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http://shopping.ketab.com  

 ي و اسالم حکومتيحکومت اسالم : عنوان
 ، باقريمومن : نويسنده/مولف

 نيما : ناشر

١نوشته ها   

 

۴١٫٣ 
  "باقر مومنی " ويژه نامهء 

 

     
  
  

 
  

 

 با صفحه بندی دوباره

http://shopping.ketab.com/
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 از موج تا طوفان : عنوان
 ، باقريمومن : نويسنده/مولف

 نيما : ناشر

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=11442&cat=1&pgs=4&pic=A�
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=11442&cat=1&pgs=4&pic=A
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  com.nimabook.www://http/  
  
  

 باقر مؤمني:                                                      نويسندهاز موج تا طوفان                                         
, موج زاللي که از جنگلهاي سرسبز و بلند شمال سرازير شد. ١٣٥٧ بهمن ٢٢ تا ١٣٤٩ بهمن ١٩انقالب ايران طي هشت سال تدارک خود از 

 . بصورت طوفاني از الي و لجن در شوره زار پست کويري قم فرو رفت
 

 از گورستان آغاز شد« : وشتة پشت جلد کتابن
 .با شوالي خفاش و سيماي مفيستوفل                       دراکوال اين بار بر زادگاه من سايه گسترد

 .گفته بودند در دانشگاه فرود ميآيد                            بر تختگاه گورستان نشست
 .خواند» جام زهر«و صلح را » برکت«                  جنگ را و چون نفس تازه کرد با فرياد مرگ       

 .در چشم برهم زدني اجساد کشتگان بر خاک ريخت      و خون زير پاي او فواره زد
 زنده ماندگان تا به خود آمدند                                  دانشگاه مّصال بود

 و ايران گورستان
 ».و انقالب ضد انقالب

 

  

  

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=7337&cat=1&pgs=1&pic=A�
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=7337&cat=1&pgs=1&pic=A�
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=7337&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.nimabook.com/
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 ي به باقر مومني بزرگ علوي نامه ها-در خلوت دوست  : عنوان
 ، باقريمومن : نويسنده/مولف

  نيما : ناشر
 

  

  

  

  

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=11624&cat=1&pgs=15&pic=A�
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=11624&cat=1&pgs=15&pic=A
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 com.saniehpress://http
 

  

шي ارانياي دن 

шيباقر مومن : يسنده  نو  
ш مترجم :  

ш خجسته :  ناشر  
ш١٣٨۴: خ انتشار ي تار   
ш٣۵٠٠٠چاپ اول : مت ي ق  

  
  

  
com.roozonline.www://http  

 

 دنياي اراني

 مؤمني باقر محمد: نويسنده
  ، چاپ دوم١٣٨٥انتشارات خجسته، : تهران صفحه،351

 
ا ياري دو و ب» دآتر تقي اراني«، به آوشش  خورشيدي، در دوازده شماره 1314  تا خرداد١٣١٢در فاصله بهمن » دنيا«نشريه 

http://saniehpress.com/book.asp?b_id=317�
http://saniehpress.com/
http://saniehpress.com/book.asp?b_id=317
http://www.roozonline.com/
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بيش از هفتاد سال از انتشار  اين نشريه، امروز نيز آه. برجستگان ادب و فرهنگ و دانش آن زمان جامعه ما منتشر شد تن از
تنها اهميتي تاريخي دارد بلكه مطالب آن، همانند خود  نخستين شماره اش مي گذرد، هنوز هم پديده اي است آه نه

 در آتاب حاضر،. ر فضاي فكر و زندگي اجتماعي جستجو گران امروزين اثر مي گذاردد بنيانگذارانش همچنان زنده است و
و مدارك و خاطرات موجود، به  نويسنده آه خود يكي از قديمي ترين دست اندرآاران جنبش چپ ايران است، بر اساس اسناد

را در انديشه » دنيا«؛ جايگاه مجله مي پردازد» بزرگ علوي» و» ايرج اسكندري«، »دآتر تقي اراني«بررسي آراء و عقايد 
 .ايران توضيح مي دهد؛ و شرايط سياسي آن دوره را بررسي مي آند سياسي و اجتماعي سده اخير

  
  
  
  
  

 http://www.baran.st  
  
  
  
  

   
 تين و دولت در عصر مشروطيد

  يباقر مومن
   صفحه۴۴۶

  ٩١ـ٨٨٢٩۶ـ٢۴ـ۵: شابک
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    http://www.alfabetmaxima.com    
  
  
  

  
 مددوف در ي است به روي چپ، پاسخيها  با رسانهي مومني کتاب است که گذشته از گفتگوهاني در جهان و امروز نام ديگر اسميکمون

 ٨٩ شمارهي برگه. ني استالي باره
٢٠٠۵-١-٠٨۴ 

 
 انفجار سبز: نام کتاب
 يد باقر مومنمحم: نويسنده

 :مترجم
 :نام کتاب به زبان اصلي

 فارسي: زبان
 ٣-٨٢٢٣-۶٣٠-٩١: شابک

 نخست: نوبت چاپ
 شميز: جلد
 ١٣٧-١٩٩٩: سال چاپ

 سويد: مکان چاپ
 مايآلفابت ماکز: ناشر

 ٣٠٠: ها تعداد صفحه
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

 /net.efihat-rahman.www://http        net.sedayemardom.www://http 

  تنامهيوص
  ر شکنجهيان زيم به بنديتقد

 ١٣۶٣  آبان٢٨ - کنم يم ميزم با خلوص تمام تقديار عزيبه همسر بس: س عکس به قلم او يپشت نو
 ر شکنجهيان زيم به بنديتقد

 

http://www.alfabetmaxima.com/
http://www.rahman-hatefi.net/
http://www.sedayemardom.net/
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 يترجمه باقر مومن -ل دورفمان يآر

  

  گويندي به تو ميوقت
 که من در زندان نيستم

 ! باور مکن
  ! اعتراف کنند  اين رايبايد روز
  گويندي به تو ميوقت        

 ام که من آزاد شده        
 ! باور مکن        

 اند  بايد اعتراف کنند که دروغ گفتهيروز        
  گويندي به تو ميوقت

  خيانت کرده امکه من به خودم
 ! باور مکن

 بايد اعتراف کنند که من به حزبم وفادار بوده ام يروز
 من در فرانسه بوده ام  گويند کهي به تو ميوقت        

 ! باو مکن        
 باور مکن ،        

   مراي دهند شناسنامه جعلينشان م  به تويوقت
 ! باور مکن
 باور مکن ،

 د دهنينشان م  که به تويوقت
 . تصوير جنازه مرا
 باور مکن

  ماه است  گويند که ماه ،ي به تو ميوقت
  من است بر نواريکه اين صدا
  من است بر کاغذيکه اين امضا

  تو بگويند که يک درخت درخت نيست اگر به
 ! باور مکن

 باور مکن هيچ چيز را
  گويند ،يآنچه به تو م از هر

   دهند ،يهيچ را از آنچه به تو قول م
  .  دهنديانچه به تو نشان م هيچ چيز را از

  رسدي ميو سرانجام روز
 يبياي  خواهنديکه از تو م

 ي کنيجنازه مرا شناساي
  ي بيني خويش مرا ميو تو در پيش رو
 :  گويديبه تو م يو صداي

  او از شکنجه جان به در برده است ،
 ! او مرده است

  گويندي به تو ميوقت        
 نکه م        
  ،يبتمام        

 مطلقا        
  ...  هميشه مرده اميبرا        

 ! باور مکن        
 ! مکن باور        
  ! باور مکن        
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    http://www.arashmag.com 
  

 ٩۵ -  ٩۶آرش  

 تيع انقالب مشروطيفهرست وقا
  ي مؤمنباقر

  
 

 مشروطه منجر شد، از ي و استقرار نظام مردمتي که به انقالب مشروطران،ي اي و استقالل طلبانه خواهانهي که معلوم است جنبش آزادچنان
 .  کرده استي را طي نسبتًا دورو درازي مراحل تکاملي و عمليلحاظ ذهن

 اقدامات يعضي طرف و کي از يراني و وطندوست اخواهيآزاد طلب و ي طلبانه از جانب روشنگران ترقي و آزادخواهانهي ترقي هاشهي اندجيترو
 به يحي در واقع از همان اواسط قرن نوزدهم مسگري از طرف دي از باال و از جانب دولت استبدادختهي گسسته و جسته و گري اصالحريناگز

 با ي شمسي هجر١٢٧٠ برابر با ١٨٩١ر سال  بار دني اولي براي توده اي روزمندانهياما حرکات برجسته و پ.  شودي آغاز ميرينحو چشمگ
 شاه صاحبقران پنج سال پس از ني آن، و سپس قتل ناصرالدعيتنباکو و لغو سر-ي قرارداد معروف رژهي عليرومندي ني توده ايجنبش اعتراض

 استقالل طلبانه يواست و مبارزه  توان مظهر خي را مي، صورت گرفت که اول١٢٧٥ بهشتي اردازدهي برابر با ١٨٩٦ ه اول ماه ميعني خي تارنيا
 مردم، در آذر ماه ي دو وجه مبارزه نيو سرانجام ا. دي نامهنماني مردم مي و آزادي رهائي استبداد و نداهي اعتراض علادي را فري و دومي ملي

و اعتراض ) ١٩٠٥ نوامبر ٢٦ابر با  بر١٢٨٤ آذر ٤( روس ي کردن ساختمان بانک استقراضرانيخود را ابتدا در و) ١٩٠٥ دسامبر –نوامبر  (١٢٨٤
سر باز کرد که از آن پس بدون )  دسامبر همان سال١٢ آذر برابر با ٢٠( چوب بستن دو بازرگان به دستور حاکم تهران هي علني و خونيعموم

 مرداد ١٤ در تي مشروط و صدور فرماني استبداد سلطنتمي اوج گرفت تا سرانجام چند ماه بعد به تسلنان و همچافتي ادامه ي وقفه اچيه
 وابسته به طبقات متوسط و اني از روحاني دو حادثه عده اني آنکه پس از احيتوض. دي در کشور انجامي و استقرار نظام مشروطه و قانون١٢٨٥

 که عده شان به واهان،خي و آزاداني از بازاري کردند، و عده ااريبازار در همان آذر ماه به عنوان اعتراض به قم مهاجرت و در آنجا تحصن اخت
 . در تهران بست نشستندسي استقرار حکومت قانون، در سفارت انگلي براد،يچهاده هزار نفر رس

 
 بي ما گشوده شد که پس از حدود سه سال فراز و نشهني مردم و مياسيس-ي اجتماعاتي در حيري دوران تازه و بازگشت ناپذبي ترتني ابه
 ي دولت هاني و همچن،ي و طبقات اجتماعروهاي ني مستقر و از جانب همه شهي هميت قانون برا سرانجام حکومني خوني کودتاکيو 

 . شناخته شدتي برسم،ياستعمار
 
 : فهرست کردني خالصه چناري توان بسي سه سال را مني حوادث ااما
 
 با تي روز فرمان مشروطنيدر ا: يدالي م١٩٠٦ هي ژوئ٢٤ و ي قمري هجر١٣٢٤ اآلخر ي جماد١٤ برابر با ي شمسي هجر١٢٨٥ مرداد ١٣
.  کنندي و پاره مکشندي مني پائوارهاي آن را از دي فرمان از نظر مردم ناقص است و نسخه هانيچون ا.  شودي شاه صادر مني مظفرالديامضا

 ي مرداد علما١٧در  فرمان ها نيبه دنبال صدور ا.  شودي مردم امضا و منتشر مني مجلس منتخبسي در تأسيليسه روز بعد فرمان تکم
 . شوندي از بست خارج مزي نسي سفارت انگلناني بست نشمي عظتي گردند و اکثريمتحصن باز م

 
 و شاهزادگان و حجج اسالم و اني اعندگاني نفر نما٧٧ مرکب از ي ملي مجلس شوراي جلسه نينخست: ي الثاني جماد٢٧ مرداد برابر با ٢٦

 ي مشي صدراعظم گشارالدولهي شاه و مشني مظفرالدي ندهي نظام، در حضور عضدالملک نماي عالي تجار و اصناف تهران موقتًا در مدرسه
 ي ندهي ساز نماخداني غالمرضا ي و استاد کربالئ»ني و مالکني و خوانانياع «ي ندهي الدوله نماعي صنخاني قلي مرتضنمدگانيا نمانيدر م. ابدي

 . شوندي مدهيد» ز، پاالن دوز، چادر دوز، عٌصار، شٌماع، صابون پز، صابون فروش و نفت فروش ساز، سٌراج، لٌباف، ترکش دوخداني «يصنف ها
 
 . رسدي شاه محي تهران به توشندگاني مجلس نمابي پس از تصوي ملينظامنامه انتخابات مجلس شورا:  رجب١٩ برابر با وري شهر١٧
 
 استي تهران و با رندگاني شاه با همان نماني در کاخ گلستان با نطق مظفرالد بارني اولي براي مليمجلس شورا:  شعبان١٨ مهر برابر با ١٤
 .ابدي ي مشي الدوله گشاعيصن
 

http://www.arashmag.com/


 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
 . بار در بهارستان منعقد شدني اولي براي مجلس شورايجلسه :  مهر برابر با اول رمضان٢٦
 
 شوال مجلس شورا از ٨ مورخ ي مذاکرات جلسه در.  شودي مجلس با چاپ مذاکرات مجلس منتشر ميروزنامه :  شوال٥ آذر برابر با ٢

 . روزنامه سخن گفته شده استني انتشار ابيتصو
 
 ي اعالن، که بامضانيبموجب ا.  شودي روز مجلس شورا خوانده مني اي در جلسه ي بانک ملسياعالن تأس:  شوال١٢ آذر برابر با ٩

 شود و در ي ملي نفر تشککصديو با مشارکت ) ونيليپانزده م(ور تومان  کري سي ابتدائهي جلسه با سرماني در همدهي شاه رسنيمظفرالد
 ي و ابتدائني از بزرگتريکي بانک سيتأس.  کننديداري خرشي خوي شوند که سهام آن را بر حسب توانائيان دعوت مري حال تمام مردم انيع
 و گسترش تسلط س،يتقراض از دولت روس و انگل با اسي جدي خاطر مشروطه خواهان بود که ضمن مخالفت و مبارزه ي دغدغه نيتر

 به خارج، ي مالي کشور در برابر هر نوع وابستگي و اقتصادي استقالل مالهت روس، در جي و استقراضسي انگلي شاهنشاهيبانکها
 .  شدسيتأس

 
. دي شاه رسني مظفرالدي به امضاي ملي در مجلس شورابي اصل پس از تصو٥١ شامل ي قانون اساساينظامنامه : قعدهي ذ١٤ برابر با ي د٨
 ابتدا از امضاء »لي عللي العليرأ« ضرب المثل که ني شاه با توسل به اني به وزارت خارجه نوشته که مظفرالدي در گزارشسي مختار انگلريوز

 . آن را امضا کرد،ي از علما، از ترس لعن آنان و اغتشاش عمومي عده ازي آمدي سخت تهدي نامه افتي پس از دري کرد وليآن خوددار
 
  درگذشتي سال پادشاه١١ و درست پس از ي سالگ٥٤ شاه در سن نيمظفرالد: قعدهي ذ٢٤ برابر با ،ي د١٨
 
 شرکت در مراسم ي مجلس براندگاني چون از نماي کند ولي مي تاجگذاري شاه در مقام پادشاهيمحمد عل: حجهي د٤ برابر با ،ي د٢٨

 از ديسلطان سلطان ملت است، با« : دي گوي مني حسدي بنام آقا سندگاني از نمايکي کنند و يراض مدعوت نشده بود وکال به شدت اعت
 . حاضر باشنددي باي ملت در تاجگذارندگاني نما»لي دلنيبه هم» ملت است، ي ندهي نماجلسطرف ملت تاج بگذارند و م

 
 از جانب ي متمم قانون اساسني تدوي براندگانيشش تن از نما مرکب از يئتي امروز مجلس هيدر جلسه : حجهي ذ٢٨ بهمن برابر با ٢٣

 . شونديمجلس انتخاب م
 
 ي شاه به وزارت داخله فرستاده محي توشي شده بود برابي که قبًال تصووالتي و تريقانون لغو تسع: ١٣٢٥ صفر ٢٢ برابر با ١٢٨٦ ني فرورد١٧

 پرداخت و در عوض ي به شاه مي که هر حاکم در سال مبلغي معنني بود، به ا منطقه به حاکم محلکي درآمد ي واگذاري به معنوليت. شود
 . و وصول کندنيي خود را به هر شکل و هر مقدار بخواهد تعتي حاکمري زتي والاي التيمختار بود که درآمد ا

 
 ي رأ٦٨ تبصره با کي ماده و ١٢٢ شامل يتي و واليالتي ايمتن قانون انجمن ها: ١٩٠٧ لي آور١٣ و ١٣٢٥ صفر ٢٩ برابر با ١٢٨٦ ني فرورد٢٤

 .دي مجلس رسبيموافق به تصو
 
 ي السلطان، که در دوران استبداد صدراعظمني اصغر امي علرزاي روز منيدر ا: ١٩٠٧ لي آور١٧ و ١٣٢٥ االول عي رب٤ برابر با ١٢٨٦ ني فرورد٢٩

 ،ي ملي شود و مجلس شوراي مي وارد بندر انزلي روسي جنگيت کشکي برد، با يمقتدر و مستبد بود و چند سال در خارج از کشور بسر م
 . نشوندراني خواهد که مانع ورود او به خاک اي و از مردم مکندي موافقت مراني شهر، با ورود او به اني مردم ادي شدالفت مخرغميعل
 
 .  شودي صدارت منصوب م شاه بهي اصغر اتابک از جانب محمد علي علرزايم:  االولعي رب١٩ برابر با بهشتي ارد١٤
 
، همراه با » استيي الوزراسي رئيرتبه «، که همان » داخلهريوز« السلطان اتابک اعظم با عنوان نيام:  االولعي رب٢٠ برابر با بهشتي ارد١٥
 »ي همراهاتحاد و« کرد که او و دولتش با مجلس دي تأکي و در نطق کوتاهافتي است در مجلس حضور ري دولت که شامل هفت وزئتيه

 ندگاني از نمايکي رفتي که در مجلس سخن از بازگشت او مي صفر هنگام٢٢ در شي ماه پکي که حدود نجاستي االبج. خواهند داشت
 بار بود که ني اولني توجه داشت که اديبا» . نداردتي شد که حموسي مأراني از اهل ادي باگري مملکت شود دني السلطان وارد انياگر ام«: گفت
 . کردي مداير در مجلس حضور پيدولت همراه با نخست وز ئتيه
 
 شده بود بي که از طرف مجلس قبًال تصووالتي دولت در مجلس شورا اعالم کرد که قانون لغو تي ندهينما:  اآلخرعي رب٣ برابر با بهشتي ارد٢٨

 . شده استحي توششاهياز جانب محمد عل
 
در شاه » مشروعه« و با طرح حکومت تي در مخالفت با مشروطي همراه با عده اي نور فضل اهللاخيش:  االولي جماد١٢ برابر با ري ت٣

.  به تمام شهرستان ها از علما و مردم خواستند که در برهم زدن اساس مشروطه اقدام کننديي تلگراف هاي بست نشستند و طميعبدالعظ
 به تمام شهرستانها او را به ي تلگرافيرستان ها منجر شد و مجلس ط در تهران و شهي و ابراز نفرت عمومدي شدراض به اعتخي اقدام شنيا

 . اخالل و فساد متهم کردجادي کالن و ايگرفتن رشوه ها
 
 ي از مجلس شوراي پس از دفاع جد،يني بدون ذکر نام شخص مع،ي تلگرافي نجف طي سه گانه يعلما:  اآلخري جماد٣ برابر با ري ت٢٣
 .» استعتيمخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شر« کردند که دهي اظهار عقيمل
 
دفع و … وکال هٌمشان مصروف «:  کردند کهدي که بازهم در مجلس خوانده شد تأک،يگري نجف در تلگراف ديعلما:  اآلخري جماد٥ = ري ت٢٥

 مطهره است و دفع و عتيعاندت با آنها مخالفت باشر است که شرعًا و عقًال حتم و واجب است و مخالفت و مني مظلوميرفع ظلم و اعانه 
 …» مخالف الزم استديتبع
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 در - و خلع درجه و زنداني نقدي مهي به جر- پنج تن از رجال و مسئوالن درجه اولتي در مورد محکومهي عدلريوز:  اآلخري جماد١٩=  مرداد ٨

 محاکمه نيا.  داشت، به مجلس گزارش داداني جرشي که از مدت ها پ،ي به اتباع خارجي قوچانري به جرم شرکت در فروش زنان اسهيعدل
 خراسان و نيشي پي محاکمه از جمله آصف الدوله والنيدر ا.  صورت گرفته بودهي تازه در عدلني بار براساس قوانني اولي و براقه سابي بيبکل

 . و زندان محکوم شده بودندي نقدي مهي بجنورد به جرنيشيساالر مفخم حاکم پ
 
 يزي با سه گلوله که توسط عباس آقا تبري ملي درب مجلس شوراکي الوزراء نزدسي السلطان اتابک رئني اصغر اميعل:  رجب٢١ = وري شهر٨

 شود و ي مدهي وزراء برگزاستي به وزارت داخله و ررالسلطنهي السلطان، مشني اميبجا. دي آي شود از پا در مي مکيصراف بسمت او شل
 . دهدي مليهستند، تشک» مالک«و » ملک«و » دوله« القاب ي که همه دارار،ي وزشتا هدولت خود را ب

 
 مورد عهي در مجلس بعنوان شاران،ي دو کشور در اني نفوذ اي منطقه ي در باره سيمسئله قرارداد روس و انگل:  رجب٢٩ برابر با وري شهر١٦

 .ردي گيمذاکره قرار م
 
 بي ماده به تصو٢٦ جمعًا شامل مه،ي ماده و دو ضم٤٣٣ و دستورالعمل حکام در اتي و والاالتي الين تشکقانو:  شعبان٣ برابر با وري شهر٢٠

 . شاه امضا شدي از جانب محمد علقعدهي ذ١٤ در يعني بعد، مي به دو ماه و نکي که نزدديمجلس رس
 
 مختار ري وزي لهي نفوذ بوسي به دو منطقه راني امي تقس راجع بهسي در مورد قرارداد روس و انگليادداشتي:  شعبان٥ برابر با وري شهر٢٢
 از وقوع هرگونه يري به منظور جلوگهي انگلستان و روسنيدولت«:  شودي آغاز مري با عبارت زادداشتي نيا.  شدراني دولت امي تسلسيانگل
 در اي مجاور گري از طرف دهي طرف و با مرز روسکي  افغانستان و بلوچستان ازي که با مرزهاراني اي از نواحين منافع آن ها در بعضي بيتضاد

 و ي ارضتي تمامتيرعا« بر دي پس از تأکاداشتي نيا» . مورد امضاء کرده اندني در اي آن واقع شده است قرارداد دوستانه اکيجوار نزد
 ي مراني ايدولت شاهنشاه«: ابدي ي مناي پاري با عبارت ز»راني ازي مسالمت آمشرفتي به پمانهي صميعالقمند« و اظهار »رانياستقالل ا
 کمک راني ايي نهاشرفتي و سعادت و پتي بس مؤثر به امنيقي بطرري کبيايتاني و برهي روسني داشته باشد که توافق حاصله بنانيتواند اطم

 . بوددهيدولت رس دو ي رجب به موافقت و امضا٢٠ برابر با وري شهر١٠ در ني از اشي دو هفته پداد قرارنيا) ١(».خواهد نمود
 
 دولت اري روز در اختني در اسي و انگلهي در تهران متن قرارداد روسسي مختار انگلريبموجب گزارش وز: ١٣٢٥ شعبان ١٥ برابر با ١٢٨٦ مهر ١
 . شودي گذاشته مرانيا
 
 ي عکس العملندگانينما. ردي گيرار م مورد مذاکره قي ملي در پنج فصل در مجلس شوراسيقرارداد روس و انگل:  شعبان٢٦ مهر  برابر با ١٢
 ي نمي در مناطق نفوذ دو کشور نامبرده لطمه اراني اتي قرارداد به حاکمني کردند که ادي نکته تأکني نسبت به آن نشان ندادند؛ تنها بر ايجد
 عمل پست و کي«آن را »  خداترسيستانوطن پر« شعبان از قول ٢٩ مهر برابر با ١٧ ي در شماره ي در مقاله اني حبل المتياما روزنامه . دزن

 )٢.(دينام» خائنانه
 
متمم قانون .  و به مجلس ابالغ شدحي شاه توشي اصل از جانب محمد عل١٠٧ شامل يمتمم قانون اساس:  شعبان٢٩ مهر، برابر با ١٥

 ي آن به سه قوه ميبا تقس قوا را کي اصل تفک،يني دي از علمايي از شاه و قدرت قضاي پس از سلب هر نوع قدرت حکومتياساس
 ي و اساس با هر نوع نظام استبدادهي سازد که در پاي را برقرار مي کند و نظامي مني تضميي قضاي ه و قوي اجرائي قوه ،يقانونگزارر
 . در تعارض استي بکليني د-يسلطنت

 
 ابوالقاسم ناصرالملک را به رزاي او ميوزراء، بجا السي رئرالسلطنهي عدم اعتمادا به مشي پس از رأي مليمجلس شورا:  رمضان١٨ – آبان ٣
 ي از جانب شاه منصوب مشهي دولت همي رؤساني از اشيپ.  کردي خود را به مجلس معرفراني وزئتي و نامبرده هدي برگزي وزرائاستير

 سي مختار انگلريبقول وز.  شددهيگز مردم برندگاني نماي از جانب مجلس شوراراني اتي حاکمخي دبار در تارني اولي براولت دني ايشدند ول
 مشاغل شي سال پکي مشروطه و از مي رژي که از آغاز برقرارران،ي وزني ترقياز ال «نهي کابنيا»  آنستليمجلس منحصرًا مسئول تشک«

 و ني کوچکترتسي نلي ماريناصرالملک نخست وز«بعالوه » . بدان دوخته شده استياري و چشم انتظار بسافتهي لي داشته اند، تشکيمهم
 ري از وزري بغنه،ي کابي اعضايهمه . »باشدي مجلس مديي که مطمئن گردد که عملش مورد تأني مگر اردي را بپذيتي مسئولني ترتي اهميب

 حال نيع مختار در ري وزنيا» . دارنديي آشنايي دو زبان اروپااي کي از آن ها به کي و هر ند هستدي مکتب جدي لکردهي تحصانيرانيداخله، از ا
 )٣(» طرفدار آلمان باشددًاي شديستي باي دولت کنوني افهي قيدر مورد روابط خارج« کند که ي مياظهار نگران

 
 شده بود، آزاد في مذهب از طرف مجلس توقي از آزادي به جانبداري که قبًال بعلت نوشتن مقاله ان،ي حبل المتيروزنامه :  رمضان١٩ - ابان٤

 . از سر گرفتسي قرارداد روس و انگلهيعل خود را يشد و مبارزه 
 
 از شاهزادگان بالفصل به ي شاه به حضور او رفتند و او در حضور عده اي محمد علي مجلس شورا بنا به دعوت قبليوکال:  اول شوال- آبان١٥

 .» فرمودمينخواه غي گونه مساعدت درچيدر حفظ حدود و حقوق دولت و ملت از ه« کرد که دي و تأکي اظهار وفادارتيمشروط
 
 ي پس از عبور از طاق نصرتون،ي روحانندگاني و نماي مقامات دولتي شاهزادگان و بعضي شاه همراه با همه يمحمد عل:  شوال٥ - آبان١٩

 ناصرالملک ي لهي او بوسيپس از خوانده شدن خطابه .  شدي مليکه در جلوخان عمارت بهارستان بسته شده بود، وارد مجلس شورا
 را راني اتي مشروطيقانون اساس...  نمودهرانيتمام هم خود را مصروف حفظ استقالل ا«:  کردادي سوگند نيچن در بر قرآن ر،يوزنخست 

 .»مي مقرره سلطنت نمائنينگاهبان و بر طبق آن قوان
 
 که طرح تازه دي مجلس رسبي به تصوياق الحي ماده ٢٦ ماده و ٤٣٣ و قانون حکام مشتمل بر اتي و والاالتي اليقانون تشک: قعدهي ذ٣ - آذر١٧
 . کردي متي تثباتي و والاالتي حکام اتي و مسئولي کشورماتي تقسي را برايا
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 دو نفر از ي بسرگردگي عده اي به صورت حمله تي مشروطهي شاه علي محمد علي تعرض همه جانبه نينخست: قعدهي ذ٩ - آذر٢٣

مان مجلس شورا و مسجد سپهساالر تظاهر کرد و در اثر زد و خوردشان با طرفداران  ضد مشروطه به ساختيسردمداران شناخته شده 
 مجلس سي شاه رئي دو برادر احتشام السلطنه به دستور محمد علفي شدند؛ و بدنبال توقيم کشته و زخيادي زيمسلح مشروطه عده 

 انداختند و او را ري زنجري شاه به گردن نخست وزيدستور محمد علدر آن جا ب.  او به دربار احضار شدندراني و وزريشورا، ناصرالملک نخست وز
 . کردندفيتوق همراه با او زي دولت را ني اعضايکتک زدند و همه 

 
 که ي مجلس و دولتاني ماند و پس از مذاکره ممي محافل مشروطه خواه عقگري کودتا در اثر مقاومت انجمن ها و ديتوطئه : قعدهي ذ١٦ -آذر٣٠

اساس « شاه به ي محمد علي جلد قرآن، که به سوگند وفادارکي همراه با دي جدي الوزراسي شد، نظام السلطنه رئنيياه تعاز جانب ش
 . کردي آن از جانب او مهر و امضاء شده بود، به مجلس آمد و دولت خود را معرف»تي و رعاتيحما« و »ي اساسون و قانتيمشروط

 
 که ،يي در فتواي عبداهللا مازندرانخي و شي محمد کاظم خراسانل،ي خلرزاي مي حاجني حسرزايجف، م ني سه گانه يعلما: قعدهي ذ٢٢ -ي د٦

چون « هوادار مشروطه فرستاده شده بود فتوا دادند که گري دي و علمايي محمد طباطبادي و سي عبداهللا بهبهانديبعنوان حجت االسالم س
 ». امور حرام استي هي در کل و مفسد است تصٌرفششي مخل آساينور]  فضل اهللاخيش[
 
 شاه پرتاب شد که در اثر آن چند ي محمد علي کالسکه ي بمب به سوکي بعد از ظهر امروز قهي دق١٥ و ٣ساعت : ١٣٢٦ محرم ٢٥ - اسفند٩

 ،يدرعمواوغليح دموکرات، از جمله الي سوسوني از انقالبي حادثه عده انيبدنبال ا. نفر کشته شدند اما خود شاه به سالمت از خطر جست
 . ماه، در اثر اجتماعات و اعتراضات انجمن ها و مردم، دولت آنان را آزاد ساختکي شدند که پس از حدود ريدستگ

 
 ري متهم کرده بود، زي را به رشوه خواري عبداهللا بهبهاندي مجلس، که علنًا سسياحتشام السلطنه رئ: ١٣٢٦ صفر ٢٧ -١٢٨٧ ني فرورد١٠

 . به استعفا شدري عبداهللا، ناگزدي سي به رهبراني از مجلسيفشار گروه
 
 از طرف رالسلطنهي احمد مشرزاي روز مني اي وزرا کناره گرفت و فردااستي خان نظام السلطنه از رينقليحس: ي الثانعي رب١١ بهشت،ي ارد٢٢

 . او منصوب شدي شاه بجايمحمد عل
 
 از گري بهادر جنگ، شاپشال و چند تن دري فشار مجلس شورا و انجمن ها امريات و ز شاه بر اثر اعتراضيمحمد عل:  االولي جماد٣ خرداد، ١٣

 . بهادر به سفارت روس پناه بردريمستبدان سرسخت را از دربار اخراج کرد؛ و ام
 
 به خود يحالت جنگتهران در واقع .  تهران ستاد کار خود را به باغشاه منتقل کردي هواي گرميشاه به بهانه :  االولي جماد٤ خرداد، ١٤

 . دفاع از مجلس شورا به حالت آماده باش در مسجد سپهساالر مستقر شدندي مسلح براني از مجاهديگرفت و عده ا
 
 مذاکره با او انتخاب شده و به باغشاه ي مجلس را، که براي ندهي از رجال و دوازده تن نماي شاه عده ايمحمد عل:  االولي جماد٥ خرداد، ١٥

 .، بازداشت کردرفته بودند
 
 تهران و خواهاني شاه پستخانه و تلگرافخانه را اشغال کردند و به منظور قطع ارتباط آزادي محمد عليروهاين:  االولي جماد٦ دخرداد، ١٦

 . قطع کردندز،ي را نيسي انگلي کمپانمي سي تلگراف، حتي هاميمجلس شورا با شهرستان ها، تمام س
 
 . شدندي به مجلس معرفگري دري و شش وزرالسلطنهي مشاستي به ردي جدي نهيابک:  االولي جماد٧ خرداد، ١٧
 
 به زيو مجاهدان مسلح در شهر تبر.  شاه را خواستار شدي خلع محمد علي تلگرافي فارس طيتيانجمن وال:  االولي جماد١٢ خرداد، ٢٢

 .تظاهرات پرداختند
 
 بر به توپ بستن مجلس، انجمن ها را وادار کرد که مسجد سپهساالر را يشاه مبن ديمجلس شورا بدنبال تهد:  االولي جماد١٣ خرداد، ٢٣

 .ترک کنند
 
 . کردندامي قي دولت مرکزهي کرمان و اصفهان مردم عليدر شهرها:  االولي جماد١٧ خرداد، ٢٧
 
 سپهساالر و اطراف مجلس اجتماع يسه  شد و کسبه و تجار به همراه انجمن ها در مدرليدر تهران بازار تعط:  االولي جماد٢٠ خرداد، ٣٠

 . صورت گرفتي هائي سخنراني خودکامگهيکردند، و در مجلس شورا عل
 

هر « کرد که دي خواند و تهدتي و حاکمان، مجلس را خالف مشروطاني به تمام والي تلگرافي شاه طيمحمد عل:  االولي جماد٢٢ ر،ي تاول
 .» سخت قرار خواهد گرفتاستي و سهيب ما عدول کند مورد تنشاتيکس من بعد از فرما

 
 ي صاحبمنصبان روس مدرسه ي بفرماندهادهي قزاِق سوار و پيدسته ها.  شدنيي جنگ تعري بهادر به سمت وزريام:  االولي جماد٢٣ ر،ي ت٢

 از قبول تي چون جمعي را که در مسجد بودند خواستار شدند ولي هشت تن از افرادميقزاق ها تسل. سپهساالر و مجلس را محاصره کردند
 روز نيگفته شده که در ا.  قزاق مجلس را به توپ بستيرويهنگام ظهر ن.  دو طرف صورت گرفتاني متقابل ميراندازي تزد فرمان سرباز نيا

 مکان ها نيدند ا الدوله پناه برده بوني اطراف و پارک امي که به خانه هاندگان،يقزاق ها بدنبال نما.  شدندي تن کشته و پانصد نفر زخمصديس
 و يي محمد طبا طبادي از جمله سيعده ا.  کشته شدجاني آذرباي ندهي آقا نمامي ها حاج ابراهيراندازي تنيدر اثر ا. ادندرا مورد حمله قرار د

  شدندري دستگ،ي عبداهللا بهبهانديس
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 اکبر دهخدا، ي پنج  روزنامه نگار، از جمله علني هم چن،گري دلي وککي زاده و ي مجلس مانند تقندگاني از نمايبعض:   االولي جماد٢٤ ر،ي ت٣

 . پناه بردندسيبه سفارت انگل
 
 تن از سران مشروطه خواهان ي سبيقر.  تهران شدي قزاق، حاکم نظامي مرکزگادي فرمانده براخفي برقرار و کلنل لي تهران حکومت نظامدر

 . شدندريگکه غالب آن ها عضو انجمن ها و روزنامه نگار هستند، دست
 
 . شوندي در باغشاه اعدام مني و ملک المتکلمي ارداقي روح القدس، قاضي روزنامه ري سلطان العلما، مدل،ي صوراسرافرخاني جهانگرزايم
 
 رغمي در آن جا پناهنده شدند که تعداد آن ها، علزي نگري دي عده اس،ي در سفارت انگلي قبلنيعالوه بر متحصن:  االولي جماد٢٥ ر،ي ت٤

 شود که اوًال ي مختار دستور داده مري به وزسي انگلياز وزارت خارجه .  شودي مادتري روزبروز ز،ي دولتيروهاي ني لهي سفارت بوسيمحاصره 
 ني متحصني قانوني دولت در مورد محاکمه ي تا وقتًاي خود را از اطراف سفارت فرابخواند؛ ثانيروهاي شاه خواسته شود که فورًا ني علداز محم

 گري دياز سو.  شودي دستور هم عمل مني ورزد؛ که طبق اي آن ها خوددارمي نداده از تسلي کافني خروج آن ها از مرز تضمي اجازه اي
 و مي کنند که آن ها را رها ساخته اي مشروطه خواهان ما را متهم متيجمع« است که ي به وزارت خارجه حاکسي انگلار مختريگزارش وز

 )٤.(» ما صورت گرفته استزي اکراه آمتي و رضاهي روستي شاه با موافقت و حماي که کودتانستي عموم بر اي دهيعق
 
 . کندي از بنادر جنوب  استمزاج ميکي اشغال ي مختار خود در تهران براري از وزي سرادداشتي کي در سي انگلي خارجه ريوز
 
 مسلحانه ي و مبارزه ابدي ي ماني پازي مسالمت آمي مبارزه يوالن طي دوره کي پس از يجنبش مشروطه خواه:  االولي جماد٢٥ ر،ي ت٤

 : شودي آغاز مراني از نقاط اياري در بسريناگز
 
 شود که ستارخان و ي کند و منجر به آن مي مداي و مجاهدان، که قبًال آغاز شده بود گسترش پي دولتيروهاي ناني زد و خورد مزي تبردر

 .رنديباقرخان در رأس مجاهدان قرار گ
 
 پرمي ي از مجاهدان قفقاز بفرماندهي شاه به همراه عده اي اوج گرفته بوده مخالفان محمد علي و جنبش عمومجاني هشي که از پالن،ي گدر

 . شونديخان مسلح و مجهز م
 
 مجاهدان يروزينجام به پ شود که سراي آغاز مي دولتيروهاي مشروطه خواهان و ناني مياباني خيروهاي ننابي کازرون و الر و مي شهرهادر
 .انجامديب
 
 مجلس شورا، دي حال قول داد که انتخابات جدني انحالل مجلس را اعالم کرد و در عي اعالني شاه طيمحمد عل:  االولي جماد٢٦  ر،ي ت٥

ت فرانسه متحصن  در سفارگري دلي وککي مجلس و سي روز رئنيدر هم.  صورت خواهد گرفتگري مجلس سنا، تا سه ماه دليهمراه با تشک
 . پناه بردندايتالي او به سفارت اي خانواده و هي مالريوز. شدند

 
 در ي فرمان اعالم حکومت نظاميگري و دي شامل اعالن عفو عموميکي شاه منتشر شد که ي به امضايدو آگه:  االولي جماد٢٧ ر،ي ت٦

 . بودراني اي شهرهايهمه 
 
 ي مصي اشغال مناسب تشخي متبوعش بندر بوشهر را براي در پاسخ استمزاج وزارت خارجه سي مختار انگلريوز:  االولي جماد٢٨ ر،ي ت٧

 . از مشروطه خواهان خواهد بودتي کار تظاهر به حماني دهد که اي حال هشدار منياما در ع. دهد
 
 . بندر را اشغال کندنيرت لزوم ا دهد که در صوي فرمان آماده باش مي کل ناوگان هند شرقي به فرماندهي فرماني طسي انگلياداريدر
 
 ني سفارت اي محاصره ي کند که در صورت ادامه ي مدي را تهدهي روسي وزارت خارجه سي انگليوزارت خارجه :  االولي جماد٢٩ ر،ي ت٨

 ي بعمل ميدام اقرانيدر جنوب ا« دفاع از حقوق خود ي براسي دولت انگلاخوفي کلنل لي قزاقان تحت فرماندهي لهيکشور در تهران بوس
 کامًال طابق ناني جاِن بست نشني بر تأمياگر التزام خود را مبن« دهد به شاه اخطار کند که ي دستور مراني خود در امختار ريو به وز) ٥(»آورد

 .شود ي سفارت برداشته مي محاصره دهاي تهدنيبدنبال ا) ٦(» خواهد بودمي اندازه وخي آن بجي نتاديالٌنعل بالفعل مراعات ننما
 
 . دهدي ده هزار نفر گزارش مزي تعداد افراد مسلح مشروطه خواهان را در تبرسي مختار انگلريوز:  شعبان٤ ور،ي شهر٩
 
 .وندندي پي قفقاز به نفرات ستارخان موني تن از انقالب٥٠٠ ي ال٣٠٠:  رمضان٢٢ مهر، ٢٥
 
 . گردندي باز مزي به تبرقعدهي ذ٥ آذر ماه برابر با ٨ در ي کنند وليصرف م مراغه را تز،ي مسلح مشروطه خواِه تبريروهاين:  شوال٢١ آبان، ٢٤
 

 .ديآي به تصرف مشروطه خواهان در مهي اروماچهي دريُبناب در ساحل شرق:  شوال٢٨ آذر، اول
 .دي آيمشهد عمًال به تصرف مشروطه خواهان در م: قعدهيدر آذر ماه، ذ

 
 را غارت وانخانهي مردم درد،ي گي در مشي که از چند روز پان،ي مشروطه خواهان و دولتانيو خورد مدر اصفهان بدنبال زد : حجهي ذ١١ ،ي د١٤
 . افتدي به شهر اتفاق مياري حوادث دو روز پس از ورود ضرغام السلطنه با صد سوار بختنيا.  شودي مي کنند و حاکم شهر مستعفيم
 
 . کنندي از مشروطه خواهان، اصفهان را تصرف مي، بعنوان طرفدار صمصام السلطنهي ها برهبرياريبخت: حجهي ذ١٢ ،ي د١٥
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 زي شود؛ و ضارب ني ران مجروح مي هي دواتگر واقع و از ناحمي بنام کري شخصي فضل اهللا مورد اصابت گلوله خيش: حجهي ذ١٥ ،ي د١٨

 . شودي مريدستگ
 
 امور مي تنظيبرا» انجمن موقت «کيهمزمان . ازخانه را تصرف کردند و سربي مسلح فرمانداري انقالبيروهايدر رشت ن: حجهي ذ١٧ بهمن، ٢٠

 .افتي ليشهر تشک
 
 مجاهدان و ي لهي که بوسن،يشي حاکم پي را بجاي خان سپهدار تنکابنيمشروطه خواهان رشت محمد ول: ١٣٢٧ محرم ٢٤، ١٢٨٧ بهمن ٢٧

 شاه از جانب او ي محمد عليسپهدار پس از کودتا. دندي برگزونيالب انقي و سرپرستالني خان اعدام شده بود، به حکومت گپرمي يبفرمانده
 .، از کار برکنار شده بود١٣٢٦ رمضان ٥ برابر با ١٢٨٧ مهر ١٠ در ،ي منصوب و پس از شکست سپاه دولتجاني آذربايا کل قويبه فرمانده

 
 محافظت يسرباز و دو دستگاه توپ مسلسل، به بهانه  بر فرستادن شصت هفتاد نفر ي خود را مبنمي تصمهيدولت روس:  صفر١١ اسفند، ١٤

 ني از اتي حماي برازي ني جنگي کشتکي گرفت که ميو هم زمان تصم.  اعالم کردي به رشت و انزلان،ي روس و حفظ جان اروپائيکنسولگر
 .ران بفرستتدي به سواحل اروهاين
 
 )٧(»بسته است] در تهران[ ماه است که بازارها کياوز از متج« است که ي حاکسي مختار انگلريگزارش وز:  صفر١٦ اسفند، ١٩
 

 . حکومت را در دست گرفته و گمرکخانه را متصرف شده انداري خواهان در بندر عباس زمام اختمشروطه
 
 مجاهد از شهر يهاروي سرخ به استقبال نيبا پرجم ها] گرگان[ سه هزار نفر از استرآباد بيقر: ١٣٢٧ االول عي رب٦ برابر با ١٢٨٨ ني فرورد٨
 . کنندي آن ها را وارد شهر م»يپست باد محمد عل«و » زنده باد مشروطه «يادهاي و با فرندي آي مرونيب
 
 ني وارد ازي از مجاهدان تبري عده اگرياز طرف د.  کنندي را تصرف مني خان قزوپرمي ي به سرکردگالني گنيمجاهد:  االولعي رب١٣ ن،ي فرورد١٥

 . شوندي مي و زندانري دستگگري دي از مستبدان کشته و عده اي بعضاني جرني ادر.  شونديشهر م
 
 . شوندي مادهي کشور در بوشهر پني متعلق به اي جنگي کشتکي از سي انگلي نظاميروهايصد نفر از ن:  الوالعي رب٢٠ ن،ي فرورد٢٢
 
 و دو واحد توپخانه ادهي پيواره نظام قزاق، سه گردان نظام روس که شامل چهار اسواران سي نظاميروهاين: ي الثانعي رب٤ بهشت،ي ارد٥

 . شوندي شهر مني است، وارد اي قحطدي مورد تهدزي تبرنکهي آنان، بعلت اي غذاني و تأماني حفظ جان اروپائياست به بهانه 
 
 چهار صاحبمنصب، يفرمانده سپاه شامل شش دسته ترکمان تحت نيا.  روس وارد مشهد شدندانيسپاه: ي الثانعي رب٥ بهشت،ي ارد٦
 . دو دستگاه توپ مسلسل و هفتاد و پنج قزاق بودند،ي نفر توپچيس
 
 اسالم عتي که با شري دهد که مشروطه اي کند و وعده مي را صادر مي شاه فرمان عفو عموميمحمد عل: ي الثانعي رب٦ بهشت،ي ارد٧

 فرمان نيدر ا.  کرده بودنيي تع١٩٠٩ هي ژوئ١٩ و ري ت٣٩ت را هم اول رجب برابر با موعد انتخابا. مطابقت داشته باشد به ملت واگذار خواهد کرد
 سازمان دولت دي مردم و تجدتي امني شالوده براني که بهتر،ي در ادارات دولت، اصول قانون اساسي انتظاماتجاديبه منظور ا «شد يگفته م

 )٨(» شوديبفرمان ما بموقع اجرا گذاشته م... و مملکت است، از امروز
 
 شدند و پس ني نفر از رشت وارد قزوستي دوبي قريتي مجاهد مشروطه خواه با جمعيروهاي گروه از ننياول: ي الثانعي رب١٤ بهشت،ي ارد١٥

 . شهر را تمامًا به تصرف خود درآوردند،ي سلطنتيروهاي مختصر با نياز برخورد
 
 چيبدون ه] مشروطه [يبموجب قانون اساس«: در کرد که در آن آمده بود صاي شاه دستخطيمحمد عل: ي الثانعي رب١٨ بهشت،ي ارد١٩
]  داده بودليکه خود او تشک [ي مملکتي عده اشخاص عالم مشروطه خواه، که محل وثوق دولت و ملت باشند، به شوراکي »يلي و تبدرييتغ

 طرح و وضع ري قانون، که بدون تأخني ارفتنيه بعد از خاتمه پذانتخابات بالفاصل. ندي طرح و مسوٌده بنماي انتخاباتونملحق بشوند و فورًا قان
 در همان محل سابقه افتتاح خواهد ي ملي انعقاد حاضر بشوند مجلس شوراي براني که دو ثلث از مبعوثيوقت.  شوديخواهد شد، شروع م

 ي حال طنيدر ع) ٩(»دي اعالم گردي ادهحي شدگان در تحت دستخط علدي تبعي هي به انضمام احضاريکيتي پلني مقصريعفو عموم... شد
 . مورد عفو قرار گرفتندراني در تمام نقاط اياسي سني تمام مقصرات،ي به تمام حکام  واليفرمان

 
 موجه داشتند ي آن چهره اراني داد که اغلب وزلي ناصرالملک، که تازه از اروپا بازگشته بود، تشکاستي به ريدي شاه دولت جدي علمحمد

 .... مهندس الممالک ورالدوله،يمن الملک، مشمانند مؤت
 
 که از شاه ني ضمن ا،ي اهي اعالمي طتهي کمنيا.  شدلي تشکتي از رهبران مشروطي اتهيدر تهران کم: ي الثانعي رب١٩ بهشت،ي ارد٢٠

 »يقانون اساس «ي او را راجع به اجرا جنگ را از دربار خود اخراج و ارازل تهران را خلع سالح کند قولربهادريخواست عناصر فاسد، از جمله ام
 که شامل ده اصل بود بعالوه هي اعالمنيا.  کنددي در فرمان خود قزي را ن»يمتمم قانون اساس «ي و از او خواست که اجرانسته ندايکاف
 حال سانسور ني بکند و در عراني شمال اي هي و قشون روس را وادار به تخلهي تخلي نظاميروي تهران را از ندي بود که شاه باني از ايحاک

 .تلگرافات را ممنوع کند
 
 را که در تهران از جانب ي اتهي کند، کمي نظرات مشروطه خواهان عمل مي که در جهت اجراد،ي جدي نهيکاب: ي الثانعي رب٢٣ بهشت،ي ارد٢٤

 را ي کساني اعالني داد و طلي تشکي اتهي قانون انتخابات کمبي ترتي دولت برانيا.  شناختتي شده بود، به رسمليمشروطه خواهان تشک
 . کرددي سخت تهدي کنند به مجازات هاي احترامي و مشروطه خواهان بتيشروطکه نسبت به م
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 .رفتي پذي متمم قانون اساسي مشروطه خواهان را در مورد اجراي تهي نهاد کمشي پي فرمانيشاه ط: ي الثانعي رب٢٩ بهشت،ي ارد٣٠
 
 به رشت ني حکومت قزونيي را به سپهدار واگذار کرد و او قول داد که پس از تعالنيدولت حکومت مازنداران و گ:  الول اي جماد١٩ خرداد، ١٨

 .بازگردد
 
 را هي کند و بقي خارج مزي خود را از تبري نظاميروهاي از ني وعده داد که قسمتسيدولت روس به دولت انگل:  االولي جماد٢٥ خرداد، ٢٤
 .اند خوي فرا مجيبتدر

 
 . تهران شدندي سردار اسعد از اصفهان راهي به سرپرستياري بختيروهاين:  االولي جماد٣٠ خرداد، ٢٩
 
 . متوقف شدوني انقالبيشروي روس آغاز شد که البته پس از پاني از سپاهزي تبرهيتخل:  اآلخري خرداد، اول جماد٣٠
 
 .ا کردشاه امروز قانون انتخابات را امض:  اآلخري جماد٥ ر،ي ت٣
 
 . فرمان سردار اسعد وارد قم شدندري زيروهاين:  اآلخري جماد٦ ر،ي ت٤
 
 . انددهي تهران رسيلي به چهل ماندي آي به تهران مني که از قزوالني مجاهد گيروهاين:  اآلخري جماد١٠ ر،يت٨
 
 روس ي حال جواهراتش را به بانک استقراضني ع کند و دري متي شاه مواضع خود را در سلطنت آباد تقويمحمد عل:  اآلخري جماد١١ ر،ي ت٩
 . سپارديم
 
 محمد يروهاي با ندي نبرد شدکي مجاهدان پس از ري و ساپرمي سردار اسعد و سپهدار و ي تحت فرماندهيروهاين:  اآلخري جماد٢٤ ر،ي ت٢٢
 . تهران آنان را شکست داده و وارد تهران شدندي شاه در حومه يعل
 

 با مشروطه دني از جنگي دولتاني افتد که سپاهي استبداد اتفاق ميروهاي مشروطه خواهان و ناني مي جنگ ها ازياريدر بس: هيحاش
 مقابله با مشروطه ي خود، بجاي ماهه ني مواجب چندافتي درري از تأختي با شکارازي سپاه شي مثال تماميبرا.  کنندي ميخواهان خوددار

 . شونديمتحصن م سي روس و انگلي هايخواهان، در کنسولگر
 
 شکست خورده و آرامش در شهر تهران ي شاه بکلي محمد عليروهاي نياباني خي پراکنده يپس از جنگ ها:  اآلخري جماد٢٦ ر،ي ت٢٤

 . شوديبرقرار م
 
 ني به ا جنگربهادري شاه بدنبال همسرش، که قبًال در سفارت روس متحصن شده بود، همراه با اميمحمد عل:  اآلخري جماد٢٧ ر،ي ت٢٥

 . برندي به سفارت انگستان پناه مزيسعدالدوله و مخبرالدوله ن.  شوديسفارتخانه پناهنده م
 
 به بهارستان رفت و تحت فرمان س،ي مختار روس و انگلراني وزيگريانجي با م،ي دولتي فرمانده قزاق هااخوفيکولونل ل: خي تارني همدر

 قزاق، که به صورت موقت حفظ شده بود، به کادي برينگ منصوب شده بود، درآمد و فرمانده به وزارت جوني ملي تهيسپهدار، که از طرف کم
 .او سپرده شد

 
 
 مختلف هستند، ي اجتماعي گروه ها و قشرهاي ندهي و رهبران مشروطه، که نماياسي تن از رجال س٢٨ فوق العاده از ي مجلس عالکي

، مستشارالدوله، )دعبداهللايپسر س (ي محمد بهبهانديس:  نام بردرينه از اشخاص ز نموي توان براي آن ها ماني شود که از مي مليتشک
 ي تاجر، وثوق الدوله، قوام السلطنه، مرتضي محمد علي تهران، حاجي محمد امامزاده امام جمعه دي س،يبانيش)نيعبدالحس (دالملکيوح
 او را به ي ساله زدهي پسر سعهد،ي ولرزايز سلطنت خلع و احمد م شاه را اي مجلس محمد علنيا. ي طاهر تنکابنرزاي م،ياري خان بختيقل

 سپهدار اعظم را در مقام ني هم چنيمجلس عال. ندي گزي سلطنت بر مابتي قاجار را به ني اده خانوسي عضدالملک رئرضاخانيسلطنت و عل
 .د داخله انتخاب کرري را در مقام وزياري جنگ، و سردار اسعد بختري الوزراء و وزسيرئ
 
 . شودي صادر مي ملي دوم مجلس شورايدستور انتخابات دوره : ي الثاني جماد٢٨ ر،ي ت٢٦
 
 از يکه بعض.  دادگاه مرکب از هشت نفر بودنيا.  شودي ملي مجازات طرفداران استبداد تشکنيي محاکمه و تعي براي دادگاه انقالبکي

 يدادستان.  دارندتي در آن عضويزي تبرتي تربي محمد علرزايمزاده و م محمد امادي و سيباني شدالملکي مانند وحي مجلس عالياعضا
 يندگي اول مجلس از طرف طالب و وٌعاظ به نماي اجتهاد داشت و در دوره ي نهاده شد که درجه ي زنجانميراهي اخي بعهده شزيدادگاه ن

 . انتخاب شدنديندگير مجلس دوم به نما بعد داي مجلس اول بودند و ي ندهي نمااي دادگاه اغلب ياعضا. انتخاب شده بود
 
 . شدختهي در دادگاه انقالب محکوم و به دار آوي فضل اهللا نورخيش:  رجب١٤ مرداد، ٩
 
 روز پس از ٢٢ ماه و ٤ سال و کي و ،ي انتخابات دو درجه اکي پس از ،ي ملي دوم مجلس شورايدوره : ١٣٢٧ قعدهي ذ٢ برابر با ١٢٨٨ آبان ٢٤

 السلطنه و سران دولت مشروطه، بي سلطان احمد شاه و عضدالملک نادي مجلس اول، در حضور شاه جدلي شاه و تعطي محمد عليکودتا
 .افتتاح شد

 
 : هاسيرنويز
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  ٨٣آرش    
 قصد تسلط بر منابع و نفت و گاز منطقه

 باقر مؤمني
  
 
، در  هاي گسترده هاي تبليغاتي و سياسي و لشگر آشي پيش از هر چيز بايد توجه داشته باشيم آه هدف امپرياليسم آمريكا از جنجال – ١

، در اساس براي ايجاد امنيت به قصد تسلط بر منابع و نفت و گاز منطقه  خليج فارسي  ، و به خصوص در منطقه واقع آنترل قدرت در خاورميانه
هاي فعلي بتواند به اين هدف برسد نيازي به درگيري نظامي و جنگ  ؛ و در شرايط آنوني اگر امريكا با همين تاآتيك و غارت اين محصول است

 . به معني واقعي نخواهد داشت
ي آنوني چندان آسان نيست با اين همه تصور من  ي وقوع يا عدم وقوع جنگ و تهاجم نظامي به عراق در لحظه اظهار نظر قطعي در باره – ٢

هاي نظامي و فشارهاي  آوشد تا با قدرت نمايي ، اآنون ديگر مي ، برخالف روزهاي اول تدارك براي حمله به عراق اين است آه امريكا
، آه در عراق و منطقه منافع زيادي دارند و اساسًا  بينيم آشورهاي نيرومند اروپايي ور آه ميسياسي به هدف خود برسد زيرا اوًال همان ط

؛ ثانيًا  ، به شدت مخالفند ي آمريكا بر منطقه خواهد شد ، آه منجر به تسلط يك جانبه ، با اين جنگ توانند يكه تازي آمريكا را تحمل آنند نمي
هاي عربي را ناگزير به مخالفت با آمريكا تحريك خواهد آرد و مخصوصًا   اين اشغال دولتي ، و به خصوص ادامه جنگ و اشغال عراق

ها خالي از بعضي خطرات  انگيزد آه اين وضع در دراز مدت براي آمريكايي هاي جدي مردم منطقه را هم به شدت عليه آمريكا بر مي مخالفت
 . نخواهد بود

جنگ نظامي متحمل تلفات سنگين بشود زياد است و همين مسئله خود جنبش ضد جنگ را در اين بدتر از همه احتمال اين آه آمريكا در يك 
 . ، بيشتر تقويت خواهد آرد و دولت بوش را به طور جدي دچار دردسر خواهد آرد ، آه هم االن هم قوي است آشور

آوبيدند و نيروهاي نظامي خودشان را با  ل جنگ ميبسينيم رهبران آمريكا نسبت به وقتي آه به شدت بر طب به هر حال همان طور آه مي
آنند و آامًال برخالف گذشته خودشان را نسبت به مذاآرات و  تر عمل مي تر و محتاطانه آردند آرام گستردگي زياد در منطقه پياده مي

، و اساسًا  دهند متعهد نشان مي،  ، آه در اساس با حل مسئله از طريق جنگ مخالف است هاي شوراي امنيت گيري نهادها و تصميم پيش
هاي شل آن سفت آن امروزي پيش برود احتمال زياد دارد آه براي موفقيت نسبي در  همان طور آه گفتم اگر دولت بوش با همين تاآتيك

سياست جهاني و اش دادن تلفات سنگين احتمالي و ايزوله شدن از  ، آه نتيجه ، به راه حلي غير از جنگ هايش در منطقه دستيابي به هدف
 . رضايت بدهد.  هم چنين مواجه شدن با يك جنبش نيرومند صلح خواهي در داخل خواهد بود

، هم از جهت  هايي مانند عراق و ايران باشد طبعًا ، عليه ملت ، به خصوص اگر از جانب يك امپرياليسم نيرومند يكه تاز مثل آمريكا جنگ – ٣
، به خصوص آه يكه   تسلط و دست اندازي اين امپرياليسم بر منابع اين آشورها صد در صد منفي استتلفات انساني و هم از لحاظ تحكيم و
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ها سقوط جانوراني مثل صدام حسين يا آخوندهاي ايراني را  البته ممكن است بعضي.  آند تازي آن را بر سراسر جهان هم تقويت و تأمين مي
ها را خواهد گرفت آه تسلط امپرياليسم را  آه در چنين شرايطي يك دولت دست نشانده جاي آن، مثبت ارزيابي آنند اما بايد دانست  از قدرت

 . ي مثبتي داشته باشد تواند جنبه ، و طبعًا اين امر به هيچ وجه نمي آند ها دائمي و موجه مي بر اين آشورها و مردم آن
، با هر نوع تجاوز  اي آه باشد ، به هر عنوان و بهانه خواه و صلح طلب يمن به عنوان يك انسان ايراني دموآرات و ضد امپرياليست و ترق – ۴

گونه تجاوزها فقط تلفات نيروهاي  ، به شدت مخالفم براي اين آه نتيجه اين ، و طبعًا به وطن و مردم وطن خودم امپرياليستي به هر آشوري
ي مطلق سياسي از طريق ايجاد يك حكومت دست نشانده  باالخره سلطه، تسلط امپرياليسم بر منافع اقتصادي و چپاول اين منابع و  انساني

تواند منافع آشور و ملت را در نظر داشته باشد بلكه بر عكس رشد اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه را  خواهد شد آه به هيچ وجه نمي
 . هاي انحرافي و زيان بخش خواهد آشاند به راه

، با استفاده از تضادهاي ميان اتحاد اروپا و آمريكا  ، و به خصوص عراق و ايران ود آورده تا مردم خاورميانهبه نظر من وضع آنوني فرصتي به وج
براي ايجاد يك .  ها براي گسترش تسلط خودشان بر جهان و با جلب حمايت نيروهاي دموآراتيك و صلح طلب اين آشورها و ياري خواستن از آن

خواه راديكال در هر آشور تالش آنند و همين طور با جلب نظر و حمايت نيروهاي طرفدار  ل طلب و ترقيي وسيع دموآراتيك و استقال جبهه
ي قطعي را براي سرنگوني صدام در عراق و حكومت اسالمي در ايران  هاي دموآراتيك جهاني ضربه حقوق بشر در سازمان ملل و سازمان

   وارد آورند
  
  
 

 ٩۵ - ٩۶آرش /  ويژه نامه ها
  ي شيخ فضل اهللا نوري به وزير مختار بريتانيا در تهراننامه

 يباقر مؤمن
  

 
است از تالش   يگري دي مختار تازه وارد انگستان نوشته شده، نمونه ري مقدم به وزري فضل اهللا به عنوان خخي که از جانب شز،ي نري زي نامه
نامه دو ماه پس از صدور   نيا. »يدربار معدلتمدار امپراطور«ئ »  انگلستاني مهيدولت فخ« به يکي نزدي برايني بزرگ دي از علمايبعض

 و به قصد دست انداختن بر يافکار عموم  فضا اهللا باالجبار و تحت فشار خي نوشته شده که شي و در زمان١٢٨٥ مرداد ١٣ در تيمشروطفرمان 
 مخالف استبداد ي خود را در صف علماه،ي فقيه مطلق  تي به والهي شبي نظامجادي اي و منحرف کردن آن بسويجنبش مشروطه خواه

  . است»راني ملت و دولت الي اعالم و وکيعلما«   ي ندهي نمااي کند که گوي وانمود ميطور جا زده و در نامه يسلطنت
که در اوج شور  ت  دانسديبا»  جناب جاللتمآب شارژ دافراستي از حسن مساعدت و سهيتشکرات قلب« ها و يي همه تملق گوني در برابر ااما
 يجناب کاردار سفارت م  ني به همي نامه اري ت٢٠ در ي عبداهللا بهبهاندي علما به قم سي اعتراضمتي از عزشي مردم تهران و پجانيو ه
سفارت «: سدي نوي دهد ميم  که به او يدر جواب سخت! »حسن مساعدت« از راه شاني کند اما اي مي همراهي تقاضاو و از اسدينو
و پنج روز بعد هم در پاسخ به نامه » .باشد  که رفتارشان بر ضد حکومت دي نماي کساناالتي با خي همراهستي وجه حاضر نچي به هسيانگل
 را تکرار کرده بود، و هم سي سفارت انگلي همراهيتقاضا  حرکت به قم نوشته شده و در آن دوباره ي عبداهللا، که در آستانه دي دوم سي
 کار نيدر صورت اقدام به ا«: دي گوي کنند ميخواهان به سفارت مراجعه م  استفسار در باره پناهنده شدن مشروطه ي برا به دو نفر کهنيچن

 وزارت خانه از ني دهد که اي خبر مراني ايو بالفاصله هم به وزارت خارجه ) ١(».دخول شوم  از شما را مانع هي قوه قهريباز مجبورم بواسطه 
  . داردياز ماو کمال تشکر را ابر

 ي                                                                                     باقر مؤمن
 
 
   ]١٩٠٦ اآتبر ٦[ 

 
 يمختار و نماينده  وزير ] گ رايس[سپرين] ِسر[با فرهنگ مسيو ] مختار[ وزير ي با ابهت جناب شوکتمدار اجل اکرم افخم اسعد عالخدمت
  انگلستان دام اجاللهي فخيمه دولت
 با ملت ييک جهت  در اين موقع ورود بهجت نمود جناب معدلتمآب عاليجاه، اينجانب و ساير علماء اعالم ملت ايران که همواره به اتحاد و اوٌال،

 يظهار مخالصت و موافقت اظهار ما  خودمان را به ي گوييم و مسًرت قلبي خواه انگلستان خود را شناخته ايم تبريک و تهنيت مي ترقينجيبه 
 مابين ي اين موٌدت و محبت که فيحفظ و نگهدار  دولتين در ي خواهانيم که همواره رجال کارآگاه و مأمورين سياسيداريم و از خداوند تعال

  . نرسانديباشند که غرض مغرضين خلل ملتين بيشتر از پيشتر حاصل شده با نهايت صدق و صفا بکوشند و مواظب 
 يَدافر اظهار م  خودمان از حسن مساعدت و سياست جناب جاللتمآب شارژ ي به مفاٌد شکر نعمت نعمتت افزون کند تشکرات قلبيه انيا،ث

  . خودتان ابالغ فرمائيدي شويم که بدربار معدلتمدار امپراطوريداريم و متوقع م
 يملت نجيبه   ملت و دولت ايران خود را متحد و دوستدار دولت و  مکشوف و ظاهر است که هميشهي بر خاطر سياست مظاهر جنابعالثالثٌا،

استحکام و انتظام اين مرام   ي دارد و با کمال اميدواري انگلستان دانسته و مي داند و همه وقت فوائد اش را منظور نظر داشته و ميمتمدنه 
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و خواستاريم تا انشاء اهللا از ثمرات   ي متمنيلتمآب عال سعادت و اسباب رفاهيت ملتين است از جناب معظم مفخم جاليرا که سرمايه 
  .ديگران شود  برخوردار شويم و چنان با هم يک دل و يک جهت باشيم که رشک ي و يک جهتيدوست
 ي فضل اهللا الّنوراالحقر
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  زن و حجاب، شيخ و دين در شعر ايرج ميرزا

 

رين و توده اي ترين چهرهء تاريخ معاصر ايران است که بعضي از آثار او مانند عارفنامه، و ايرج ميرزا يکي از شناخته شده ت• 
  پس از آن زهره و منوچهر، در زمان خود بارها و بارها چاپ شده و دست بدست گشته است 

فاسد اجتماعي ايرج ميرزا وجود مفتي و آخوند و روضه خوان عمامه بسر را عامل عمدهء عقب ماندگي کشور و بسياري م• 
  » به روز بدتر از اين هم بيفتي/ در ايران تا بود مّلا و مفتي«: ديگر ميداند و خطاب به ايراني مصيبت زده ميگويد

  باقر مومني 

  

ن  از بزرگان فرهنگ و هنر و يا سياست در ميايپيش از آنکه وارد اصل موضوع بشوم فکر ميکنم ذکر اين نکته الزم باشد که در ايران بسيار
 چند ي و ابياتي و يا قطعاتي و روايتي يا حکايتي و شرح حالي بسيار وسيع پيدا کرده اندحال آنکه مردم جز اسم و رسميتودهء مردم شهرت

 زيسته،در چه ي آنها چه بوده،در چه شرايط تاريخي ـ طبقاتي اجتماعي هاي ميداند که وابستگي از آنها نميدانند و کمتر کسيچيز ديگر
 آنها ي رشد کرده اند،و يا تأثرات و عکس العمل هاي پرورش يافته و تحت چه شرايطي و با چه امکاناتي و آموزشي ـ عاطفيمحيط فکر

 آن چه بوده،و اگر اهل فرهنگ و هنر بوده اند اين تأثرات را چگونه در آثار خود منعکس کرده اند؛در ينسبت به محيط اطراف و حوادث و پديده ها
  .  در مورد آنها وجود نداردي تحليليافيک کلمه يک بيوگر

 فراوان دربارهء آنها نوشته ي با اينکه کتاب ها و مقاله هاي شناخته تر در ايران يافت ولي بتوان شاعري و حافظ وسعديگمان نميرود ازفردوس
شرح احوال و افکار آنها نميتواند  از يشده خوانندهء جستجو گر جز شجره نامه و محل و تاريخ تولد،که گاه هم نامطمئن و مشکوکند،چيز

 و يبدست آورد و در مورد آثار آنها هم جز شأن نزول فالن بيت يا غزل و قطعه و شرح و تفسير فالن لغت و مقايسهء ُنَسخ و تفضيالت عروض
 از تحليل ي مکّرر چيزي و آخونديو خالصه توضيحات فن»بسامدي« بنامي از مفاهيم نوشته ها و يا مثآل چيزيتوجيهات گاه خنک و بيمعن
  .  در کتابها نميتوان يافتي بعدي آنان در نسل هاي صاحب اثر و تأثير کارهاياحساسات و انديشه ها

 ي خارجي بزبان هاي و يارساله هائي بزبان فارسي پيداشده اندکه مقاالت و ياجزوه هائيالبته دردوسه دههءاخير منتقدان و تحليل گران
 دربارهء بزرگان هنر و فرهنگ نوشته اند اما مقدار اين نوشته ها بسيار بسيار کم است و بهر حال اين شيوهء کار ي امروزي تحليليبشيوه ها

  .  ايران،آنطور که رسم فرنگستان است،برسميت شناخته نشده و به آن عمل نميشودي در مدارس و دانشگاه هايهنوز جا نيفتاده و حت
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 از شناخته شده ترين و ياو يک.است)١٣٠۴ اسفند٢١ـ١٢۵٢آبان (ت،همچنان گمنام مانده ايرج ميرزا از اين نمونه ها،که با همهء شهرييک
 از آثار او مانند عارفنامه،و پس از آن زهره و منوچهر،در زمان خود بارها و بارها چاپ ي ترين چهرهء تاريخ معاصر ايران است که بعضيتوده ا

 زبان به زبان و دهان به دهان يمان خود او و تا ده ها سال پس از آن هم در ميان مردم عاداشعار ايرج در ز.شده و دست بدست گشته است
 آثار او ي که در جمع آوريشايد بتوان گفت تنها کس. از او و آثارش بعمل نيامده استي منطقي با اينهمه هنوز يک تحليل تاريخيميگشته ول
 بسزا انجام داده ي که بر مجموعهء آثار او نوشته و بقول معروف خدمتينهء مفصل فراوان کشيده و بخصوص با مقدمهء محققايالحق زحمت

 نيز که خواسته ي صورت گرفته و در قسمتي کهنهء سنتي از اين تحقيق همچنان به همان شيوه هايمحمد جعفر محجوب است اما نيم
 خود در مورد او و آثارش ي هاي در داوريکر و شيوهء التقاط بپردازد گاه تحت تأثير في ايرج بشيوهء امروزي ـ هنرياست به تحليل اجتماع

 شتابزده و يکجانبه دست زده ي هاي نورسيده به داوري ـ انقالبي شده و گاه نيز از موضع يک فعال سياسي هاييدچار تناقض گوئ
اصالح طلبانه و تجددخواهانهء او،در عين  ي ـ فکري ايرج ميرزا و مواضع فرهنگي و فکري مثال بدون توجه به زمانه و محيط فرهنگيبرا.است

 ينقشه ها« است وي و اصالحيمينامد، او را سرزنش ميکند که فاقد افکار انقالب»  خواه و تجددطلبيترق«و » آزاده «يحال که او را شاعر
کشور و تأمين استقالل  يو هرگز به توسعهء اقتصاد«است تشخيص نداده،» اين ملتي هايريشهءدردها و بدبخت«را که» استعماريشيطان

 اشعارش را با ريشخند و طنز مورد انتقاد قرار ميدهد که ايرج ي،و بعد هم ببهانهء بعض» آن نينديشيدهي و ملي و اقتصاديهمه جانبهء سياس
 و ي بهداشت دست بردارند و قوانينيگمان ميبرده که اگر همه کس به مدرسه بروند و دندان خود را مسواک کنند و از سينه زن«پيش خود

   ١.»آداب معاشرت را مراعات کنند کار درست خواهد شد

 نو ي ومضاميني گشود و معاني تازه در شعر فارسيراه« او نيز محجوب، با اينکه در يک جا ميپذيرد که ايرحيدر مورد مکتب و مشرب هنر
 ميکند يتلق» در شعر فارسيي و نو آوري و نو خواهي درراه نوجوئيقدم«او را »  مربوط به اواخر زندگييشعرها«و »  کرديواردشعر فارس

راپيموده است و بالخره » و سعديي و فرخيعنصر«همان راه»با رعايت همان قوانين شعر کهن فارسي« ميشود که ايرجي مدعيدر جائ
او را با نيما برابر نهاده و از آنجا به اين  مثال ي غير واقعبينانه ايرج و شعر او را با شاعران نو پرداز و شعر نو امروز مقايسه ميکند و برايبنحو

به «از آنان» عميق تري دقيق تر و احساس و تخيليبا نظر« ارائه نداده و يايتازه تر»نحوهء ديد«نتيجه ميرسد که ايرج در مقايسه با گذشتگان
 که او و يدنبال ايرج و بعبارت بهتر بر پايه ا کار خود را بي شعريو حال آنکه همه ميدانند که نيما در نوآور!ننگريسته است»طبيعت و زندگي

  .  از شاعران همعصرش گذاشته اند تکامل بخشيده و اين دو مکّمل يکديگرند نه در برابر هميبعض

 ي و ديدي منطقيبهرحال سخن در اين زمينه بسيار است و تنها منظور در اينجا تذکر اين نکته بود که آرزو کنيم از اين پس اهل فن با تحليل
 بزرگان ادب و هنر و فرهنگ ايران دست بزنند زيرا بدون شناخت عميق ي واقعي سيماي در خور به شناسائيعميق و همه جانبه و حوصله ا

  .  غير ممکن استي آنان چنين کاري ـ اجتماعي و مواضع فکري و فکريزمانه و جامعه و محيط تربيت

 و سه سال پيش از ي سي،يعن)ش.هـ١٢۵٢در آبان(و درست يکصدو بيست سال پيشاما آنچه که به ايرج ميرزا مربوط است اينست که ا
او در برابر . تازه دارد،بدنيا ميآيدي تازه و انديشه هاي رو به دنياي که کم و بيش از نظر فرهنگي اشرافياعالم مشروطيت، در يک محيط فرهنگ

 شديد به فرهنگ و انديشه ي با زبان و ادبيات فرانسه گرايشيآشناي بعلت ي از همان روزگار جواني فرهنگي و محيط سّنتيپرورش اشراف
 دست ميزند که از ي اوليه به سرودن اشعاري هاي و طبع آزمايي نشان ميدهد و آنها را جذب ميکند و پس از گذار از دوران جواني فرنگيها

  .است»انقالبي« کامًالي نو و باعتباريلحاظ بيان و زبان و انديشه بکل
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 ديگر به آن پرداخت اما آنچه در زمينهء انديشه ميتوان گفت ي است که ميتوان در بحثي مربوط به زبان و بيان ايرج ميرزا است موضوعآنچه

 ي اخص را بهيچوجه جو النگاه خود نميبمعنا»سياست« وعالمي است که عرصهء سياست بازي منزه طلب و تندخوئياينست که او مردهنر
 وکمک به ايجادانقالب ي رازيرضربه قرار ميدهددرزمينهءتجددطلبي مملکتي از مقامات سياسي تند و تيز بسياريبا لحنبيندو در عين حال که 

اوکه مخالف سرسخت سّنت ها وکهنه . با جان خود نيزپرهيز نميکندي ازبازي درتودهء مردم ازهمه چيز ميگذرد و حتي واخالقي وفکريروح
 از افراد و اصناف ي بعضي رياکارانهء اجتماعي عقب ماندهءجامعه ورفتارهاي فکري مبارزه عليه سنت ها هاست به شديدترين وّحادترينيفکر

  .  تلخ و گزنده بيان ميکندي شديدآ پر خاشگر و با طنزي منزه طلب دارد اعتراضات خود را بصورتيدست ميزند،و از آنجا که طبع

 همراه با کلمات و تعبيرات تندو زننده ي و رواني بکار ميبرد که دراوج سادگييل زبان و بيان مردم رو دارد و بهمين دليايرج درآثارش به توده ها
 شسته ُرفته و آداب دان هرزه شناخته شده اند و حال آنکه همين لحن و بيان است که بر ي و فرهنگيايست که درتربيت متعارف محافل ادب

  . نرا چند برابر ميکندنفوذ گفتار او در ميان توده ها ميافزايد و تأثير آ

 ميتوان جداگانه به بحث پرداخت و من در ي و مردان سياست و همچنين رفتار ها و مسائل اجتماعيدربارهء انتقاد ايرج در مورد امور سياس
  .  اکتفا ميکنم که او در مورد زن و حجاب و شيخ و دين در شعرش آورده استي دربارهء نکته هائياينجا فقط به توضيح

   حجاب زن و

عارفنامه «  رابه اين موضوع اختصاص داده وبخصوص دري که قطعات متعددي بزرگ ايرج ميرزا است بنحوي هاي از دلمشغوليحجاب زنان يک
  . به آن پرداخته است»

 پيازدرميآيد که  گاه بصورت سير ويدر نظر او زن چادر.» بجز انسان شبيه استيبه هر چيز« بدست ميدهد کهي از زن چادرياو در آغاز تصوير
 سياه سرو ته بسته اند و در ي که در پرده اي که در جوال پنهان کرده اند و يا بادمجانيآنرا در بقچه و چادرنماز پيچيده اند و گاه بشکل شلغم

ه چادر ن»«اگر زن شيوه زن شد« که حجاب را وسيلهء حفظ عفت او ميدانند معتقد است کهيايرج بر خالف کسان.کوچه رها ساخته اند
 يو رو بگشايند زيرا زن اگر ب»پردهء عصمت بپوشند« است کهيزنان را کاف. ندارديزن عفيف به چادر و چاقچور نياز.»مانعش گردد نه روبند

  .  نخواهد داشتيهيچ تفاوت» رواق برج ايفل«يا سالن تئاتر و » انبار پشگل«و »  ديزييپا« اويعصمت شد برا

 و رياکار که با رو گرفتن بيشتر الفت دارند و پيچه و چادر را حجاب عفاف خود ي زنان خرافي و ريا کاري عصمتي ب ازيپرده ا» عارفنامه«او در 
 او قاطعانه ميگويد اگر بند از ي ديدن روي غريبه براي را نقل ميکند که در برابر اصرار مردي داستان زنيايرج در اين مثنو.  پندارند بر ميدارديم

 مرد غريبه با او همآغوش ميشود زن در عين حال که يو بهمين دليل هم هست که وقت.  بر غير شوهر باز نخواهم کرديبندم جدا کنند رو
 محکم به پيچهء خويش چسبيده تا مبادا رو بند از رويش کنار رود و چشم مرد نامحرم بر چهرهء يپائين تنهء خود را رها کرده همچنان دو دست

  . او بيفتد

 از گزنده ترين انتقادات ايرج ميرزا از حجاب است قلم بدستان سنت پرست و مرتجعان طرفدار حجاب را سخت بضد او بر ييکاين داستان که 
 يدر اشاره به ماجرا»حجاب ّنص قرآن کريم است« به هجو او پرداخت و ضمن اينکه يادآور شد کهي مثال شاعريآشفت؛برا
  : نوشت»عارفنامه«داستان

  »  خواهرت بودي شناسي برت بود اگر خواه کاندريزن باپيچه ا«

 ناساز است،ميگويد اگر بفرض هم چنين باشد اين ي برادر و خواهر امري اين نکته که همآعوشي ايرج ميرزا در پاسخ مدعي،ضمن يادآوريول
  :  ديگر از مفاسد حجاب استيمعصيت نيز خود يک

  » بست؟نه اين هم باز تقصير حجاب است که خواهر از برادر کاميا«

 جز راه ادب نپويد باز هم طبق معمول مهار سخن از دستش بدر ميرود و در تآييد يو با اينکه در آغاز جوابيهء خود قول ميدهد که در پاسخگوي
  :  حجاب ناسزا را به گوينده بر ميگرداند و ميگويديزيان ها

  »  مادرت را خواهر منيترا هم شد حجاب اسباب اين ظن که خواند«

  » . زدي زد يقين اين شبهه از تو سر نميآن زن به سر معجر نماگـر «

است و مضمون آن » تصوير زن« شود قطعهء ي تلقي گفتار ميتواند يک شاهکار شعري و رواني ايرج، که از لحاظ سادگي از قطعات شعرييک
 که ايرج يطبق تصوير.درشهربرپا ميشود حجاب با گچ بر سر در کاروانسرائي،ي بي است که از کشيدن تصوير زنيشورش و محشر کبرائ

 يدر ها«؛ »ايمان و امان بسرعت برق ميرفت«؛ » تپنديتمام شهر در بحر گناه م...» « حجابي زن بيرو«ميرزا بدست ميدهد در اثر ديدن 
اين خبر را از مخبر «ه ک» ارباب عمائم«و » در صور ميدميدند«و »  آشکار شده بوديقيام«؛ »مردم همه ميجهنميدند«و » بهشت بسته ميشد

خوشبختانه مومنان فرا ميرسند و با استفاده از خاک . »آسيمه سر از درون مسجد تاسردر آن سرادويدند«وا شريعتا گويان و »  شنيدنديصادق
   ُبرندو با اين تمهيد ي از گل بر تصوير زن گشاده رو ميو آب پيچه ا

  . »دند را با يک دو سه مشت گل خرييناموس بباد رفته ا«
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 در بر دارد که بزرگترين آنها ي گوناگون و ناهنجارياز نظر ايرج ميرزا ايران از حجاب زن ويران است زيرا حجاب زنان عوارض و مفاسد اجتماع

 اّلرقاب بگفتهء او اينک گروه مفتيان مالک. و خرافه آميز آخوندها بر آنان استي و تأثير افکار و سخنان خرافي زنان و تسلط روحيعقب ماندگ
 که در قفس حجاب يو تا هنگام»زن روبسته را ادراک و ُهش نيست«و»نقاب بر رخ زن ّسد باب معروفت است«:ميگويد. از مردم ايرانندينيم

 چرا بايد تو«: فراوان ميگويدي و مهرباني بادلسوزي خرافياو خطاب به زنان چادر. ميداندي مقدر و طبيعي خود را امريبسر ميبرد عقب ماندگ
،چرا بايد خود را در پرده پنهان بداري،تو هم چون »تو هم مثل مني«.؟من و تو هر دو انسان و به خلقت يکسانيم» از من بپوشييرو
  . »بگو،بشنو،ببين،برخيز، بنشين«من

يده اند،و چشم بسته به  يکديگر را دي روي يکديگر را آزموده اند و نه حتي است که نه خلق و خويديگر از مفاسد حجاب ازدواج مردان و زنان
در اينجا تنها اقبال و طالع است که سرنوشت يک زوج و يک خانواده را رقم . تن ميدهند که بايد يک عمر عواقب آنرا تحمل کننديعقد و نکاح

ت خود را ناديده انتخاب  جفيرا از زنا کردن بدتر ميشمارد و ميگويد بغير ملت ايران هيج جانور»به حرف عّمه و تعريف خاله«ايرج ازدواج.ميزند
 از يکسو و خانم از ي از يکديگر سير شوند و در نتيجه شوي پس از چندي خواهد بود که اگر زن و مرد بدنبال چنين ازدواجينميکند،و طبيع

  .  سر کنندي به هر کوئيسوئ

 ديگر زنان يدر کشورها.از جمعيت محروم ميکند ي نيمي و فکري بدني زنان است که جامعه را از نيروياز عوارض ديگر چادر و چاقچور بيکارگ
 بايد جان بکند و ي ايران،بعلت وجود حجاب،زن سربار مرد شده است و مرد به تنهائي در محنت سراي يار مردان و هم پيشهء آنانند وليهمگ

  .  را بدوش بکشديبار زندگ

 ي است که صرفآاز وجود حجاب زنان ناشي و اخالقيسد اجتماع ديگر از مفاي نيز، که در ايران فاش و بر مال رواج دارد، يکيبچه باز
در اروپا که زنان و مردان با يکديگر معاشرت دارند مردم از .»پسرها را کند همخوابهء شب«است که»نقاب دختران ماه غبغب«بقول ايرج.ميشود

 و راه رفع اين فساد نيز جز آن نيست که مردان بتوانند ؛»خر نر ميسپوزد بر خر نر« خبرند و تنها در ايران است که ياين راه و رسم فاسد ب
  . را ببينند و با آنان حشر و نشر کنند تا بتوانند بر ميل خود به برادران ايشان مهار بزنند»  معجريب«دختران

خواهند افروخت و »ينشرواق جان به نور ب«بزعم ايرج اگر حجاب از ميانه برخيزد و زن و مرد با هم بجوشند زنان دانش خواهند آموخت و
مفاسد حجاب يکسره از ميانه رخت بر خواهد بست،چنانکه در همين دهات و ايالت خودمان،که زنان رو بازند و در کارها با مردان شريکند نه از 

  .  استي ديگر خبري و مفاسد اجتماعي و نه از بچه بازي اثري عصمتيعوارض ب

 ي انسانياو با تأثر. ميخواهند در خواب باشند و زنان را در بند حجاب نگاه دارنديدان ميگويد تا بکدر پايان بحث حجاب،ايرج ميرزا خطاب به مر
 رفع يفرياد بر ميآورد که چرا مردان با زنان مثل غير بشر رفتار ميکنند و پيش خود خيال ميکنند که زن خير را از ّشر تميز نميدهد؛و چون برا

 طلبد که دست بدر آرند و پرده از رخ دور کنند و با ي آورد و هم از آنان مي به زنان ميدان نااميد است رو از عواقب آنان از مريحجاب و رهائ
نقاب از چهره »مرد وار«همت کنند و»پردگيان« ازي فرا رسد که هيئتيکمال خويش بر در و ديوار کشور نور بيفکنند،و آرزو ميکند که ايکاش روز

  . بر افکنند

را نگاه ميدارد از آنجا که »اعتدال« سالمت جو است و در تمام عمر و در سراسر آثار خود جانبي آرام و تجدد خواهيح طلبايرج ميرزا که اصال
 به رفع حجاب از طريق صلح و سالمت ندارد در اين مورد،وتنها در اين يک مورد،جانب اعتدال را رها ميکند و يدر شرايط آنروز هيچگونه اميد

  : ميگويد

  »  دست انقالب کندي نيست مگر مساعدتيل از اين پرده مان رهائبه اعتدا«

  » . تيــرهء شــــب وثاق کوچه پر از ماه و آفتاب کنديزهــــــم بّدرد اين ابرها«

  شيخ و فقيه 

 و بهمين سبب ميکند»حيله در حجاب« است که مداميفقيه شهر در نظر او موجود رياکار.نکتهء ديگر در آثار ايرج موضوع شيخ و فقيه است
 ي است که با هيپنو تيزم خاص خود مردم بيدار را بخواب ميکند و از آنان سوارياو شياد.»به رفع حجاب مايل نيست«هم هست که

 بلعيدن ي اصل و اعتبار خود هزار دليل در آستين دارد و همچون گرگ به هر دليل متوسل ميشود تا بّره را براي اثبات هر سخن بيميگيرد؛برا
  .  در قرآن هم دست ميبرد و از آن تفسير ناصواب ميکندي نشاندن حرف خويش حتي بکرسياو برا.ب کندمجا

  : ميگويد.به جناب شيخ است»تشّبه گربه« ايرج تشبيه شيخ به گربه،و شايد هم بالعکس،بقول اوي از تشبيهات بکر و رساييک

  »  کند تکاند و بر خشکيش شتابي دست گربه تر گردد بسياگـر زآب کم«

  . »به احتياط ز خود دست تر بگيرد دور چو شيخ شهر زآاليش اجتناب کند«

 که ي که جنس گربه را نشناسد تصور ميکند که گربه از رطوبت پنجهء خود بشدت در عذاب است و حال آنکه همين جناب گربه هنگاميو کس
  . »ا درون آب کندز سينه تا ُدم خود ر« هيچ بيم وانديشه ايي حوض بيفتد بيچشمش به ماه

را، که خانه ها از آن »  ديدهء شيخيقطره ها«تشبيه ميکند و »  هندي در دريايجانور« ديگر شيخ را به تمساح، يا بقول خويش يايرج در جا
  : او سپس هشدار ميدهد که.  ميسازدي ميداند که تمساح به ريا و بقصد شکار مگس و پشه از چشم جاريويران است، چون اشک
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  . »شک اين َحيوان است اشک ديدهء شيخ مرو که صيد تو چون پشه و ذباب کندچو ا«

 او از دست ي هاي انتقاد و تخطئهء شيخ و مفتي، و از جمله نشان دادن حدود دانش و دلمشغولي را برايايرج ميرزا هيچگاه هيچ فرصت
ديد و آنرا تصحيح کرد و در » َمن«کلمهء » َعن« کلمهء ي در مجلس درس و کتاب خود بجاي مينويسد فقيهي مثال در قطعه ايبرا. نميدهد

 از طالب، که البد خليفهء مجلس درس بود، با مشاهدهء تصحيح غلط کتاب از جانب مدرس خطاب به يحاليکه در خود فرو رفته بود يک
  . »جناب آقاَعن کرد، جمله َعن بکنيد«: شاگردان يا طّلاب ميگويد

 يتو هم بهتر است مولو»  که بختت يار باشدياگر خواه«:  خطاب به عارف ميگويديوضه خوانان با دلسوختگاو در نقد عمامه به سران و ر
 و بکمک صدا ي و دست به جعل احاديث مزخرف بزنياز بر کن» بحار و جوهري«و » زادالمعاد« و چند مسئله از ي گنده تر کنيخود را دو ذرع

  .  تا کارت کار و بارت بار شوديو آواز خود بر سر منبر به خورد خاليق بده

 است که مبارزات سرسختانهء او عليه ي هجو شيخ فضل اهللا نوري، مجتهد عاليمقامي يکياز جمله حمالت مشخص ايرج به شيخ و مفت
  : مشروطيت در تاريخ معاصر ايران ثبت است،و با اين بيت شروع ميشود

  »  زندي زند بر سر و مغزت دگنک ميحجت االسالم کتک م«

   ميکند که ياشاره و پيش بين»جوف پارک« تجددخواه به تحّصن او دري هاي شيخ با مشروطيت و فکلي دشمنيو سپس با يادآور

  . » انشاءاهللا دو روز دگر خيمه از آنجا به درک ميزند«

 ديگر ميداند ي مفاسد اجتماعيار کشور و بسيي و آخوند و روضه خوان عمامه بسر را عامل عمدهءعقب ماندگيبهرحال ايرج ميرزا وجود مفت
  :  مصيبت زده ميگويديو خطاب به ايران

  »  به روز بدتر از اين هم بيفتييدر ايران تا بود مّلا و مفت«

را آفريده است و خطاب به او و هم از او ميخواهد که » اين آخوند و مال« ميکند کهي معرفيو سر آخر نيز خدا را بعنوان مسئول و مقصر اصل
  خودت 

  . »بيا از گردن ما زنگ وا کن ز زير بار خر مّلا رها کن«

  

  تعزيه 

او در يک جا خطاب به دسته . امام حسين و خانوادهءاوستي براي که مورد طنز و تمسخرشديدايرج ميرزا قرار گرفته عزاداري ازمسائلييک
 چرخ نيامد ميگويد اگر يه که از آن همه کشته خم بر ابرو اول و ذکر اين نکتي مردمان در جنگ جهاني قمه زن،پس از اشاره به کشتارهايها

سيزده قرن پيش هفتاد و دو سر از تن جدا شد تو چرا امروز بيهوده ريش خود ميکني؟گيرم يزيد بد کرد،اما اين ُکتل متل و دستهء خنده آورنده 
 بر کلهء ي خود گل بمالد و يا ديگري آورد و بر سر و رودر»زينب خواهر حسين«خود را به هيئت»نره خر سبيل گنده«ديگر چيست و از اينکه يک

  . » کشته شود دوباره زندهيک«،»کشتند و گذشت و رفت و شد خاک«خويش قمه بکوبد چه حاصل خواهد شد؟

 از يشروع شده، سبب خشم شديد موءمنين ميشود و يک»  خودت را ديگر نشود حسين زندهيزن قحبه چه ميُکش«اين قطعه،که با بيت
 ي از مجتهدان مشهد بنام آقازاده،پسر آخوند مال کاظم خراساني ايرج در خانهء يکيهزادگان متعصب دو نفر را مأمور کشتن ايرج ميکند ولشا

البته .ميسرايد و باين ترتيب از خود دفع خطر ميکند» اکبريعل« در رثاييمجتهد معروف مشروطه خواه،بست مينشيند و به توصيهء او مرثيه ا
 آنرا دوباره ي تبرئهء او در برابر متعصبان مذهبي ايرج باشد که در اين زمان براي دوران جوانيبسيار دارد که اين مرثيه از سروده هااحتمال 

  . منتشر کرده باشند

  عبادات 

 را هم که در يو مراسم عبادات يايرج نه تنها به مراسم عزاداري،که بعدها شيعيان در مذهب اسالم وارد کرده اند،ميتازد بلکه ضرورت اجرا
 وجود بهشت و دوزخ و سوال و جواب روز قيامت و امثال اينها را نيز،که در نّص کتاب آمده ي مذهب قرار دارد انکار ميکند و حتيمتن اصل

ه پيغمبر اسالم است،منکر ميشود منتها مانند تمام روشنفکران اصالح طلب و متجدد اين افکار خود را با اين تفسير و توجيه همراه ميکند ک
 الزم و مفيد ميدانسته و اين عبادات را بضرورت بر آنها واجب کرده است وگرنه ي اصالح و هدايت عوام و مردم وحشياين چيزها را بعمد و برا

  : بقول او. به اين چيزها ندارندي از فرهنگ و اصالح دست يابند ديگر نيازي انسان ها به مرحله ايوقت

  » سسته افسارند به چاره خواست که شان ربقه در رقاب کند گيرسول ديد که جمع«
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  ؛ » آراست بهر بيم و اميد که دعوت همه بر منهج صواب کند يبهشت و دوزخ«

  :  شيعه ميگويديو سپس خطاب به مرد عامي،يا بعبارت بهتر مسلمانان معتقدو يا روحان

  » کندبقدر وسعت فکر تو آن يگانه حکيم سخن زدوزخ و فردوس درکتاب «

نيست که »مطبخي«سخن بميان ميآورد وگرنه خداوند» و شرابيميوه و حور«را بر سر ذوق آورد از »تو شهوت پرست عبدالبطن« اينکهيو برا
 به جهنم دروغين يو نياز»مارو عقرب و آتش گزنده تر دارد« را داشته باشد ازيانسان را در آتش کباب کند؛تازه اگر هم قصد عذاب کس

 به ي چون تو به او چه چيزي ميبرد و اعتقاد ابلهي چه بهره اي از آن نميفهمي که تو خود هم چيزي از اينها خداوند از نمازگذشته.نيست
   او ميافزايد؟ يخدائ

  دين و خدا 

و خدا بسيار کمتر و  مانند دين و خلقت ي که از ايرج بجامانده،بر خالف موضوعات حجاب و شيخ وعبادات و مانند اينها،به مضامينياما در اشعار
 ست که در آن دين و ي دوبيتي يک مثنوي که در اين زمينه ها در ديوان او ميتوان يافت يکيبا احتياط بيشتر اشاره شده است و تنها مطلب

  . يده است مطلق خدا رسي گفت که ايرج در آن به نفي است که ميتوان به تعبيري ديگر چهار بيتيوطن،هر دو را اسباب فتنه دانسته، و يک

 ي زير اعتقاد به دين را،همراه با تعصب نسبت به وطن،مورد انتقاد قرار ميدهد و مردمان را بر حذر ميدارد که بخاطر اختالف دينياو در دو بيت
  : خون يکديگر را حالل ندانند

  » فتنه ها در سر دين و وطن است اين دو لفظ است که اصل ِفَتن است«

  » .دو خيال که کند خون مرا بر تو حـــــــــال لچيست در کـــلهء تو اين «

 خداوند خالق برسد،او را ي آنکه به نفي خود،بي قطعات شعري آن در بعضي هاي اعتدالي از معترضان به نطام خلقت و بيايرج مانند بسيار
 ها و منشأ همهء مفاسد ميشمارد ي عدالتي بيخدا را مسئول تمام»عارفنامه« مثال يک جا در يبرا.مورد انتقاد و اعتراض شديد قرار ميدهد

اين « کهيتوئ.»تمام حقه ها زير سر تست«و»همه ذّرات عالم منتر تست«زيرا»من اينها جمله از چشم تو بينم« و خطاب به او ميگويد که
 و يتان ميآفرين که مار در بسي و ذلت ميفرستي،توئي که عزت ميبخشيدر دست تست و توئ»وسع و تنگدستي«؛»آخوند و مال آفريدي

 ديگر در يک قطعهءکوتاه،که تنها دو سطر و نيم آن در دست يو يا در جا. که تمام آداب و عادات زشت را بر مسلمانان روا ميدارييتوئ
  است،ازخدا و کارگاه خلقت او شکايت ميکند که 

اگر آن ذات «به وجود خدا چنين بيان ميکند که تو؛ و پس از آن ّشِک خود را نسبت »آخدا،خوب که سنجيدم من از تو هم هيچ نفهميدم من«
 که تمام ي ديگر از زبان چاه کني باشي،در جائي که پيامبران وصف کرده اند نميتوانيکه مردمان تصور ميکنندناگزير آن خالق کّل»قديم فردي

 خويش نه تنها از خدا مرگ ميطلبد بلکه او را  سياه و فالکت باري در بن چاه گذرانده،ضمن شکايت از زندگيعمر خود را به زحمت و تيره بخت
 ديگر آنها را بر زمين ميزند و در هم ميشکند و ي بوالهوس هر لحظه کوزه ها ميسازد و لحظه ايمورد سرزنش قرار ميدهد که همچون کوزه گر

  . »باز مرغ هوسش پر گيرد عمل لغو خود از سر گيرد« ديگريدر لحظه ا

  :  اعتراضات آرزو ميکند کهايرج پس از اين انتقادات و

  » کاش چرخ از حرکت خسته شود دِرفابريک فلک بسته شود«

  » موتور تاميه از کار افتد ترن رشد ز رفتار افتد«

  » زين زالزل که در اين فرش افتد کاش يک زلزله در عرش افتد«

  »  اصل و اساسيتا که بردارد دست از سر ناس ّشر اين خلقت ب«

   که ي صريح خدا ميرسدو پس ازطرح اين سوءاالت از موءمن مدعيکه ايرج به نفتنهادريک مورداست 

 اثبات گفتهء خود با ي؛و برا» جهت بحث مکن،نيست خدايب«: آنکه منتظر پاسخ او شود ميگويديب»کو خدا؟کيست خدا؟چيست خدا؟«
 پيامبر بزبان خودش يير خاص خود از اين عبارت ميگويد وقت،با تفس»ما عرفناک«استناد به گفتار پيامبر اسالم، که خطاب به خداوند گفته بود

  : و پس از اين گفتگو خطاب به موءمن ميگويد.»کاسهء گرم تراز آش مشو«تو ديگر»من ترا نميشناسم«به خدا ميگويد

  » . همه موهومات استيآنچه عقل تودر آنها مات است تو بمير«

 است که عبرت نائيني،شاعر متصوف همعصر ايرج، در حق يد شواهد و اطالعات ديگرمعلوم نيست بر اساس اين گفته هاست يا با استنا
   ٢.» نفس را انکار داشتي مشرب بود و به حشر و نشر و ثواب و عقاب معتقد نبود و بقايطبيع«ببعد»او در اواسط عمر«اومينويسد که
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طع حکم کردکه او قطعآ به انکار دين و خدا رسيده زيرا در ميان اما به هر حال از سخنان ايرج،الاقل آنچه در دسترس است،نميتوان بطور ق
 که به نظام خلقت اعتراض دارند بسيار ديده شده که بهنگام غليان احساسات بقول معروف کفر و ناسزا ميگويند و يروشنفکران و مردمان

 از روشنفکران يشايد هم بتوان گفت ايرج مانند بسيار.ن دهندانکار خدا را به خود تلقين ميکنند تا شايد در پناه اين کفر و انکار خود را تسکي
 از آنجا که ي که پيامبران توصيف کرده اند رسيده ولي خالقي موجود آنها و خدايآزاده و آزادانديشهءايران و جهان به انکار اديان با شکل ها

 يطبيع« ميتوان بطور قطع دريبهر حال تنها وقت.نده است مايباق»خدا جويي« دست نيافته همچنان در مرحلهءيهنوز کامآل به فلسفهء ماد
  .  از او بدست آيديبودن ايرج ميرزابا عبرت همزبان شدکه دالئل محکمتروآثار صريحتر»مشرب

   ١٣٧٢ فروردين ٢٩

  يادداشت 

   ١٣۵٣جوب،چاپ سوم،تهران،باهتمام دکتر محمد جعفر مح.ـ تحقيق در احوال و آثار و افکارواشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياکان او١

  ـ همان کتا٢

  
 

  ٩۵ - ٩۶آرش  
 يک انقالب اصيل

  ي مؤمنباقر
  
 

 در ياديابهامات ز  آن هنوز جي آن و عوامل و نتاتيفي کي درباره ي نوشته شده ولاري بسراني اتي انقالب مشروطي که در باره ني رغم ايعل
 بوده؛ اما اگر ونيآخوندها و روحان  مثًال کار اي ها بوده و يسي انگلي توطئه اي بوده، ياردات انقالب وکي که ني اندي گوياذهان وجود دارد، مثًال م

 کرده در ي طي و فکري از لحاظ مدن،ي طبقات-ياجتماع  از نظر ،ي قرن نوزده به بعد، از نظر روابط جهانلي از اوايراني اي را که جامعه يريمس
 کردن ه استنباط ها کامًال غلط و در واقع سادني داشته و چنراني اي  در عمق جامعه شهياساس ر انقالب در ني که اميني بي مميرينظر بگ

 فکر کرد که ناگهان اي دانست سي استعمار انگليي جادوي اشاره کيعظمت را محصول   ني به ايخي حادثه تارکي شود يموضوع است، و نم
 ت،ي را، آن هم در جهت مشروطراني اي فتوا جامعه کي با ي وحني ايبانيپشتشد و آن ها هم به   ي وحعهي شتي به روحانبياز عالم غ

  . کردندرورويز
 فعل و نيکه ا  است ي دارهي و در ارتباط با تحول سرماراني اي درون جامعه ييربناي رشته تحوالت زکي منتٌجة قتي در حقتي مشروطانقالب

 قرن نوزدة لي از اوايعني تيمشروط  از جنبش شي که مدت ها پني اي برارد،ي گيم چهل پنجاه ساله را در بر ي دوره کيانفعاالت حداقل 
 و مناسبات ي که تمام مبانردي گي قرار ميخاص  ي جهاني رابطه کي در راني اوًال ا،ي شمسي هجر١٣ آخر قرن ي هاسال اي يحيمس

 تحول ي را برانهي حال زمني شود که در عي ميتخوش تحوالتدس  ي اجتماع-ي از لحاظ طبقاتًاي رود، ثاني سئوال مري زي و اجتماعيحکومت
  . کندي فراهم مدي و رشد و گسترش افکار جديفکر
حکومت را   هم س،ي و بخصوص انگلهي متجاوز هلند و پرتغال و بعدها فرانسه و آخر سر روسي دارهي ، هجوم سرمالياوا: مي خالصه کنيليخ

 تر،ي رويقرار دادها( آورد يم  بوجود راني کل اي و نظام اقتصادي شهري در جامعه يي کند، هم تکان هاي مخي از تاري تازه ااني وارد جرريناگز
 شرفتهي پديجامعه با مسائل و افکار جد  شمنداني شود که مردم و انديو هم باعث م...)  روس وي و استقراضسي انگلي شاهي هاانکب

 حاکم ي قانوني و بي ضد استبدادي جنبه شتريکه ب  شود ي مردم مطرح ماني در ميزه ا تاي اجتماعيآشنا بشوند، و بدنبال آن خواست ها
 »يعدالتخواه« به عنوان ي به طور کلتيکه در جنبش مشروط  است کي دموکرات- بورژواي غني محتواي حال دارانيعبر جامعه دارد و در 

  . شوديمطرح م
 ي هانهيزم  کند در تمام ي مي سعي هجر١٣ از همان اواسط قرن ياستبداد شده که خود قدرت سلطنت ي طورطي شراديني بي مشما
 يکنارش قورخانه و کارخانه   دهد که در ي ملي تشکديقشون جد:  و هماهنگ بکندکي نزددي جدياي خودش را با دن،ي ادار،ي فرهنگ،ينظام

 ي تازه يازهاي ني را، که جوابگويديجد  ي و علمينگ نظام فرهکي که ني اي کند براي مسي کند؛ دارلفنون تأسي در ست مياسلحه ساز
 را ي اداردي جدي خواه سازمان هاياصالح طلب و ترق  بکند؛ بکمک رجال ي قبلي و علمي نظام فرهنگنيحکومت و جامعه است، جانش

  . هانيبدهد، و امثال ا حاکم موجود خاتمه ي قانونيمرج ب  که به هرج و د کني درست مهي از همه باالتر عدلاي دهد و يسامان م
 دي جديکارگاه ها  و يني ماشعيصنا (ردي گي مي کند و بازار و اصنافش جان و قدرت تازه اي رشد مي دارهي سرما،ييربناي از نظر زگري طرف داز

 شدن داي و پي دارهيرشد سرما  نمونه از کي...)  و يشمي ابرايو صدور پارچه ...  در شمال وشميمنسوجات کرمان و مشهد و اصفهان، ابر
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 دارد؛ در داخل هم، عالوه بر يندگيدفتر نما  چند کشور بزرگ اروپا ي هاتختي الضرب است که در پاني محمد حسن امي حاجبنام يشخص

  .ردي گيبرعهده م  ساختن راه آهن را هم تي برق، مسئولي کارخانه جاديانحصار ضرب سکه و ا
 ي مياجتماع  آن ها به مسائل شتري زنند که  بي دست ميي کتاب هاي و ترجمه فيمان به تأل زني اي هالکردهي تحصي از لحاظ فرهنگ 

 هستند دي جدياسيافکار س  ي کننده غي آن ها تبلشتري شوند که بي منتشر مي خارجي از کشورهاي در بعضي طور مطبوعاتنيپردازند؛ هم
  .کنند  ي مغي تمام در سطح جامعه تبل مشروطه را با قدرت و حٌدتي خواست هاو يو فکر مشروطه خواه

 مثل ،ياسيس  ي سازمان هاسي به تأستي از مشروطشي و چند سال پستي از روشنفکران مبارز و اصالح طلب از بي ها بعضني بر اعالوه
.  کنندي و اقدام مغي تبلياسيس  ي در نظام هاريي زنند، که بخصوص در جهت تغي ها دست منيو مانند ا» اتحاد اسالم «اي »تيمجمع آدم«

 شاه، سلطان ني رضا به قتل ناصرالدرزاي متيمشروط  از اعالم شي است که ده سال پياسي و سي اجتماع-ي جنبش فکرنيدر ارتباط با هم
 جنبش مشروطه ري از سياساس متفاوت است و در واقع جزئ  در راني اخي طول تاري هاي کند که با تمام شاه کشيصاحبقران، اقدام م

  . شودي محسوب مياهخو
 در يعده ا  با تحصن تي بتواند وانمود کند که مشروطي که کسستي آنطور نچوجهي مسئله به هرد،ي گي درمي جنبش عمومي هم وقتبعد

 ي سال ها طوم،يدان  ي مکهي به طور،ي مشروطه خواهيجنبش عموم.  شودي کار هم تمام مني در تهران شروع شده و با اسيسفارت انگل
 رود؛ بعالوه ي مشيمسلحانه، پ  و بعد زي آمالمتي ابتدا م،ي جنبش عمومکي از مبارزه، از تحصن ساده، تا يلف مختيشد و با شکل ها کيم

 ،ي جاها، مثل مناطق شمالي در بعضيحت  کنند؛ ي مي در به ثمر رساندن آن بازي نقش عمده اي مردم، بخصوص اصناف شهريتوده ها
  .ندي آي مدانيداران به مولي مالکان و تهي عل که دهقان ها همميني بيم

 که نيا  رغم ي عل- هانيا.  کنندي جنبش استفاده مشبردي پي هم براي امکانات خارجي مسلم است که مشروطه خواهان از همه البته
 عالوه بر -بودند باکو نشان داده  قرارداد تنهي سرسختانه علي هم در مبارزه اني از اشي مخالفت خود را پنيتٌجار با استعمار مخالفند و ا

 يجاني ها و آذربايو ارمن  ها ي مثل گرجي مسلح خارجيروهاي از نيعي ندارند که بشکل وسي تحصن، ابائي براسي انگلفارتاستفاده از س
 دست تيد که مشروط باشي معننيا  تواند به ي ها نمني اي ولرندي شده بودند، کمک بگجي بسي ساکن قفقاز، که بر ضد استبداد تزاريها

  . و مجاهدان مسلح قفقاز استيمن ارپرمي اي سيپخت سفارت انگل
 يهم که م آن ها .  خواست و تالش مالها و علما بودهي جهي جرمان نتني که انستي اتي غلط در مورد مشروطي هاي از داورگري ديکي

 يرزاي مي فتواي جهيرا هم نت  برند، که آن ي قرارداد تنباکو عقب مهيردم عل مني خوني آن را تا زمان مبارزه خي حکم را ثابت کنند تارنيخواهند ا
  . کنندي وانمود م-يخي دروغ بزرگ تارکي -يزرايش

 فيرد  کي فضل اهللا و خي وارد ماجرا شده اند، نه فقط آن ها که مثل شي مشروطه خواهي مبارزه اني که در جريوني نقش روحاناتقاقًا
دخالت کردند از همان   مشروطه اني کردند، بلکه آن ها هم که در جري جدي مبارزه تي مشروطهيبه نفع استبداد و عل اول ي درجه نيمجتهد

تهران بودند که البته در مبارزه با   ساکن دي ساکن نجف و دو سخي علما هم سه شنيشاخص ا.  کردندي و بازدارنده بازياعآغاز نقش ارتج
 به ي مذهبي جنبش کامًال جنبه نيکردند که ا  کار با تمام قدرتشان کوشش اني در جريدم را گرفتند ول جانب مري استبداد سلطنتتيمرکز

  .فتدي اش دور بکي دموکراتي هدف هااز شتري و هر چه برديخود بگ
مملکت و جامعه   شدن زهي مدرن- اگر بشود گفت- بود که دربار در جهتيي اقدام هالي به دلقًاي دقستادندي حضرات در برابر دربار اني چرا احاال

 ي جدور قدرت علما را به طجهيدر نت  کرد و ي تر و منسجم تر و متمرکزتر مکدستي اوًال قدرت دربار را يري جهت گني که اني اي براداد؛يانجام م
 ها ني از اي بعضاي کردند ريکف تدي قشون جدليتشک  را بخاطر رزاي حضرات عباس مني از همي که مثًال عده اني از اميبگذر.  کرديمحدود م

 کرد ي سازماني هاي نوآورقي از طرتي مرکزتيحکومت شروع به تقو  ي از وقتي به هر حال به طور کلي ساختن راه آهن فتوا دادند ولهيعل
 دولت و جامعه انيت، م قدري رهي که گهگاه، در دايي هايري شود و تضاد و درگيمحدود م  قدرتشان ي رهين ها احساس کردند که روزبروز دايا
 ي و به عنوان عدالتخواهي استبداد دربار سلطنتهي کار جنبش مردم علي وقتلي دلنيبه هم.  دار شدشهير  و عي گرفت وسي در متي روحاني

ت خودشان و در  و گسترش قدرتيکه به عنوان مشروطه خواه معروف شده اند دنبال آن راه افتادند که آن را به نفع تقو  يي علماآنباال گرفت 
  .محدود کردن قدرت دربار مصادره کنند جهت 

صحنه خارج کنند   را از ي مترقندگاني نماي خواه مشروطه و بعدها بعضي کردند تا رهبران متجدد و ترقي مي سعشهي کار هماني ها در جرآن
 ي او بود براري تکفيکه در واقع نوع ه در کارها اسم برد  زادي تقتي در مورد ممنوعي آخوند مال کاظم خراساني توان از فتواي نمونه ميکه برا

 اصل اول و دوم ليهمه مهم تر، و دردناکتر، تحم از .  کردي عمل مکالي دموکرات رادالي سوسکي اول مجلس در موضع ي که او در دوره نيا
 کي دي که طبق اصل دوم بانيند و از آن بدتر ا خواي مراني ايرسم  را مذهب ي عشري اثني جعفري قهي طري بود که اوليمتمم قانون اساس

 با ي آن مخالفتةي از اعصار مواد قانوني عصرچيدر ه« کردند که به قول خودشان يم  نشستند و مراقبت ي از فقها در مجلس مه پنج نفرئتيه
 اصل ني که انجاستيو جالب ا. »اشد و آله وسًلم نداشته بهي اهللا علي صلراالنامي حضرت خي  موضوعه ني اسالم و قوانيقواعد مقدسه 
 او را به اعدام تي مجلس و مشروطهي علشي هاي و لشکر کشي بود که مردم بخاطر دشمنيفضل اهللا نور  خي شيشنهادي پيهمان نوشته 

 يکي.  کردندلي تحمراني اي او را به اصول نظام مشروطه ي نهادشي اصل پني به اصطالح مشروطه خواه ايحضرات علما  يمحکوم کردند ول
 ي ميشکن  کار مجلس کار شرفتي و پي قانون اساسبي بود که آنقدر فاسد بود و در کار تصوي عبداهللا بهبهاندي حضرات علما سنياز ا  گريد

 کس چيخواه او را ترور کرد ه  گروه مشروطه کي هم ي خواهان بود و وقتي آزادي هم سر و سٌر داشت که مورد تنفر همه انيکرد و با استبداد
 عقل ،يني اهللا نائتي و فشار آييراهنما  هم به ي که سلطنت رضا شاهمي بگودارند آن ها که اطالع ني براستيبد ن.  او دل نسوزانديبرا

 لي تحمراني و بر ملت اري او در نجف تطهفيعظام همرد  اتي از آگري و دو نفر د،ي پرداز مشروطة اسالميمنقصل سه آخوند ساکن نجف، و تئور
  .دش
 ني ايول  متوسل شد ي قاجار و نشستن بر رأس قدرت به شعار جمهوري سلطنت خانواده ي الغاي آن که رضا خان سردارسپه براحيتوض

 يکه طرفنظر کند برا  ،ي دولت عراق موقتًا در قم ساکن بودند، جدًا از او خواستند که از شعار جمهوري هااستيعلما، که در آنوقت بر اثر س
 ي شد، و برايمردم در آن حکومت م  شتري دخالت هر چه بي کننده ني قدرت و تضمي تمرکز دائمي و قانوني مانع رسميمهورام ج که نظنيا
چون جمهور مردم اگر در قدرت .  تا با جمهور مردمنديايب  پادشاه کنار کي توانستند راحت تر با ي علما مي جامعه ي سلطنتمي رژکي که در نيا

 همان به ي بود که حتيزي همان چني کند، واي مداي پتيگسترش و تقو  راحت تر ي باز است و دموکراسشتري بعًا طبي آزاددانيباشد م
  .دنديترس  ي مشروطه خواه هم به شدت از آن مياصطالح علما

آن شکل گرفت و   ري تأث زمان خود و تحتي جهانِطي و در شراراني اي جامعه ي و ذهنيني محصول تحوالت عتيجنبش مشروط: ميري بگجهينت
   . شدروزيپ
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اي را که در بزرگداشت ستارخان سردار ملي با صداي بيژن مفيد با تلفيق ابياتي از  ترانه  . اينجا بشنويدصداي دکتر باقر مؤمني در
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 ٩١آرش   
 زگاهيچ گونه گري بدون هيبن بست

  نويسنده و مورخ-باقر مؤمني 
  
  
 آن که دوران ژهي ندارند بويي جاکمي و ستي قرن بيخي تارطي خواهند عمل کنند طبعًا در شراي خود مي اسالممي که براساس تعالييروهاين

 ي ارتجاعيروهاي به نيازي نگري دسمي از گسترش کمونيري جلوگي ها، براستيالي و امپرافتهي اني پاسمي و کمونسميالي امپرانيجنگ سرد م
 .ندارند

 گونه چي بدون هي در بن بستنکي حکومت انيا. بوده است ني ثباتي اندازه گرفتار تفرقه، بحران و بني گاه به اچي تا امروز هي اسالمحکومت
 که مردم ما ي خود را نه تنها از دست داده بلکه تنها احساسي مردمي هاگاهي تمام پاي که از لحاظ داخلبي ترتني در بند افتاده؛ به ازگاهيگر

 در ي اساسريي به تغليهاست که اعتقاد و تما مدت نکيا.  استنهي نفرت و ککسرهي بلکه ،ي تفاوتي حکومت دارند، نه بني به انسبت
 ترس چي و اعتقاد بدون هلي تماني است که اي به خود گرفته و از آن مهمتر، مدتقي گسترده و عماري بسي مردم صورتانيحکومت و نظام در م

 شود  ي ابراز مياسي سي هاانيجر و شجاعانه از جانب گروه ها و يها و مجازات ها و سرکوب ها به صورت اعتراضات علندي از تهديميو ب
 ي توان از طرح مسئله ي آن ها مي که از جمله ردي گي تر و گسترده تر به خود مي اصوليي روزافزون شکل هاي اعتراضات به صورتنيا

 . کردادي نفر ٥٦٥ ي هيانيرفراندوم و ب
 ي تر مي فشار قرار گرفته و روز بروز منزوري در زيا ه منطقي  و چه در عرصهي جهاني چه در عرصه ،ي اسالمي جمهورزي ني لحاظ خارجاز

 ي تا با استفاده از بن بست ها- کوشندي گوناگون مي و هم چنان به شکل ها-دندي کوشي که ميي اروپاي کشورهاگري دنکيا: شود
 به ي اعتمادي بني و هم چنا،کي امرسميالي فشار امپرري کنند، زي به سود منافع خود بهره بردارران،ي ايم حکومت اسالي جهانياسيس
در .  حکومت محتاطانه تر عمل کنندني نسبت به اشي خوتي شده اند در حماري ناگز،ي اسالمي متزلزل و نامطمئن جمهوري هاي بازاستيس

 آن ي دهد که نمونه ي خود را از دست مياسي ستي حماي هاگاهي پايگري پس از ديکي ي اسالمي ارتجاعي حکومت استبدادزيمنطقه ن
 ها، چنان که معلوم است کشور ما از نيگذشته از ا.  استشي خوي  گذشتهياسي مواضع سي آن، از بعضارغاري ه،ي سورري ناگزينيعقب نش
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 متخاصم عرب منطقه اي و ي ناراضي و دولت هاکاي هوادار امراي و ه دست نشاندي دولت هاي در تمام جهات در محاصره نکي ايياينظر جغراف
 . تنگ کرده اندي به کلي اسالمي را بر جمهوري تنفسي فضاياسي سي تنش هاجادي که با اقرار گرفته

 ياسي سو و بحران سکي مردم با آن در حرکت است، از ي آشکار و عموميي که در جهت گسترش رو در رو،ي داخلگاهي فقدان پابي ترتني ابه
 رو به توسعه ي ثبات بوده به بحران همه جانبه ي و بيخي در ذات خود ضد تار حکومت را، کهني اگري دي از سويدستگاه قدرت در ارتباط جهان

 . بازگشت گرفتار ساخته استيو ب
 کنند تا از ي مختلف آن تالش مي هااني روزافزون قدرت شده و گروه ها و جري ثباتي و بي حکومتيروهاي ني دروني بحران موجب تفرقه نيا

 راه فشار و اختناق در داخل و ي به طور کلاني جرکي:  تر کنندي و طوالنتي آن را تثباتي گوناگون حي هاکيطرق مختلف و با توسل به تاکت
 ي سوماستي داده، و سصي تشخشي فشار در داخل را راه نجات خودي به خارج و تشدازي دادن امتگري ديکي گرفته؛ شي خارج را در پامقابله ب
 را ي تواند قدرت حکومتي مي جهاني هاستيالي و کنار آمدن با امپري داخلي هانهي زمي کند با کاهش اختناق و فشار در بعضيتصور م

 ني از ايکي تي و موفقشرفتي کنند و مانع پي مي را خنثگري دکي خود اني سه گانه نه تنها در کشاکش مي هايراتژ استنياما ا.  کندتيتثب
 به يابي دست ي براي امکانني از حکومت کمترروني بيروهاي در برخورد با ناي و شي در ذات خواي روهاي نني اي شوند بلکه همگيسه راه م
 :ابندي ي خود را نميهدف ها

 آن که دوران ژهي ندارند بويي جاکمي و ستي قرن بيخي تارطي خواهند عمل کنند طبعًا در شراي خود مي اسالممي که براساس تعالييروهاين
 ي ارتجاعيروهاي به نيازي نگري دسمي از گسترش کمونيري جلوگي ها، براستيالي و امپرافتهي ناي پاسمي و کمونسميالي امپرانيجنگ سرد م

 گري جنگ سرد ساخته بودند، نه تنها دي از ابزارهايکي و بن الدن، که به عنوان يني مانند خمي مجهول و حرامزاده اي هادهي پدنکيندارند و ا
 . شده اندلي آن ها تبدي برايًال مزاحم کامي هادهي بلکه به پدستندي ني ادهي فاديمف
 در برابر آنان باشند و مي سو حاضر به تسلکي که از ،ييروهاي نتي توانند به ثبات و موفقي ها متوجه هستند که نمستيالي امپرگري دي سواز

 آشکار است که مخالفت و رايز کنند هي و به طور قطع بر آنان تکناني زنند، اطمي دست مي مردمي سرکوب مردم و جنبش هاگري دياز سو
 ي انفجاري و هر لحظه ممکن است به صورتستي مردم قابل دوام ني کنوني موقتيدي و ناامأسي و ،ي سکوت و انتظار نسببانفرت توأم 

 . قرار دهدي و اساسيمنافع آن ها را در معرض خطر جد
 مردم ي و خواست هاي در برابر دموکراسي قابل گزارري غيط قرمزها ها، اگر بخواهد خستيالي به امپرمي رغم تسلي حتا علز،ي سوم نانيجر

 اني دوم عقب خواهد نشست که پااني مجبور به سرکوب مردم خواهد شد و به موضع جريي در جاري نخواهد داشت و ناگزيتيقرار دهد، موفق
 و در واقع در صورت تن ستي حکومت و نظام نني ذات ا مطلقًا دري و آزادي ها تن دادن به دموکراسنيعالوه بر ا.  استروشنآن هم کامًال 

 . حکم کرده استشي وجود خوي به نفي و آزاديدادن به دموکراس
 ني آن ها که به عناواي اعم از آن ها که قدرت را در دست دارند و ،ي اسالمي جمهوري دروني ها و گروه هااني از جرکي چي هر صورت هدر

 مطلقًا شانس ي کنوني بحرانطي دارند و دست شان در عمل و قدرت کوتاه است، در شرااني با اصولگرايکي و تاکتيگوناگون اختالفات فکر
اش، را ندارند تا آن جا که سعادت آن را هم ندارند که مانند   و اصالح شدهحي حتا به صورت تصح،ي حکومت و نظام مذهبي دامهجلب مردم و ا

 . انقالب را بشنوندينزع صدا لحظات ني در اانشيمحمد رضا شاه و اطراف
 ي جمهوراستي خواهند از انتخابات ري شوند و از جمله مي متوسل ملهي قدرت و نظام به هر وسي نجات از بن بست کنوني ها البته برانيا
 جمهور استي شود نه ري مدهي شده و ددهي قدرت استفاده کنند اما چنان که دتي تثبي و شعور و منافع خود، و براقهي هر کدام بنا به سلز،ين

 ي خود به آن ها رأياسي و سي اجتماعي سخت زندگطي موقت شرافي تخفي ها مردم براونيلي و مجلس هماهنگ با آن، که ملباصالح ط
 ي کار آمدن مجلس رهبر پسند و ساخته و پرداخته ي و از بحران نظام بکاهد و نه رودي از کار فروبسته قدرت بگشايدادند، توانست گره

 ني قدرت را کاهش دهد و نه حتا از گسترش اي هاي و درماندگي مصلحت توانست تناقضات دروني نگهبان و مجلس شورايست شوراد
 اصالح طلب و اصولگرا شدت يروهاي به اصطالح ناني ميري شود نه تنها درگي مدهي چنان که دنکي کند؛ و ايري ها جلوگيتناقضات و درماندگ

 که با ني اابند،ي توافق دست ني خود به کمتراني توانند در مي نمزي اصولگرا نيروهاي نا است که حترومندين آن چنان ن بلکه بحراافتهي يشتريب
 ي مي روز بروز فزوني جمهوراستي بر سر انتخاب رروهاي نني ااني مي اختالف و تفرقه دي آي که از باال و در مرکز قدرت بعمل ميهمه تالش

 روهاي نني مختلف اي هااني جراني به توافق ميابي دست ي عناصر قدرت برانيمعتبرتر و ني از قدرت مندتري هماهنگي شوراجادي و حتا اابدي
 ي رفسنجاني نامزدي قدرت ناکام مانده زمزمه ي عناصر و گروه هاي ها و ترفندهاکي تمام تاکتگري است؛ و اکنون که ددهي نرسيي بجازين

 ي مهره ني انتخاب اي خود را براي هي بندد و تمام سرمادي حفظ نظام مجبور شود به او امياه قدرت برا رسد که دستگيبرخاسته و به نظر م
 . دادند، خرج کندي به او پاسخ منفتيسوخته، که مردم در انتخابات گذشته با قاطع

 
 به ي موجود، که همگي کدام از نامزدهاچي گذاشت که از هني توان فرض را هم بر اي مي جمهوراستي نهم ريبه هر حال در انتخابات دوره 

 ردي صورت گي نشود و حتا معجزه اتي بند هستند، سلب صالحي آن، متعهد و پاي الاقل به اصول اساساي ،ي اسالمي جمهوريقانون اساس
 ي که با زبان،ي نهضت آزاد مانند نامزدييداي خروج از بن بست مطلق موجود آنقدر عقل و شعور به خرج دهند که به کانديراو مسئوالن نظام ب

 ي کنوني از بن بست بحرانروني به بي راهچي استبعاد آن هي با همه ز،ي کار نني دهند اما اداني زند، ميمتفاوت از صاحبان قدرت حرف م
ا خوشباوران و فرصت طلبان  و اصالح طلبان را از سر گذرانده اند بلکه حتي خاتمي اکنون مردم نه تنها تجربه گري دراي تواند باز کند زينظام نم

 رنگ باخته است؛ ي به کلگري و اصالح آن دي اسالمي جمهوري عبور کرده اند و نقشه بزک کردن چهره زي ها نني از اج،ي بنا به اصطالح راز،ين
م چنان که نسل  دهند، هي نمتي رضايگري دزي چچي نظام به هي اساسريي مردم جز به تغنند،ي بي دانند و مي ممه چنان که هنک،يو ا

 ،»يي و دانشجوياسيدانشمندان فعاالن س« صدها تن از »هيانيب« مانند يي هاهي در اعالمني و هم چن،ييجوان، در تجسم جنبش دانشجو
 به ي از هم اکنون محالفت خود را حتا با دادن رأياري بسي موجود جدا کرده و عده ياسي سيها انيبه قول معروف خرج خود را از تمام جر

 . اعالم داشته اندزيامزد اصالح طلبان نن
 هم به کار ببرد و هر چقدر هم از ي در بن بست مطلق قرار گرفته و هر شگردي جمهوراستي انتخابات راني قدرت حاکم در جربي ترتني ابه

 جادي و اي رأيق ها صندوي کشاندن آنان به پاي کند و در رفتار خود نرمش نشان دهد در جلب نظر مردم براينيموضع خود عقب نش
 و محدود ي پراکنده و موضعي و جسورانه ي فرا رسد که اعتراضات علني نخواهد داشت؛ تا سرانجام زمانيتيق خود موفي براتيمشروع
 اني پاشهي و از رشهي همي ما براهني ميخي تاري عقده ني ااتي شود و به حلي تبدي و مقاوم و مستمر عموموستهي به اعتراضات پيکنون
 .دده
 ها و استفاده نهي در تمام زمي مدني به نظر من تنها راه، نافرمان،ي مرحله اني به چندني رسي شود براي از آن چه که به مردم ما مربوط ماما

 و ي اسالمي جمهوري مبارزه در جهت سرنگوني و سازمان دهدي گسترش و تشدي برا،ي جمهوراستي از جمله انتخابات ر،ياز هر فرصت
 اعمال شود ي منفي مبارزه ي وهي تواند به روش و شي نمي مدني نافرمانني است، و طبعًا اکي الئکي دموکراتي جمهورکي نورد کار آيرو

 ي و حضور خود را با طرح شعارها و خواست هاابندي در صحنه حضور ي همه جا و با استفاده از هر فرصتدي مردم باي کنونيبلکه در مرحله 
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 اباني به خرهي مرداد و غ٢٨ ر،ي تي اسفند، س٢٩ مانند يخي تاري توانند در روزهاي مثال مردم ميبرا.  کنندليدرت تحم بر دستگاه قکيدموکرات
 خود را عرضه کنند؛ حتا همان طور ي خواست ها،ي ضد استبدادي و با دادن شعارها و پخش تراکت هاندياي بروني شهرها بيها و کوچه ها

 ي هاداني ها و ماباني به کوچه ها و خي مانند چهارشنبه سوريي توان در روزهاي ميني با استبداد دفتخال ابراز ميکه اتفاق افتاد، برا
 . ابراز داشت و آن را فلج کردي ارتجاع-ي و نفرت خود را نسبت به حکومت استبدادختيشهرها ر
 به شکل ها و از راه شي پنهان و آشکار خويمانده به سازدي دموکرات باياسي سي هااني جر،ي مبارزات مردمني ااني است که در جرمسلم

 فرصت ندهي آي جمهوراستياز جمله، انتخابات ر.  مبارزات اثر بگذارند و آن را سازمان دهندني در اي جدي گوناگون شدت بخشند و به نحويها
 چه به صورت پخش ک،يموکرات دي مردم با حضور مستمر و طرح شعارهاي مطلق و همه جانبه آن، همه مي که ضمن تحرت اسيمناسب
 درون نظام را، اعم از يدهاي کاندي انتخاباتغاتي برافراشتن تابلوها و پرچم ها و چه به صورت دادن شعار، تبلاي تراکت ها و ي و علنيمخف

 نيدر ا.  کنندلي تبدکي الئکي نظام دموکراتکي و به سود استقرار ي اسالمي جمهورهي رفراندوم علکيبه » اصالح طلب «اي» اصول گرا«
 قصد ي را که به نحويي هاي روشن و بدون ابهام، تمام برنامه ها و استراتژي قاطع و شعارهاي با حضور فعال در صحنه و مبارزه ديانتخابات با

 . برخورد و آن ها را رسوا کردي حفظ کند به طور اصول،ي جدراتييتغدارد اساس نظم را، حتا با اصالحات و 
 دست بر يني دي آشکار و پنهان حکومت استبدادتي از حمايي منفعت طلب اروپاي استعماريروهاي نيطي شرانيچن که در ستي نشک

 و د،ي به کشور ما نخواهد دي به هجوم نظاميازي به خاطر حفظ منافع خود در منطقه، نز،ي نکاي امريخواهند داشت و دستگاه قدرت استعمار
 يري که از درگنندي بي نفع خود را در آن ميادي دارند، به ظاهر هم شده، و تا حدود زيه ابراز م ممالک متحديکنونهم چنان که مسئوالن 

 . دفاع کنندراني در اي هم شده، از استقرار دموکراسيکي و در عوض، به صورت تاکتزندي بپرهي اسالمي با جمهورينظام
 کي دموکراتيروهاي نتي و هر نوع حماکا،ي امرژهي غرب، و بوياي با دني حکومت اسالماني مي مبارز دموکرات از تضادهايروهاي که نستي نشک

 اني جري کنند اما برخالف تصور بعضي بهره بردارکي الئکي دموکراتي جمهورکي کار آوردن ي و روي اسالمي جمهوري در راه سرنگونديجهان با
 و پنج ساله به جان آمده و احساس ستياق و ارتجاع ب که از اختني آسان طلبيروهاي ناي کوته فکر و فرصت طلب و بي پرنسي بيها

 هرج و مرج و عقب انداختن استقرار جادي کردن امور و ادهيچي جز پکا،ي امرژهي و بو،ي خارجي نظامي کنند، مداخله ي مي و فرسودگيخستگ
 . نخواهد داشتيگري دي جهينت در کشور، کينظام دموکرات

 
  
  

  ٩۴آرش  
  
  تکرو کامٌالياسيمصدق، مرد س
  ي مؤمنباقر

  
 

 ي آرام مردن را آغاز ميکنآرام
 ي گوش فرا ندهي زندگي به نواهااگر

 ي بردهء عادت خود شواگر
 ي هميشه از يک راه مکّرر برواگر

 ي آرام مردن را آغاز کرده اآرام
 ي را تغيير ندهي روزّمرگاگر
 ي متفاوت به تن نکني رنگهااگر

 ي مطمئن در نامطمئن خطر نکني برااگر
 

  را آغاز کني زندگامروز
 امروز خطر کن

  بکني کارامروز
 .ي بميري به آرامنگذار

 پابلو نرودا
 
 و ي در شرايط زماني توان الگو قرار داد زيرا هر حادثهء تاريخي موفق ترين تجربه را نيز نمي توان آموخت اما حّتي مي هر تجربهء تاريخاز

. رد يابد نميتوان همان تجربه را عينًا بکار بي متفاوت ديگر جريان مي در روند تاريخي ديگريحادثه  يابد و طبعًا با ي خاص خود جريان ميمکان
 و نتيجهء ي منفي مثبت آن از جنبه هاي از همين گونه است که بيش از جنبه هاي مصدق نيز مقوله اي شدن نفت به رهبريتجربهء مل

 . ناموفق و شکست بار آن بايد درس گرفت
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 ايران بود و ي مصدق، در واقع مبارزه منحصر به کوتاه کردن دست انگلستان از منابع نفتي شدن نفت به رهبريينها در جنبش مل از اگذشته

.  الگو قرار بگيردي جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانهء امروزي در ميان نبود که بتواند براي تحقق آن سخني و مبارزه برايمطلقًا از دموکراس
 تضعيف شد ي محدود و ناگزير تا حدودي مدتي کشور براي و اجتماعيريان مبارزه موقعيت و نقش شاه و دخالت او در امور سياس در جالبته

 . در کشور نداشتي دموکراسي تحقق واقعي با مبارزه براياما اين امر صرفًا نتيجه و دنبالهء مبارزه با استعمار بود و ارتباط
جبهه "، و يا شايد بهتر است گفته شود "ينهضت مل "ي عام تر، استراتژي حکومت دکتر مصدق، و بصورتيژ اولين سوال آرش، از استراتدر
 ي براي تاکتيک هائي يک دورهء معين و پيش بيني وجود يک برنامهء منسجم براياگر منظور از استراتژ. ، سخن بميان آمده است"يمل

 را به ي داد مگر اينکه اصطالح استراتژي را بشود به دولت مصدق و جبههء ملينسبت تصور نميتوان کرد که چنين ستپيشبرد اين برنامه ا
 مطلقًا مسکوت ماند ي برنامهء اعالم شدهء مصدق، محدود کنيم که شعار دومي، يعن"اصالح قانون انتخابات"و "  شدن نفتيمل "يشعارها

 . شده به شکست انجاميدي مشخص و پيش بيني هرنوع برنامه ريز نيز بعلت فقداني آن وجود نداشت و اولي برايزيرا طرح و برنامه ا
 متفاوت که مصداق ي و سياسي فکري هاي بود با وابستگي از آدمهائي شود در واقع ترکيب و معجونيمربوط م" يجبههء مل" هم به آنچه
ند در جريان پيشرفت و عميق شدن مبارزه، و در  دانيبود و چنانکه همه م"  ناپايداري دولت؟يبندو بست چند تن ناسازگار ـ چيست دان" بيت

 عده ي و مصدق وفادار نماندند، حتي ـ آنهم با مواضع متفاوت ـ به مبارزهء ملي از اين جبهه جدا شده و جز عدهء معدودي اعدهنيمه راه ها، 
 ي متوقف کردن جنبش مليدتاچيان و توطئه برا با کوي و همراهان آنها کارشان به همدستي و سّيد ابوالقاسم کاشاني از آنها، مانند بقائيا

 .  دولت مصدق منجر شديو سرنگون
 توان بعد از قوام السلطنه از او بعنوان سياستمدار برجستهء تاريخ معاصر ايران نام برد، به علت تفکر و روحيات و ي خود مصدق، که ماما

 به تاکتيک و راه حل ي و بدون هيچ مالحظه اين به هدف با پيگير رسيدي اش ـ برخالف قوام که در نوسانات حوادث برايخصوصيات شخص
 برون رفت از ي براي تازه اي راه هاي کند و به جستجوي شد ـ اهل اين نبود که در برابر بن بست ها پايداري متضاد متوسل مو گوناگون يها

 در مبارزه وتن دادن ي پيگيري خود را برايرا مصدق حفظ وجاهت ملبن بست بپردازد، بويژه اگر اين راه ها پر از دست انداز و پيچ وخم باشند زي
 ترجيح ميداد و گاه تا آنجا پيش ميرفت که نه تنها ،ي مصلحتي هاي نامساعد آن، از جمله بده بستان ها و عقب نشينرض عوايبه بعض

نکه نوشته اند بارها و بارها در برابر حوادث نامساعد  چنا،ي خاک وطنش را هم ترک کند کمااينکه از همان دوران جوانيصحنهء مبارزه بلکه حت
 . شسته و تصميم به مهاجرت از ايران گرفته استي سياستو مشکالت دست ازفعالي

 از ياز جمله يک.  که کامًال در ستايش او نوشته شده اند مراجعه کردي توان به کتابهائي مصدق مي سوابق اين روحيات و رفتارهاي برا
 شرکت در جلسهء ي نويسد مصدق به هنگام عزيمت به الهه برايسخت او با استناد به اسناد دست اول در اين زمينه مستايشگران سر
گفته بود مطمئن است که بريتانيا در ديوان الهه پيروز خواهد شد و از همين جهت تصميم "  ايران و انگليس ي مورد دعوار ديدادگاه بين الملل

 تحويل گرفتن ي، و پيشنهادش برا" استعفا کند و ديگر به ايران برنگرددي دادگاه الهه عليه ايران از نخست وزيري رأگرفته بود به دنبال اعالم
وزارت جنگ هم به همين خاطر بود زيرا مطمئن بود که شاه اين پيشنهاد را قاطعانه رد خواهد کرد و او هم به همين بهانه از کار کناره خواهد 

 به هنگام انعقاد قرارداد وثوق الدوله يکباره تصميم به مهاجرت به ١٩١٩مصدق در " کند که ي ميروف از جمله يادآوراين پژوهشگر مع. گرفت
 ). ١"( برگزيدي به احمدآباد رفت و گوشه نشيني انتخاباتي هم در اعتراض به تقلب ها١٣٢٦ السويس گرفت و در س

 شرکت نفت ايران و انگليس را قويًا محکوم کرد و يرفتار گذشته و جار" انگليس ي پس از اينکه استوکس نمايندهء دولت کارگري حتمصدق
هم از جانب خودش و هم به نيابت شرکت " شدن نفت ايران را يو مل" اعالم کرد که قرارداد پنجاه ـ پنجاه نيز با ايران ديگر منصفانه نيست

 ترسيد ادامهء مذاکره ي اينکه مي ورزيد براي تعيين سرنوشت نفت خودداري برا، باز هم از ادامهء مذاکره)  ٢(قبول کرد" نفت ايران و انگليس
 .  آن روز ايران به وجاهت ملي اش لطمه وارد آوردي سياسيبا انگليسها و امريکائيها و گرفتن يک تصميم مشخص در فضا

 گفته باشد اما در عمل يک يردم و دموکراس سخن از مي مصدق، اگر جه ممکن است طبق معمول در موارد،ي در مورد مسئله دموکراساما
 و بخصوص شکل و نيرو ،ي داخلي ـ اجتماعي و سياسياو که در شرايط کامًال مساعد جهان.  بودي کامًال تکرو  و مستبدالرأيمرد سياس

 بند نظرات ديگران يش مطلقًا پا هايي و با اتکاء براينها مأمور ادارهء مملکت شد در تصميم گير،ي يک حرکت توده اود و وجيگرفتن جبههء مل
او .  تشکيل دادي از همان سياستمداران شناخته شده و قديم،ي جبههء ملي با اعضاينبود کمااينکه اولين دولتش را بدون هيچگونه مشورت

 از ي نمونه بعضيراب.  تحقيرآميز داشتي مستبدانه و حتي رفتاريدر اکثر موارد با به اصطالح مشاوران نزديک خود و مسئوالن جبههء مل
 ي رفراندوم معروف موافق نبودند اما او نه تنها به حرف آنان گوش نداد بلکه با آنها به نحو تحقيرآميزي با برگزار،ينزديکان او، هر کدام به داليل

 گاه او را به گفتن يکرواين طبيعت ت) ٣"!( امروز صبح چرس کشيده ايدي شود جنابعاليمعلوم م: " گفتي سنجاببه مثال يبرخورد کرد و برا
 عالوه بر او دو نفر ديگر از نمايندگان عضو حزب ١٣٢٢ مي کشاند کمااينکه در مجلس چهاردهم، در اسفند ماه يسخنان صددرصد غير منطق

و "  را پس بگيرندمخالفت خود" مصدق از آن دو نفر خواست که.  کرده بودندي سيد ضياء الدين اسم نويسهءتودهء ايران در مخالفت با اعتبارنام
 به احترام او مخالفت خود را پس گرفتند ي؛ و پس از آنکه آن دو نمايندهء توده ا"اگر پس نگيرند من اينجا يک کلمه صحبت نخواهم کرد" گفت

ک نفر حاضر اگر ي.  استي نيست ، واجب کفائيدفاع از وطن واجب عين" را برزبان آورد کهي تاريخرتدر اثبات حقانيت رفتار خويش اين عبا
 منفرد جناح چپ در مجلس شورا بنام غالمحسين ي از وکالي يکييا وقت) ٤"!( شوديشد که دفاع از وطن بکند از گردن ديگران ساقط م

 مطرح کرد مصدق با آن مخالفت کرد و حال آنکه خود او چند ١٣١٢ و قرارداد سال نوب بر لغو امتياز نفت جي را مبنيرحيميان مادهء واحده ا
 .  را بتصويب مجلس رسانده بودي خارجي امتياز به شرکت هاي بر عدم اعطايه پيش مادهء واحدهء مبنما
مصدق نيز مانند "  برم کهي از همايون کاتوزيان، همان نويسندهء ستايشگر مصدق، به پايان مي کوتاه کردن سخن، مطلب را با جمله ايبرا

 سازمان نيافته از پايگاه ي سياسيدر ميان توده ها] او...  [ نداشتي جامعيرنامهء سياس در اين زمان بي ايرانياغلب افراد و سازمانها
البته اين نوع برداشت بنظر ) ٥".( خود نداشتي مردم و تبديلشان به کانون قدرت براياما هرگز هنر و ابزار سازمانده...  بود وردار برخيوسيع

 آنهاست تا بيان واقعيت چرا که او، مگر بنا به مصلحت، به مردم و به ي و سازمانده مصدق به تودهي اعتقاديمن بيشتر يک نوع توجيه ب
 تير ٢٥ در ياو حت.  کردي يکطرفه از آنها، به آنان مراجعه نمي و بخاطر بهره برداري اعتنا بود و جز در موارد استثنائي بياس سييسازمان ها

 اصًال نفهميدند او ي نمايندهء جبههء ملياستعفاء کرد بطوريکه س] اش[ان کابينهبدون اطالع دوستان، همکاران، مشاوران يا وزير "١٣٣٠
 ي مردم يک پيام راديوئي احمدآباد برايترک تهران بسو" قبل از ياو حت.  در برابر اين عمل او جه کار بکننددانستندي نمواستعفا داده است 

 .  غفلت کرد مرداد نيز آگاهانه از آن٢٨ که در روز ي، کار)٦"(نفرستاد
 رغم تمام درگيريها با دربار تا ي ليبرال مشروطه خواه بود و علي بايد دانست که اوًال مصدق يک اشرافي مورد رابطهء مصدق با نظام سلطنتدر

 يپس از کودتا "ياو حت) ٧.( بودي نظام سلطنتي خواست با شاه در بيفتد چون خواستار بقاياو واقعًا هم نم. "آخر به اين عقيده وفادار ماند
همه را به فوريت از در و ...  دموکراتيک به درو ديوار چسبانده بودندي بر اعالم جمهوري که مبنياعالميه هاي"دستور داد "  مرداد٢٥ناموفق

 يضا آنرا برا در پشت قرآن نوشته و پس از امي شرح١٣٣١ در اول مرداد ي تير، يعني اينکه قبًال درست دو روز پس از سيبرا) ٨"(ديوار بکنند
.  عمل کنميکه دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساس:" او در اين يادداشت چنين سوگند خورده بود. شاه فرستاده بود

 )٩". ( را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهور را قبول کنميهمچنين اگر قانون اساس
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 و ي را ضروري و اعالم جمهوريبتواند مخالفت با نظام سلطنت١٣٣٢ـ ١٣٣٠ ياقع بينانه از شرايط سالها رسد که يک تحليل وي بنظر نمثانيًا

 فاقد مسئوليت است ،ي مي شد توقع داشت که گفته شود شاه طبق قانون اساسيالبته در آنزمان بدرست. مناسب و موجه تشخيص دهد
 در ي محمد رضاشاه را در دخالت رسمي گرفتن مسئوليت وزارت جنگ تاحدود حکومت، بگذريم که مصدق در عمل باهو بايد سلطنت کند ن

 را که ي از مجلس بخواهد که تمام تغييراتي اليحه اياما شايد بتوان گفت که دولت مصدق ميتوانست ط.  محدود کرده بوديامور اجرائ
 را که به مقام سلطنت تفويض کرده بودند يارات اجرائ آورده بودند باطل و تمام اختيوجود مشروطيت بي گذشته در قانون اساسيمجلس ها
 ـ يباحتمال زياد اگر جنبش اجتماع.  از او داشتي دولت او در آن زمان نميتوان چنين توقعي باتوجه به روحيهء مصدق و گرفتاريهايلغو کند ول
 خودبه خود به يک ي ميگرفت اعالم نظام جمهور به خودي کرد و جنبهء انقالبي ميدا پي دربار گسترش و تعالي بدنبال مقاومت هايسياس

 پيشرفته تر ديگر در خور و متناسب با ي ـ سياسي اجتماعي و شعارهاي چنين شعاري تبديل ميشد که البته در آنزمان اجرايامر طبيع
 ير اين زمان مبارزه را در اجرا جامعه بودند که ميتوانستند دديکال چپ و راي نبود و تنها نيروهاي بطور کلي مصدق و جبههء مليظرفيت ها

 .  پيشرفته تر ادامه دهنديهدف ها و شعارها
 و ١٣٣٢ مرداد ٢٨ ي با شرايط دوران مصدق ندارد زيرا با کودتاي بهيچوجه ارتباطي در ايران در شرايط کنوني تأکيد بر وجود نظام جمهوراما

 خود بخود مشروعيت خود را از ي در دست شاه نظام سلطنتيغير قانون که پس از آن صورت گرفت و با تمرکز مطلق قدرت بصورت ياقدامات
به .  داشته باشدي با يک نظام دموکراتيک و مردمي و همسازي تواند در زمانهء ما همخواني شد اين نظام ديگر بهيچوجه نمثابتدست داد و 

 غير يمانند همهء نظام ها" يمشروطه سلطنت"قع نظام و اينک در وا.  برآن نهادي نقطه ختام١٣٥٧همين دليل هم بود که انقالب بهمن 
 .  تاريخ سپرده شده استيندموکراتيک ديگر به بايگا

 از ،ي ـ سياسي هر مبارزهء اجتماعي است بايد گفت که پيشبرد و پيروزي از اصول دموکراسي زنان که يکي اشاره به تأمين حقوق اجتماعدر
 شدن نفت و کوتاه کردن دست استعمار انگليس از ي دههء بيست در جنبش مليه در سالها کي و ضد استعماريجمله همان مبارزهء مل

 که به ي مردم امکان پذير و پايدار نخواهد بود، و توده ها نيز طبعًا جز در مواقعينفت ايران تجسم پيدا کرد، بدون حمايت وسيع و پايدار توده ها
 اين حرف آن نيست که يالبته معنا. هند آمد و يا اگر بيايند تا آخر در صحنه نخواهند ماندمنافع و خواست هاشان توجه شود يا به صحنه نخوا

 آگاه موظف به داشتن ي و مبارزه در راه تحقق آن باشد اما به هر صورت يک رهبري از همان آغاز بدنبال طرح هدف نهائي ابارزه چنين ميرهبر
 آورد به تناسب تعادل قوا ظرافت ي که خود بخود بوجود ميبا امکانات موجود و امکاناتيک برنامهء دراز مدت است که در هر لحظه متناسب 

 .  خاص خود را بکار ببردي تاکتيکيها
 وسيع مردم را تأمين ي توده هاي  مختلف همراه بود و منافع و خواستهاي شدن نفت اگر با اصالحات در زمينه هاي ملي ضد استعمارجنبش

اما همانطور که همايون کاتوزيان ستايشگر سرسخت مصدق .  تأمين کندي نهاييتوانست حمايت آنان را تا پيروز ي کرد به طور قطع ميم
 از ي کردند و سخني نمي و توسعه هواداري و اجتماعياز اصالحات اقتصاد] ... و البته خود مصدق هم [ ي جبههء ملنرهبرا"نوشته است 
 يبايد گفت در طول دو سال و چهار ماه حکومت پر تالطم مصدق تحوالت و پيشرفت ها) ١٠"(ردند آوي زنان بر لب نمي و آزادياصالحات ارض

 )  ١١."(صورت نگرفت)  کلمهي فنيخاصه به معنا (ي چنداني و اقتصادياجتماع
 ي کنند و طبعًا جدياز بي توانستند نقش مثبت و فعالي مي شدن صنعت نفت، از جمله، زنان بدون هيچ ترديدي ملي     در جنبش مبارزه برا

 از آنان را به ميدان بکشاند و همين امر جنبش ي قابل مالحظه اي توانست نيروي مربوط به آنان مي هايگرفتن زنان و توجه به حقوق و آزاد
 يچنين امر مصدق و همراهانش ي ـ سياسي و ماهيت فکرياما آيا در آن زمان و با توجه به موقعيت اجتماع. را بيش از پيش تقويت کند

 سوم و ينيرو" حزب توده فعال بوده و از جانب يعلن" سازمان زنان"امکان پذير بود؟ گفته شده است که در زمينهء اصالح قانون انتخابات 
 به حقوق زنان در ي توجهي از اشکاالت اين قانون بي زنان با مصدق مالقات کرد زيرا يکي تصويب حق رأي برايأتنيز هي" بخش زنان آن

با اشاره به قدرت رهبران روحانيت و توسل به عرايض سنت گرايانهء "  مصدقي بقولي مجلس شورا بود وليتخابات به نمايندگان
 .  کردي تحت تأثير افکار و منش محافظه کارانه، از دنبال کردن قضيه خوددارد، و يا شايد بهتر است گفته شو] ؟)[ !١٢"(مردم
 مخالف هر جنبش ي از عناصر اصلي بود زيرا يکي آنان از اين جنبش نيز بنظر من يک مسئلهء اساس و حمايتي دهقانان به جنبش ملجلب

 خود قويًا ضد ي که بر اساس ماهيت طبقات،ياين قشر اجتماع.  مالکين بزرگ بوده اند،ي هر حرکت ضد استعماريدموکراتيک، و حت
  و استقالل ي و رهائي ترق،يرگترين مانع راه آزاد بوده، طبعًا بزي استعماري هادرت و هميشه ابزار قيدموکراس
 ي دهقانان از قيد استثمار و ستم ارباب ها بود ولي و رها سازي ترين راه مبارزه با آن برانداختن نظام ارباب ـ رعيتي ما بوده است و جدميهن

 قدرت يدر نتيجه، وقت.  وارد عمل شوديجد خودش، نميتوانست در اين زمينه به طور ي ـ سياسيمصدق، بر اساس انديشه و منش طبقات
 جريان صحيح ي و از آنجمله اقدام در زمينهء اصالح قانون انتخابات، و يا حت،ي دست نخورده ماند هيچ نوع اقدام اصالحبزرگملکداران 

 . نتيجه ماندي همان قانون موجود کهنه هم، کامال بيدموکراتيک بر مبنا
 ي توانست در اين زمينه دست به اقدام جديدق از جهات مختلف زير فشار بود اما او نه ميخواست و نه م مص،ي مورد تغيير مناسبات ارضدر
 دهقانان حزب توده ايران ي شوراي، که در واقع بيشتر نقش علن"انجمن کمک به دهقانان " هيئت مديرهء ي از اعضاي يکيصادق انصار. بزند
 پنجاه درصد از ي تصويبنامه اي کنند که طيهء اين انجمن در مالقات با مصدق به او پيشنهاد م کرد که هيئت مديري حکايت مکرد، مييرا باز

! "  اجرا کنم؟ياز من توقع داريد که يک برنامهء کمونيست" گويد ي به نفع دهقانان بکاهد و مصدق در پاسخ به آنان ميسهم مالکانهء کشاورز
.  کندي صورت خود آنان را مرخص ميپس از گفتن اين جمله با خزيدن به زير پتو و کشيدن آن برو از حاضران در اين مالقات او گر دييو بقول يک

 درصد از سهم مالکانه گرفته ميشد و قرار بود که ده درصد آن به ٢٠ تن داد که بموجب آن ي به تنظيم تصويبنامه ا١٣٣١البته مصدق در مرداد 
 از کار دهقان ي نه تنها گرهي چنين طرحي و عمران شود، که صد البته اجرايدين ده خرج آباد و ده درصد ديگر زير نظر معتمختدهقانان پردا

قابل توجه اينکه چندين .  گشود بلکه در حضور ارباب و قدرت او اساسًا اين طرح قابل اجرا نبود کمااينکه اين قانون هيچگاه اجرا نشديو ده نم
 را به دهقانان واگذار کرد و چند سال بعد نيز دولت ي درصد از سهم ارباب١٥ ي تصويبنامه اي ط١٣٢٥ قوام در تابستان ي ائتالفتسال قبل دول

 آنان ـ و تنها با استفاده از شرايط ي جدي هاي در برابر کارشکني و حت،ي سياسي از طرف نيروهاي ـ بدون هيچگونه حمايتي امينيعل
 ي عملي و مناسبات ارباب ـ رعيتي را بصورت لغو مالکيت بزرگ ارضيحات ارض خود دهقانان، توانست اصالي و با جلب نيرويمناسب خارج

 . سازد
 ي ايران در يک نظام دموکراتيک رد پائي تأمين حقوق کارگران و خلقهاي بخواهند برايبايد گفت اگر کسان) ١٣( در مورد سه سوال باقيماندهاما

پرت هستند مگر اينکه دوستان آرش خواسته باشند با طرح اين سوالها شيفتگان و  از مرحله يدر دوران مصدق بيابد و از آن بياموزند بکل
 به اين مسائل نشده است که تصور ي قيدو شرط مصدق را متوجه ساخته باشند که در دولت او در اين دو زمينه کوچکترين توجهي بارانهواد

 مجلس چهاردهم پس از اعالم ١٣٢٤ آذر١٨ت که مصدق در جلسهء درست اس.  بکنندينميکنم آنها هم بخواهند و يا بتوانند چنين ادعائ
تأمل و " مقابله با آن مخالفان را به يخواند و برا" رفتار هيئت حاکمه"را نتيجهء " نغمات ناموزون" دموکرات، اين رقهء فيموجوديت دولت ايالت

رفراندوم " و سويس هست با ي شمالي مانند امريکاي ممالکاگر در" دولت خودمختار" در عين حال توجه داد که اوًال يدعوت کرد ول" صبر
بنده هيچ " با اينهمه مصدق يادآور شد که ".  دهدي را نمي ما امروز اجازه تشکيل چنين دولتيقانون اساس "شده و ثانيًا"  تشکيليعموم



 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
 ي داده شود بايد با رفراندوم عمومي که در قانون اساسي هر قسم تغييريول...  شوديمخالف نيستم که مملکت ايران دولت فدرال

 هم صورت گرفته بود اما مصدق بعدها هيچگاه، و از جمله در دوران جنبش ي هر نوع مصلحتسبيان جملهء اخير در آنزمان بر اسا) ١٤".(باشد
 . پيش نيامد، اظهار نکردي شدن نفت، و شايد هم بعلت اينکه صرورت و فرصتيمل
 رضا ي شود بايد بياد آورم که پيش از پيدا شدن سرو کلهء حکومت استبدادي ايران مربوط ميرد مسئلهء خلقها آنچه بنظر اين حقير در مواما

 متشکل از اياالت و واليات بود و اين واحد ها غالبًا بر يناميده ميشد که يک مجموعهء جغرافياي" ممالک محروسه"  ، ايران به ناميشاه
 جاها بخصوص زبان و لهجهء مردم آن شکل گرفته بود مانند گرگان و استرآباد، يود، و در بعض خاص خي ـ تاريخي فرهنگصوصياتاساس خ

که در " ممالک"و اين ... ، لرستان، فارس، خراسان، بلوچستان و )يخوزستان امروز(مازندران، آذربايجان، گيالن، کردستان، عربستان 
 ي و سرنوشت مشترک با يکديگر و با حکومت مرکزير يک پيوند پيوستهء تاريخواحد ايران جمع آمده بودند، در عين حال که د" محروسهء"

 ي جنبش مشروطه، که انجمن هاي درگيري در موارد بسيار نيز استقالل عمل داشته، بخصوص در سالهايايران و در برابر آن جوابگو بودند ول
اين ترکيب البته از آنزمان تا کنون . ين استقالل عمل را عميق تر کنند دموکراتيک اي جنبهء مردمستند شکل و قوت گرفته تواني و واليتيايالت

 در زير فشار انجام گرفته که هنوز هم کامًال جا نيفتاده اند ي از اين تغييرات مصنوعي شده که بعضي و مصنوعي طبيعيدستخوش تغييرات
 و در زيرفشار يت آنها به تاريخ گذشته، آنهم بصورت مصنوع شده اند که بازگشي ناشيتاريخ ي از اين تغييرات از تحوالت طبيعي بعضيول

 . نميتواند معقول باشد
 ـ ي ـ تاريخي کند که اياالت و واليات ايران براساس شرايط اجتماعي حکم مي هر حال آنچه مربوط له زمانهء ماست اصول دموکراسبه

 و ي ـ فرهنگي اداري خود را در زمينه هاي استقالل عمل مخلي محدوده هاي سازمان يابند و در يک مجلس موسسان کشوري کنونيفرهنگ
 .  تنظيم کننديحدود روابط خويش را با يکديگر و با حکومت مرکز

 واقع بينانه به مسئلهء خلقها ي گفت که يک سوسياليست انترناسيوناليست که در شرايط تسلط يکجانبهء امپرياليسم برجهان کنونبايد
 ي ميان ملت ها و خلق ها براي طرفدار حقوق مليت ها و خلق هاست پيوند تنگاتنگ دوستانهء انسانيبطور جدنيانديشد در عين حال که 

 يباين ترتيب جريان هائ.  تکيه ميکندي و استقرار سوسياليسم در جوامع مختلف انساني عليه امپرياليسم جهانمبارزهتقويت هر چه بيشتر 
 کينه و نفرت ميان خلق ها و ملت ها را، به هر عنوان و به هر شکل دامن ميزنند و در عين يالب شوينيسم قيکه با جعليات باصطالح تاريخ
 دامن ميزنند دانسته يا نتدانسته به ي ميان اجتماعات انساني جغرا فيائي به تبليغ تجربه هاي ـ فرهنگي تاريخيحال با ناديده گرفتن پيوندها

 آن در زنجير امپرياليسم ي ايران و اسارت خلقهاي موجود جغرافيائي در درون واحدهاي طبقات و ستمي سرمايه داريتقويت حاکميت استبداد
 و امپرياليسم ي انترناسيوناليست و هومانيست است و تمام توان خود را عليه سرمايه دار،ي عمل ميکنند، يک سوسياليست واقعيجهان
 ميان آنها و تسلط بر آنها، بکار ميبرد و ي و درگيري و دشمنيگسترش چند دستگامع و . تفرقه و تجزيهء اين جي آن براي و توطئه ها،يجهان

 .  ميکندي پايه گذاري و پيوند ميان جوامع انسانيمبارزهء خود را بر تقويت دوست
 و ايجاد نفاق و کينه  تبليغ و شوينيزم کرد و ترک و عرب و ترکمن و فارس و بلوچ و لر و غيرهي اين اساس در ايران امروز هر نوع تالش برابر

 و استقالل آنها ي است و نه تنها به آزادي مطلق سياسي تدبيري و استقالل قطعات آن از يکديگر بيميان اجتماعات متشکلهء آن و جدائ
 و ي طبقات و ايجاد فاصلهءي عقب ماندهء محلي قدرت هاي و حتي سرمايه داري بلکه اينگونه تالشها تنها به سلطهء ديکتاتورميرساندکمک ن

به اين اساس .  شودي جداگانه منجر مي و ملي توده ها در داخل و تسلط امپرياليسم و غارت منابع ثروت قطعات جغرافيائيفقر و عقب ماندگ
 هر انسان ي جداگانه و برحق هر يک از آنان شعار اصلي آن با حفظ منافع و تامين خواستهاي و اتحاد مستحکم خلقهايران ايتماميت ارض

 .  جهان بايد باشدي کنونيموکرات، اعم از ناسيوناليست يا کمونيست، در شرايط تاريخد
 حل مسئلهء نفت آمده بود و پنجه در يبرا"بايد دانست، همانطور که در سوال هم آمده، در واقع مصدق " عليه استعمار نو" در مورد مبارزه اما

 که استعمار را تنها در ،ي ناسيوناليست قديمي هاي ايرانيمصدق، مانند بسيار. بود" استعمار کهنه"پنجهء استعمار انگليس انداخت که يک 
 از اينان در جريان جنگ يبسيار. را، که مظهر آن اياالت متحدهء امريکا بود، نميشناختند" استعمار نو" کبير ديده و يافته بودند ي بريتانياودوج
 ي نجات از استعمار کهنهء انگليس را در ياري از راههاينجات دهنده مينگريستند و يک ي جنگ به امريکا بصورت نيروي از همان فردايجهان
 پس ي ايران در سالهايدر مطبوعات و محافل سياس.  ميکردندي کشور تلقيدر امور سياس"  جديديدنيا" و مداخله ي پادرمياني و حتگرفتن

 گرفتن ي و کوته بينانه، دربارهء ماهيت آزاد کننده و ياري انتزاعياستقالل ها همه جا و به اشکال گوناگون، و با توسل به ياز جنگ دوم جهان
 کشور داد سخن ميدادند و در اين ميان تنها حزب تودهء ايران و صاحبنظران آن بودند که ي نيل به استقالل و آزادي امپرياليسم جديد براناز اي

 موجود بود، ي سوسياليستي با دنياي ـ فکري ملهم از پيوند معنوي واقع بين که در عين،ي و به سائقهء سياسيبرپايهء تحليل مارکسيست
 . تازه پرهيز دهندي اياالت متحده آشنا کنند و از افتادن در دامي خود را با ماهيت نواستعماري تا هموطنان ايرانردند کيتالش م

 ي او در دوران زمامداريش نميتوان دريافت که او ديد روشنير ها مورد مصدق نيز، چنانکه معلوم است بهيچوجه از مجموعهء رفتارها و گفتادر
 دولت امريکا دل ي حل مسئلهء نفت کامًال به سياستهاي و امپرياليسم امريکا داشته و به آن توجه کرده بلکه برعکس براياز ماهيت استعمار

 برده بود، ميتوانست ي امريکا هم عميقًا پيماهيت استعمار اگر به ي حت،يشک نيست که هر سياستمدار ورزيده و کار آگاه ايران.  بودهبست
 و ي امريکائي موجود و محدود آن زمان ميان امپرياليستهاي استقالل طلبانه و آزاديخواهانه خود از تضادهاي رسيدن به هدف هايو بايست برا

زمان استفاده جويد اما تا آنجا که از ظواهر امر فهميده مي  نيرومند آن ي، و همچنين از هر نوع تعادل يا عدم تعادل قوا ميان دولتهايانگليس
 دولت امريکا نهاد و به همين دليل هنگاميکه اين دولت از ي خودرا در مبارزه با استعمار انگليس به ياريشود مصدق خوشبينانه تکيهء اصل

ويش با دولت بريتانيا از حمايت مصدق دست  در ايران، سياست خودرا تغيير و ضمن همسو کردن سياست خي جنبش توده ارفتترس پيش
 را که چشم به او ي عاجز بود خودرا تنها و در بن بست يافت و پرچم مبارزه را برزمين نهاد و ملتي چنين تغييريبرداشت، او که از پيش بين

 . دوخته و اميد به او بسته بود دست بسته در چنگال استعمار و استبداد رها کرد
 استعمار بريتانيا بر هر مبارز ي و سياسي قدرت اقتصادي کردن نفت و نفي ملي برايمبارزهء دولت مصدق و جبههء مل واقع با شکست در

 ناپذير ي تازه و سيري نگر نيز معلوم شد که مردم جهان اينک با استعمار نو و تازه نفس امريکا رودررو هستند که با عطشي سطحيسياس
ما پا به عرصه نهاده و تنها راه مقابله با آن نيز بسيج توده ها و تکيه بر قعاليت آگاه و سازمان يافتهء آنها  چون کشور يورهائ تسلط بر کشيبرا
 . و سوسياليسم خواهد بودي استقرار دموکراسيبرا
                                                                                                       ١٣٨٣ ماه يد
 .نوشتهء همايون کاتوزيان" مصدق و نبرد قدرت" صفحات ديگر کتاب ي و بعض٢٣٢ ـ رجوع شود به صفحه ١
 . کاتوزيان٢٢٤  و ٢٢٣ـ رجوع شود به صفحات ٢
  کاتوزيان ٣٤١ ـ ٣٤٠ـ ص ٣
  روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب ،ي باقر عاقل٤١٨ـ ص ٤
  کاتوزيان١١٦ـ ص ٥
 انجا هم٢٣٣ـ ص ٦
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 همانجا٣٢٨ـ ص  ٧
  همانجا٤٣ ٥ ـ ص٨
 ي باقر عاقل٣٣٨ ـ ص ٩
  کاتوزيان٢٠٦ ـ ص ١٠
  همانجا٢٥٥ـ ص ١١
  همانجا٢٤٧ ـ ٢٤٦ـ صفحات  ١٢
  يـ حمايت از کارگران، حقوق مليت ها و مبارزهء ضد استعمار١٣
 ١٣٢٩  استوان، جلد دوم، بهمني، حسين ک ... ي سياست موازنهء منف٢٠٦ ـ ٢٠٥ـ صفحات ١٤
 
  

  ٩١آرش   
 امبر اسالم و زناِن حرم اويپ

  ي مؤمنباقر
  
 

ترين  جا آه يكي از طوالني است تا آن»  زن «ي  اي دارد مسئله  از مسائلي آه در تعاليم قرآني و زندگي محمد پيامبر اسالم جاي برجستهيكي
 عي موقعيت زن در اجتما ي آن در باره ي اوليه  آيه٣۵نده شده آه يا زن خوا»  نساء «ي طوالني است به نام  آيه١٧۶، آه شامل  هاي قرآن سوره

هاي فراوان  ها آيه البته عالوه بر اين.  و خانواده و ارتباط او با شوهر و مردان ديگر و احكام مربوط به وظايف و حقوق زنان نوشته شده است
 » بقره « مدني ٢، در سوره ي   آيه۵٠مدني بيش از ٣٣ي  اي مثال در سوره، بر هاي ديگر آمده ديگري نيز در اين باره به صورت پراآنده در سوره

 آيه در اين باره ٣ مدني ممتحنه ۶٠ آيه و در سوره ي ۴ مجادله ۵٨، در   آيه٧ طالق ٦٥ي  ، در سوره  ايه١۵ مدني نور ٢۴ي  در سوره.   آيه٢٣
 . نازل شده است

 
 

، او از امتياز  اش اختصاص داده شده آه در اين مورد نيز، مانند موارد ديگر ي محمد با زنان  رابطههاي قرآن به اي از ايه اما قسمت قابل مالحظه
، ناشي از قدرت و حاآميت او در  ، البته مانند ساير امتيازات اجتماعي او ، و اين امتياز خاصي نسبت به مردان و ساير مؤمنان برخوردار است

، زندگي زناشويي و خانوادگي  آند ، يعني هنگامي آه قرآن هنوز از او به عنوان يك بشر معمولي ياد مي مدينه است وگرنه پيش از آن در مكه
، آه يكي از  جا در جواني با زني چهل ساله به نام خديجه تر از معمول بود زيرا او در اين او نيز مانند افراد معمولي و حتا بسيار پرهيزآارانه

ترين وجهي بيست و پنج سال طول  ترين و نجيبانه ه سال از او بزرگتر بود ازدواج آرد و اين ازدواج به پرهيزآارانهثروتمندترين زنان مكه و پانزد
 . ، تا هنگامي آه در مكه بود ازدواج نكرد آشيد آه با مرگ خديجه پايان يافت و حتا تا دو سال پس از آن هم

م صريح قرآن تعداد زنان شرعي يك مسلمان حداآثر به چهار تن محدود شده است ، پيش از هر چيز بايد دانست آه به موجب حك به هر حال
اند  آه نوشته آه محمد از شمول اين قانون مستثنا بوده و در مورد تعداد زنان عقدي چنين محدوديتي براي او وجود نداشته و چنان و حال آن

و ) ٢.(اند  تن بوده٢٣ تا ٢١، و به روايتي ديگر بين  » واج فرموده سيزده تنها ازد اهللا عليه و آله با آن مجموعه زناني آه رسول خدا صلي «
گويد زيرا ديگر زنان او براي جلوگيري  البته پيامبر دو تن از اين زنان را بيش از هم بستري طالق مي)  ٣(» هنگام بيماري آن حضرت نه تن بودند «

و او به » .برم از تو به خدا پناه مي«: آيد به او بگويند دهند آه وقتي محمد نزد آنان مي  ميآنند و به اين دو زن ياد ها دسيسه مي از اين ازدواج
 )٤(گرداند هايشان بر مي ها را بخانه ؛ پس از گفتن اين جمله آن»ي به خدا در امان است پناه برنده: گويد دنبال شنيدن اين عبارت مي

ي محمد با  د بودن تعداد همسران، مطالب فراوان ديگري نيز در قرآن وجود دارد آه به رابطهبه هر حال عالوه بر امتياز محمد در مورد نامحدو
ها بتفصيل در اين باره   مدني احزاب ياد آرد آه در آن٣٣ي  ي سوره  آيه٧٣ آيه از ٢٥توان از  ؛ براي مثال مي زنان اختصاص داده شده است

 : شود ها از قول خدا گفته مي سخن رفته و در يكي از آن
،  اي ها شده ها آه به عنوان غنائم جنگي خدا به تو ارزاني داشته و تو مالك آن ، زناني را آه مهرشان را داري بر تو حالل آرديم و آن اي پيامبر «

چنان آه ). ٥٥،  ٣٣( اند بر تو حالل آرديم هايت آه با تو هجرت آرده هايت و دختر خاله هايت و دختر دائي و نيز دختر عموهايت و دختر عمه
اما عالوه بر .  تواند به عقد خود درآورد وجود ندارد ، در اين قسمت از آيه هيچ محدوديتي از لحاظ تعداد زناني آه محمد مي شود مالحظه مي
تواند او را به  ي، در صورتي آه پيغمبر دلش خواست م شود آه اگر زن مؤمني هم خودش را به پيغمبر تفويض آند ي آيه گفته مي اين در دنباله
 . زني بگيرد

دانيم آه به حكم قوانين اسالمي هيچ مسلماني حق ندارد بدون دادن آابين يا مهريه زني را به همسري بگيرد اما خدا در اين مورد نيز  مي
رتي آه محمد اراده آند ، در صو ، به اين ترتيب آه اگر زن مؤمني حود را به پيامبر هبه يا هديه آرد براي محمد استثناء قائل شده است

در عين حال براي آن آه جايي براي سوء تفاهم و يا اعتراض مؤمنان باقي نماند از قول خدا .  تواند بدون پرداخت آابين با او ازدواج آند مي
شود آه  و ياد آوري مي»  يما ي زنان و آنيزان ساير مؤمنان چه حكم آرده دانيم آه در باره ما مي « شود آه خطاب به پيامبر به تأآيد گفته مي

 .» اين حكم به تو اختصاص دارد و براي آن صادر شده آه برايت ناراحتي و عسرتي پيش نيايد «
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آورد و براي پاداش دادن به   به همسران محمد رحمت مي خدا) ٥( ، يعني در سال هفتم هجري به قول يكي از مفسران البته شش سال بعد

اي  از اين پس ديگر نه زني بر تو حالل خواهد بود و نه حق داري به جاي يكي از زنانت زن تازه«  آند آه ه نازل مي، خطاب با پيامبرش آي آنان
اي بنام َمؤَليكَه  و اين زماني بود آه او ُنه زن عقدي داشت و تازه با زن محصنه.  ي زيبايي او هم شده باشي بگيري حتا اگر شيفته و دلباخته

افتادند هم چنان از اين  به دست محمد مي»  غنيمت «با اين همه، پس از صدور حكم هم، ازدواج با زناني آه به عنوان ) ٦(» ازدواج آرده بود
 به تملك خود - ميالدي٦٣٠در سال -ي قبطيه را  ؛ و باستناد همين قسمت از آيه بود آه پيامبر يك سال بعد ماريه)٥، ٣٣(قاعده مستثنا بود
اهدا شد و از ) ص(به حضرت رسول ] ي مصر فرمانده مسيحي اسكندريه[آنيزآي قبطي بود آه از طرف َمَقوَقس «آه ماريه اند  درآورد؛ و نوشته

 )٧(» وي فرزندي بنام ابراهيم بدنيا آمد، آه در همان شيرخوارگي از دنيا برفت
ين زمينه تحريك و تشحبيع آرد ازدواج او با همسر ، وحتا او را در ا از استثنائات ديگري آه خدا در امر زن گرفتن براي محمد قائل شد

آوشيد تا بر اين ميل مهار  ، دلبستگي پيدا آرد ولي مي ي خودش زيد قضيه از اين قرار بود آه پيغمبر به زن پسرخوانده. اش بود پسرخوانده
اطر او طالق گويد محمد، ظاهرًا به علت ترس از ي خود حاضر شد زنش را براي رضاي خ بزند، و با اين آه زيد پس از اطالع از عشق پدرخوانده
، در سنت اعراب ازدواج با  شود داشت زيرا، چنان آه از فحواي آالم قرآن نيز معلوم مي سرزنش و بدگويي مردمان، او را از اين آار باز مي

دهد تا بدون هيچ ترس   به پيامبر فرمان مياي آند و با نزول آيه ي وحي مداخله مي جا فرشته شده اما در اين همسر پسر ممنوع شناخته مي
 .: هاي ديگران زينب را به نكاح خود در آورد و بيمي از تعن

اش داده بودي گفتي زنت را براي خود نگاه دار و از خدا بترس در حالي آه در دل خود  اش داده بود و تو نيز نعمت تو به آن مرد آه خدا نعمت«
شود  بعد هم گفته مي» ترسيدي، حال آن آه سزاوارتر اين بود آه از خدا بترسي آرده بودي و از مردم ميچه را خدا آشكار ساخت پنهان  آن

ي  پس از صدور اين فرمان هم مردم را صريحًا از داوري در باره) ٣٣،٣٧(» آوريم چون زيد آام خود را از او گرفته او را به همسري تو درمي «آه 
اي هم ندارند آه به  دهند مجاز و مختارند و وظيفه گويد آه پيامبران در آارهايي آه انجام مي  با قاطعيت ميآند و خطاب به آنان محمد منع مي

چه خدا بر او مقرر آرده َحَرجي نيست هم چنان آه خدا براي پيامبران پيشين نيز چنين  بر پيامبر در انجام دادن آن «: آسي حساب پس بدهند
هاي خدا را  اين سنت خدا است در حق همه آساني آه پيام). ٣٨، ٣(فرماني است قطعي و تغيير ناپذيرسنتي نهاده بود؛ و فرمان خدا 

،  ٣٣( آند ها رسيدگي مي هاي آن ترسيدند؛ و تنها خدا است آه به حساب ترسيدند و جز خدا هم از هيچ آس نمي رساندند و از او مي مي
دا و پيامبرش در آاري حكم آردند مؤمنان را در آن آار مطلقًا اختياري نيست و هر آه از شود آه چون خ پس از اين احكام هم تأآيد مي). ٣٩

؛ و باالخره براي اين آه موضوع به طور قطع پايان گيرد، قرآن )٣٦، ٣٣(خدا و پيامبرش نافرماني آند سخت در گمراهي افتاده است 
فرزند خواندگان هم » خدا در درون هيچ مردي دو قلب ننهاده «ه چون شود آ خواند و حكم صادر مي را امري مجازي مي» پسرخواندگي «

سخناني است آه مردم بر زبان جاري  «گويند فرزند خواندگان هم چون فرزندان هستند  توانند فرزندان واقعي تلقي شوند و اين آه مي نمي
عالوه بر اين چون پدر زيد، آه از اشراف ). ٤، ٣٣(»  آند يسازند و حال آن آه گفتار حق از آن خداست و اوست آه به راه راست هدايت م مي
پسر  «شود آه از اين پس  حوانده بود، آيه نازل مي» زيدبن محمد «ي آعب بود، او را از فرزندي خود نفي آرد و پيامبر او را بنام خويش  قبيله

شناسيد آنان را برادران ديني و دوست خود  اگر پدرانشان را هم نميتر است؛ و  خواندگان را به نام پدرانشان بخوانيد آه نزد خدا به عدل نزديك
؛ و بعد هم براي اين آه جاي )٨)(٥، ٣٣(» ايد مورد بازخواست قرار نخواهيد گرفت بدانيد؛ اگر از اين پيش هم در اين باره خطايي مرتكب شده

محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست؛ او  «شود آه  د گفته ميي محمد و زيد به تأآي وگويي باقي نماند مشخصًا در مورد رابطه هيچ گفت
 )٤، ٣٣(» فقط رسول خدا و خاتم پيامبران است

. اند بهره ها بي اش نيز از امتيازاتي برخوردار است آه ديگر مؤمنان از آن ها محمد در رابطه خصوصي و زن و شوهري با همسران اما عالوه بر اين
و قرآن ) ٩(، يعني زني آه از جهتي بر زنان ديگر امتياز و برتري داشته باشد، وجود ندارد»سوگلي «سلمان هيچ زن ي يك م براي مثال در خانه

سازد  خواند و آنان را موظف مي خوابگي با آنان به مراعات عدالت فرا مي ي جهات و از جمله هم شان از همه همه جا مؤمنان را در رفتار با زنان
ترسيد آه نتوانيد  اگر مي «آند آه  مسران خود به يك سان رفتار آنند و ميان آنان تبعيضي قائل نشوند، و حتا تأآيد ميخوابگي با ه آه در هم

اش را يك سان  ي زنان داند آه ممكن است مردي نتواند همه خدا البته مي). ٣ نساء، ٤(»  با آنان به عدالت رفتار آنيد بيش از يك زن نگيرند
شود آه حتا در اين صورت هم مرد حق ندارد يك بار به سوي يكي  آند با اين همه يادآور مي گيري نمي ين مورد زياد سختدوست بدارد و در ا

 همان ٥١ي  همه محمد از اين قاعده هم استثنا است و اين مطلب در آيه با اين) ١٢٩،٤(از زنان ميل آند و يكي ديگر را به حال خود رها آند 
 :  توضيح داده شده استسوره احزاب به تفصيل 

اي پيش خود  ها را آه از خود رانده خواهي با خود نگاه دار و اگر آن خواهي عقب بينداز و هر آدام را آه مي نوبت هر آدام از زنانت را مي «
ها ارزاني ميداري بايد   آه به آنچه از اين آار تو بايد شادمان باشند و غمگين نشوند و از آن «به عالوه زنان » .خواندي ايرادي بر تو وارد نيست

 » خوشنود باشند
ي موهبتي آه از لحاظ همسري با او نصيبشان شده است با زنان معمولي تفاوت دارند و  چنان آه معلوم است همسران پيامبر خدا بشكرانة
هايي را  ها و محدوديت ته شد محروميتاند بايد مقررات خاصي را مراعات، و چنان آه گف در برابر اين مزيت بزرگ آه همسر رسول خدا شده

ها و بيرون از خانه بگردند و جلوه  اينان بايد خود را از هر نوع آلودگي بدور نگاه دارند و نبايد مانند عصر جاهليت در آوچه: نيز تحمل آنند
 : باز هم به قرآن مراجعه آنيم. ربايي بكنند فروشي و دل

پس، از خدا بترسيد و با ظرافت و مهرباني سخن نگوييد تا مردي آه بيمار دل است در شما . ن نيستيداي زنان پيامبر، شما مانند ديگر زنا «
خواهد  چرا آه خدا مي... هاي خود را نشان ندهيد هاي خود بمانيد و هم چون دوران جاهليت زينت در درون خانه «) ٣٢، ٣٣(» .طمع ببندد

آن چه را از  «: هاشان است آار زنان پيامبر عبادِت خدا در درون خانه) ٣٣، ٣٣(» .ك نگاه داردزشتي و پلشتي را از شما دور آند و شما را پا
خواهد آه به زنان و  خدا هم چنين از محمد مي). ٣٤، ٣٣(» .شود به خاطر بسپاريد و ذآر آنيد هاتان تالوت مي ايات خدا و حكمت در خانه

شوند  آه خود را در چادر فرو پوشند زيرا به اين ترتيب ناشناخته ميمانند و مورد ازار واقع نميدختران خود، و هم چنين به زنان مؤمنان، بگويد 
هر يك از زنان محمد به ). ٢٩، ٣٣(خواهيد خدا پاداشي بزرگ به شما خواهد داد  پس اگر خدا و پيامبر او و سراي آخرت را مي). ٥٩، ٣٣(

ها رزقي نيكو آماده شده  رهاي شايسه آنند از خدا پاداشي دو برابر خواهند يافت و براي آنبرداري خدا و پيامبرش مداومت ورزند و آا فرمان
 ).٣٠، ٣٣(بر عكس هر يك از آنان مرتكب آاري زشت و درخور مجازات شود خدا او را دو برابر ديگران مجازات خواهد آرد ). ٣١، ٣٣( است

ايد وقتي از زنان پيامبر چيزي  اي آساني آه ايمان آورده «:  زديك ورودر رو گفت و گو آنندها، مؤمنان حق ندارند با زنان پيامبر از ن به جز اين
 ).٥٣، ٣٣(دارد  هاي آنان را پاك نگاه مي هاي شما و هم دل خواهيد از پشت پرده بخواهيد آه اين آار هم دل مي
ز مرگ او حق ندارند ازدواج آنند و هيچ مرد مؤمني نيز حق ندارد با ي ديگر اين آه هيچ يك از زنان پيامبر پس از جدايي از او و يا پس ا  نكته

گاه حق ندارند همسران او را پس از او  ها هيچ آن «. ازارد و مؤمنان را نرسد آه پيامبر خود را بيازارند آنان ازدواج آند زيرا اين آار روح پيامبر را مي
پيامبر از مؤمنان نسبت به خودشان برتر  «شود آه  و سرانجام حكم صادر مي) ٥٣، ٣٣(»  به زني بگيرند زيرا اين آار نزد خدا گناهي بزرگ است

و چون ازدواج پسر با مادر حرام است به اين ترتيب راه هر نوع ازدواج ميان مؤمنان و زنان ) ٦، ٣٣(»  است و زنانش مادران مؤمنان هستند
 .شود پيامبر براي هميشه و به طور قطع بسته مي
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شود آه  اش مجاز شناخته شود گفته مي طور آه قبًال گفته شد براي اين آه ازدواج محمد با زن پسرخوانده ست يادآوري شود آه همانجالب ا

 . خواند ها را مادران مؤمنان مي ي آن ، همه اش از ازدواج دوباره محمد پدر هيچ يك از مؤمنان نيست در حالي آه براي ممنوع آردن زنان
افتد آه زنان او با آارها و  چه بايد دانست اينست آه عليرغم احكام غالظ و شداِد خدا در مورد رفتار زنان پيامبر، بسيار اتفاق مي با اين همه آن

ها  عام يهوديان بني قريظه و مصادره ي اموال آن اند پس از قتل براي مثال چنان آه نقل آرده. ساختند تقاضاهاي خود او را ناراحت و آزورده مي
ها را هم چون زنان پادشاهان، از طال و جوهراتي آه به غنيمت گرفته شده بود  ر سال پنجم هجري زنان محمد توقع داشتند آه پيامبر آند

بر جا بود آه خطاب به پيام زد او را دوره آرده و زير فشار قرار دادند، و در اين غرق زينت آالت آند و چون او، به هر دليل، از اين آار سر باز مي
هاي آن را ترجيح  اين آيه نازل شد آه از همسران نافرمان خود چشم به پوش و آنان را طالق بده و به آنان بگو اگر زندگي دنيايي و زينت

 )١٠)(٢٨، ٣٣(»  مند سازم و به خوبي و خوشي طالقتان بدهم دهيد بياييد تا شما را از آن بهره مي
به موجب يكي از روايات محمد با . شود ي قبطيه از جانب محمد منجر مي ي است آه به تحريم ماريهگونه، مربوط به ماجراي مورد ديگر از اين

خورد آه از اين پس  شود محمد سوگند مي آند و چون حفصه از اين آار با خبر مي خوابگي مي ي عايشه با حفصه هم ي قبطيه در خانه ماريه
آند و  اما حفصه اين راز را در نزد عايشه فاش مي. هد آه اين راز را با هيچ آس در ميان نگذاردخوا نزديكي با ماريه را تحريم آند و از حفصه مي
 )١١.(شود پيامبر از طريق وحي از اين سخن با خبر مي

صاص  تحريم، آه به تمامي به همين ماجرا اخت٦٦ي  اين داستان، طبق معمول قرآن، بدون ذآر نام زنان پيامبر و به صورتي مبهم در سوره
 : يافته چنين توضيح داده شده

اتفاق افتاد آه پيامبر رازي را با يكي از زنان خود در ميان نهاد، و چون آن زن اين راز را با يكي ديگر از همسران شوهرش باز گفت خدا پيامبر  «
د را از اين آه ماريه را تحريم آرده به سختي اما پيش از هر چيز قرآن حكايت از آن دارد آه منبع وحي محم). ٣، ٦٦(» .را از آار او آگاه ساخت

اي پيامبر، چرا چيزي را آه خدا بر تو حالل آرده به خاطر خشنود ساختن زنانت بر  «: گويد آند و با خطابي عتاب آميز به او مي سرزنش مي
دهد آه خدا  و به او اطمينان مي.   ازاد سازدآند تا خود را از قيد سوگندي آه براي تحريم ماريه خورده و او را موظف مي» آني؟ خود حرام آي

 )١٢).(٢٨، ٦٦(داند  حكمت آارها را بهتر از هر آسي مي
اگر شما دو زن توبه آنيد برايتان  «آند آه  در عوض خدا خطاب به آن دو زن، آه يكي دختر ابوبكر و ديگري دختر عمر است، به آنان توصيه مي

و اگر براي آزار پيامبر هم دست شويد خدا ياور اوست و نيز جبرئيل و مؤمنان شايسته و . گشته استهايتان از حق باز  بهتر است زيرا دل
جا با تهديد به اين  ؛ و با اين آه قبًال محمد را از ازدواج با زن عقدي تازه ممنوع آرده بود در اين)٤، ٦٦(» فرشتگان از اين پس ياور او خواهند بود

 او شما را طالق دهد پروردگارش به جاي شما زناني بهتر از شما، چه شوهر آرده و چه باآره، به او خواهد داد؛ اگر «آند آه  دو زن خطاب مي
و بعد هم پس از اين تهديدها به بعضي زنان ) ٥، ٦٦(» .گيرند زناني مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه آننده و اهل عبادت و زناني آه روزه مي

آشد  ها را از جانب خود، به رخ آنان مي ها و پاداش ايمان دومي آند و آيفر خيانت اولي  برخي زنان صالح اشاره ميپيامبران پيشين و» خائن «
 : تا بيشتر بترسند و از توطئه و تهديد عليه پيامبر و ازار او دست بردارند و تصور نكنند آه چون زن پيامبر هستند از مجازات مصون خواهند بود

 زن نوح و لوط را مثل ميزند آه هر دو در نگاه دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خيانت ورزيدند، و آن پيامبران خدا براي آافران «
اند زن فرعون را  بر عكس خدا در مورد زناني آه ايمان آورده. نتوانستند از زنان خود دفع عذاب آنند و گفته شد آه با ديگر خائنان به آتش درآيند

اي بنا آن و مرا از فرعون و اعمالش نجات ده و از دست  اي پروردگاذر من، براي من در بهشت نزد خودت خانه «: آورد آن زمان آه گفت مثال مي
گاه خويش را نگاه داشت و ما از روح خود در او دميديم  شرم «زند آه  و هم چنين مريم دختر عمران را مثال مي) ١١، ٦٦(»آار برهان مردم ستم

 )١٢، ٦٦(»  برداران بود هايش را تصديق آرد و از فرمان آلمات پروردگار خود و آتابو او 
اي را اشغال آرده، ماجراي اتهام   و در قرآن نيز جاي برجسته ي ديگري آه در ارتباط با زنان محمد پيش آمده و در تاريخ او ثبت شده حادثه
توضيح .  مدني نور به آن اختصاص يافته است٢٤ي  ت آه بيش از پانزده آيه از سورهي ميان عايشه و صفوان يكي از سپاهيان اسالم اس رابطه

يك بار نيز در جنگ با بني . برد آرد و همراه خود مي رفت يكي از زنان خود را، بقيد قرعه انتخاب مي آن آه پيامبر اسالم هر بار آه به جنگ مي
در هنگام بازگشت به مدينه پيامبر فرمان داد . اتفاق افتاد عايشه همراه او بود ميالدي برابر با سال ششم هجري ٦٢٦مصطلق آه در سال 

بندش  در اين شب عايشه يك بار براي قضاي حاجت از لشگر دور افتاد و سپس چون متوجه شد آه گردن. آه لشگريان در شب حرآت آنند
اش  از اردو خبري نبود زيرا مراقبان او بدون آن آه متوجه غيبتگم شده به جستجوي آن باز گشت و چون آن را يافت و به سوي اردو بازگشت 

بن ُمَعطل السلمي آه از  اما صفوان.  برد اش مي ماند و خواب جا مي عايشه ناگزير در همان. شوند هودج او را بر شتر نهاده و براه افتاده بودند
تا صبح صبر آرد تا عايشه بيدار شد و او را بر شتر خويش سوار آرد و جا بماند و  پس در همان. آمد او را خفته يافت و شناخت پس قافله مي

ي  سلول داد تا زمزمه بن بن ُابي ها عبداهللا اين حادثه بهانه به دست منافقان، و در رأس آن. به سپاه اسالم، آه هنوز در راه بود، ملحق شد
خبر از  عايشه پس از بازگشت به مدينه، بي. رد به شك و ترديد گرفتار سازندالمؤمنين را آغاز آنند و ارواح ضعيف را نيز در اين مو تهمت به ام

نمود دچار ترديد شد زيرا پيامبر خدا  ، آه بسيار غيرعادي مي ي محمد ي خود، بيمار شد اما از قرار معلوم به علت رفتار نامهربانه شايعات در باره
اما سرانجام عايشه از ماجرا خبر يافت؛ از اين خبر حالش بدتر .  آرد ي برخورد مياز اين حادثه و شايعات سخت غمزده شده و با او به سرد

 . شد و از پيامبر اجازه خواست آه به خانه ي پدرش برود
از اين پيامبر پس از گفت و گو و مشورت با بعضي از ياران نزديك و مورد اعتماد خود، و پس از نفرين بر شايعه پردازان و تهديد آنان، يك ماه بعد 

در اين ميان بود . المؤمنين به جاي پاسخ، او را به خدا حواله داد ي ابوبكر رفت و از عايشه خواست آه شايعات را انكار آند اما ام وقايع به خانه
. شود ربوطه مبرا ميها عايشه از اتهام م شود به موجب اين آيه چنان آه ديده مي. هاي مربوط به اين حادثه را بر پيامبرش نازل آرد آه خدا آيه
خواند منافقان و بويژه يكي از سران آنان را  اند، خدا در عين حال آه اين اتهام را دروغ و تهمتي بزرگ مي معروف» آيات ِافك «ها آه به  در اين آيه

 ):١١ مدني نور، آيه ٢٤ي  سوره(آند  آه بيشترين گناه اين اتهام را بر عهده دارد به عذابي عظيم تهديد مي
و ) ٢٣، ٢٤( زنند در دنيا و آخرت لعنت شده و گرفتار عذابي عظيم خواهند شد آساني آه بر زنان مؤمن پاآدامن و مبرا از فحشاء تهمت مي« 

خدا در عين حال مؤمنان را آه در مورد عايشه دچار ترديد شده و اين شايعه را ). ٢، ٢٤(» دهد در آن روز خدا جزايشان را به تمامي مي
و چرا از شايعه پردازآن شاهد و گواه طلب ) ١٢، ٢٤(آند آه چرا وقتي شايعه را شنيدند نگفتند آه اين اتهام دروغ است د سرزنش ميپذيرفتن
دانستند خود داري  ي آن هيچ چيز نمي و باالخره چرا اتهامي به اين بزرگي را ناچيز شمردند و از بازگويي اتهامي آه در باره) ١٣، ٢٤(نكردند 
به اين ترتيب پروردگار محمد براي رفع اتهام از سوگلي حرم محمد و خفه آردن منافقان و مؤمنان مردد و متزلزل تمام ). ٢١ و ١٥، ٢٤(ند نورزيد

 .گرداند آشد و او را طّيب و طاهر به بستر پيامبر خود باز مي نيروي خود را به رخ آنان مي
 خود، به مناسبت همسري پيامبر از امتيازات خاصي  ها و محروميت م محدوديتشود زنان محمد عليرغ به هر حال، چنان آه ديده مي

ي او خويشاوند محمد محسوب  آمد تمامي افراد قبيله ي امتيازات يكي اين بود آه هر گاه زن اسيري به عقد پيامبر در مي از جمله. برخوردارند
براي مثال در جنگ مسلمانان با بني . شدند  پرداخت فدبه آزاد ميشدند و در نتيجه همگي آنان آه در جنگ اسير شده بودند بدون مي

مصطلق، آه در باال از آن ياد شد، زني به نام ُجويريه آه دختر يكي از سران اين قبيله بود سهم يكي از مسلمانان شد و آن زن پيش پيامبر 
نهاد آرد آه اگر همسر او شود او خود حاضر است  مبر به او پيشاما پيا. آمد تا براي آزادي خود ترتيب پرداخت فدبه به صاحب خويش را بدهد



 

 

 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

چون مردم خبر  «شود آه پس از قبول جويريه و همسري او با محمد  گفته مي. نهاد محمد را پذيرفت اش را بپردازد و جويريه  پيش ي آزادي فدبه
د و خويشاوند پيمبر شده بودند آزاد آردند و به همين سبب يك صد يافتند آه پيغمبر جويريه دختر حارث را به زني گرفته اسيراني را آه داشتن

 )١٣(» . خانواده از بني مصطلق آزاد شد
گيري از آنان به نحو دلخواه خود بود  چنان آه معلوم است يكي از امتيازات محمد به عنوان پيامبر اسالم، آزادي مطلق او در ازدواج با زنان و آام

دا مراقب بود آه در اين مورد پيامبرش به هيچ وجه به عسرت و تنگي نيفتد و او نيز از اين رحمت الهي استفاده طور آه اشاره شد خ و همان
ي سيرت پيامبر  شود و در معتبرترين آتاب در باره جا بد نيست براي حسن ختام، داستاني را آه مربوط به همين مضمون مي در اين. آرد مي

 . آمده عينًا نقل شود
جا رفت و در همين شب  هاي آخر عمرش براي طلب امرزش مردگاِن قبرستان بقيع به آن  اين قرار است آه محمد در يكي از شبداستان از

عليه و آله از بقيع بازگشت تصادفًا من به سر درد شديدي مبتال شده بودم و  اهللا عايشه گويد هنگامي آه رسول خدا صلي «: دچار بيماري شد
شد آه تو  سپس فرمود چه مي. اهللا عليه و آله فرمود اي عايشه به خدا من بايد بگويم واي سرم رسول خدا صلي! مزدم واي سر فرياد مي

به خدا : سپردم؟ من در پاسخ آن حضرت گفتم آردم و برتو نماز خوانده به خاآت مي مردي و من بدست خود تو را آفن مي پيش از من مي
پرداختي، اين سخن من موجب  آمدي و با يكي از زنانت به خوشي مي آردي به اطاق من مي ر را ميبينم آه پس از اين آه اين آا چنان مي

شد آه رسول خدا صلي اهللا عليه و آله تبسمي آرد و دردسرش آمي سبك شد؛ و باز بنا به عادتي آه داشت روي ترتيب هر شب را در 
دستوري خواست از زنان آه در خانه ي من باشد و من او را .  وري بر وي سخت شدبعد از آن رنج «اما ) ١٤(».گذراند اش مي اطاق يكي از زنان

 )١٥(«  ي من وفات يافت السالم در خانه تعهد آنم؛ و زنان او را دستوري دادند و سّيد عليه
 ١٨امؤمنين  سال داشت و ام ٦٣ ميالد مسيح، رخ داد و در اين هنگام پيامبر اسالم ٦٣٢ ژوئن ٨ هجرت، برابر با ١١ صفر سال ٢٨و اين در 
 . ساله بود

١٥/١١/١٣٨٣ 
 
 
 ٣،    مدني نساء٤، سوره ي   رجوع شود به قرآن– ١
 ، طبا طبايي  تاريخ تحليلي اسالم٣٣١ ص – ٢
 ، ابن هشام ٢ ج ٤١٧ ص – ٣
  تاريخ تحليلي اسالم، طبا طبايي٣٤٤ و ٣٤٣ رجوع شود به ص– ٤
 ١٢٤٥ رجوع شود به السيرالتفاسير ص – ٥
 ٤٥١ي قرآن به زبان فرانسه، زير نويس ص  ، ترجمه  رجوع شود به رژي بالشر– ٦
  النبويه المدينته  مصحف ١٢٦١ رجوع شود به فرهنگ فارسي معين؛ هم چنين رجوع شود به ص– ٧
  احزاب٣٣ي   سوره٥ و ٤هاي  اي در تفسير ايه  رجوع شود به قرآن، ترجمه ي مهدي الهي قمشه– ٨
   ٣٣ سوره ي ٥١ي  البنويه، در توضيح آيه به مصحف المدينته رجوع شود – ٩
  اضراب٣٣ سوره ي ٢٨ي   اسيرالتناسير در تفسير آيه١٢٣٥ و ١٢٣٤ رجوع شود به صفحات – ١٠
 .، و رژي بالشر١٧٢٥هم چنين رجوع شود به ايسرالتفاسير، ص . اي  رجوع شود به قرآن آريم، ترجمه ي فارسي مهدي الهي قمشه– ١١
.  ايسرالتفاسير١٧٢٦رجوع شود به ص . آند اي را آزاد مي  گفته شده آه پيامبر براي اين آه خودش را از قيد اين سوگند آزاد سازد برده-١٢

روايت بسيار ضعيف ديگري در اين مورد گفته شده و آن اينست آه چون محمد بسياري از اوقات پس از فرغت از نماز عصر نزد يكي ديگر از 
ماند، حفصه و  آرد بيش از حد معمول نزد او مي رفت و براي صرف شيريني آه او از عسل درست مي نام زينب دختر َحُجش مياش ب زنان

آيد هر آدام جداگانه به او بگويند آه  ها مي ورزيدند با هم قرار گذاشتند آه وقتي محمد پيش آن عايشه آه نسبت به زينب حسادت مي
ي تحريم در واقع مربوط به همين  دهد و پيامبر سوگند خورد آه ديگر عسل نخورد؛ و سوره ي بد بو است، مي، آه صمغ»مغافير «دهانش بوي 

 و هم چنين الهي ١٧٢٦ و ١٧٢٥رجوع شود به ايسر التفاسير، صفحات . عسل است آه البته اين حديث چندان قابل قبول و پسند نيست
 اي قمشه

 ريخ طبري، جلد سوم تا١١٠٢ و ١١٠٣ رجوع شود به صفحات – ١٣
 ، ابن هشام٢، جلد ٤١٧ ص – ١٤
  بن محمد قاضي ابرقو الدين اسحاق اهللا، ترجمه و انشاء رفيع  سيرت رسول١٠٩٩ – ١٥
 
 

  ٩٩ - ٩٨آرش  / 
   در قرآن "اهللا"ش يدايروند پ

  ي مؤمنباقر
  
 



 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
" اهللا"   بنام يکتائي برتر و ي با نام خداگر،ي دي هانيز د انيعربستان، و هم چن  و شرک حاکم بر ي اسالم از بت پرستني معلوم است دچنانکه
 اسالم به امبريتا چند سال پس از بعثت و گسترش دعوت محمد پ  نام ني که انستي به آن توجه داشت ادياما آنچه با.  شودي مزيمتما

 ي مشخص ميني محمد با نام معگاني خدااي" بر" هم که يهنگام  در قرآن ندارد؛ و تازه يي و رد پاستي هنوز شناخته شده ن،يستکتاپري 
 .  شودي مدهينام" رحمان" اول ۀ بلکه در مرحلستين" اهللا" نام نيا شود 
 کند که ي اعالم و آغاز ميگاني خدااي" رب" را با نام شي خويامبريپ  ۀ در قرآن، ثبت شده محمد آوازني و همچنخ،ي چنانکه در تارقتيحق  در

  : بزرگوار اوستيزگار و راهنما انسان و آموۀننديآفر 
 بزرگوار اري که بسگانتيبخوان بنام خدا* ديافري خون بيرا از لخته ا انسان * ديافري که بگانتيبخوان بنام خدا=  خلق ي باسم ربک الذاقرا

  )٥ -١علق،   ٩٦( دانست ي به انسان آنچه را که نماموختيو ب* اموختيآنکه با قلم ب*  : است
 چي ندارد و محمد از هي نام مشخصزي شود، تا سالها بعد ني مادي از او يکل  عنوان ني، که با هم"گانيخدا "اي" رب "نيوم است ا چنانکه معلو
 ه کز،ين) ١( قرآني هي او لي سوره هاي در بعضي حتنکهيجالب تر ا .  آوردي نماني خود سخن به مگاني با نام و عنوان از خداي الهه ااياله  

به سال ) ٢(ي قمر، که بقول٥٤ ۀ در سوريبرده نشده و حت  بکار زين" رب "ۀ و در سال دوم بعثت محمد آمده اند، کلمگريکدي يپدر  ظاهرا 
" رب "ۀ بلکه کلمدياي نماني به ميذکر" اهللا"و " رحمان"   شود، نه تنها از ي مربوط مي دوم مکۀ دوري هاۀبه سور) ٣(گري ديبقول چهارم بعثت و 

 مطلقٌا نامعلوم و فاقد نام و عنوان زي نرهاي ضمنيمرجع ا  که روديم" او"و " من"و " ما" زمان سخن از ني شود، و تا ايبکار برده م  بارکي فقط زين
  )٤.(است
آنکه  تا  ماندي مي است، همچنان بدون نام و عنوان باقيبرجسته و ممتاز فراوان  صفات ي محمد، که داراي خدااي گذرد و اله ي مدتها مبهرحال

 ادي" رحمان" علق و با نام ۀ شده در سوراديرحمان، از او با همان صفات   ٥٥ ۀ بار و در سال چهارم بعثت، در سورني اولي برايباالخره، باحتمال
  : شوديم 
 ني ازيتما  دياي قرآن برمگري ديا؛ و چنانکه از سوره ه)٤ – ٢، ٥٥(گفتن آموخت  او را سخن  * ديافري را بيآدم * اموختيخواندن را ب" * الرحمان" 

 نکهيا اوست، دوم " يگانگي"و " يکتائي" از همه همان شي است که پياساس  ۀ سه مشخصگري داني خدااينام از اله ها " رحمان "ي خدااياله 
 به ان،ي جهان و جهانيعني نش،دگاي او بر آفرکي مطلق و بالشرييفرمانروا  شده و سوم آنکه سلطنت و دهي قدرت او آفردي به انيجهان و جهان

 انين مطلق جهان و جهاي و پادشاه فرمانروادگاري و آفرکتاي" اله"   اي" رب "يعني ،ي سه خصلت اساسنيبا ا" رحمان"او اختصاص دارد؛ و نام  
  )٥!( قرآن تکرار شده استۀي اوليدو بار و در چهارده سوره از سوره ها پنجاه و 

مختلف   لي قبااني بزرگتر و برتر خداي از سه خدايکي رحمان به عنوان يخدا  اي خدا – رحمان ،يامبريت محمد به پ از بعثشي دانست که پديبا
 جداگانه و خاص خود را اني خدااي وابسته به آنها هر کدام بتان ي هافهيطا  بزرگ اعراب و لي قباۀ آنکه مجموعحيتوض. اعراب شناخته شده بود

 داشت، معتقد ي سرورگري داني آنان مشترک بود و بر بتان و خداانيم  برتر و بزرگتر، که ي خدااي اله کي حال به نيع کردند اما در ي مشيستا 
  .بودند
 ۀ در شرق و شمال شرق عربستان و مجموععهي ربلي قباۀعربستان، مجموع  در جنوب يمني لي قباۀ توان از سه مجموعي ملي قباني اۀ جملاز
 مشترک ي شناخته شده بود، و خداعهي ربليبزرگتر و برتر و مشترک قبا  يبعنوان خدا" رحمان"و غرب عربستان نام برد که  مضر در مرکز ليقبا 
  )٦.(شديخوانده م" اهللا" بود، بنام لي از آن قبايکي شي قرۀلي که قبز،ي مضر نليقبا 

 اياله  را بعنوان " رحمان" خودش، لهي مکه و قوم و قبۀ و مشترک کعب برتريخدا " اهللا "ي که چرا محمد در قدم اول بجاستي کامال روشن نالبته
 دگان، پژوهني اقوام عرب شناخته شده بوده و چنانکه بعضشتري باي يتمام  اني نام در مني اما از قرار معلوم اندي گزي مورد نظر خود بر ميخدا

 آشنا بود اري عربستان بسني مشرکيرحمان برا" زمان نياند در ا  کرده دهي ابراز عق،ي آلمانۀکه، اسالم شناس مشهور و برجست" نولد"مانند  
 آنجا ا نام تنيا) ٧."( بردندي خدا بکار ميعربستان آنرا برا  ي هايمي گرفت و کلي مورد استفاده قرار مزي نهاي عبرۀليبوس) يحت(  .... و 

لقب رحمان را بر  "زي همزمان محمد نيامبري پانيمدع  اي اني از متنبيکي در جنوب حجاز و منياهل  " ياسود عنس"بوده که  موردتوجه اعراب 
" رحمان" واحد مورد نظر خود را ي خدا،يامبري پانيمدع  از گري ديکي در شرق حجاز مامهي، اهل "لمهيس "نيو همچن) ٨(؛"بود خودش نهاده 

  )٩.( نامديم" رحمان"   رود و خود او را ي او فراتر مرواني از پيکي شد اما يظلمت بر او ظاهر م  که در خوانديم
جنوب   يمني لي و قباعهي ربلي برتر قبايخدا" رحمان" برتر آنان، ي، خدا"اهللا"   ي محمد بجانکهي از ادي شاانيشي و از جمله قري مشرکان مکاما

 اهندخو  ي با محمد از او ميي در اجتماع و گفتگوشي بزرگان قريتيشوند و بروا  ي سخت ناراحت مده،ي واحد برتر برگزيعربستان را بعنوان خدا
 ي پاشي خوي کند و بر ادعاي آنان را رد مشنهاديبردارد اما چون محمد پ  يامبري پي که به او خواهند داد دست از ادعايازاتيتا در برابر امت

 مانيا هرگز مامهي کند، و ما به رحمان ي منيو تلق آموزديترا م  مامهي همه رحمان نيمارا گمان چنان است که ا: "ندي گوي به او مورزديم 
 قرآن ۀ کنند و بگفتي انکار مزي وجود و نام آنرا نيشناسند حت  ي مي که رحمان را بخوبني با اشي قرآن سران قرتياما بروا) ١٠."(آورد  مينخواه

 سجده يدهي به هر چه تو فرمان مايآ" که نديافزايمو " ست؟يچ  رحمان ندي گوي مدي شود رحمان را سجده کنيکه به آنان گفته م  يهنگام"
: دي گوي مدي خطاب به محمد به تاکيمشرکان از زبان مرجع وح اما قرآن در برابر انکار ) ٦٠ فرقان، ٢٥." ( شوديبر نفرتشان افزوده م  و م؟يکن
 رعد، ١٣." (ي کنالوت بر آنان تمي کرده ايآنچه را بر تو وح  تا  بوده  اندگري دي از آنها امتهاشي که پمي به رسالت فرستادي امتانيبه م ما تو را "

 ناني ا،ي کند؟ آري مري نتان را تحقاي است که خدايمرد  همان ني ااي شک مسخره ات خواهند کرد که آي بننديکافران چون تو را بب البته ) "٣٠
بر او . ستي جز او ني الهچي من است و هگانياو خدا که ) اما تو بگو( شوند يآنها منکر رحمان م) ٣٦ اء،ي انب٢١." (را باور ندارند ذکر رحمان خدا 

  )٣٠ رعد، ١٣." ( اوستيبازگشت من بسو  کنم و يتوکل م
 است؟ بر اساس يي چگونه خداندي گزي برمشي خويکتاي يبعنوان خدا  دعوت خود ي که محمد در مراحل اولي بزرگتر و برتري خداني ااما

 و هرچه را ني کائنات است، آسمانها و زمي تمامۀنندياست که آفر  ي شود، او کسي مدهي برتر، که رحمان نامي خدااي اله نيا قرآن از فيتوص 
 چي هزي تورات نيو برخالف خدا) ٥٩، ٢٥(، )١٠(شد  مستقر ي فرمانروائۀکي اراي و سپس بر عرش ديافري در شش روز بآنهاست  انيدر م

 و ميدي آنهاست در شش روز آفرانيرا در م  آنچه ۀ و همني ما آسمانها و زمقيو به تحق"بور به استراحت باشد که مج  دي به او نرسيخستگ
 علم فرا ني آنهاست از آن او و همچنۀانيم  و هرچه در ن،ي آسمانها و زمگانيرحمان خدا). "٣٨ قاف، ٥٠." (افتين  بر ما دست ي خستگچيه
 ي او را انبازي پادشاهني نکرده؛ در اارياخت  ياو فرزند). "٨٥ زخرف، ٤٣" (دي شوي او بازگردانده ميوهمگان بس  نزد اوست و امتي قدنيرس
 عرش است از آن گاني و خدانيآسمانها و زم  گانياو که خدا). ٢، ٢٥( مقدر ساخته است زي او را ني قطعنوشتسر  دهيافري و هرچه را بستين

 و خود دي نتوانند آفرزي چچياند که ه  دهي برگزياني الهاي انيمنکران و کافران بجز او خدا). ٨٢، ٤٣(منزه است   دهند ينسبت ها که به او م
 خوانند ي مي او به خدائريبغ  را که مشرکان يو آنهائ) ٣، ٢٥( خود ي و نه مالک مرگ و زندگشنديخو  اني زو رحمانند، نه مالک سود ۀديآفر

  ).٨٦، ٤٣ (ستندي نيقادر به شفاعت کس
 و ديکن تا در وزن کردن به عدالت رفتار ) ٧ رحمان ،٥٥" (را بر نهاد) ترازو (زانيم آسمان  را برافراخت و "اوست که .  رحمان استۀدي آفرزي چهمه

 هنو دا*  که در غالفندي است با خوشه هائي ها و نخل هائوهيدر آن م که *  ساخت اني را قرارگاه آدمنيو زم) "٩، ٥٥ (دي نکنيکم فروش
، ٤٣( کل است ي خدا است و خردمند و دانانيو هم در زم او هم در آسمان اله است ) ٢٠ – ١٩، ٥٥." ( خوشبوياهانيهمراه با کاه و گ  يهائ
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 و نيري دو شنيو آب ا"؛ )٥٥،١٩" ( شدنمدکي نزدگريکديبه   راند تا شي را پايدو در). "١٧،٥٥" ( دو مشرق و دو مغرب استگانيخدا او ). "٨٤
از آن هر دو، ). "٥٥،١٩" ( روندياست که از آن فراتر نم) يسد(   ي آنها برزخانيدر م"و ) ٥٣،٢٥." ( سخت گزنده استي شورابيگريد  و واراگ

  )٤٢، ٥٥." ( روندي مشي پايدر در  است همانند کوه که ي هائيو  او را کشت). "٢٢، ٥٥" (دي آرونيمرجان ب  و ديمروار
در "  ). ١٥-١٤، ٥٥ (ديافري دود بي بيو جن را از شعله ا* ديافريچون سفال ب  ي را از گل خشک شده ايآدم" رحمان آنکه نشي آفري نمونه هااز
 ديبا  نگرند ي در پرواز مشي بسته بر فراز سرخواي گشاده يپرندگان را با بالها آنان که ) "٣ ملک، ٦٧" (يني بي نمي خللچي رحمان هنشيآفر

، ٢٥( سوال کن که آگاه باشد ي رحمان از کسۀو تو دربار) ١٠)(١٩، ٦٧(  ) ١١(ز رحمان آنان را در هوا نگاه نتواند داشت کس جچيبدانند که ه
هر کس که در *  خواهد ماند ي صاحب جالل و اکرام تو که باقگانيخدا ) رحمان(جز *  شود ي است نابود مني زمي که بر روزيهر چ). "٥٩  
 دي به خود مغرور باشند و بادي نباهودهيمشرکان ب) ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٥٥(  "  است يل درگاه  اوست، و او هر روز در کار است سائني و زمانهاآسم 

 رسان آنان ي روزچکسي دارد هغي را از آنان درشياو رزق خو  بخشد و اگر يي در برابر رحمان نخواهد توانست آنان را رهاي سپاهچيکه ه بدانند 
  ).٢١-٢٠، ٦٧ه رجوع ب(  نخواهد بود 

 زيو بندگان رحمان ن) ١١٢ اء،ي انب٢١ (ندي جوي از او مياري همگان نديگو  بخشنده و مهربان است و بر رغم آنچه ي بهرحال رحمان خدائ 
 بندگان نيا). ٦٣، ٢٥ (نديگوي کنند به آنان سالم ميپرخاشجوئ  و هرگاه جاهالن با آنان روندي راه مي به فروتنني هستند که در زميکسان 

 يو آنان که به هنگام خرج کردن نه اسراف م) ٦٤، ٢٥(   اورندي به صبح مگانشاني خداي براامي در قاي که شب را در سجده هستند  يکسان
  ).٦٧، ٢٥( دو است ني اۀاني چرا که راه درست در مورزند،يم کنند و نه خست 

 يرحمان کس: "ستي جز رحمان ني او گذاشت او هم کساريرا در اخت " قرآن "اي" فرقان" که محمد را به رسالت فرستاد و زي آن کس ناما
 شده، و اني بي بروشنشي هاهي است که آيکتاب"و آن ) ١، ٢٥(  "  دهنده باشدمي را باني فرو فرستاد تا جهانشي خوۀکه فرقان را بر بند است 
ما " دهد که ي مناني و اطمحي؛ او به محمد توض)٣-١٠   لتي فض٤١" (مند فهيم)  زبان رانيا( که ي مردمي براياست عرب) يقرآن(   ينوشته ا

 ني فرستاده شده که زميو از جانب کس* ترسد   ي آن کس که مي است براي فقط هشدارنيا* ي که در رنج افتمينفرستاد قرآن را بر تو فرو 
 و در نياز آن اوست آنچه در آسمانها و زم و * استقرار دارد ) يدشاه پاکهيار(و آن کس رحمان ا ست که بر عرش *    دهي بلند را آفريو آسمانها

  )٧-٢ طه، ٢٠(  "  تر آگاه استي او به راز نهان و نهانيو اگر سخن بلند گوئ*  است نيزم  ري در ززي آنهاست، و آنچه نۀانيم
 يتازگ  امر ني و رد کردند و البته ايت قرآن به مردمان، نف تالواي انتقال يبرا  محمد را تي مامورني وجود رحمان و فرقان، و همچنياري بساما

 ليدل  نيبه هم). ٥ شعرا، ٢٦" ( جزء آنکه از آن اعراض کردندامدي آنان نيبرا  از جانب رحمان ي سخن تازه اچيه" زمان ني تا ارايهم نداشت ز
 کند و در دل از يرويپ) ذکر (امي ده که از پمي را بيتنها کس " کند کهيم  ي او را راهنمائست،ي جز رحمان ني کسنجاي محمد، که تا اگانيخدا

ش از تو ي ما، که پامبرانيو خود را از پ) ١١ ن،ياسي ٣٦" ( دهيمژدگان  سخاوتمندانه يسپس او را به آمرزش و پاداش.  داشته باشدميرحمان ب 
  ). ٤٥ زخوف، ٤٣" (ميداده بود   قراردني پرستي برايگري اله داي جز رحمان خدااي بپرس که آم،يفرستاده ا 
 پردازد؛ از جمله داستان ي محمد مي براي بوده به نقل داستانهائزيگذشته ن  امبراني بزرگتر و برتر پي او خدانکهي اثبات اي رحمان خود براو
 نزد ا رشي روح خود،يود و آنان پرده کش خانيو م * دي گزيخاوران دور  ي رو به سوي به مکانشيچون از خاندان خو" آورد که ي او مادي را بميمر 

 ۀو او گفت من فرستاد * ي برم که پارسا باشيرحمان پناه م  گفت از تو به ميو مر*  کامل بر او نمودار شد ي که همچون انسانميفرستاد او 
 ي بارور محي مسيسي به عگانشي خدا از روحميچون مر و ) ١٩-١٦ م،ي مر١٩" (ببخشم) ياز هر آلودگ( پاک يهستم تا تو را پسر  تو گانيخدا

" مي گوي سخن نمي انسانچي و با هرميروزه بگ  بگو من نذر کرده ام در راه رحمان يدي را دي کسانياگر از آدم"رسد که   يشود به او ندا م
)٢٦، ١٩.(  
 ي برحذر ميپدر را از بت پرست" قي صديرامبيپ" شود که او بعنوان يم  ادي او با پدرش ي و گفتگومي از ابراهني همچنمي مرۀ سورني همدر

سپس از موضع ) ٤٢، ١٩" (؟ي پرستي ماوردي از تو برميازي نچيه  و نه ند،ي بي شنود و نه مي را که نه ميزيچرا چ: "دي گويدارد و به او م 
 کند تا او را به راه راست يروي خواهد که از او پيپدر م  خاص برخوردار است، و پدرش از آن دانش محروم است، از ي از دانشکه  يکس

 دارم که مي پدر بيا: "دي گوي، و به او م) ٤٤، ٤٣  ، ١٩( کرد اني بر رحمان عصطاني شراي را نپرستد زطاني که شخواهدياو م رهنمون شود؛ و از 
  ).٤٥، ١٩" ( مباشطانيبه تو رسد، پس دوستدار ش  ي عذابرحماناز جانب 

را   قومش مثل بزند که او رسوالن  را به آنجا فرستاد و آن مردم آنان يرا برا  ي خواهد که داستان مردم شهري رحمان از محمد مگري دي جائدر
). ١٥ – ١٣ ن،ياسي ٣٦" (ديستي نشي بيانينازل نکرده و شما دروغگو  يزي رحمان چد؛ي همانند ما هستيو گفتند شما انسانها" کردند بيتکذ
چرا " کنند و خود اعتراف کرد که تيآنان خواست تا از آن رسوالن تبع  خود از اني و خطاب به همشهرديدور فرا رس از آنان دوان دوان از يمرد  اام

 به من د که  اگر رحمان بخواهميري او را بپذريغ) يانياله (يانيخدا  ايآ * دي شوي و شما بنزد او بازگردانده مدهي را نپرستم که مرا آفريکس 
من به : "سپس خطاب به آن رسوالن گفت) ٢٣ – ٢٠  ، ٣٦ (د؟ي نتوانند بخشي سود نکند و مرا رهائچين مرا هبرساند شفاعتشا  يانيز

؛ در عوض بر سر قوم او )٢٦، ٣٦" (يبهشت درآ گفته شد به " سبب به او نيو بهم) ٤٥، ٣٦" (ديآوردم؛ سخن مرا بشنو  ماني شما اگانيخدا
  )١٢)(٢٩، ٢٨، ٣٦( سرد شدند ي برجاي بر هم زدن در چشميکه همگ  مي فرستادمناک سهيبانگ

 شي کند و آنچه را در پي دهد که او مردگان را زنده مي محي شود، توضيم خوانده " رحمان" محمد، که همچنان بنام گاني خدااي رب سرانجام
 منکران همانند آنان، از گور گريو د( شود و آنان دهيدر صور دم" که ديرس  خواهد يو روز) ١٢، ٣٦(رو دارند و آنچه را بجا نهاده اند خواهد نوشت  
 ۀ همان وعدني ا،ي آرخت؟ي برانگماني ما را از خوابگاههايکس  برما، چه ي وانديو گو*  نهندي روگانشاني خداي و شتابان بسوندي آرونيب 

  ).٥٢، ٥١، ٣٦" ( راست گفته بودندامبرانياست و پ " رحمان"
 ي اما بعضرندي پذي او را مي و صفات عالاورندي مماني از آنان ايجماعت  رحمان، ييکتايو انکار مشرکان بر  مقابله ي پس از مدتبهرحال

 شوند که ي ميآنان از جمله مدع. دينماي زشت و ناروا مامبرشيپ  او و در نظر ي دهند که براي مي خود به او نسبت هائشيهمچنان از پ 
هر لحظه ممن است آسمانها و " آن انياست که در اثر ب  سخن آنچنان ناروا نيو ا) ٢٦ اء،ي انب٢١؛ ٨٨، ١٩" ( استدهي برگزيزندفر رحمان "
 که ستيو حال آنکه رحمان را سزاوار ن* شده اند   رحمان فرزند فائل يچرا که برا * زنديشوند و کوهها فروافتند و در هم بر  شکافته نيزم
 بر او شيستا). ٩٣ – ٨٨، ١٩( آورده يرو  رحمان ي بسوي وجود ندارد مگر آنکه به بندگزي چچي هنيدر آسمانها و زم و  * اشد بي فرزنديدارا
 يشيکه در گفتار بر او پ*  هستند يگرام  يبندگان" خوانند يمشرکان آنان را فرزندان، و بدتر از آن دختران خدا م  فرشتگان که نيا) ١٣.(باد
 احترام به ني کنند و در عيشفاعت نم  است ياز آنان راض) رحمان( که ي کسانيجز برا) نانيا... (. کنند يم  فرمان او عمل ه و برندي گينم

 رحمان ندي گوي م،يآر). ٢٩ –   ٢٦، ٢١" (ميدهي او را جهنم مي او هستم جزاي سواي من الهديآنان بگو  از کيو هر *  ترسند ياو از او م
 اهي چهر اش سدهندينسبت م  را بدهند که به رحمان يزي از آنان بشارت تولد همان چيکيگاه به هر "   است و حال آنکه ران دختاي دختر يدارا

 يفرشتگان را پرستش نم  خواست ما ياگر رحمان نم" کنند که ي حال ادعا منيمشرکان در ع ). ١٤)(١٧، ٤٣" (و خود از خشم آکنده گردد
  ).٨١، ٤٣" (بودم  ي پرستندگان او مني بود من از نخستيبگو اگر رحمان را فرزند ").٢٠  ، ٤٣" ( استي ناداني از رونديگوي آنچه مم؛يکرد
 ۀانيم  آنچه در ي و تمامني مطلق و بال منازع آسمانها و زميپادشاه و فرمانروا  و نندهي آفرگاني خدااي  همان رب يعني دانست که رحمان، ديبا

 ٢١ ۀ سور١١٣ ۀي و از آدياي بعثت محمد، همانطور که از نامش برمنيآغاز  ي، در سالها نداردي همنامي همتا و حتچي حال هنيآنهاست و در ع



 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
 و انکارها ي ناسپاسنگونهيرحمت و مهر و گذشت اما اندک اندک از ا  متصف به شتري است بي مثال آورده شده، خدائگري داتي آي و بعضاءيانب 

 من حتما دي گوي ما را باور ندارد و ماتي آن کس که آي کنيم  تصور ايآ: "دي گوي مامبرشي و خطاب به پدياي ناروا به خشم مينسبت ها و 
 دي گوي مي آدمنيآنچه را که چن. چوجهيبه ه* بسته است؟   ماني با رحمان پاي آگاه است و آبياز غ* خواهم داشت ) فراوان(فرزندان   و والام

 بر او يطاني بدانند که هرکس از ذکر رحمان غافل شود شديبا ؛ و همه )٧٩ - ٧٧، ١٩( افزود مي نوشت و البته بر عذاب او خواهميخواه همه را 
، ٤٣( پندارند که در راه راست افتاده اند ي آنها ميول  کنند ي آنان را از راه منحرف مطانهايو آن ش* که همواره همراهش باشد   مي گماريم
 س و سپمياوري گرد مطانهايهمه را با ش *  مي ادهيآفر  نبوده و ما او را چيرا، که ه ي کند که آدمي مديسپس با سوگند تهد رحمان ). ٣٧، ٣٦

 مي کني کرده اند جدا مي و سرکشيبشتر خود ستائ  را که در برابر رحمان يآنگاه از هر گروه کسان * مي نشانيجهنم بزانو م آنان را گرداگرد 
 که ستي از آنان نکيچيو ه * مي شناسيم  ي آتش و سوختن در آن هستند بخوبآنها را که سزاوار انداخته شدن در  که ستيو شک ن* 

 و ستمکاران را مي دهي را نجات مانيپارسا  و زگارانيو در عوض پره*  تست گاني از جانب خداي قطعي حکمنيا  نشود چرا که هنمداخل در ج
 که در يبگو کسان" که اموزدي مشيخو  امبري حال به پني رحمان در ع).٧٢ -٦٧، ١٩ (مي کنيحال خود رها م همچنان بزانو نشسته در آنجا به 

آنگاه خواهند . ننديداده شده بب  روز جزا به آنان وعده اي تا آنزمان که سرانجام آنچه را از عذاب ديافزايم  بر زمان آنان مان باشند رحيگمراه
  ).٧٥، ١٩( تر است فيضع  بدتر و سپاهش گاهشي جايدانست چه کس

 اديرحمان   از او بعنوان دياي ماني سخن بم-ني رب العالم– اني جهان و جهانگانيخدا  از ي که از زبان هارون برادر موسزي نگري دي قرآن، در جائدر
 گوساله وسوسه شده ني قوم من، شما به ايا: دي گوي مي سامريروياز پ  لي اسرائي دادن بنزي که هارون هنگام پرهبي ترتني شود بايم
  ).٩٠ طاها، ٢٠ (ديهمزمان او را اطاعت کن  و دي کنيرويپس، از من پ.  شما رحمان استگاني و حال آنکه خداديا 

و " روح" که يو در روز*  بگو مگو با او نباشد ياراياست که کس را   آنهاست رحمان ۀاني و آنچه در مني آسمانها و زمگاني خدابهرحال،
و آن روز روز حق است و هر  * ديرخصت دهد و او سخن به صواب گو  مگر آنکه رحمان به او دين نگو سخچکسي هستنديايفرشتگان به صف م 
 که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان ي؛ روز)٣٩ – ٣٧نبا،   ٧٨ (افتي خواهد ي پناهگاهشي خوگانيکس خواهان آن باشد در نزد خدا 

و  * مي رحمان گرد آورشگاهي را در پانيدر آن روز پارسا). ٢٦  ، ٢٥( بحق از آن رحمان است يئفرو فرستاده شوند؛ در آن روز فرمانروا  نيبه زم
 – ٨٥، ١٩( نخواهند داشت يبياز شفاعت نص) گرانيد(   بسته باشند مانيو بجز آنان که با رحمان پ * مي کام به جهنم برانهتشن مجرمان را 

 ندهد مگر آنرا يدر آن روز شفاعت سود * دي شنينخواه  ي پائيها فرو خواهند خفت و جز صدادر برابر رحمان صدا.... زيرستاخ در روز ). ٨٧
  ).١٠٩ – ١٠٨، ٢٠ (ديرخصت دهد و سخنش او را خوش آ که رحمان 

شان را و سرک*  در انتظار باشد ينگاهيجهنم همچون کم). ١٨، ٧٨ (ديائيب  شود و شما فوج فوج دهي است که در صور دمي روزي روز داورو
 دي آنان به روز حساب امرايز* جز آب جوشان و چرک و خون *    نوشند و نه آب ينه خنک* قرنها در آنجا خواهند ماند * مقصد و ماوا است  

  ).٣٠، ٧٨( افزود مي شما نخواهۀجز بر شکنج  که دي بچشنکيا). ٢٨ – ٢١، ٧٨( کردند ي مبي ما را جدٌا تکذاتيو آ*   نداشتند 
 يو جامها*  برجسته ي با پستانهايو دختران* بستانها و تاکستانها *    بي است در امان از هر آسي را جائاني روز پارسانيعکس، در ا بر اما
ه گاي در برابر جاستادنيآن کس که از ا). ٣٦ – ٣١، ٧٨ (گانتيخدا  از جانب ي است کافي پاداشنيو ا*  شنوند و نه دروغ هودهينه سخن ب * پر 
 يدر آن دو، دو چشمه جار) ٤٩، ٥٥(دو از درختان انباشته اند  آن ) ٤٦، ٥٥(بهره خواهد داشت ) ١٥( بوده از دو بهشتمي در بگانشيخدا  يداور

 وهي زده اند و مهي است تکمي ضخيباي از دييکه آسترها ؛ بر بسترهاشان )٥٤، ٥٥( دو نوع وجود دارد ي اوهيآنجا از هر گونه م). ٥٠  ، ٥٥(است 
 چي هاني از بهشتشي اند و پستهي ننگرشيخو  ي هستند که جز به شوي؛ و در آنجا زنان)٥٤، ٥٥(در دسترسشان است   آن دو بهشت ياه
در آن دو ) ٦٦، ٥٥( هم هست گريبهشت د  دو نهايو جز ا). ٥٨، ٥٥( و مرجانند اقوتي؛ همانند )٥٦، ٥٥(نکرده است   آنان را لمس ي و جنيآدم

، ٥٥( ها مهي مستور در خيحوران ، )٧٠، ٥٥ (ي و نکو رورتي سکي هستند نيدر آنجا زنان). ٥٥،٥٨(هست  ت و نخل و انار  هاسوهيبهشت م
پس "، )٧٦، ٥٥(زده اند   هي تککوي ني سبز و فرشهاي، بر بالشها)٧٤، ٥٥(آنان را لمس نکرده است   ي و جني آدمچي هاني از بهشتشيپ) ٧٢
 اني خدا به آدم-رحمان   گرانقدر ي نعمت هاادآوري که ،ي آخرۀي آنيو ا) ٧٧، ٥٥" (دي کنيانکار م را ) رحمان (انتانگي خداي از نعمت هاکيکدام

و آب جوشان   سوره است که مجرمان به جهنم ني از اهي شود و تنها در سه آيبار تکرار م  ٣١ است، هي آ٧٨ رحمان، که شامل ۀاست در سور
  .  شوندي مديتهد

 يکارها  آورده اند و ماني را که اياو کسان.  کندي خود را تکرار مينعمت ها  سخن از رحمت و گري دي جاهاياريخدا همچنان در بس - رحمان
 هخان"   ناني اي ممکن بود که ما برادي گوي که رحمان را باور ندارند مزيآنان ن  در مورد يو حت) ٩٦، ١٩( کند ي کرده اند محبوب همگان مکوين
 و تخت مي از نقره درست کني درهائزي خانه هاشان نيو برا) ٣٣، ٤٣(  "  که از آن باال روندمي از نقره بسازي و پلکانهائمي نقره برپا کن ازيها

 شرکان از مي آرند و به امت واحدي مردمان به شرک روۀ همميشو  بود که مانع نياما چون قرار ما بر ا ) ٣٤، ٤٣( که بر آن لم بدهند ييها 
  ).٣٣، ٤٣رجوع به  (ميدي ورزي کار خوددارنيشوند از ا ل بد

آنان   از اخالف ياما بعد کسان * افتادندي به سجده ماني گرشديآنان تالوت م  رحمان بر اتي و از فرزندان آدم بودند که چون آامبراني از پيکسان
 آورند و مانيمگر آنان که توبه کنند و ا*  مطلق خواهند افتاد يراهبه گم  ي بزودناني شهوات خود شدند؛ اروي گذاشتند و پعينماز و دعا را ضا

 به بي که رحمان در غزيو در مورد بهشت عدن ن* نخواهد رفت   به بهشت داخل خواهند شد و بر آنان ستم نانيا*  کنند ستهي شايکارها 
 آماده شانياست و هر صبح و شام روز" سالم"گفتارشان   . شنونديدر آنجا سخن لغو نم* وعده کرده بود به وعده وفا خواهد شد  بندگانش 

  ).٦٣ -٥٨، ١٩ (ميکن  ي کرده اند، عطا مشهي پي است که به بندگانمان، آنان که پارسائيبهشت  همان نيو ا* 
مهربان   و رئوف و ميرح ي خدائشتري بدهي خود برگزي بعثت براني آغازيسالها  که محمد در يي خدااي اله يعني" رحمان" شود ي مدهي دچنانکه

 و بخصوص ش،ي بندگان خويکامل از رحمت و مهر سرشار است و برا  قدرت ني رحمان آمده، در ع٥٥ ۀ در سورژهياست و همانطور که بو
  . دهندرييا تغ تا نظر خود ردهدي و به آنان فرصت مداردي نمغي درزين  گاه رحمت خود را از منکران ي و حتنديافريباورمندان از هر نوع نعمت م 

 روند و ي او مي و از پاورندي مماني به او و دعوت او ايکسان: ردي گيم  صورت ي رود و در برخورد محمد با قومش تحوالتي مشي زمان پاما
 از چه زمان ستي معلوم نقاي دقاني مني و در انديافزايمومنان م  و آزار بر خود او و بر تي شان و اذي بر انکار و مخالفت و دشمنگري ديکسان 

 ني که نام انستي اقتيحق. دياي ماني است، بمشيقر  ُمَضر و ي برتر و مشترک قوم بني، که همان خدا"اهللا" بنام ي خدائاي  از اله سخن
ن نام  دوراني اي سوره هايالبته گاه در البال ) ١٦.( قرآن مسکوت مانده استۀي اولي سوره از سوره هايحداقل در س  تازه محمد گانيخدا

داده شده است اما قرآن پژوهان غالبأ با اشاره   ي کنندگان قرآن جاني از جانب تدورعمدي غاي که بعمد خورديچشم م  ها به هي آيدر بعض" اهللا"
 به بعد، ي زمان که محمد خود ازستي نديبع  ي افزوده شده اند ولي بعدها به مت اصلنهاي و اثبات کرده اند که ايادآوري  نگونهي از اي هائهيبه آ
 طاها اشاره کرد که در ٢٠ ۀهشت سور  تا کي ي هاهي به آتواني کرده باشد از آنجمله ماديدر کنار هم " رحمان"  و " اهللا "ي از نامهاي موارددر

 آنهاست و هرچه در ۀاني مهرچه در  دو و ني اي بلند، فرمانرواي و آسمانهاني زمدگاري قرآن، آفرۀبعنوان فرستند " رحمان" اول ابتدا از ۀيهفت آ
   نهان آگاه ي است و بر راز هاني زميرو

 از آن ،ي قرآن سماء الحسنۀ بگفتاي نام ها، نيکوتري که نروديسخن م " اهللا" بنام ي خدائاي هشت، از اله ۀي ناگهان، در آي ولشودي مادي است،
 را نمرا و آنا" اهللا "رميگ: دي گويکه محمد در آنها خطاب به مشرکان م  ملک است ٦٧ ۀ سور٢٩ و ٢٨ ي هاهي آن،ي تر از اي جدايو ) ١٧.(اوست 



 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
او رحمان است : " دهدي و بالفاصله پاسخ مرهاند؟يعذاب دردآور م  کافران را از ي بر ما رحمت آورد چه کسايبا من هستند هالک کند و  که 

 نجاي شود در اي مدهي؛ و چنانکه د."  آشکار استيدر گمراه  يانست چه کس ددي و زودا که خواهمي و بر او توکل کردمي آوردمانيبه او ا که ما 
 ممکن است ي حتاي و روديموجود واحد با دو نام متفاوت سخن م  کي از يي آمده اند که گوگريکدي با وندي هم و در پيچنان درپ" رحمان"  و " اهللا"

  . بکار رفته است" اهللا" از صفات يکيبعنوان " رحمان "اي شود که گوهيتشب امر چنان 
 انهيم  ي امر در سالهاني اادي اما باحتمال زکنديم" رحمان "نيگزيرا جا" اهللا"   کرد که محمد در چه زمان نيي تعقاي دقتواني که نمستي نشک

 ي زمان احساس مني در ا ووستهي پني به او و داني از مکيقابل مالحظه ا  جماعت گري که دافتدي اتفاق ميدوران دعوت محمد در مکه و زمان
 کند و گري برتر و مشترک اقوام دي نام خدانيگزي را جاشي خوۀليقب  مکه و قوم و ۀ بزرگتر و مشترک کعبي بهتر باشد نام خدادي که شاکنند 

 ي کند و از سويداري پاشتري منکران و مخالفان خود بيمخالفت ها  بتواند در برابر کسوي موجود، از طي که با توجه به شرالي دلنيهم به ا  ديشا
 و ي نام بعنوان مرجع وحني انتخاب اياما باحتمال. داشته باشد  يشتري بتي موفقشي خوني مردد و متزلزل به آئاني کار در جلب مکنيا  با گريد

د هم ي و شازد،يان سوال برانگ مومني تازه براگاني خدانيا  مقام او به يوواگذار" رحمان"و سپس نسبت دادن تمام حاالت و صفات  الهام محمد 
 اي دي نکند که او را اهللا بخوانيتفاوت«:  شوديگفته م  ي اهي است که در آي سوال و گفتگوئني در پاسخ به چنيو باحتمال قو  بوده، زيبحث انگ

 اتيفي کيخ است که برهي آنيدنبال ا؛ و ب)١١٠   ل،ي اسرائ١٧(» از آن اوست) يسماءالحسن (کوي ني نام هاديکدام بخوان به هر . ديرحمان بخوان
 مردمان تکرار ي تا براشوديمحمد خواسته م  مثال از ي براشود؛يتکرار م" اهللا "ۀ دربارشديگفته م" رحمان" در حق نيا  از شي که پياتيو خصوص
 چگاهيت و هسي نيازي نانيجهان ان و  بر جهي و پادشاهي ندارد و او را در فرمانروائي که فرزندنديسپاس گو  را ي خدائيعني" اهللا"کند که 

  ).١١١، ١٧( کند داي پازي نياوري  و بانيدرمانده نخواهد شد که به پشت
محمد   برتر گاني و منحصر بفرد خدايکه نام اصل"رحمان" و نام رودي مانيم  رحمان و اهللا از اني مي و هم ارزي تفاوتي بني که اگذردي مي زماناما

 ماء اساي صفات، ۀي بقفي و در ردشوديبدل م" اهللا "يکوي نينام ها  از يکي بقول قرآن به اي ار صفات، يد، به صفت بواني جهاندگاريو آفر
و به ) ١٨( از آنها رحمان استيکيدکر شده که " اهللا "ي براکوين  نام ٩٩ شمارش در قرآن کي آنکه براساس حيتوض. دياي او در ميالحسنا 

 به ورزندي مالحاد اهللا يکوي ني و آنان را که به نامهادينامها بخوان  ني نام ها به اهللا تعلق دارد، او را به انيکوتري ننيا که شوديتذکر داده م مومنان 
  ).١٨٠عراف، ٧ (دي خواهند رسشي اعمال خوفري به کيآنان بزود. ديبگذار حال خود 

 است که يکس" اهللا "نکهي بر ادياشاره کرد که پس از تاک" حشر "يمدن  ٥٩ ۀ از سورهي به سه آتواني مثال مي اهللا براکوتري ني مورد نامهادر
، ) نهان و آشکارۀدانند( و الشهاده بيعالم غ: بي ترتنياست با  او ذکر شده ي پانزده نام از سماء حسنا براکجاي ست،ي جز او ني خدائچيه 

 زي، عز)نگاهبان (مني، مه) بخشيمنيا(، مومن )بيهر ع  از يعار (، سالم)پاک(، قدوس )پادشاه(، ملک )مهربان (مي، رح)بخشنده(   رحمان
  ).٢٤ – ٢٢، ٥٩) (خردمند (ميحک ، )چهره نگار(، مصور )نينوآفر (ي، بار)نندهيآفر(، متکبر، خالق )تندخو(  ، جبار )رومندين(
 ي مليتشک  مضر بود که از چهار قوم گوناگون لي قبااني خداي خدااي اله نيبرتر  و ني اشاره شد، او بزرگترشتري، همانطور که ب"اهللا" در مورد اما
مکان   عامر و حجاز ي بنني بود که بمي تمي بنگري دۀفيعربستان مقام داشت، طا  عامر بود که در مرکز ي اقوام قوم بنني بخش انيبزرگتر: شد

 طائف سکونت داشتند و چهارم ۀطائف بودند که در منطق هوازن و ،ۀفيطا سوم دو .  گرفتي عامر قرار مي پس از بنيتيداشت و از نظر جمع
 فتم قرن هلي شهر در اواني واقع در اۀ بودند، و کعبي مضرليبخش قبا  ني و کوچکترستنديزي و کنانه بودند که در مکه و اطراف آن مشي قرليقبا 
  )١٩.( بودلي قباني اهللا نزد اتي بني برتريالديم 
 و نندهيآفر  و گانهي يخدا" رحمان "دنيبعثت محمد و دعوت مردمان به پرست  پس از آغاز - شش سال اي پنج دي و شا– چند سال بي ترتني باو

 ابدي يم  تي و محمد مامورشود؛ي از صفات او بدل ميکيکه گفته شد، رحمان به  ، و همانطور "رحمان "نيگزيجا" اهللا "ان،يپادشاه جهان و جهان
همان اهللا  و او ) ١٦٣ بقره، ٢( است مي وجود ندارد جز او که رحمان و رحيخدائ  و کتا،ي است ي شما خدائيا که خددي خطاب به مردمان بگوهک

؛ اهللا همانست که آسمانها )٤ و ٣، ١١٢( او وجود دارد ي برايو نه همتائ*   نه زاده است و نه زاده شده ) ١ اخالص، ١١٢ (کتاستياست که 
 را بگسترد و در آن کوهها و رودها قرار داد، شب را در روز نيزم*    برافراشت، آفتاب و ماه را رام خود ساخت د،ي که بتوان د،ي ستونچي هيرا ب 

 و هر که را بخواهد با آن به افرستديصاعقه ها را م  کنند، او ي مششي او ستامي او و فرشتگان از بشي؛ رعد به ستا)٣ و ٢، ١٣(  بپوشاند 
  ).١٦  ، ١٣( و قهار است کتاي است، و همو يزي هر چنندهياهللا آفر: گو؛ و ب)١٣  ف ١٣( رساند بيآس

 
 ٢٢/١١/١٣٨٥  

 
 

  :  هايپاورق
 
 سوره است ي خارج از متن اصلهي آني اي ذکر شده ولري تکوۀسور  هي آنيدر آخر" اهللا "ۀکلم. ري تکو٨١ عبس و ٨٠:  مرسالت٧٧ ي سوره ها-١ 

  .افزوده شده است و بعدها به آن 
  ي شاهنشاه١٨/٢٥٣٥ ران،يتهران، چاپ فاروس ا  ،ي جعفري محمد مهددي تحول قرآن، باهتمام سري بازرگان، سي مهندس مهد-٢ 
  ١٣٦٢تهران،   ر،يرکبي قرآن، انتشارات امخي تاراد،ي دکتر محمود رام٦٧١ – ٦٧٠ صفحات -٣ 
 سوره ها نيا.  استامدهي ناني بميذکر" اهللا"و " رحمان"   ي از نام هابکار رفته و" رب" قرآن فقط کلمه هي اولي سوره از سوره ها٢٧ در -٤ 

 و اگر در ١١٤ – ١١٣، ١١١، ١٠٩ -١٠٥  ، ١٠٣ – ٩٩، ٩٧، ٩٤ – ٩٢، ٩٠ – ٨٨، ٨٦، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٧، ٧٥، ٦٨، ٥٦، ٥٤   يعبارتند از سوره ها
  . بعد هستنديرآن پژوهان مربوط به زمانها شوند به اجماع قدهي نام دنيا  از يکي سوره ها ني اي هاهي از آيعضب
  ١٣٧٤ نشر پرتو؛ بهمن م،يالکر  المعجم المفهرس اللفاظ القرآن ،ي محمد فواد عبدالبات٣٠٧ رجوع شود به ص -٥ 
 رانيا «تيسا....  از اسالم وشي عربستان پيليجوامع قبا  در ي مذاهب متنازع اسالمي بسترها،ي خنجنيرحسي رجوع شود به دکتر ام-٦ 

  ١٣٨٢   بهشتي ارد٢٧، »امروز
  Encyclopedia Britania Nintth edition,vol.xvi,p.459 : از  بنقل ١٣٧٥ فارس، ي انتشاراتسکو،ي دکتر روشنگر اهللا اکبر، سانفرانس٧٧ ص -٧ 
   صاحب کتاب فتوح البلداني بنقل از بالذر،ي خنجنيرحسي دکتر ام-٨ 
  ١٣٥٢ ر،ي انتشارات اساطنده،ي ابوالقاسم پاۀترجم  جلد چهارم، ،يرطبري محمدبن حر١٤١٨ – ١٤١٤ رجوع شود به صفحات -٩ 
 که در شهر ي تو از مردمي ادهي محمد، شنيا«: شوديگفته م  ١٨٠در کتاب ابن هشام، صفحه .  رسول اهللارتي س- ابن اسحاق٢٧٢ ص -١٠ 
  »....د که ما و به خدا سوگن،يري گي مميرحمان است تعل  است و نامش هيماي
 ايآ«: نشسته است" رحمان "يدر جا" اهللا "نجايتفاوت که در ا  ني آمده با ا٧٩ ۀي نمل آ١٦ ۀ کلمات در سوري در بعضريي با تغهي آني مشابه ا-١١ 

  ».داشت  جز اهللا آنان را در هوا نگاه نتواند چکسي نگرند؟ هي آسمان نميشده در فضا به پرندگان رام 



 
   )٣  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
در .  از آن سخن رفته١٠، ٢١ و باب ٢٨، ١١باب " رسوالن اعمال " در کتاب لي گرفته شده که در انجيحي مسۀ افسانکين از  داستاني ا-١٢ 
   بالسترۀ قرآن، ترجم٤٦٩شود به ص  رجوع .  شده استليتبد"  نجاربيحب" به ي اسالميآغابوس است که در داستانها  نام آن مشخص نجايا
 است، از آن اوست ازي ني بر او باد، او بشي است؛ ستادهيبرگز  يگفتند اهللا فرزند: " آمده استني همناي عزي ن٦٨ آي آونس،ي ١٠ ۀ در سور-١٣ 

  . خود را با اهللا داده استي رحمان جانجايکه در ا."  استنيزم هرچه در آسمانها و 
 واقع ي احترامي رحمان مورد بي اهللا بجانجايتفاوت که در ا  ني شود با اي تکرار م٥٩ – ٥٧ ي هاهي نحل، آ١٦ ۀ در سورناي مضمون عني ا-١٤ 
 و خود از خشم اهيچهره اش س  از آنان را بشارت به دختر دهند يکيو حال آنکه هر گاه .... * شونديدختران قائل م  اهللا يو برا: " شوديم

  ."آکنده گردد
 يگريو د" مقربون "ي بهشت براکياز جمله گفته شده   ست،يننده ن قانع ککيچي شده که هي فراوانيرهاي بهشت تفستي دو بۀ دربار-١٥ 

  . اصحاب سمت راست استيعني " نيمياصحاب  "يبرا
   المعجم المفهرس٧٥ – ٤٠ رجوع شود به صفحات -١٦ 
  ٢٤، ٥٩؛ ٨، ٢٠  ؛ ١١٠، ١٧؛ ١٨٠، ٧ ي هاهي رجوع شود به سوره ها و آي اسماء الحسني برا-١٧ 
  ١٨٥ – ١٣٥اهللا اکبر، صفحات  دکتر روشنگر، -١٨ 
   .....ي مذاهب متنازع اسالمي بسترها،ي خنجنيرحسي دکتر ام-١٩ 
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