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 ! ) می نويسد  1382 ) از روِی دسِت امیر ممبینی ( در 1302زمانیکه ارانی(در 

نوشت و آنچه آقای ممبینی در  سال پیش ، در "ايرانشھر" 80بین آنچه که ارانی در  شباھت ھای ِ عجیب و قريبی ست  
ید و خود قضاوت کنید]. بعد از اينھمه سال ، "توارد" ؟ اينھمه فخر ھردو نوشته را بخوان نوشت [ 82ايران امروز" ، در بھمن "

متقلبانه   سال ِ پیش ، فکر ِ آقای ِ ممبینی را ، پیشاپیش ، خوانده بود و 80به ارانی نفروشید ! حاال ديديد که او ھم در 
 دستبردی زده بود به افکار ِ ناب ِ اين "متفکر" و "رھبر" ! "خدا"يش نیامرزد !

 ين توضیح :با ا

 -حتما به خاطر ِ نامداريش -دو صفحهء "ايرانشھر" را "نامدار"ی در " ادب و نشر و تاريخ ِ " ايران فرستاد و نخواست که نامش 
 بیايد و نخواھد آمد ...

  

  



 



 

 

 ده تن
 بزرگترين چھره ھای تاريخ ايران

 امیر مومبینی
amir.mombeini@chello.se 

 ۱۳۸۲بھمن  ۱۰جمعه 

 
گه گاه می شنويم که در کشوری بر سر تعیین پنج يا ده نفر برجسته ترين شخصیت ھای تاريخ آن کشور نظر خواھی 

ه پیش اين کار در انگلستان انجام گرفت و اخیراً می شود و کسانی به عنوان برگزيدگان مردم معرفی می شوند. چند ما
در آلمان. انگلیسی ھا با گزيدن چھره ھايی چون ويلیام شكسپیر و چارلز داروين، لیست پرافتخاری را به نمايش گذاشتند. 
 در آلمان، در لیست برگزيدگان تاريخ اين کشور، آسانی چون لوتر و مارآس و اينشتین جای دارند که ھیچ کسی در

برجستگی جھانی و تاريخی آنان شك نمی کند. اينان ھمه تاريخ سازان بزرگی بوده اند که به ھمه ی بشريت متعلق 
ھستند. ما می توانیم به اروج انسان تا مقام چنین فرزانگانی بر خود ببالیم. اينان نماد و نمودار انسان کوشنده و آفريننده 

رد. البته در اين لیست ھا ممكن است کسانی ھم باشند که با ھمه ی ھستند و بايد ارجشان نھاد و سرمشق شان ک
مطرح بودن شان به دلیل شرايط روز انتخاب شده باشند و جای واقعی شان آن جا نبوده باشد. اين مسأله برای خود رأی 

 دھندگان ھم احتماالً روشن است.

 
تصوير فشرده ی مردم از تاريخ کشور خود تكمیل  گزينش شخصیت ھای برجسته ی تاريخ يك کشور می تواند کمک کند تا

شود. فكر کردن در باره ی اين افراد نوعی مرور تاريخی و ارزش شناسی کار و پیكار انسانھای يك کشور است. در واقع 
افرادی که به اين گونه گزيده میشوند مردمان يك سرزمین را در عرصه ھای گوناگون فكری و عملی نمايندگی میكنند و 

یتوان گفت سران واقعی آن مردم ھستند. به ھنگام انديشیدن در باره ی اين بزرگان انسان به خود نیز می انديشد و م
خويش را در میراث آنھا شريك می يابد. آنھا میراث بزرگ بشريت ھستند و بايد سر مشق ما باشند. به ھنگام چنین 

ه ھای خويش را بازبینی میكنیم و گسترش میدھیم. يك گفتگوی انتخابی ما مجدادا تاريخ خود را مرور میكنیم و دانست



ھمگانی در سطح جامعه پیرامون چنین موضوعی می تواند نزديكی ھای بسیاری پديدآورد و به بررسی ھمگانی بسیاری 
 از رويدادھای مھم تاريخی بدل گردد.

 
يخ ايران باشند؟ کدامند پنج ستاره ، يا ده ستاره ی و اما، کدامین کسان میتوانند آن پنج تن و يا ده تن بزرگترين ھای تار

از ھمه درخشان تر در آسمان تاريخ ايران؟ اين را يك ھمه پرسی میتواند مشخص کند. با اين ھمه، من بعنوان يك شھروند 
ی دادم تا ايرانی ذھن خودم را متوجه تاريخ کشورمان کردم و پیشاپیش به ده تن به عنوان بزرگترين ھای تاريخ ايران رأ

تكلیف خودم را روشن کرده باشم و در مقابله با کسانی که مردم کشورم را تحقیر میكنند عظمت اين مردم را يادآور شوم. 
وقتی اين گزينش را با چند تن از دوستانم در میان گذاشتم از اين کار استقبال کردند. اغلب آنھا در اين گزينش با من 

دند که من اين موضوع را طرح کنم. من خود نیز به ھمین نتیجه رسیدم و فكر کردم که ھمنظر بودند. دوستان توصیه کر
شايد اين کار انگیزه ای شود تا ھم ممیھنان ديگری ھم شروع کنند به رأی دادن و رأی گرفتن در اين باره، و در اين روزگار 

قعی داده شود. من می خواستم ده تن بزرگان به آدم ھا الكی، رأی ھای اختیاری به برجستگان وا رأی دادن ھای زورکی 
تاريخ اين کشور را برگزينم، اما نتوانستم يك جا اين کار انجام دھم. پس به تفكیك عرصه ھا دست زدم. در پنج عرصه ای 
که در نظر گرفتم پنج شخصیت نخست را به آسانی انتخاب کردم. اما گزينش پنج نفر دوم کاری طوالنی را منجر شد. به 

ژه در عرصه ی سیاسی کار دشوار بود و سه ماه طول کشید تا من به نتیجه برسم. من مجبور شدم يك بارديگر به وي
کارنامه ی کساانی چون داريوش، انوشیروان، بزرگمھر، رستم فرخزاد، بابك خرمدين، نظام الملك، شاه عباس اول، 

يسه کنم تا به نتیجه برسم. در عرصه ی سیاست امیرکبیرو محمد مصدق رجوع کنم و اين شخصیت ھا را با ھم مقا
روشنايی خورشیدوار چھره ی وزيران و سرداران در قیاس با چھره ی تاريك شاھان من دادخواه را وسوسه میكرد که به 

 آنان رأی دھم. اما قضاوت بیطرفانه و سنجش تأثیر کار و کارنامه ی افراد مانع از دادن امتیاز می شد.

 
قتی به لیست ده نفره نگاه کردم، به کار و پیكار انسان سرزمین خود درود فرستادم. در مقايسه با  پس از گزينش، و

لیست ھای ديگر کشورھايی که لیست داده اند، سربلندانه گفتم که ما، انسان اين سرزمین، سھم خود را ادا کرده ايم. 
و حرف ھايی برای گفتن خواھیم داشت. ما نه در ما فرزندان کوروش و کاوه به سھم خود حرف ی برای گفتن داشتیم، 

صدد اثبات برتری خود بر کسی ھستیم و نه برتری کسی بر خود را می پذيريم. ما بخشی از عظمت بشری ھستیم. 
 بشريت تن يگانه ای است و ھمه در

ا ايرانی ھا میراث ھای مدنی و فرھنگی ھم شريكند. تمدن بشری حاصل کار مشترك ھمه ی جامعه ی بشری است. م
خرسنديم که چنین درکی را ذاتی فرھنگ خود میدانیم. صدھا سال پیش از اين فرھنگ ساز بزرگ ايران سعدی شیرازی 

 اين انديشه را چنین بیان داشته است :

 
 بنی آدم اعضای يك پیكرند
 که در آفرينش ز يك گوھرند
 چو عضوی بدرد آورد روزگار
 دگر عضو ھا را نماند قرار

 
امروز در اين ديار نه از عظمت و رحمت کوروشانه خبری ھست و نه عشق حافظانه و خرد خیامانه مجوزی درخور  اگر چه

برای نمودن خود دارند، اما، میراث داران تاريخ زند ه اند. انسان ايرانی زنده است. حتی اگر برای من و چون من کسانی 
 باشد، آنفرصت سالم دوباره به آفتاب آزادی و عزت انسانی آم 

آفتاب به انسان رنجديده ی اين ديار سالمی دوباره خواھد گفت. اين انسان اگر چه زير فشار روزگار از بروز ظرفیت ھای 
خويشتن محروم شده است اما اين توان را دارد آه دوباره بپا خیزد. در ادبیات کمتر ملتی در جھان میتوان آن اندازه عشق 

ت ايران. فرھنگ ايرانی فرھنگی خیرخواه بوده است. اين مردم قصد برده و بنده کردن کسی به عدالت را ديد که در ادبیا
را نداشتند. رحم و مھر و عدالت و انصاف از ارکان بینش ايرانی بوده است. بر چنین فرھنگ نیكی ستم ھا رفته است و 

ن زخمی خود دگر باره بپا خواھد خواست و نشان میرود. فرياد ما از درد تھاجم برونی و درونی بلند است. اما، ايرانی با ت
خواھد داد که در بند کردن و در بند نگھداشتن او ناممكن است. ھر ايرانی میتواند رستمی در خود داشته باشد و به 

 ھنگام نبرد با سپاه تاريك انديشان بغرد که:

 چرخ بر ھم زنم ار غیر مرادم گردد 

 كاز چرخ فل کشممن نه آنم که زبونی  

 :ايرانی از اسارت بیزار است، حتی اگر مھاجم به نام خدا و برای خدا بر آزادی او بتازد  
 

 آه گفتت برو دست رستم ببند
 نبندد مرا دست چرخ بلند!

 
 لیست برگزيدگان را با منشور کوروش بزرگ آغاز و با شعر عمر خیام به پايان می بريم:



 
 گزيده ی منشور آوروش

 
دون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، ھمه ی مردم گام ھای مرا با شادمانی پذيرفتند. در بارگاه پادشاھان آنگاه که ب« ... 

بابل بر تخت شھرياری نشستم، مردوك خدای بزرگ دل ھای پاك مردم بابل را متوجه من کرد... زيرا من او را ارجمند و 
رنج و آزاری به مردم اين شھر و اين سرزمین وارد آيد.  گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم

وضع داخلی بابل و جايگاه ھای مقدسش قلب مرا تكان داد... من برای صلح کوشیدم. من برده داری را برانداختم، به 
ند. فرمان بدبختی ھای آنان پايان بخشیدم. فرمان دادم که ھمه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازار

دادم که ھیچكس اھالی شھر را از ھستی ساقط نكند. مردوك خدای بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مھربان 
یاش را ارزانی داشت. ما ھمگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستوديم. من ھمه ی شھرھايی را که ويران 

يشگاھھايی را که بسته شده بود، بگشايند. ھمه خدايان اين نیايشگاه ھا را شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیا
 به جاھای خود بازگرداندم.ھمه ی مردمانی راکه

پراکنده و آواره شده بودند، به جايگاه ھای خود برگرداندم و خانه ھای ويران آنان را آباد کردم. ھمچنین پیكره ی خدايان 
ھمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوك خدای بزرگ و به شادی و سومر و اکد را که نبونید بدون وا

 خرمی به نیايشگاه ھای خودشان بازگراندم، باشد که دل ھا شاد گردد.
بشود که خدايانی که آنان را به جايگاه ھای مقدس نخستین شان بازگرداندم، ھر روز در پیشگاه خدای بزرگ برايم زندگانی 

 تار باشند...بلند خواس

 
 »دم ... کرمن برای ھمه ی مردم جامعه ای آرام مھیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا

 
 رأی ما تقديم اين بزرگان می شود:

 پنج ستاره ی اول:
 کوروش ............ کشورداری و سیاست

 زرتشت ............ ايدئولوژی و مذھب
 ابوعلی سینا ..... علم و فلسفه
 حافظ ............... ادبیات و ھنر

 فردوسی .......... فرھنگ و تاريخ

 پنج ستاره ی دوم:
 داريوش ............ کشورداری و سیاست

 مزدك ............... ايدئولوژی و مذھب
 رازی ................ علم و فلسفه
 مولوی .............. ادبیات و ھنر

 خیام ................ خرد

 
-------------------- 

 مائیم و می و مطرب و اين ُکنج خراب
 جان و دل و جام و جامه در رھن شراب

 فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
 آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب

 
 رندی ديدم نشسته بر خنگ زمین

 نه کافر و نه اسالم و نه دنیا و نه دين
 نی حق نه حقیقت نه شريعت نه يقین

 کرا بود زھره ی اين اندر دو جھان

 
 فردوسی فرد نخست تاريخ ايران

 
کدام يك از اين ده تن میتواند فرد نخست شناخته شده و بزرگترين چھره ی تاريخی ايران باشد؟ من در انديشیدن به اين 

تاريخ ايران موضوع نتیجه گرفتم که بايد بین بزرگترين شخصیت و بزرگترين کار و تأثیر تفاوت قايل شد. بزرگترين شخصیت 
به نظر من کورش ھخامنشی است، ھم به دلیل عظمت کارھايی که انجام داد، و ھم به دلیل عظمت شخصیت او. به 
ويژه ماليمت متمدنانھو رحم و مروت اين انسان، توجه عجیب او به اھمیت صلح و شادی و امنیت و رفاه در جامعه، گشاده 

گون و مردمان سرزمین ھای مختلف و آفريدن يك نمونه ی جديد در کشورداری نظری وی در برخورد با اديان و مذاھب گونا
بر اساس نوعی رعايت حقوق بشر و گرامیداشت خرد و خردمندان به او چنان برجستگی می دھد که در جھان باستان 

دعايی داشته باشد، ھمتايان کمی میتوان برای او پیدا کرد. کورش کسی بود که به دلیل کارھای نیكش، بدون آن که خود ا
مقام مقدس يافت. فريدون و کیخسرو، بھترين و محبوب ترين شاھان افسانه ای ايران، تصويرھايی از کوروش ھخامنشی 



ھستند. خصوصأ کیخسرو در شاھنامه تصوير ايدآلیز ه شده ی کوروش است و مرگ شگفت انگیز او نیز يادورد مرگ 
 اسرارآمیز کوروش است.

 
ثیرگذار در فرھنگ و زندگی مردم ايران فردوسی است. زبان فارسی، گويش رسمی در زبان فارسی، اما بزرگترين تأ

اسطوره ھا و افسانه ھای پھلوانی ايرانی، تاريخ پیش از اسالم ايران، آشنايی ايرانیان به ھويت خويش، بازآفرينی غرور 
پاکی، سادگی، دانش دوستی، میھن  مردم شكست خورده ی ايران، پرورش روح شجاعت، جوانمردی، دادخواھی،

دوستی، خودشناسی ملی و قومی، ھمه و ھمه با نام فردوسی توسی گره خورده است. فردوسی سردار ايرانیان در 
نبرد برای بازآفرينی فرھنگ و ھويت خويش در پس يك شكست بزرگ و تاراج بیدادگرانه است. ھمه ی آن چه يك ايرانی 

به دست می آورد برآمده از کار فردوسی است. فردوسی روح ايران بود، و اين روح، در پی يك  از واژه ی ايران می فھمد و
شكست بزرگ مادی و معنوی به تن ايران بازگشت. فردوسی ايران بود. ايران با شاھكار او به خود باز گشت. ھیچ کس 

کار نكرد و چون او موفق و جاودان نشد. او برترين  برای ايران، برای مردم ايران، برای مردم ساده و رنجديده ی ايران، چون او
 چھره در میان ده چھر برتر تاريخ ايران است.

 
 بسی رنج بردم در اين سال سي

 عجم زنده کردم بدين پارسي
 نمیرم از اين پس که من زنده ام

 که تخم سخن را پراکنده ام

 
-------------------------------- 

 زير نوشت:

 
است را در مفھوم اخص، علمی و حرفه ای آن در نظر بگیريم و نقش ه آشی آگاھانه و موفقیت در پیشبرد .چنانچه سی 1

نقشه ھارا حساب آنیم، در آل تاريخ ايران و در میان مجموع سیاست مردان ايرانی کمتر کسی به شاه عباس صفوی 
مثابه پیشرفته ترين و مقتدرترين کشور شرق تحويل میرسد. او ايران خرابه و نیمه تسخیر شده را تحويل گرفت و آن را به 

داد. ايران در پیشرفت و سازمانیافتگی اجتماعی و کشوری ھمتای ونیز و فلورانس آن دوران شده بودکه مھد رنسانس 
ه شدند. شاه عباس ايران را به جايی رسانده بود که اگر بعداً توسط آدمھای نااليق تخريب نمیشد ھمگام با اروپايیان ب

پیشواز انقالب صنعتی میرفت و بسی زودتر از ژاپن صنعتی می شد. با اين ھمه استبداد و خشونت تكان دھنده ی عباس 
و محدوديت بومی تأثیرات سیاسی او مانع میشود که وی را در لیست ده تن بگذاريم. عباس آن قدر کشت که حتی 

وجه فرزندان خود او شد، اما به ندرت دامن مردم را جانشینی اليق برای خود باقی نگذاشت. خشونت عباس حتی مت
گرفت. مردم در زمان او زندگی خوب و راحتی يافتند و به ابتكار خود وی را بزرگداشتند. البته در افسانه ھائی نه از شاه 

ف بود عباس بر سر زبان مردم بوده است تقريبأ ھمه ی کارھای شاه عباس دوم نیز که انسانی مردم دوست و ضد اشرا
به شاه عباس اول نسبت داده میشد. عباس در نظريه ی سیاسی ماکیاول، در عمل پطر کبیر و در اخالق نرون بود. عباس 

با   و داريوش در ساماندھی، سازندگی، توجه به اقتصاد، نوآوری و ايجاد امنیت و رفاه شباھت ھای زيادی با ھم داشتند.
تمدن مردمان اين ديار و تأثیرات جھانی داريوش او چند گام جلوتر از عباس قرار امتیاز تاريخسازی پردامنه تر در طلوع 

میگیرد. داريوش سامان دھنده ی نخستین امپراتوری فراقاره ای جھان است و نیمی از سازندگی ھای دوران ھخامنشیان 
لت مداری چند قاره ای تا زمان خويش در زمان او انجام گرفت. او بیشتر جنبه ای جھانی دارد و تجربه آننده ی بزرگترين دو

است. معموالً کوروش ھای تاريخ توسط داريو ش ھا تكمیل میشوند و اين دو مكمل ھم ھستند. يك نكته ی جالب اين که 
داريوش و عباس در اھمیت دادن به اقتصاد، در کشیدن راه و سازمان دادن پست و درست کردن بازار و تأمین شرايط 

 ھمانندی ھای زيادی داشتند.  چرخش بھتر اقتصاد

. در عرصه ی ايدئولوژی و مذھب مانی با مزدك در رقابت است. اما وجه برجسته ی ايدئولوژيك، تازگی نظری و موضع 2 
 گیری عدالتخواھانه و بسیار جسورانه ی مزدك او را بر مانی مقدم میدارد.

فرد نخست در نثر فارسی است. با اين ھمه، خیام با . تأثیر ادبی سعدی بسی بیشتر از خیام است و بدون شك او  3
رباعیات معدود خود چنان تأثیر سترگ فرھنگی بر ايران و جھان گذاشته اس که نمیتوان وی را در رديف ده تن بزرگان تاريخ 

وارد اين کشور قرار نداد. اما، شايد اگر من پنج عرصه را مشخص میكردم آنگاه به جای داريوش پادشاه سعدی شاعر 
لیست می شد. سعدی نقطه ی ترديد من در اين لیست است. شايد ھم بعدھا به اين نتیجه برسم که جای او با داريوش 
بايد عوض شود. اما تا حاال چنین فكر نمیكنم. داريوش تمدن سازی عظیمی کرد و اگر بیطرفانه قضاوت شود جای او میتواند 

ت جمشید زيبا در گردش است. جمشید شھريار بزرگ افسانه ای نقش از در میان ده تن باشد. روح او ھمچنان در تخ
 داريوش گرفته است.

 
. در عرصه ی ھنر و ادبیات رقابت بسیار فشرده است. عالوه بر آنانی که نام بردم عطار، نظامی، ناصرخسرو، نیما،  4

د. برخی از اينان چنان شخصیت ھدايت و شاملو از چھره ھايی ھستند که به ھنگام گزينش نامشان از ذھن میگذر
الماسین ای دارند که عدم انتخاب آنھا مايه ی رنج انتخاب آننده میشود. نگاه کنید به اين شعر ناصر خسرو قبادياني: من 
آنم که در پای خوکان نريزم، مر اين قیمتی لفظ در دری را. انگار ھمین امروز کسی با زبان و فكر و مسايل امروز اين شعر 

 شته است. با اين ھمه، چنانچه فردوسی را مستثنی کنیم، حافظ و مولوی به آسانی در رأس قرار میگیرندرا نو

 



 

 

 



 
 


