـذ اطالعاتشان از تاريخ و مردان يوناني بسيار نـاقص و مخـدوش و بـي

واسـطهبوده است. ثانياً در فلسفه افالطون پيداسـت كـه آگـاهي ايشـان بـه

(محمد علي فروغي شـش رسـاله افالطـون، نشـر "منقوالت ديگران است ....

  ).46، ص 1390هرمس 

او، يكـي ي آورد. بـه گفتـه مي دانشمندانفروغي در ادامه، داليلي چند براي سكوت آن 

هايي ناقص از افالطون در اختيار آنان بوده است. اما با در نظـر داشـتن اين است كه ترجمه

توانـد دليـل اصـلي بـوده باشـد. ما، اين نمـي  ي تفكرِ رايج در جامعه ي وهيخ و شروند تاري

ديديم كه چگونه ابن سينا، تحت تأثير فشـارها از بـاال و عـدم همراهـي و تشـويق تر شيپ

، داشـته  يمردم را نه تنها روا نمـ  يها ناچار آزادي اين توده -تنها گذاشته شده -توسط عوام

هركس بر خليفه (يـا اربـاب) خـود خـروج كنـد، سـزاوار كه نير اب ورزد يكه حتا تأكيد م

دانيم، اسـاس فلسـفه ارسـطو/افالطون آزادي گوشمالي است (ر.ك. باال). دستكم اكنون مي

شهروندان آتن) در رسيدن به حقيقت بوده است. در فضاي اختنـاق ي فرد (دست كم، طبقه

تظار داشت ابن سـينا و ديگـر انديشـمندانان توان يحاكم، از باال و پائين اجتماع، چگونه م

رويـي اي، در رؤافتندي يم در يدرست ي واقعي افالطون يا ارسطو را به آنزمان، حتا اگر فلسفه

توانستند آن را با شاگردان خود در ميـان زمان خود، مي يها يبا منعيات آن انبوه از امام غزال

لب است كه فروغي چند صـفحه بعـد بـهخود را بنويسند؟ جا يها شهيبگذارند، يا حتا اند
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دليل استنكاف انديشمندان آن دوره را چنين بيان مي   كند: درستي

ها  خواهم توجه بدهم اين است كه يونانيان با مشرق زميني اي كه مي ...نكته"

يك تفاوت فاحش داشتند. و آن اينكه در مشرق زمين ديانت منشأ اخالق و 

ي تهذيب اخالق مردم بوده است ... غـرض تمدني داشته و عقايد ديني مايه

اصلي از ديانت مهذب و متمدن ساختن مردم بوده است و حكمت و عرفان 

هم از ناحيه اولياي دين به مردم افاضه شده اسـت. ولـيكن در يونـان، ديـن

چيزي بـود و روحانيـت و اخـالق چيـز ديگـر و بـا هـم چنـدان ارتبـاطي

و مانند حيـوان نيسـت... بلكـه .....نداشتند... انسان وجودي است متصرف 

خواهـد حقيقـت و علـت را دريابـد. بيند مـي  كنجكاو است و هر چه را مي

بنــابراين بــراي معرفــت بــه حقــايق، اصــول و مبــاني الزم دارد. آن دســتور 

اند... امـا زندگاني و اين اصول و مباني را در مشرق زمين اديان به مردم داده

امر از ناحيه دين به مردم نرسيده است. دسـتور در يونان هيچ يك از اين دو

زندگاني به وسيله قوانين و نظاماتي كه فرداً يا جمعاً مقرر شده اسـت ميـان

حكمت بدست آمـده و لهيوس مردم بر قرار شده و اصول و مباني معرفت به

اين تفاوت بزرگـي اسـت كـه آثـار و نتـايج آن هنـوز در اروپـا محسـوس

  ).53، ص جا(همان "است...

حكومتي آنان بود. در يكـي از ي وهييونان، ش ي هاي خردگرايي در جامعه يكي از نشانه

ي سقراط، گذشته از قضات، بـيش از ي محاكمه خوانيم كه در جلسه هاي افالطون مي نوشته

عنوان هيأت منصفه، با برخورداري از حق برابر آزاد  پانصد و پنجاه نفر از شهروندان آتن، به

گيري نهايي شركت داشتند. متهم، در اين مورد سقراط، فرصت يافت يك  تصميم انديشي و

روز تمام آزادانه به دفاع از خـود بپـردازد. بـا ايـن حـال، متأسـفانه سـرانجام او بـه جـرم

رأي، محكوم شد. مهم براي بحث كنوني ما اين است كـه از 6دگرانديشي، با اختالف تنها 

وجود بزرگي و اهميت اتهام (ارتداد و منحـرف نمـودن افكـارميان انبوه شهروندان آتن، با 

گناهي سقراط رأي دادند؛ اگرچـه ايـن به بي -نفر 275 -جوانان)، هنوز تعداد قابل توجهي 



  

 سنت پذيري يا بازنگري؟ / 486

 

 

خـود، تعـداد قابـل تـوجهي بـود. دومـينبخودي تعداد براي برائت سقراط كافي نبود، اما 

نست طبق قانون، ميان تبعيد يـا مـرگ،توا جالب اينكه سقراط پس از محكوميت، مي ي نكته

يكي را برگزيند. او خود، مرگ را برگزيد و پذيرفت جام زهر را بنوشـد و اصـرار و انـدرز

دوستارانش براي ترك آتن را نپذيرفت؛ زيرا او از پيش، مشروعيت رأي اكثريت را پذيرفته 

م شـوم رأي داد، نـه آنعمومي به اين حكـ  ي افالطون، آن دادگاه با مشاوره ي بود. به گفته

فردي مدعي برخـورداري از ي گونه كه در سراسر تاريخ كشور ما مرسوم بوده، تنها با اراده

اي  لحظـه  يهـا  اي كه هميشه تحت تأثير فوران خشم و غضب يـا عطوفـت فرّ الهي، با اراده

  گرفت. قرار مي

فيلسوفي هنرمند گرفته از تخيالت ذهني  حتي اگر سرگذشت سقراط را تنها داستاني بر

هاي نويسندگان و شـاعران (افالطون) بدانيم، تفاوت بنيادين ميان پيام اين داستان و حكايت

  خوبي آشكار است! هميشه اندرزگوي ما به

ي اصلي نظام حاكم در بسياري از دولـت شـهرهاي يونـان آن دوران، گـرايش مشخصه

دگان) بـه نوجـويي و درك و دريافـتبر ي مردم (البته نه توده ي گروه بزرگي از ميان عامه

حقيقت نهفته در طبيعت بود. افالطون، ارسطو و ديگران، تنها تبلوري بودند از خرد جمعي 

آن ملت. اما متأسفانه، با روي كارآمدن يكه تازان و تماميـت خواهـاني از بيـرون آن مـردم،

ندر مقـدوني كـهمانند تسلط حكمرانان دولت شهر اسپارت و شاهاني مانند فيليـپ و اسـك

باز و دشـمنان ي جامعه"اي را داشته يا باري ديگر برقرار كردند (رك.  رسم حكمراني قبيله

  نيكو درغرب، براي مدتي به فراموشي سپرده شد. ي وهي، جلد يك)، اين ش"آن

در دوران طاليي علوم در جوامع هنوز نوپاي اسالمي، متاسفانه، بـا وجـود نفـوذ افـراد

هاي يوناني و نوجويي و  ي باورهاي حسن بصري بودند، بازنگري در دانشبسياري كه دارا

نوآوري، هيچگاه همگاني نشدند. تنها معدودي از نخبگان، در جاي جاي سـرزمين پهنـاور

اسالم، آن هم تنها براي مدتي كوتاه و همواره همراه با بيم و هراسـي كـه از لعـن و نفـرين

هاي آن زمـان در دسـترس دانسته ي آنچه كه از مجموعهگيري  عوام داشتند، به مطالعه و پي

يافتند روي آوردند. آشكار نيست آيا در ميان انديشمندان ما، كسي به اهميت پيام رسـاله مي
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يكايك افراد جامعه نسبت  ي فهيدفاعيات سقراط، كه سراسر دفاع از آزادي و تأكيد او بر وظ

 كنـد  يت؟ سقراط در دفاعيه خود ادعا مبه كسب دانش و عشق به حقيقت، توجه داشته اس

سـازي مـردم. او در از سوي خداونـد بـراي آگـاه اي كه او تنها يك واسطه است، فرستاده

  گويد: دادگاه خطاب به داوران، چنين مي

...حالِ شما مانند اسبي نجيب و تنومند است كه محتاج به مهميز اسـت تـا"

همـين خـدمت بـه شـهر شـما بيدار شود و بجنبد. مرا خداوند براي انجـام 

بستگي داده و به عقيده خودم مأمور ساخته كه شما را برانگيزم و نيش بـزنم

و همواره سرزنش نمايم و هيچگـاه از شـما غافـل نشـوم...از مـن بشـنويد

مصلحت شما در اين است كه مرا زنده بگذاريـد. امـا ممكـن اسـت ماننـد

شوند،  كند خشمناك مي اشخاص خواب آلوده كه چون كسي ايشان را بيدار

صورت بقيه  شما هم بر من خشم كرده و نسنجيده مرا محكوم سازيد. در آن

عمر را به خواب خواهيد گذراند مگر آنكـه خداونـد در بـاره شـما تفضـل

  ).150، ص "ش رساله افالطون"(فروغي، ش"فرموده ديگري را بفرستد...

مردم از آنقدر دانشي بود كه خود  سازي گونه انديشمندان آتني آگاه پس هدف اصلي اين

مانند آنـاني كـه تـا امـروز -كه انديشمندان ايراني در گذشته  به آن دستيافته بودند؛ حال آن

با انتخاب مزاياي هر درباري و همنشيني با حكمران زمان در بيشتر مـوارد -اند  اينجا مانده

كران صوفي مسـلك مـا نيـز گـوييدانستند. روشنف ها و برتر از آنها مي خود را جدا از توده

انـد! بـر بنيـاد همواره و هنوز هم چشم به لطف و كرامـات رهـايي بخشـي غيبـي دوختـه

هاي افالطون، سقراط هيچ گاه راهي دربار فرمانروايان نشد و ديديم كـه همـواره بـر نوشته

تگـومردم، از جمله خود او، نادانند و بايـد هنگـام بحـث و گف ي اين تأكيد داشت كه همه

بكوشند از ميزان ناداني خود بكاهند تا شايد به حكمتي برسند. سقراط، با تواضـع، خـود را

دانست (فراموش نشود، اين دركي است كه انساني، حـدود دو اي در اين راه مي تنها واسطه

به آن رسيده بود). به نظر نم نياكان انديشمند ما، حتا در آن  رسد يو نيم هزاره پيش از حال،

ان طاليي، با آنكه به حكمت افالطون و ارسـطو و ديگـر يونانيـان آن زمـان دسترسـيدور
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داشتند، چنين رسالتي را براي خود قائـل بودنـد؛ چنانكـه هنـوز هـم گـويي خـرد جمعـي

  ما بدين دريافت نرسيده است! ي روشنفكران اينجا مانده

آورده، آشكار اسـتهاي خود  غرب در نوشته ي از مباحثي كه فروغي، اين استاد فلسفه

شـهروندان، -خوب يا بـد  -كه در يونان دوران، افالطون، قوانين همزيستي در آن اجتماع را

كردند. اما پس از ماجراي محاكمه و مرگ سقراط، او سـرخورده از زنـدگي خود تعيين مي

بـهخود را  ي در آتن، شهري كه قرار بود بر بنياد عقل عوام اداره شود را رها كرد و مدرسه

انتقـال داد. حاصـل -نـام آكـادموس اي بـه  بـه مزرعـه -اقتدار مردم آتـن  ي بيرون از حوزه

(يكي از واپسين  "جمهوري"يا  "سياست"هاي بعدي و تغيير افكار او در كتابي بنام  انديشه

 ي جـويي سـاده دانـش  ي وهيهاي او) منعكس شده است. در آن كتاب، نـه تنهـا از شـ نوشته

كرد، دوري جسـته، بلكـه متاسـفانه، انگـار آن همواره آن را ستايش ميسقراطي كه پيش از 

هنگامي كه به سنين سالمندي رسيد، باز از زبـان همـان سـقراط آزاد انـديش، حكـومتي را

گروهـي ي كند كه در آن، نه خرد جمع شهروندان (دموكراسي) و نه حتا خواسته توصيه مي

شود. بلكه تنهـا فرزانگـي بهتـرين انديشـمندان از اشراف (اوليگارشي) به كرسي نشانده مي

 بـا  يابد. جالب است بدانيم كـه افالطـون  اي فاضله) مشروعيت مي شاه در مدينه (فيلسوف/

كوشيد، چنين حكومتي را در دولت/ شهر يكي از جزايـر يونـان، برقـرار كنـد. اگـر يناكام

الطون بـدانيم، تعـدادي ازهاي پژوهش اف آخرين سال ي جهيرفتار شاگردان آن آكادمي را نت

شاگردان او كه به باالترين مراحل حكومتي رسيدند، خود را يگانـه فيلسوف/پادشـاه مجـاز

اي (به سبك ايرانشهري) تشـكيل دادنـد. يكـي از شـاگردان هاي خودكامه دانسته، حكومت

ا ها در آكادمي او درس خوانـد يـا اسـتاد بـود. او بعـده افالطون همين ارسطو بود كه سال

بـراي پادشـاه شـدن (شـاهي را خـود ، عنوان معلم، اسكندرِ جوان و نيز دو شاگرد ديگـر  به

-دانـيم، در دوران هـيچ يـك از ايـن فيلسوف/شـاهان خودكامه) آماده كرد؛ اما چنانكه مـي 

ديگـر هرگـز -پرورده شده در چارچوب كانون فكري اين افالطون متحول شده و سالمند 

  دمي پديد نيامد!هاي مر دوران زرين انديشه

آيا اين تصادفيست كه در جوامع ما شرقيان، چه پيش و چـه پـس از اسـالم، ايـن تنهـا
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افالطون سالمند بود (و كماكان هسـت) كـه مـورد پـذيرش عـام قـرار "حكمت"جنبه از 

گرفت؟ نيز اينكه مردمي خو گرفته با فرهنگ كوچگري به سادگي به آن تن دادند؟ ديـديم

ـ شي ما اين نظام را آشكارا حكومتي مطلقه ناميد. جدكه داريوش هخامن ، طباطبـايي آندتري

  ايرانشهري ناميده كه بطور ساده نظامي زورمندانه است. ي شهيرا اند

آتني مجموعـه  هـاي يونـاني/افالطوني انديشـه  ي در غرب، در پي فروريزي دموكراسي

 ي خاموشـي گرائيـد. درانديشيدن اندك اندك به سـو  ي يكباره فراموش نشد. اگرچه شعله

هـا؛ همان دوران نيز بودند افرادي كه كوشيدند تا آن را اندكي روشن نگه دارند. طـي قـرن

چند خدايي و اوگوستينِ مسـيحي، يانديشمندان رومي مانند اتسيتوس، سيسرونِ با باورها

دادن  بـدون دخالـت -معتقد به خدايي واحد و خيلي بعدها در دوران مدرنيته، هگلِ آلماني

هاي يوناني/افالطوني را بارها از نو بررسي و تحليل كردنـد. حتـي انديشه -هر نوع خدايي

يافته مورد بحث و  "تكامل"افالطون جوان و  يها شهيآكادميك، اند يها امروز نيز در حوزه

رسند و  هايي تازه از آن مي گيرد و هنوزهم گاه به دريافت تفسير استادان و شاگردان قرار مي

  كنند. ر آثار او حاشيه نويسي ميب

اند،  هاي افالطون كرده اما متأسفانه در عمل، برداشتي كه برخي از افراد خودكامه ازانديشه

 ي جامعـه " پـوپر، ( اسـت  انجاميده –ديكتاتوري كليسايي يا دنيوي  يها هميشه به حكومت

 مـورد  خـواص  بـا  رأس، در فيلسـوفي  شاه با يا فاضله ي نهيمد هيچ نيز بعدها حتا...). "باز

 ريـزي  پايـه سـبب  تنهاها  جدال و بحث گونه اين ي همه امروز تا. نيامد پديد نظرافالطون،

با خورشـيد تابـان سقراط آن، در كه شدند يا يفكر نظام هاي متعددي، پس از روبرو شدن

ند، هايي بر ديوار غاري، بلكه درست همانگونه كـه هسـت ها را، نه مانند سايه حقيقت، پديده

هـا را زيبـاي ميـان آن ي يكايك ببينند و بكوشند تا با همكاري و مشورت يكـديگر، رابطـه

اي ساده و آموزنده بيان كنند. به سخني ديگر، عشق به يافتن  دريابند و براي ديگران به شيوه

افالطـون اوليـه، رواج ي وهيهاي معرفت به يكديگر، درست به ش حقيقت و در آميختن پاره

كه سـقراط را بـه نوشـيدن جـاميافت. اك نون از ميان بازماندگان همان گونه مردمِ نابخردي

 ي انـد كـه نـه در مزرعـه ها و پرورش دهندگان بسـياري برخاسـته شوكران وا داشتند، قابله
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كار زاياندن و پروراندن ذهـن جوانـاني هايي متعدد، به آكادموس (آكادمي)، بلكه در دانشگاه

  آزاد انديش مشغولند.

توانيم بـه دوران افالطـون ما جويندگان كنوني راه برونرفت از بن بست تاريخمان، نمي

هـا يـا ببينيم كه اگر سقراط بجاي كوشش پيوسته براي پروراندن و زاياندن عقل بازگرديم و

كـه زد يحقيقت يا پرداختن به منطق و هندسه، به اختراع اشـيائي دسـت مـ عشق ورزي به

هـاي فيد بود (براي نمونه، ساخت دوربـين گاليلـه يـا همـين تلفـنبراي همگان ديدني و م

بود! احتماالً نـه تني كه او را مجرم شناختند چه مي 281هوشمند همراه كنوني)، واكنش آن 

، چه بسا به او جايزه و نشان هم عطـاكردند يتنها او را وادار به سركشيدن جام شوكران نم

، گاليله، مانند سقراط، هنگـام رويـارويي بـا واتيكـان، ازها بعد كردند. اما ديديم كه قرن مي

مـاهر ي در واقع حاصل كوشش بيشمار صنعت گران ناشناس مانده -اختراع تلسكوپ خود

بسـيار سـود بـرد. او بـا وسـاطت -بيني (عدسي)  هايي ذره هلندي براي صيقل دادن شيشه

بـرخالف همتـاي خـود، -مصرف كنندگان دستگاه جديد تلسكوپ او  -سوداگران ونيزي 

، زنده "تلسكوپ"با همان اتهام، اما بدون داشتن دستگاهي مانند  -جوردانو برونو كه او را 

تنهـا بـه حصـر خـانگي محكـوم شـد. شـايد پيـروزي -زنده روي تلي از هيزم سوزاندند

شـانزدهم، نـه در ي خردمندان برخاسته از ميان مردم، پس از انقالبات ضد كليسـايي سـده

 يريـ گ هـا سـود چشـم كـه بـراي تـوده -ياق آنان به دريافت رازهاي طبيعت و آفرينشاشت

كـار نـزد بلكه نشان دادن سودمندي كار و فعاليت بود. از آن پس، فعاليت و پشـت  -نداشته

مورد ستايش قرار گرفت. پـس مـا نيـز بـراي ارضـاي كنجكـاوي خـود در يراست مردم به

  نوين هموار كنيم. ييها لهيو ساخت تطبيعت، بايد راه خود را با اختراع 

رفت از وضعيت كنوني و يافتن پاسخي درسـت بـراي پرسـش ايـن فصـل، براي برون

ها و دسترسـي بـه همـه گونـه اطالعـات از ها، كتابخانه ها، پژوهشكده داشتن انواع دانشگاه

  دستĤوردهاي غربيان، تنها آغاز اين راه بي پايان است.

طـور آغاز شد، همـان  "راه حل چيست" فصلي كه با پرسشدر صفحات باقي مانده از 

كه در سرآغاز آن آورده شد، ناتوان از يافتن پاسخي متيقن، ابتدا برداشتي جديد از اسـتادي
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دو نوع ارثيه ژنتيكي انسان و اثرات هركدام بـر زنـدگي ايـن جهـاني او را ي آلماني درباره

راي مـا نيـز سرمشـقي، جـايگزين پهلـوانيآورم تا شايد در رابطه با پرسش اين بخش ب مي

هـاي عارفانـه، باشـد. سـپس بـا انـدك هـاي گريسـتن يها رستم، شمشير اسكندر يا سنت

تفصيلي، از شواهد فقدان نياز عمومي در ميان ما بـراي كنجكـاوي، پرسشـگري و آگـاهي،

مشـكالتاي عينـي از اي الزم براي يافتن هر گونه پاسخي، و از طرفي ديگر، نمونـه  مقدمه

بنيادي و ساختاري براي دسترسي به ابزار الزم براي كسـب دانـش، چنانچـه كسـي چنـين

پردازم. مشكل و مانعي كه نگارنده در همان ابتداي پرداختن به ايـن نيازي را حس كند، مي

شود به نتايج يكي از مشاهدات غربيان،  اي مي نوشتار با آن رودر روي شد. و در آخر اشاره

نوشت شوم قومي، چون ما، گرفتـار مانـده در دوري باطـل و ناآگـاه از مفـاهيمدر باره سر

خويش، خطـرات در پـيش را بـه ي ندهيها بر ديوار غار افالطوني، كه برخالف منافع آ سايه

  اي بيابد: موقع در نيافت تا چاره

در سراسر اين نوشتار از تالش تاريخي قوم ما، همچون ديگر موجودات زنده بـراي -1

از آن، براي يافتن راهكار يا راهكارهايي جهت بهتر زيستن سخن رفتـهز نده ماندن، يا برتر

است. چه ما به زندگي، از منظر معمول ديني و روايت تـوراتي/قرآني خلقـت آدم و حـوا،

بـا يكـديگر و -قابيل و هابيـل  -اخراج آن دو از بهشت و نهايتاً رقابت دو فرزند ذكور آنها

ز دو برادر بدست ديگري، نگاه كنيم و چـه روايـت اغلـب رايـج كنـونيكشته شدن يكي ا

دانشمندان متأخر علوم طبيعي، را مبناي فكري خـود قـرار دهـيم، ي هيتكامل تدريجي، نظر

بصورت روزمـره در -با خود يا با همسان خود  -انسان از ابتدا، در تقابل با طبيعت وحش

  ، محقق آلماني:"سگوتفريد شات"مبارزه بوده است. طبق نظر 

 - ما انسانها مالك تنها يك ارثيه ژنتيكي نيستيم، بلكه دو جهيزيه ارثـي داريـم"

ملكـول نـخ ي يكي شيميايي و ديگري فرهنگي: ارثيه ژنتيكي ما از يك رشـته 

سلولي ديگـر تشـكيل شـده يو چند عدد ساختارها) DNA( اي ان يمانند د

هـاي موجـودات زنـده را تعيـين ها هستند كـه انـواع گونـه است؛ اين ملكول

باشد بر اسـاس حفـظ و ها مي كنند. ارثيه فرهنگي اما كه تنها مختص انسان مي
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  كند كه ما چگونه خواهيم زيست. ها بنا شده و معين مي انتقال دانش و ارزش

ساختار شيميايي ما با ساختار شيميايي برخـي از حيوانـات تفـاوتي چنـدان

نظيـر اسـت. در مـا توسط ما، در طبيعت بـي ندارد ولي توان كسب فرهنگ 

زبان گويشي [و نوشتاري آن]، ايجاد هنـر، درك علـوم، داشـتن توان داشتن

وجود دارد. هردو ارثيـه، اطالعـاتي را  -اخالق، احساس مسئوليت و ... نيز

كننـد، امـا از نسلي به نسلي ديگر منتقـل مـي -معموالً با دقتي بسيار مطمئن

  دهد. ي رخ ميگهگاهي نيز اشتباه

) mutation اشتباه در انتقال دانش نهفته در رشته ملكول ارثـي مـا (ناشـي از

كه بـروز اشـتباه در تواند اجزا و كاركرد بدن ما را تغيير دهد، در صورتي مي

شـود. در ميراث فرهنگي به تغيير در نحوه فكر و آداب و رسوم ما منجر مي

ما انسانها را از ايستايي (دست كـم طوالني زمان هر دو گونه اشتباهات، گاه

توانـد بـه اند؛ در كوتاه مدت، اين ايستائي مـي  بعضي از انسانها را) باز داشته

انجامد. زماني كه سرعت تغيير در ساختار شيميايي ملكول ارثي ما  فاجعه بي

شود (مثالً با مواجه با تشعشعات راديو اكتيو) يك گروه جمعيتي يـا زياد مي

توانند براي هميشه نـابود شـوند. ولـي ه از موجودات زنده ميحتي يك گون

شود  زماني كه موانع براي تغيير در روش فرهنگي زيستن از حدي بيشتر مي

ساالري) بـه ايسـتايي يـا هاي غير مردم (مثالً در اثر انقالبات يا دوام سيستم

  انجامد. مرگ يك فرهنگ مي

ساختار شيميايي بدن يا روند تكامـلها هزار سال اخير، تغييرات در  در طول ده

زنده (نيز تكامل انسان هوشمند)، بسيار بطي  اند؛ در بـدن مـا و بوده ءموجودات

هـا تقريبـاً يكسـان هسـتند. در مقابـل، رفتـار ها نوع و تعداد ژن موش و ميمون

 آزادي  Gottfried Schatz( "آور داشته است... فرهنگي ما انسانها رشدي سرسام

  )Max-Planck Research, p. 16 3. 2012، ايدز دانش مي

ساختار شيميايي ارثي يك موش با يك ميمون و يا با يك انسـان، ي سهيبنابراين، در مقا
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هوشـمند. اكنـون ي يابيم، چه رسد به تفاوت در درون انسانهاي گونه تنها فرق اندكي را مي

 ي لـد، اختالفـات تـوان بـالقوهدانيم كه در بدو تو با مشاهدات و از طريق تجربه بخوبي مي

خالقيت يك انسان ايراني يا يكي از قاره آفريقا يا امريكاي شمالي... تنهـا اتفـاقي و آمـاري

  نه نژادي. ،هستند

شود. ديديم كه در تـاريخِ تـا حـال ها ناشي مي تفاوت از همان دومين عامل ارثي انسان

پويا و نسـبتاً پايـدار يها قديم، تمدنبشر، از بسيار  ي شناخته و در اين نوشتار معرفي شده

نه فقط فـرد يـا -آمدند كه گروه بزرگي از انسانهاي معمولي آن جامعه  تنها زماني پديد مي

هـا در تقابـل بـا خـود و تـداخل بـا شـدند. آن  مورچه وار فعال مي -افرادي نابغه يا مقتدر

اجتمـاعي و احسـاسيكديگر، به پرورش هنر، درك علوم، فنĤوري و رسيدن بـه اخالقـي

  آمدند. پرداختند. چنين شرايطي عمدتاً در جوامعي سكني يافته پديد مي مسئوليت.... مي

در اين نوشتار (همچون در متون توراتي) بـين دو گونـه فرهنـگ اوليـه زنـدگي بشـر،

داري/كوچگري (هابيل) فرق گذاشتيم، اما برخالف روايت توراتي،  (قابيل) و گله يكشاورز

يافتند تا عالوه بر، يـا اي فرصت مي ميان اقوامي، در مكاني مناسب سكني يافته، عدهتنها از 

بهر حال  -اصل وجود انسان ي روي زمين و برداشت محصول، به تفكر دربارهfدر كنار كار 

روي آورند. چنين جوامعي به پرورش زبان گفتاري، همراه با كشف هنـر -بالقوه انديشمند

ها پرداختند و از خود و از محيط زندگي خود آنقدر نوشتند، تا  يافته ثبت يا نگارش افكار و

  بعد از خود برسند. يها به انباشت دانش براي نسل

در پـي تهـاجم اقـوامي -هاي گذشته اين قرائن دانـش و تجربـه بكـرّات در طي هزاره

ميان اين انسانها، اند. بعبارتي ديگر، برخي از  ها نابود شده اعتنا به ارزش اين گونه گنجينه بي

  چرخ ارابه را تنها يكبار اختراع نكردند، بلكه به دفعات!

تنهـا -آنچه نسل كنوني مـا ايرانيـان ،خلق و انباشت دانش و تجربه ي وستهيپ ي معجزه

شاهدي هاج و واج مانده و بهره گير از آن هستيم، طبق شواهدي كه در اين مـتن بـه آنهـا

ك بار در تاريخ رخ داده است، آنهم تنها در اروپاي مركـزي وكراراً اشاره شده است، تنها ي

دوران بيداري، رنسانس و انقالبات اعتراضيه رخ دادند. مهـم نيـز باگشايشي كه  آمد در پي
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نه در قلوب و بدليل نبوغ حاكم يا حاكمين آنجـا، بلكـه بـه دادهايكه اين سلسله رو اينست

 ي هاي مردم آنها پديد آمدند. نزد آنها مجموعـه  دهتدريج در درون افكار و رفتار فرد فرد تو

ناخودآگاه توسط اولياي آنهـا و -ها است كه پس از تولد دانش موجود ارثيه فرهنگي انسان

شـود. لـذا طبـق طي هر حركت روزانه ذره ذره، به هر نوزاد آن جامعه منتقـل مـي -محيط

هاي بشر، انباشـته يست از يافتهبرداشت فوق دانشمند آلماني، مجموعه دانش موجود ارثيه ا

كه اكنـون بـيش از پـنج ، اماهاي خاك مدتها فراموش شده و منتقل شده يا گاه در زير اليه

انـد. ايـن رونـدي اسـت كـه بندي شده آوري و طبقه آگاهانه جمعكه سده يا ده نسل است 

  رواج يافته است.ز اكنون در ميان برخي ديگر از اقوام بشر ني

اي قُنداقي، بـا قـدمتي چنـد هـزار سـاله تزريـق ه نوزادان ما، كماكان ارثيهدر مقايسه، ب

كنند. اگر اين برداشت از خودمان حتي اندك حقيقتي باشد، اولين  شود كه با آن رشد مي مي

پنهـان -در راه پاسخي به پرسش اين فصل، بايد آزادسازي خود از تفكـر اشـاعره -قدم ما

  و يافتن توان واقعي خود باشد. -ون امام محمد غزاليشده در مهارت كالمي افرادي چ

را اندكي كنار بگـذاريم، ها نيقيخود باز بيني كنيم. زيرا اگر  يها بايد در تاريخ گونه -2

: براي كنند ياساسي رودر روي م يها كه بسياري از آنها ما را با انواع تناقض مينيب يواضح م

علمي عهد باستان نياكان مـا را يـك يدستĤوردها ي ياد آوري، ديديم كه گويا اسكندر همه

دهـد كـه آشكارا تنها نشان مي -اگر چنين بوده  -هاي آتش سپرد. اين رويداد  شبه به شعله

در آن دوره، دانش نزد ملت ما همگاني نبوده، زيرا آنچه كه طبق روايت به آتـش كشـيده و

د وسـيع ذخيـره شـده بـود. بـارچن نابود شد حد اكثر هماني بود كه در همان يك كاخ هر

و هـاي كتـاب  ي ديگر، با هجوم اعراب و سقوط تيسفون و غارت كاخ مداين، ظـاهراً همـه

نياكان مـا نـابود شـدند. بـاز هـم بـه بـاور مـا، در سراسـر آن ي بيش از پانصد سالهدانش 

دي باقي مفيد براي انتقال به نسلهاي بع يا شهينزد مردم هيچ كتاب و اند -امپراتوري عظيم 

هـا موجود زمان و انباشتن آن يها نماند! دوران طاليي علوم اسالمي كه با گرد آوري دانش

هاي خلفا آغاز شد. اين بار، دست كم براي مـدتي، عـالوه بـر دارالعلـم بغـداد، در كتابخانه

هاي بزرگ ديگري نيز بيـرون از قصـر خلفـا، در ري و نيشـابور و ... سـاخته گويا كتابخانه
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ها نيز، با هجوم مغوالن باز از ميان رفتنـد و مـردم مـا بـاقي ماندنـد . اما به باور ما آنشدند

 "چـرخ "الزم بود دوباره به اختراع  بدون اثري از انباشت دانش و تجربه و بار ديگر ناگزير

  اند! روي آورند كه اكنون انگار ازآن وامانده

نـوين و يهـاشـه يما نه تنها از اند چه شد كه پس از آندوران، اجداد ميدان يديگر نم ما

بلكه پس از آن دوران، گويي كتاب و كتابخانه نيز ديگر بخشـي، برداشتند دست اختراعات

هـاي هاي نياكان ما نبوده است! هنگام بازديد از شكوه و جالل باقي مانده از كـاخ  از دغدغه

شـود. نمـي  هاي آنـان مشـخص نيسـت و ديـده شاهان صفوي، جايي براي نگهداري كتاب

نگارنده با ناباوري، نخستين اشاره در دوران جديد از تالش براي ايجاد كتابخاه اي ملـي را

 ش) يافتم: 1298در خاطرات بحيي دولت آبادي (در سال 

آوري كتـاب بـراي اعضاي انجمن هريك بقدر احساسات خـود در جمـع"

كتاب در فنون  كتابخانه مزبور كوتاهي ننموده به زمان كم، بيش از هزار جلد

  ).222، ص 1(حيات يحيي ج.  "آوري شد مختلف جمع

براي آگاهي از فراز و نشيب غم انگيز اين ركن اساسي دانش در ايران، رك. بـه سـايت

ا براين منبـع رسـمي،. بنhttp://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=96تاريچه كتابخانه ملي، 

آنچه از بانك استقراضـي روسـيه، دارالفنـون ي هاي خطي و چاپي و همه كتاب ي مجموعه

ش) در  1316دستور رضا شاه (در سال  جلد) به 13712جلد) و از قصرهاي قاجار ( 5000(

ها بـراي جلد و احتماالً بسياري از آن 30000گردآوري شد، تنها  "كتابخانه ملي" ساختمان

سال تمدن كهن سال ايران  2400مردم نامفهوم بود. اين تمامي ميراث دانشي بود از  ي دهتو

  كه براي دسترسي، هر چند محدود نسل ما، باقي مانده بود!

 يهـا  يازيـ ن يبقبيل همان خاطره ماندن از تجربيات گذشتگان را شايد بخشي از  اين بي

اي ناخودآگـاه، حتـي پـس از آگـاه نهزندگي كوچگري، سبب شدند. اينكه ما به گو ي وهيش

كـار نگيـريم. همـين احسـاس پـيش، آن را بـه ي شدن از روش جديد چاپ، تا اواخر سده

دانشـگاه علـوم و مهندسـي ي نيازي هنوز هم نزد ما باقي مانده است. مـثالً در كتابخانـه بي

هـاي تأسـيس در نخستين سال -ايران بشود)  (MITيآي ت ام يكه قرار بود زمان-"آريامهر"
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ـ آن، به حدود هزار جلد كتاب، آن هم بيشتر به زبان فارسي، بسنده شده بـود! يـا جد ، دتري

سال از آغـاز سـاخت 35مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان، تنها پس از  ي ساختمان كتابخانه

طـور ميـانگين بنا به گزارشي، به  دانشگاه، تازه همين سال گذشته، افتتاح شد! هم اكنون نيز

هزار جلد كتاب وجود دارد. بيشترين  15تا  10هاي كشور ما، تنها بين  هريك از دانشگاهدر 

هزار جلد كتاب  300تا  200دانشگاه تهران، با تعدادي نزديك به  ي تعداد كتاب در كتابخانه

  ..شوند يكه اكثراً در مخازني بسته نگهداري م) 19، ص 3/90/ 30، "شرق ي روز نامه"(است 

هاي دانشگاهي كشور كه خود داستاني غـم خانه هاي موجود در كتاب شوارياكنون از د

  گذريم. انگيز و مفصل دارد، مي

ملي،  ي در پي انقالب اسالمي تا جايي پيش رفتيم كه همانند غربيان، گذشته از كتابخانه

انـد. در اينجـا از توصـيف اسـفناك ايـن هـاي كوچـك محلـي نيـز پديـد آمـده خانه كتاب

معظم ملي امـروز ي خانه گذريم و تنها اندكي به كتاب هاي شهري و محلي نيز مي خانه كتاب

از قرار عظيم و منسوب بـه اسـكندر "هاي سوزي كتاب"پردازيم. گفتيم كه پس از  خود مي

در  يا خانـه  هاي بسيار، جـاي چنـين كتـاب مقدوني، خليفه عمر و چنگيز مغول، براي سده

رود در ايـن ت. اكنون پس از آن ساليان سـال، انتظـار مـيسال ما خالي بوده اس كشور كهن

هايي ارزشمند از دانش نياكان ما و دست كم  خانه با ظاهري زيبا و با شكوه، مجموعه  كتاب

در اختيار پژوهشگران مشتاق تا ها و نشريات جهان متمدن ذخيره شده،  هايي از كتاب بخش

هـاي مـا قـرار گرفتـه و از آن دانشـگاه  ي ختهها جوان دانشجو و دانش آمو ويژه ميليون و به

  بسيار استقبال شود.

جا شتافتم، امـا بـراي ، روزي نگارنده نيز مشتاقانه بدانملي خانه پس از بازگشايي كتاب

. اين شد كه به سوي فناوري روز، در سايت آن سـازمانخواستند يورود كارت عضويت م

)http://opac.nlai.ir/opac-prod/doc/ozviat.pdfرفتم تا از شرايط عضـويت آگـاه شـوم و (

ها، اسـاتيد سران سه قوه يا همانندان آن"دريافتم كه افراد واجد شرايط عضويت عبارتند از: 

. ظـاهراً مراجعـان"هاي دكتري و كارشناسي ارشـد  ها و دانشجويان دوره متخصص دانشگاه

گمـان، منظـور تنظـيم بنـد! بـيتوانند به آنجـا راه يا  ديگر حقي براي عضويت ندارند و نمي
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ماننـد دوران پـيش از -مـردم ي كنندگان اين مقررات در سايت ياد شده اين بوده كه توده

اسالم، هيچ عالقه يا نيازي به خواندن هيچ كتابي ندارند! درهرحال، از آنجا كه زماني استاد 

، خـود راندانسـته  شامل خـود دانشگاه (هرچند اكنون كنار گذاشته) بودم، اين شرايط را به 

جزو اشخاص حائز شرايط پنداشتم، اما پس از چندين بار مراجعه، سرانجام دانستم كـه نـه

كرسـي اسـتادي در يكـي از ي نشـان دهنـده ي برگه قديمي مدرك دكتري، نه برگه ي ارائه

هـاي علمي/اجتمـاعي كـه در قـديم هاي معتبر كشور، نه نشان دادن كتاب و مقالـه  دانشگاه

بودم، هيچ يك در تصميم متصديان و كتابداران مسئول كتابخانه براي صـدور كـارتنوشته 

نگارنده تأثيري نداشتند! سر انجام بناگزير، فردي آشنا و با نفـوذي را يـافتم جهتعضويت 

اي خصوصي، شايد احساسات يكي از معاونـان آن كتابخانـه را برانگيـزد. نامه تا طي معرفي

  نستم كارت عضويتي با اعتباري سه ماهه دريافت كنم!سرانجام بدان وسيله توا

هاي  كه جز معدود كتاب راستي ديدني بود اين در آغاز ورود به اين كتابخانه اما، آنچه به

هـاي مطالعـه چيـده شـده بودنـد. ديگـر مرجع، كه گويي صرفاً براي تزيين در كنار سـالن 

، واقعـي كنـوني يت، نه لزومـاً محتـواهايي (از قرار با ظرفي ها، به هر علت، در مخزن كتاب

چند ميليون جلد كتاب)، دور از دسترس مراجعه كنندگان قرار داشتند! در سـاعات محـدود

باز آن، بيشتر جواناني كـه پشـت ميزهـا خانه، در سالن استفاده از آن كتاب هاي بزرگ و دل

اي در  لعـه كننـدههاي درسي بودند و هـيچ مطا  نشسته بودند، مشغول خواندن يا مرور جزوه

رسيد و در صف دريافـت كتـاب از مخـزن، كمتـر مراجعـه سن و سال استادي به نظر نمي

  شد! اي ديده مي كننده

البته بخشي ديگر، ويـژه كتـب و مجـالت خـارجي، بـزرگ و همچنـان بـا شـكوه، بـا

هـاي غـرب نيـز خانه كتاب ي آساني در دسترس، بسيار شبيه كوچك شده هاي باز و به قفسه

شد.  اي ديده مي ندرت مراجعه كننده جود دارد. اما در آن بخش، با وجود تعدد كاركنان، بهو

جا خوانـده و از مطالـب مـورد نظـر يادداشـت برداشـته هاي مورد انتخاب بايد همان كتاب

شد. نسخه برداري از صفحات، تنها پس از خـواهش و تمنـا و آن هـم در بيـرون از آن مي

يگر و با همراهي نگهباني اختصاصي، سـرانجام امكـان پـذير شـد.محوطه، در ساختماني د
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خالصه؛ پس از آشنايي با انواع تشريفات سختگيرانه، دست كم اين مراجعه كننده، بهتر ديد 

 ي هاي خود، به كتابخانـه  عطاي آن محيط را، به لقايش بخشيده، براي كنجكاوي يا پژوهش

اينكه پس از گذشت قرنها نيز اين كتابخانه ملي شخصي و منابع اينترنتي قناعت كند. نتيجه 

هـا در مخـازن شـديداً اي اسـت بـراي مطالعـه جـزوات درسـي! كتـاب ما تنها قرائت خانه

  هاي پس از ما! شوند، انشاءاهللا براي نسل محافظت مي

هاي معظـم برخـي از نگارنده در طول عمر خود بارها فرصت داشته تا به انواع كتابخانه

ارو اي پيوسـته گونه پا و شمال امريكا مراجعه كند؛ همان كشورهايي كه در آنها بهكشورهاي

هـا، هنگـام ورود بـه خانـه  شوند. در هـيچ يـك از آن كتـاب علوم و فنون جديد زاييده مي

ها جلد كتاب، مجالت ادواري و الواح فشـرده گاه با ميليون -ساختمان و حتا به مخارن باز

شـدم. تنهـا هنگـام عاريـه مانند نياز عضويت رو به رو نمـي  با مانعي -(سي دي) شنيداري

مـ ارائه كارت عضـويت الزم . بـرخالف تجربـه ميهنـي، اخيـراً، بـرايشـد  يگرفتن كتاب،

 Bayerischeكهـن و عظـيم ايـالتي باواريـا در شـهر مونيخ/آلمـان (       ي عضويت در كتابخانه

Staatsbibliothek براي عضو شدن بلحاظ زمـاني م)، تمام شرايط الزم 1558، سال تأسيس

دقيقـه 15-10رانندگي، نشاني محـل سـكونت و صـرف ي نامهيگواه ي نامحدود، تنها ارائه

  ، واضح غير آلماني، الزم بود!يا كننده ي وقت، حتا براي يك مراجعه

 نسـخه ميليون  10طبق آمار استخراج شده از سايت آن كتابخانه، در حال حاضر بيش از 

مجلـه الكترونيـك در آن وجـود دارنـد. 46000مجلـه چـاپي و 190000و كتاب يا رساله 

اينها، در سالن جلد كتاب مرجع در اختيـار بـيش 111000هاي عمومي آن، حدود  عالوه بر

اي در آن  گيرد. جالب اينكه چنانچه كتـاب يـا مقالـه مراجعه كننده روزانه قرار مي 3000از 

اي ديگر تهيـه و رايگـان در اختيـار ن را از كتابخانهكتابخانه موجود نباشد، طي چند روز، آ

هاي كوچك محلـي، دسـت كـم دهند. در همين شهر، بجز كتابخانه شخص نيازمند قرار مي

) نيز وجود TUو  LMUو  MPI( تحقيقاتيموسسات /بزرگ ديگر دانشگاهي ي سه كتابخانه

علمي دردسترس عموم، نه ها چندين ميليون جلد كتاب و مجله  دارند كه در هر كدام از آن

گيرند (نگارنده به هر سه كتابخانه بدون نياز به نشـان دادن تنها دانشجويان رسمي، قرار مي
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). در مقايسه، طبق اطالعـاتي كـه ازافتمي يحتا يك كارت شناسايي، يا معرفي شفاهي، راه م

 "ر ايرانـي سرانه مطالعه هـ "هاي اينترنتي استخراج شده است (جستجو تحت عنوان:  سايت

)(http://www.fardanews.com/fa/news/148133 ــه ــر در مجموع ــال حاض ــا در ح ي  گوي

ميليون جلد كتاب و رساله از هر گونه (در حدود دو دهـم 16 الي 5هاي ايران تنها  كتابخانه

كتابخانـه هـاي يك جلد براي هر ايراني) موجود است. البته بنا بر اظهارات دبيـر كـل نهـاد

  در نظر است: عمومي كشور

ايرانـي 100ازاي هـر بـه  1404تا در صورت فراهم شدن شرايط تا سـال"

جلد كتـاب 4 ،نفر اي داير كنيم و به ازاي هر مربع فضاي كتابخانه هشت متر

    "هاي اين مركز مهيا كنيم در كتابخانه

)http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2160207.(  

ميليون متـر مربـع 7- 6اي ايران به حدود  فضاي كتابخانه 1404حتا اگرخوشبينانه، تا سال 

برسد و دشواري عدم دسترسي نيز معجزه آسا از ميان برود، مشكل اصلي مـا همچنـان بـاقي

خواهد ماند: ملت ما و حتا جوانان دانشگاهي، جز گروهي از آنان كه براي برگزاري امتحان و 

  اصوالً عادت به مطالعه را ندارند! كسب مدرك نياز به خواندن كتاب درسي دارند،

 1000رسند معموالً ميـان هايي كه در ايران به چاپ مي گفتيم كه شمارگان كتاب تر شيپ

وضـع اكنـون حتـا اسـفناكتر كتـابخواني در ي براي اطالعات جديدتر دربـاره است ( 3000تا 

   5/8/93، 3093، شماره "اعتماد"اخير رك. به روزنامه  يها سال

  )(www. Magiran.com/npview.asp?ID=3050285يا 

 ي ، تعـداد واردات مجموعـه1389با تمام استقبال از نمايشگاه ساليانه كتـاب، در سـال

گمركـي شـماره ي كتاب، بروشـور، جـزوه و مطبوعـات صـحافي شـده از خـارج (تعرفـه

تـي غربـيدرصد) كاالي واردا 016/0ميليارد دالر ( 64ميليون دالر، از  10)، تنها 4901990

توانيم به ژرفاي فرهنگ غرب پـي بـرده و ادعـا كنـيم كـه بوده است! آيا با اين استقبال مي

  خواهيم از آنان نيز فراتر رويم؟! مي

همـراه هـا  يدشوار ي كه، چنانچه بخواهيم با همه نتيجه از اين بخش اينست ي خالصه
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نند غربيان ارج داده و آنچه خود و ديگران، ما يها شهيغرب شويم بايد بي انديشيم و به اند

  مانند گنجي ذخيره كنيم. ميابي يرا م

هاي پيشين اين نوشتار ديديم كه اروپاييان نيز در دوران سياه تـاريخ خـود، در فصل -3

ها گرفتار مانده بودند. ديديم كه در آنجا  خرافات، توهمات و خود باوري ي ها در چنبره قرن

دوازدهم به بعد،  ي هايي بود كه در سده يي انجاميد، جرقهآنچه به مشروعيت يافتن واقع گرا

شانزدهم، از سوي نو انديشاني مانند مارتين لـوتر، جـان كـالوين، ي بخصوص پس از سده

تسوينگلي و ديگران زده شد كه سرانجام به انقالب مردمي كه مدتها در انتظار بودند منتهي 

ماننـد افالطـون يـا دموكريتـوس يونـاني در پيش از اينان، انديشمنداني، يبسيارشايد شد. 

 ي هاي شـنواي مردمـي، همـه راهنمايي افراد انساني كوشيده بودند، اما شايد با نبودن گوش

زودي بـه خاموشـي گراييدنـد. در دوران پساپروتستانتيسـم، كشـش اصـلي ها بـه  اين شعله

ي بـراي كشـفهـاي  هـا نخسـت در پـي روزنـه كاشفان دريافت طبيعت پيرامونشان بود. آن

امروزي، اغلـب تنهـا محصـوالت جـانبي آنـان در ي بندهيفر "هاي تيله"گشتند.  حقيقت مي

مدتي بيش از پانصد سال كاوش پيوسته و پيگير آنان است. اكنون با كنـار هـم نهـادن ايـن

 ها را بـه  توانند آن اند كه مي هاي طبيعت دست يافته ها و ملكول اي از اتم ها، به مجموعه يافته

ديگر پيوسته، بـه به يك -انگار بازي گوشانه -عظيمِ يها ها يا كارخانه دلخواه در آزمايشگاه

 -هـايي رنگـين صـورت تيلـه همه، گـاه بـه ها ني، دست يابند. ايا شمارِ تازه هاي بي ملكول

شوند. باوجود ايـن مردم جهان توليد مي ي هيبراي زندگي روز يا آت -سودمند يا غيرسودمند

آفرينش  يها هنوز گاه آهسته و گاهي شتابان، به سوي گشودن ديگر رازها ها، آن شتههمه دا

  دارند. گام برمي

در اينجا براي ما الزم است بدانيم كه عالوه بر كاوش در ژرفاي طبيعت، غربيان با بـاور

تنها پايان و اميد به تداوم زندگي اين جهاني؛ نه  انگار بي ي هاي خود و با حوصله به توانايي

اند. زيرا  براي خود كه براي بشريت، به كند و كاو پيوسته در تاريخ خود و بيگانگان پرداخته

هـا بـراي منـافع و امـور امـروز خـود درسـها و از گذشته توانند يباور دارند كه هنوز هم م

مذهب پيش بيني  72ها فرا گيرند. بعنوان مثال، با كسب شناخت وجود وعميق از آن  عبرت
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انـد از مـا سط پيغمبر اسالم، همانطور كه در اين سالها همـه شـاهديم، موفـق شـدهشده تو

كنوني نشـأت گرفتـه از يتاريخ گذشته و باورها يها تيتفاوت نسبت به واقع مسلمانان بي

را عليه شيعه، شيعه را عليه احمديه، عليه اسـمائيليه، آن، بخوبي استفاده كرده و بموقع سني

  .شورانند ييا معلوي، و... شورانده 

زنـدگي اقـوام كوچـك و ي وهي، به سراغ شـ تر يگاه براي ما شگفت انگيز و باور نكردن

ها پيش نابود شده بودند. افراد آنها انگار بدون انتظار هيچ سودي، به  اند كه قرن گمنامي رفته

  اند. دوران زندگي آن مردمان پرداخته يبازسازي بسياري از رازها

هاي آنهـا، داسـتان سرگذشـت از يكي از اين گونه فعاليت يا دهيچك در اينجا، شايد در

، نه تنها پاسخي براي پرسش اين فصـل، بلكـه درآن هشـداريEasterمردمان جزيره ايستر 

  ملت خود نيز بيابيم: ي ندهينسبت به آ

هايي از غربيان در پي دستيابي به مبدأ و سر نوشت قوم  ها سال است، كه گروه اكنون ده

ها به بيش از ده هزار نفر نرسـيده بـود. ايـن مـردم در گاه تعداد آن كي هستند كه هيچكوچ

اقيانوس كبير، با طول و عرضي حـدود ده ي اي كوچك در پهنه نقطه -اي دور افتاده  جزيره

اند. پژوهشگران غربي براي پي بردن بـه سـر گذشـت ايـن مـردم، كرده كيلومتر زندگي مي

اند. اطالعاتي كه تـا كنـون بـدان دسـت ابع مالي خود را هزينه كردهها وقت، نيرو و من سال

ـ سـاكنين ايـن جز ي زنـدگي گذشـته ي وهياند، تصويري است شگفت انگيز از ش يافته  ي رهي

كوچك. اكنون تقريباً مشخص شده اسـت كـه كـي و چگونـه، تعـدادي انـدك انسـان، بـا

اني هـزاران كيلـومتر از اقيـانوسهاي كوچك خود، مجهز بـه ابزارهـايي ابتـدايي، زمـ قايق

پوشـيده از درختـان ي رهيكران را پشت سر گذاشتند تا سر انجام و معجزه وار بدين جز بي

انبوه برخوردند. آنان بناگزير درآنجا ساكن شده، رشد كرده و در طـول حـدود هـزار سـال

اختـراع خـطانگيـز، از جملـه حتـا بـه هايي شگفت گذاري كرده و به مهارت تمدني را پايه

  دست يافتند. نوشتاري خاص خود (برگرفته از تصاوير موجودات دريايي) نيز

بيشـتر ي كـه گويـا مشخصـه -خـردي  اما سرانجام روزي، با اصـرار واسـتمرار در بـي

فرهنگ و سنتي تغيير ناپـذير، آخـرين درخـت جزيـره ي در ادامه -انساني است  يها گروه
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از بن كندند (تصـوير -هاي سنگي غول پيكر رپايي بتبحركت و ابزاري براي  -خود را نيز

). از آن پس ديگر درختي نداشتند تا با چوب آن، حتا قايقي براي صيد ماهي درياهـاي9-2

هـا بـه جـان يكـديگر پيرامون خود بسازند. بر اساس نظر ايـن پژوهشـگران، سـرانجام، آن

آن تنها چند هزار نفـر، هنگـامافتادند؛ حتا به يكديگر خوري روي آوردند. جالب است كه 

كـرده اسـت. هاي گروه رقيب را سرنگون مي اين جنگ و ستيز درون گروهي، هر گروه بت

افراد باقي مانده در اين جزيـره، ناگهـان 1722، ماه آوريل سال، ي كشنبهيسرانجام، در روز 

ده بودنـد،اي ديگـر آمـ خود را با سر نشينان يك كشتي اروپايي، مردمي كـه انگـار از كـره

امـروزبه رو ديدند. چون آن روز مصادف با روز عيد پاك مسيحيان بود، جزيره آنان تا  روبه

  شود. شناخته مي)  Easter( ستريي ا جزيرههمان روز عيد پارك يا به نام 

  
، در جزيره ايستر mo’aiهاي بازسازي و باز برافراشته شده موائي  ، تعدادي از مجسمه2- 9تصوير 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Moai(  

ها و  پژوهشگران كنجكاو غربي سر انجام موفق شدند، از جمله با نمونه برداري از زباله

ديگر دور ريز صدها سال زندگي آن مردم، و تجزيه و تحليل آنها، به اطالعـات بسـياري از

هـاي بشـر كـامالً دور هاي دراز از ديگر تمدن ين جزيره نشينان كه سدهراه و رسم زندگي ا

هـا را مانده بودند، دست يابند. اكنون با اطمينان بسيار، اسباب رشـد و فروپاشـي تمـدن آن

ـ دانيم كـه مردمـان ايـن جز دانند. از همين طريق اكنون مي مي دورافتـاده، تنهـا قـومي ي رهي



  

  503بخش نهم: راه حل چيست؟ / 

   

 

روي كره زمـين، بـدون هـر گونـه دخالـت "هوشمند" ساناند كه در دوران حيات ان نبوده

اسكندر، اعراب يا مغوالن، بلكه تنها در اثر اصرار در تداوم نابخردي  ي بيگانگان، مثالً حمله

، دانشـمندي كـه در فصـل پـنجم ايـن"جارد دايمونـد "خويش، راه سقوط را طي كردند. 

روريزي، از سرنوشت اين قـوم نـابودف نوشتار نيز از او ياد كرديم، در كتاب ديگرش به نام

ي همين  شده و نيز از فروپاشي و نابودي تمدن اقوامي ديگر، مفصل آورده است. او، بر پايه

ها، به بشري كه شتابان مشغول نابودسازي محيط زيست خويشتن است، هشـدار گونه يافته

يـز، اگـر بخـواهيم. ما ن) Jarred Diamond, "”Collapse”, Penguin Books, 2006دهد ( مي

  ها براي بازسازي و نجات زندگي و فرهنگ خود پند بگيريم. گونه يافته توانيم از اين مي

كند؛ اشارات  اين كتاب، به روند سقوط امپراتوري روم نيز اشاره مي ي دياموند در مقدمه

چـههاي متعدد سرزمين ما، چه پيش از اسالم و  او شايد بتواند براي علل سقوط امپراتوري

پس از اسالم، نيز روشنگر باشد. او بر اين باور است كه سقوط امپراتوري روم بسيار پـيش

م)، آغاز شده بود. اين امپراتوري عظيم و مقتـدر، 476از بركناري آخرين امپراتور (در سال 

نويسد كه شايد حتا قبـل ها، خود آغاز كرده بودند پايان گرفت. او مي طي روندي كه رومي

ايي امپراتوري روم، اقوام نيم وحشي ژِرمـن، در شـمال و در شـرق ايـن امپراتـورياز بر پ

كردند، اما طي هـزار سـال روم نفوذ مي ي زيستند و گَهگاه نيز به داخل مرزهاي گسترده مي

استمرار آن امپراتوري، روميان هميشه آنقدر اقتدار داشتند تا بتوانند شرارت آنها را از خـود

لت فروپاشي روم، از ديدگاه او چنين بوده است: راحت طلبي و افـراط دردور نگهدارند! ع

در اثر  -ايستر ي رهيمانند تمدن بسيار كوچك مردم جز -ها رفاه. به عبارتي ديگر، امپراتوري

ريزند و نه لزوماً بـه سـبب دشـمنان بيرونـي! در ايسـتر، آگـر هاي دروني فرو مي نابخردي

تهيه شـده بـا ابـزاري از -ها  تفنن خود را، در ساخت آن بتمردم آنجا، تفريح و  يها نسل

بجـاي روي آوري توانسـتند  ينجسته بودند، شايد نسلهاي بعدي نيز مـ  -درختان آن جزيره

 يهـا  يبـراي صـيد مـاه ييهـا  قيبه خوردن يكديگر، كماكان از آن درختان براي ساخت قا

  دريايي استفاد كنند.

كنـيم، وقـت آن اسـت كـه در تعبيـر راي خود آرزو ميخوبي را ب ي ندهيما نيزچنانچه آ
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خود بازنگري كنـيم تـا علـل واقعـي و درونـي سـقوط پـي در پـي يتاريخ خود و باورها

كه همه زمـاني در روزگـار خـود، نيرومنـد و مقتـدر -خود را  يها يهاي شاهنشاه سلسله

  در يابيم! -بودند 

تاسـروشتار، شايد بنظر خواننـده سر در اين فصل، مانند در بسياري فصلهاي ديگر اين ن

البـالي آن نسلهاي پيشين و نيز نسل كنوني سـخن رفتـه اسـت و يايرادات و كمبودها از

اند. شايد با آوردن نقل قول زير از اولين و بقول خودشان؛  (فرنگيان) ستوده شده ها يخارج

  رئيس جمهور كشورامريكا اندكي از اين شبه كاسته شود: نيتر بزرگ

هاي آزاد بايد دائم و  ن.... انسا ها يخارج ي انهيموذ يها لهيي مقابله با حبرا"

كـه نفـوذ دهنـد  يتاريخ نشان م يها آموزه باشند. وهوشمند با وسواس بيدار

 ."عوامل خـارجي از مرگبـارترين دشـمنان حكومـت جمهـور مـردم اسـت

  )1796، سخنان خدا حافظي ”جورج واشنگتن“(

از واقعييات جهـان ييها دهيايرادات بخود، طبعاً تنها گز ي موعهبه باور نگارنده اين مج

عوامـل ي ما هستند. بهر حال، طبق سخنان جورج واشـنگتن، خطـر نفـوذ و سـوء اسـتفاده

. امـروزه بوضـوحباشـند  ياز براي كشـور او مـ ما، مسلماً بيشتر ي كهنه يخارجي از باورها

يكي از پدران مؤسس  ي ن نصيحت خير خواهانهاي روند يكه اكنون مردم آنجا نيز م مينيب يم

چگونه كشور آنها نيز هـر روز مينيب يكشورشان را ناديده بگيرند. زيرا ما از بيرون بخوبي م

مي گيـرد. بـه ديگر (اسرائيل) قراربسيار كوچك   بيشتر از پيش به زير كنترل عوامل كشور

 شـود  يعمداً و تلقين مـ  حساب شده و روز مردم امريكا، با اين تاريخ كوتاه آنها، اكنون هر

 ي هستند و حقوقي فراتـر از همـه exceptionalاستثنايي  يا كه آنها در ميان اقوام بشر، گونه

قوانين حاكم بر ديگران دارند! اينستكه گروه بزرگي از رأي دهندگان آنكشور با همين باور، 

  موافق تجاوز به حقوق اقوام ديگر هستند.

اين نوشتار، خود هنوز پاسخي براي پرسش اين فصل نيافته، شـايد در ي اگر خواننده   

  نهفته باشد. ييها فصل كوتاه بعدي، سخن آخر، پاسخ
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    است ها فروغ آدم خاكي ز تازه كاري"

از اين كردند   "مه و ستاره كنند آنچه پيش

  (اقبال الهوري) 

هـاي معمـول درونـي، يره خود، بـا وجـود درگيـريهاي سكونت در جز ها طي سال ژاپني

دخالت بيگانگان به پرورانند. يكي  اند تا فرهنگ خاص خود را بي هاي بسياري داشته فرصت

هاي تَنگ و با خاكي انـدك، از بـذر هايي است كه در گلدان از اين عادات پرورش درختچه

به ي يا قلمه رسـند اعي بـيش از ده متـر مـيطور عادي بـه ارتفـ درختاني كامالً معمولي، كه

گاه چندين صـد ها نينامند. ا مي Bonsaiها را بنزاي  شوند. اين درختچه برداشته، رويانده مي

مي معمول هيچ تفـاوتي ندارنـد. ي ها با گونه كنند. به لحاظ ژنتيكي، اين درختچه سال عمر

  م، كاشته شده است. 1642ترين نوع موجود آن در سال  ظاهراً قديمي

شـود. ايـن هايي تنها با زحمتي بسيار و عشقي فراوان ممكن مي پرورش چنين درختچه

رسند. براي ايـن گياهـان حتـا گياهانِ اكنون پرارزش، از يك نسل به نسل ديگر به ارث مي

بنـزاي ي اند. عالوه بر زحمت وعشق فراوان، پرورش درختچه هايي نيز تخصيص داده موزه

هـاي و آينده دارد. روينده، پرورش دهنده، مانند حـافظ آن در نسـلنياز به اميد اين دنيايي 

 ي نـده ياميدي بسيار به آ -درويشان ما با دنيابيني خيام گونه -بعدي بايد، بر خالف صوفيان

  زندگي اين جهاني داشته باشد.
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 يازهـا يها در راستاي صنعتي شدن سريع، زماني خود را ناگزير ديدند بخشي از ن ژاپني

هاي انبوه جزايرِ خود تأمين كنند؛  شد خود به انرژي را از طريق قطع درختان جنگلرو به ر

اما براي حفظ آينده، به زودي اين روند را نه تنها متوقف كردند، بلكه بسيجي عمـومي بـه

درو شده را  يها خيز خود به دريا، جنگل راه انداختند تا قبل از شسته شدن خاكهاي حاصل

هـا صـدها ). پس از آن، آن299-297، صص. "فروريزي"جارد داياموند، دوباره احيا كنند (

  متر به زير زمين رفتند تا ذغال سنگ بيابند و براي منظور سوخت استخراج كنند.

ها و درختان با موضوع اين كتـاب در ايـن اسـت كـه افـراد ارتباط داستان اين درختچه

هـاي بسـيار، د با زحمت و تحمل هزينـه اند، هرچن هاي ديگر، نه تنها توانسته برخي از ملت

نـوين و ييهـا  شـه يهاي واقعاً زيبا و ارزشمند خود دست بردارنـد، بـا اند آنكه از گذشته بي

زحمت فردي و جمعي، وارد عصري جديد شده و به دنياي ژرف علم و فناوري نيـز پـاي

است كه هنوز هم ه زيباي گذشته آن يي بنزاي، تنها يكي از بسيار نمادها بگذارند. درختچه

  اند. به پرورش و نگهداري آن به شدت پايبند مانده

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai اقاقيا) ي اي از يك بنزاي (درختچه ، نمونه1-10تصوير 

در ارتباط نزديك با اين نوشتار، ي نمونه اي  تـوان از داسـتان اسـطوره مي ديگررا، بازهم
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دوازده  برداشت نمود. در كتابي به قلـم يـك ژاپنـي، بـه نـام Genji "گنجي"آنان، شاهزاده 

 Sakaiya Taichi,"”The Twelve Men Whoانـد (  مردي كه در گذر زمـان ژاپـن را سـاخته

Made Japan”, Kodansha International, Tokyo, 2003 (شاهزاده ، Genji 2 ي شماره، مرد ،

باشد. از جمله افـراد ديگـر، ژنـرال مـك آرتـور، فرمانـده فـاتح نفري مي 12از اين ليست 

امريكايي در جنگ دوم جهاني است؛ همان شخصي كه فرمان پرتاب دو بمب اتمي بر سـر

انگيـز مثبـت خبر دو شهر آن كشور را صـادر نمـود. در اينجـا بـا توجيـه شـگفت مردم بي

اي نـابود اين ژنرال كه چند صد هزار مردم كـامالً بيگنـاه را در لحظـه كتاب، از ي سندهينو

اصـلي آن زنـي ي سندهيكرد، كاري نداريم. براي ما مهم افسانه شاهزاده گنجي است، كه نو

همزمان با فردوسي مـا. در ايـن باًيبوده از درباريان امپراتور آن زمان؛ هزار سال پيش و تقر

ادي است از هر لحاظ انساني كه معمولي زاده شده و معمولي نيز داستان، شاهزاده گنجي نم

برد؛ حتا اگـر ها رنج مي كند و مانند همه افراد انساني از بدي ورزي مي رود. عشق از دنيا مي

امپراتـور نامشروع ي بدي از خودش باشد. دراين داستان، اين شاهزاده كه فرزندي از رابطه

شود. امـا نسان معمولي، اعمال خالف اخالق هم مرتكب ميآن زمان است، طبعاً مانند هر ا

فرهنـگ كنـد. در  او پيش از اينكه گناهش نزد ديگران برمال شود، خودش خود را تنبيه مـي 

مفهموم هيچ آشنايي ندارند...  وجود ندارد... و اصالً مردم با اين "گناه"ژاپني مفهمومي بنام 

است. به همين دليل است كه تا امروز كسـي "دگيشرمن"در آنجا،  ي دارنده تنها مفهوم باز

كند و حتي ممكن  احساس شرمندگي مي دهد در مقابل مردم كه كارش را درست انجام نمي

اين بـوده كـه خـود را بـه ي دهيبرگز يهياست كه دست به خودكشي بزند. تنب اين شاهزاده

، بـاوجود اينكـه درتبعيـد كنـد. بعـد ازآناز پايتخـتاي دوردست  مدت دو سال به منطقه

تواند پس از مرگ پـدر تاجـدارش امپراتـور شـود، گيرد، كه به سادگي مي موقعيتي قرار مي

نشيند. بـاز خدمت برادر جوانتر و ناتني خود كه برجاي پدر به تخت مي درشود  دوستي مي

ش هم طبق داستان كتاب، اين شاهزاده نه قصد از ميان برداشتن يا كور كردن برادر شـهريار 

  كند و نه آن امپراتور جوان شكي نسبت به برادر مهترخود دارد! را مي

غـرب و بـر پـايي دومـين ي تـه يظاهراً ازآن پس تا امروز، با وجود همگام شدن با مدرن
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روش اين شـاهزاده  بزرگ جهان، براي هر ژاپني كه خود را متمدن مي  اقتصاد  ي داند، راه و

هاي پسنديده باقي مانده است:  هنوز هم يكي از سرمشق -گونهكامالً انسان  امابا  -يا افسانه

دوازده نفري كه زندگي قوم ژاپن كنوني را شكل داده  يا در سلسله 2 ي از قرار، مرد شماره

 ،است

هـا، ماننـد بسـياري از اقـوام اروپـايي، آمد، براي رسيدن به مدرنيته، ژاپنـي  قبالً چنانچه

  هاي قوم خود را به فراموشي بسپارند. تهها و گذش سنت ي لزومي نديدند همه


