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  1(41 -41ی هایی از تاریخ )مجموعهبرگ

 داکاریف 

 روزی مردی مسافر به حضور پیامبر اسالم)ص( شرفیاب شد.»

ی خود برای او غذایی بیاورد. همسر پیامبر با تأسّف اظهار داشت: در خانه جز آب چیزی درنگ به شخصی مأموریت دادند که از خانهحضرت بی

 موجود نیست.

 پذیرد؟خود مأیوس گردید به یارانش نظری افکند و پرسید: آیا کسی این مهمان را میی حضرت که از خانه

ست. یدر این هنگام مردی از انصار ضیافت و پذیرایی آن مرد را به عهده گرفت. وقتی به خانه رسید، دید که در منزلش بیش از خوراک فرزندانش ن

ی مهمان غذایی تهیّه کند. هنگام صرف شام، چراغ را خاموش کرد تا مهمان در تاریکی ازهداند به انداز همسرش تقاضا کرد به هر ترتیبی که می

 2« پندارد که میزبان هم چون او مشغول صرف شام است.

 غذا، خوردن، ایثار، تاریخ اسالم، پیامبر)ص(، مدینه، انصارکلیدواژه: 

 ی مرده استی یک جامعهو این نشانه 

رسی از گفت: من یک دسنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت. اسمش را گذاشته بود منطق ماشین دودی، میکتهیکی از دوستان ما که مرد ن»

ها قطار راه آهن به شناسم. وقتی بچه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آنوقتام و جامعه را روی منطق ماشین دودی میقدیم آموخته

ن شوند و آها دورش جمع میدیدم قطار وقتی که در ایستگاه ایستاده بچّهتهران ـ شاه عبدالعظیم بود. من می صورت امروز نبود و فقط همین قطار

گویند ببین چه موجود عجیبی است. معلوم بود که یک احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده کنند و به زبان حال میرا تماشا می

افتاد، افتاد. همینکه راه میشد و قطار راه میکم ساعت حرکت قطار میکردند تا کمکریم و احترام و اعجاب به آن نگاه میبود با یک نظر تعظیم و ت

کردم که اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی که ایستاده دادند. من تعجّب میداشتند و قطار را مورد حمله قرار میدویدند سنگ برمیها میبچّه

ی کند. این معمّا برایم بود تا وقتزنند، و اگر باید برایش اعجاب قائل بود، اعجاب بیشتر در وقتی است که حرکت میگ کوچک هم به آن نمییک ری

 ست،اکه بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم. دیدم این قانون کلّی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام 

ت که کند بلکه سنگ استا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل )احترام( است؛ امّا همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی

 ی زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلّم هستند نهی مرده است. ولی یک جامعهی یک جامعهشود. و این نشانهبه طرف او پرتاب می

 3« ها عالئم حیات و موت است.خبرتر. پس اینساکت، متحرکند نه ساکن، باخبرترند نه بی

 کاری، مطهریتغییر، محافظهکلیدواژه: 

 !ببینید در بیرون مجلس چه خبر است 

جا به نمایندگان مخالف شمسی، از طرف مردم یزد به نمایندگی مجلس انتخاب شد. وی در آن 1331جوی عصر رضا شاه در سال فرّخی، شاعر ستیزه»

 دولت پیوست و به اصطالح عضو گروه اقلیّت مجلس شد. در آن موقع رضا شاه مشغول تحکیم سلطنت خود بود و مخالفت با دولت به معنای مخالفت

رنج  داشتند فرّخی را به نحویبا شاه نیز بود. نمایندگان گروه اکثریّت که همگی با تقلّب و تزویر و تهدید و ارعاب به مجلس راه یافته بوند، سعی 

صدا « ضدّ اصالحات»و « دشمن وطن»دادند و او را با کلماتی چون ها آشکارا به فرّخی دشنام میدهند تا او خود داوطلبانه مجلس را ترک گوید. آن

 گوید. کرد و حاضر نبود سنگر مجلس را ترکها را تحمّل میی آزادمردان اهانتکردند؛ امّا فرّخی به شیونهمی

ها ابتدا برای آنکه او را به خشم آورند به وی دشنام دادند؛ امّا فرّخی که به ای از نمایندگان اکثریّت تصمیم گرفتند او را کتک بزنند. آنیک روز عدّه

دند. د و شروع به کتک زدند او کربردار نبودند. آنان با جسارت جلو رفتنها دستها سخنی نگفت. ولی اکثریّتیها پی برده بود در جواب آنی آننقشه
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رحمانه او را کتک زدند بطوریکه خون از دهان و بینی او ها بیدارد؛ امّا آنها خود را در امان نگهتواند از ضربات آنفرّخی سعی کرد تا حدّی که می

 سرازیر شد.

 ای را اینوقتی در پایتخت یک مملکت، آن هم در مجلس، نمایندهآلود رو به بقیّه نمایندگان کرد و گفت: پس از پایان ماجرا فرّخی با دهان خون

 4« آورند!زنند ببینید در بیرون مجلس چه خبر است و چه به روزگار مردم میطور کتک می

 رضا شاه، تاریخ ایران، مشروطه، فرّخی یزدی، دیکتاتوری، مجلسکلیدواژه: 

 پاداش فقط به عمل است 

بلخ روایت کرده است: من در سفر امام رضا)ع( به خراسان با ایشان بودم. روزی بر سَرِ سفره تمام غالمان و بندگان خود شیخ کلینی از یکی از اهالی »

 گستردند.ای دیگر میها سفرهفرمودی برای ایناز اهالی سودان و غیره را جمع نمود. به ایشان گفتم: قربانت شوم! کاش می

 5« الی یکی است، مادر یکی و پدر هم یکی، پاداش هم به عمل است.امام فرمود: ساکت! خدای تبارک و تع

 دارینژادپرستی، دین، امام رضا)ع(، عزّت و ارزش، بردهکلیدواژه: 

 حکّام مستبد و طالع بینان 

ی به برند و حتّیم بسر میرانند، پیوسته در ترس و بپادشاهان و حکّام مستبد از آنجا که بر نیروی مردم تکیه ندارند و با ظلم و جور حکومت می»

گیری از آنان سلب شود و برای انجام هر امر مهمّی به شود که قدرت تصمیمترین افراد خود نیز سوءظن دارند. این هراس دائمی سبب مینزدیک

بین در فرانسه خاطرات طالع« هاشت»ی انتشاراتی ها کمک بخواهند. چندی پیش مؤسّسهبینان مراجعه کنند و از آنفالگیران و رمّاالن و طالع

پرستی بسیاری از زمامداران سخن گفته است، و اینکه چگونه مشهوری به نام ماریا دوساباتو را منتشر ساخت. دوساباتو در این خاطرات از خرافه

 نویسد:ات خود میاند. او در بخشی از خاطرکردهگیری در امور مملکت خویش به او مراجعه میبسیاری از دیکتاتورها برای تصمیم

بینی کنید و بگویید که ی او پیشی آیندهام تا دربارهروزی یک نفر نزد من آمد و محرمانه به من گفت: من از طرف رئیس جمهور کشور ... آمده»... 

بستگان رئیس جمهور است  آیا رئیس جمهور در مملکت خود دشمنانی دارد یا خیر؟ من پس از کمی تفکّر گفتم: آری، یکی از وزیران دولت که از

ی رئیس جمهور پس از شنیدن این جواب برخاست و از من خداحافظی کرد و گذارد. فرستادهی اجرا میی قتل ایشان را به مرحلهدر ماه بعد توطئه

ه ماه گذشت. رئیس جمهور چند ساعت بعد خود را به فرودگاه رساند و به کشور خود بازگشت و جریان را برای رئیس جمهور حکایت کرد. ]...[ س

 یک سفر رسمی به فرانسه نمود و چند روزی را در پاریس سپری ساخت و نیمه شبی را طبق قرار قبلی و بطور خیلی خیلی محرمانه به مالقات من

هتر ، برای سرنوشت او بی مملکتی را زیاد کندهای زیادی از من خواست و از جمله پرسید اگر بودجهبینیآمد و دو ساعت به گفتگو نشست و پیش

ها فقط با او باشد به مصلحت خواهد بود یا نه؟ ... او از پرسید اگر فالن شخص و فالن افراد را به مشاغلی بگمارد که تماس آناست یا نه؟ و نیز می

ا خوشحالی در سحرگاه محلّ کار مرا گویی نمودم و او با یک دنیها زیاد داشت که البتّه من به یکی یکی سؤاالت او جواب دادم و پیشاین پرسش

 6« ترک گفت.

 بینی، حکومتعدل و ظلم، ترس، طالعکلیدواژه: 

 !دست درازی مجو، چیره زبانی مکن 

ت: خواست او را بکشد، شخصی گفپس از تسلّط چنگیز مغول بر بالد خراسان، شیخ عطّار نیز به دست لشکر مغول اسیر گشت. گویند مغولی می»

 مکش که به خونبهای او هزار درهم بدهم.این پیر را 

 عطّار گفت: مفروش که بهتر از این مرا خواهند خرید.
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 پس از ساعتی شخص دیگری گفت: این پیر را مکش که به خونبهای او یک کیسه کاه ترا خواهم داد.

 ارزم!شیخ فرمود: بفروش که به از این نمی

 1« را به زخم خنجر شکم درید و هالک کرد.ی عطّار خشمناک شد و همان دم او مغول از گفته

 عزّت نفس، ارزش انسان، عطار نیشابوریکلیدواژه: 

 سوادی مأموران سانسوربی 

ام که دستگاه پلیس در زمان سلطنت عبدالحمیدخان دوّم به قدری شدیدالعمل بود که از فرط خوانده« تاریخ انقراض خالفت عثمانی»در کتاب »

کند. این جوان در موقع ورود کردند. از جمله حکایت یک جوان محصّل ارمنی را که حقیقتاً واقع شده بود ذکر میمی خوش خدمتی کارهای عجیب

شیمی  کرد. اتّفاقاً یک کتابهای درسی او را بازجویی میبه استانبول محلّ تحقیق و تفتیش مأمورین پلیس قرار گرفت. یکی از کارشناسان، کتاب

)یعنی دو جزء « O2H»ای این فورمول شیمیایی معروف آب به چشم او آمد که عبارت است از آن را باز کرد، در سر صفحه به دست او رسید. چون

هیدروژن و یک جزء اکسیژن(. این فورمول جلب نظر آقای کارشناس را کرد و از فرط سوءظن آن را رمز و عالمت سوءقصد نسبت به جان سلطان 

ی جوان بیچاره بدگمان شده، او را متّهم به سوءقصد کرده، به یا صفر را عالمت نابودی تصوّر کرد و درباره« O»وّم و را حمید د« 2H»دانست. زیرا 

 8« حبس انداختند.

 عدل و ظلم، ترس، حکومت، سانسور، آزادیکلیدواژه: 

 !مرد این است 

 ها دیدن کند. پسگیرد که از آنزیستند. روزی هارون تصمیم میکّه میالرّشید در مابن سمّاک و عبدالعزیز دو مرد پارسا بودند که در عصر هارون»

رود. نخست منزل عبدالعزیز رفتند. فضل گامی جلوتر رفت و به عبدالعزیز گفت: امیرالمؤمنین است و برای ها میربیع به دیدار آنبنبه همراه فضل

 خواندید، زیرا من در طاعت و فرمان اویم.ایستی مرا میتبرّک به دیدار تو آمده است. عبدالعزیز برخاست و گفت: شما ب

 سپس هارون گفت: ما را اندرزی ده!

ی زر را برداشت و گفت: ی زر در جلوی او گذاشت. عبدالعزیز کیسهعبدالعزیز او را به عدالت و دادگستری ترغیب کرد. هارون در پایان یک کیسه

 نپذیرفتمی.چهار دختر دارم و اگر غم ایشان نبود 

 ها پرسید، فضل در جواب گفت: امیر به زیارت تو آمده است.سپس به منزل ابن سمّاک رفتند. ابن سمّاک از علّت آمدن آن

ی من چرا آمدی؟ از من دستوری بایست به آمدن و اگر دادمی، آنگاه بیامدی، که روا نیست مردمان را از حالت خویش درهم زاهد گفت: بدون اجازه

 کردن.

 ی پیغمبر است و طاعت وی بر مردم فرض است.فضل در جواب گفت: هارون خلیفه

 کند که فرمان او برابر فرمان پیغمبر باشد؟ابن سمّاک می گوید: آیا او به عدالت رفتار می

 فضل گفت: آری.

 ابن سمّاک گفت: من اثر عدل او را در مکّه ندیدم، در دیگر نقاط روشن است.

 ام.د، گفت: مرا پندی ده که برای شنیدن پند تو آمدههارون چون این بشنی
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 ابن سمّاک گفت: راه عدالت پیش گیر و به مردم نیکویی کن. 

خواهید مرا به دهم و شما میداری اندرز میای زر را پیش ابن سمّاک قرار داد. ابن سمّاک با خشم گفت: من شما را به خویشتنهارون الرّشید کیسه

 . هیهات، هیهات! این آتش را از پیشم بردارید که هم اکنون ما و سرای و محلّت سوخته شویم. آتش دوزخ اندازید

 9« آنگاه برخاست و به بام بیرون شد. هارون و فضل از خانه بیرون رفتند.

 عدل و ظلم، حکومت، علمای دینیکلیدواژه: 

 کرامات بعد از مرگ 

کرد. غروب پشت دروازه ماند و به شهر راهشان ندادند. آنجا با مریدان نماز خواند. مریدی گفت: ما میگویند شیخ انصاری وقتی با مریدان سفر می» 

 توقّع داشتیم مثل بسیاری از اولیای گذشته دروازه خود بخود به روی شما باز شود.

 13« شیخ جواب داد: بعد از مرگ ما البتّه از این کرامات بسیار در حقّ ما نقل خواهند نمود.

 فرهنگ عامیانه، معجزه، علمای دینیلیدواژه: ک

 ی واقعی آدم متکبّر استدیوانه 

 اند؟گوید: روزی رسول اکرم)ص( پرسید: برای چه مردم اجتماع کردهجابر بن عبداهلل انصاری می» 

 اند.ی مصروعی جمع شدهعرض شد: گرد دیوانه

 ی واقعی و مجنون حقیقی کیست؟نه نیست. آیا به شما بگویم که دیوانهرسول اکرم)ص( به مصروع نظر کرد، سپس فرمود: این شخص دیوا

 عرض کردند: آری یا رسول اهلل! بگویید.

کند و پهلوهای خود های خویش نگاه میرود و از خودپسندی به دامنی حقیقی آن متبختری است که با تکبّر راه میرسول اکرم)ص( فرمود: دیوانه

 11« اید دردمند مبتالیی است.ی واقعی است و این مردی که گِردش جمع شدهدهد. چنین شخصی دیوانهرکت میهای خویش حرا با حرکت دوش

 جنون و دیوانگی، تکبّر و خودپسندی، پیامبر)ص(کلیدواژه: 

 فهممعلت شکایت شما را نمی 

ی دارالفنون به ایران آمد. متأسّفانه ورود آنان به رسهدکتر یاکوب پوالک همراه با یک هیأت نظامی ـ علمی به دعوت امیرکبیر برای تدریس در مد

افسران  هایران مصادف بود با برکناری و سپس شهادت امیرکبیر. از آن پس هیأت نظامی ـ علمی اتریشی با مشکالت فراوان روبرو بودند، از جمله اینک

ر این انگیز بود. دکتر پوالک دو پاسخ اولیای امور بسیار شگفتبردند و پزشکان اتریشی از کمبود فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی رنج می

 نویسد:مورد می

کوشیدند ذهن رئیس الوزراء ]میرزا آقا خان نوری[ را نسبت به نقایصی که در کار خود دارند روشن کنند، وی از منشی خود هرگاه افسران ما می»

گفت: من علّت شکایت شما را اند؟ و هرگاه پاسخ مثبت بود در جواب آنان میریافت داشتهپرسید که آیا این آقایان حقوق خود را تمام و کمال دمی

 12« اید.فهمم چون حقوق خودتان را درست به موقع گرفتهنمی

 پذیریی قاجار، مسئولیتامیرکبیر، دارالفنون، دورهکلیدواژه: 
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 !!فیلمبردار متعهّد 

ی رژیم هیتلر و حزب نازی به فیلم و صنعت فیلمبرداری در قرن بیستم هیچ حکومتی به اندازههای فاشیستی و دیکتاتوری در میان حکومت» 

خدمت  کردند ازهای تبلیغاتی کار میی هنرپیشگان، فیلمبرداران و فیلمسازانی را که در ساختن فیلمداد. حزب نازی کلّیهتبلیغات اهمیّت نمی

یشید چون اندی بدنامی که جز به ثروت و شهرت به چیز دیگری نمینان قائل شد. لنی رایفنشنال رقّاصهسربازی معاف کرد و امتیازات فراوانی برای آ

رد. ی خود را رها کرد و به فیلمبرداری روی آوهای تبلیغاتی احساس کرد کار گذشتهی هیتلر و دکتر گوبلز وزیر تبلیغات حزب نازی را به فیلمعالقه

 را ساخت. فیلم پیروزی اراده موفّقیت بسیار« پیروزی اراده»رحم بود فیلم باشکوه دیکتاتور آلمان که آدمکشی بیآمد لنی رایفنشنال برای خوش

س ارتقاء یافت. از آن پ« دوست پیشوا»وار به ستایش هیتلر پرداختند و لنی به مقام کسب کرد. بسیاری از مردم آلمان با دیدن این فیلم دیوانه

های آخر هایی زشت و سخیف و نژادپرستانه و ضدّ بشری بود، ساخته شد. در سالیش و تعریف از افکار هیتلر که اندیشههای دیگری در ستافیلم

 های شبانه هرگز فشاریشدند، امّا به هنرمندان تآتر و سینما و کافههای جنگ فرستاده میحکومت هیتلر حتّی مردان شصت و پنج ساله به میدان

 13«تر است.بلز کامالً متقاعد شده بود که یک فیلم سینمایی از هزاران موشک و بمب و هواپیما مهموارد نیامد. دکتر گو

 هیتلر، جنگ جهانی دوم، تبلیغات، سینما، عدل و ظلم کلیدواژه: 

 ای از عبدالنّاصرخاطره 

گوید که با دوستانش تصمیم روزهایی سخن میای، عملی زشت است. جمال عبدالنّاصر در خاطرات خویش از تروریسم در هر شکل و به هر بهانه

 ها به چنین کاری دست زدند، ولی عبدالنّاصر خیلی زود از کار خود پشیمان شد:گرفتند یک شخصیّت سیاسی را ترور کنند. آن

ن برای نجات میهن از آن استفاده من در اعماق قلب خود، به این مسئله ایمان داشتم که اِعمال زور شکل واقعی یک مبارزه و عملی مثبت که بتوا»... 

پرستی، مذهب، هیجان و کرد، نیست. در درون من احساسات متضاد و متناقضی با هم در برخورد و اصطکاک بودند. این احساسات به نوبت میهن

افت. یو راه و روشم تغییر می رفتهمدردی، خشونت و تندی، تردید و ایمان بودند. رفته رفته فکر سوءِ قصد سیاسی از مغز و خیال من بیرون می

 های خود را اجرا کنیم و یک بار برای همیشه خود را از شرّ یک شخصیّت سیاسی آزاد کنیم. معذلک یک شب تصمیم گرفتیم یکی از پروژه

ی خود وارد شود، خواهد به خانههای ما با کمال دقّت طرح و تنظیم شده بود. چند نفر از میان ما مأمور بودند شخصیّت مزبور را هنگامی که مینقشه

ی دیگری باید ترتیبات قرار را پس از انجام سوءِ ها بودند و عدّهها مأمور حمله بودند و گروه دیگری مأمورین محافظت و مراقبت آنانتظار بکشند. این

 ساختند.قصد مهیّا می

های ما که بالفاصله با فریادهای یک زن، ترس یک کودک، تقاضای لولهبینی شده بود گذشت. صدای گشب موعود فرا رسید و همه چیز بطوریکه پیش

شد. سیگار انداخت و مانع خوابم میکرد و در تمام مدّت شب این صداها در مغزم طنین میکمک و غیره توأم شده بود، مرا تا رختخوابم تعقیب می

فشرد در آن حضور داشتم، از خاطر فراموش کنم. یک نوع پشیمانی قلبم را میای را که شدم جزئیّات صحنهزدم، ولی موفّق نمیپشت سیگار آتش می

 یکرد؟ آیا این راهِ صحیح و تنها وسیلهپرسیدم:[ آیا حق داشتم این عمل را انجام دهم؟ آیا عشق به میهن مرا در نظر خود تبرئه می]و از خود می

 مبارزه است؟

ر و تها عمیقی کشور من وابسته به از بین رفتن فالن شخص است، یا مسئله از اینم: آیا آیندهپرسیددر این موضوع شک داشتم و از خودم می

 دارتر است؟ ما در آرزوی عظمت و بزرگی ملّی هستیم، ولی آیا باید کسانی را که خود در شرف نابودی هستند از میان برد؟ ...ریشه

زد به خود گفتم: خوب حاال؟ صدایی از درونم د بودم و دود سیگار باالی سرم چرخ میمن در تختخواب خود، در حالیکه در معرض یک هیجان شدی

 گفت: حاال چی؟ به خود گفتم: حاال باید روش را تغییر داد... این کار یک عمل مثبت نیست.

کردند، محو گردید... با لکنت زبان را سلب میهایی که دائماً راحتی و آسایشم آرامش مطبوعی مرا در میان گرفت، ولی فوراً با انعکاس فریادها و زاری

 گفتم: خدا کند نمرده باشد.
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کردم همان کسی که تا چند ساعت قبل خواستار مرگ او بودم، زنده تعجّب در این بود که صبح شبی که مرتکب این سوءِ قصد شده بودیم آرزو می

 باشد. 

نهایت احساس ی صبح را خواندم، متوجّه شدم که شخصیّت مورد سوءِ قصد ما نمرده است. ]با خواندن این خبر[ بیوقتی با حالت مرتعش روزنامه

 14« شادی کردم.

 ترور، تغییر، اصالحگری، وجدان، جمال عبدالناصر، مصر، عدل و ظلمکلیدواژه: 

 مشکل الینحل 

کرد. ر ظلمت و تاریکی فرو رفته بود. پرستش عقاید گذشتگان از هرگونه تحقیق و پژوهش تازه جلوگیری میدر قرون وسطی اروپا به راستی د» 

های علمی و مراکز تدریس ی گیاهان نیز نباید مرسوم شود. در حوزهکردند که حیوانات در اختیار شیاطین هستند و مطالعه دربارهمردم تصوّر می

ی گیاهان و جانوران شد و اگر در هنگام بحث دربارهخواندند و مشاهده و آزمایش کار درستی شناخته نمییهای گذشتگان را معلوم فقط کتاب

 گشت:کرد با اعتراض استاد و سایر دانشجویان مواجه میدانشجویی روش تحقیق و مشاهده را پیشنهاد می

های اسب در گرفت. در این جدال ی تعداد دندانحوزه جدالی درباره های علمی بین شاگردان حاضر در آنمیالدی در یکی از حوزه 1342در سال »

ها الینحل باقی ماند و در هیچیک های پیشینیان خود مراجعه کردند، ولی مشکل آنها و نوشتهکه سیزده روز طول کشید، شاگردان بارها به گفته

رند. باالخره در روز چهاردهم یکی از شاگردان جوان و تازه کار پیشنهاد کرد که های اسب پی ببها و آثار گذشتگان نتوانستند به تعداد دنداناز گفته

ی های یک اسب را بشمارند. این پیشنهاد چنان دیگران را برانگیخت که بر سر و روی او ریختند و پس از تنبیه، او را از حوزهبرای حل مشکل، دندان

او حلول کرده است. باالخره چون نتوانستند برای مسئله جوابی پیدا کنند، فتوا دادند که  خود بیرون انداختند و مدّعی شدند که شیطان در جسم

 15« ای ندارند، این مشکل الینحل باقی ماند!چون از پیشینیان قولی یا نوشته

 کاری شناسی محافظهقرون وسطا، عقل، سنّت پرستی، روانکلیدواژه: 

 پوستپایان بردگان سیاهرنج بی 

ی افتاد به طلبپرستی و راحتدهد که انسان وقتی در گرداب پولفروشی نشان میفروشی به یاد ندارد. بردههیچ مصیبتی را بدتر از برده تاریخ جهان

ن ردگافروشد. داستان برده گرفتن از آفریقا و بردن بها را به صاحبان زور و زر میکند و آنزند؛ همنوعان خود را اسیر میآوری دست میهر عمل شرم

ای را اسیر فروشان عدّهها را آزاد آفریده است، بردهی انسانآور است. در حالیکه خداوند همهبار و شرمهای دیگر جهت فروش، داستانی اندوهبه قارّه

ی رنج نگاشته است، دربارهخاطرات خویش را  1189ای که در سال های دیگر بگمارند. اوالده آلویی یانو، بردهکردند تا آنان را به خدمت انسانمی

 نویسد:های حامل بردگان میسیاهان اسیر در کشتی

 زوقتی به ساحل رسیدم اوّلین چیزی که به چشمم خورد کشتی بزرگی بود که در انتظار محموالتش بود. وقتی مرا به روی عرشه بردند جمعیّتی ا»

ها بازگوی غم و افسردگی بود. مرا خیلی زود به سوراخ ته کشتی ی هر یک از آنهسیاهان گوناگون را دیدم که به یکدیگر زنجیر شده بودند. قیاف

ها به یکدیگر و گرمای هوا به ازدحام ام حس نکرده بودم. نزدیکی بردهوقت چنان بوی گندی به مشامم خورد که تاکنون در زندگیفرستادند و آن

ها تقریباً ما را خفه کرده بود. این وضعیّت اسفبار با حرکت شد جُم خورد، و اینمیافزود. کشتی آنچنان شلوغ بود که به سختی داخل کشتی می

ها داخل چّهکردند. بها را نیز افزود که از آن برای رفع حاجت استفاده میزنجیرها، که حاال دیگر به جایی بند نبود، بدتر شد. به این باید کثافت لگن

 16« ای مخوف و باورنکردنی به وجود آورده بود...ی افراد محتضر و مشرف به مرگ منظرهها و نالهند. جیغ زنشدها افتاده، تقریباً خفه میاین لگن

 داری، عدل و ظلم، آزادیبردهکلیدواژه: 
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 هاحکومت دیوانه 

ار، عالءالدّوله به بوشهر برای گوید: از طرف دولت قاج)حسنعلی نصرالملک( که از وزرای معروف و از آزادیخواهان ایران است می« ح.ن.»آقای » 

رفت و من به عنوان منشی و مترجم با او همراه بودم. در مراجعت از این سفر، در فارس جلوی یک مالقات و پذیرایی یکی از سفیران خارجی می

ای ری بر سر داشت، پیش آمد و عریضهای که کودکی در آغوش گرفته، چاددهکده مردم به استقبال عالءالدّوله بیرون آمده بودند. در آن میان ضعیفه

درنگ اسبی را که سوار بود بر ضعیفه راند و آن بدبخت را با کودکش در زیر دست و پای اسب به عالءالدّوله داد. عالءالدّوله به مکتوب نگاه کرد. بی

 گرفت و خرد کرد. ما همه مات و مبهوت شدیم!

ای داده بود که یکی از مأمورین دولت شوهر و پسرش را کشته و در منزل بعد از ایشان پرسیدم که علّت این کار چه بود؟ مشارٌالیه گفت: عریضه

 11« مالشان را برده است. من او را تنبیه کردم تا دیگر کسی جرأت نکند از مأمور دولت شکایت کند!

 عدل و ظلم، حکومت، انتقاد کلیدواژه: 

 خواهند بگویندبگذار آن حسودان هر چه می 

ساخت. در قرن ها آگاه نبودند و همین امر، اکثر اعمال جرّاحی را سرانجام با شکست مواجه میی دوّم قرن نوزدهم پزشکان از وجود میکربتا نیمه» 

ارزه با آن بودند. معموالً پس از عمل جرّاحی بیمار نوزدهم مردان بزرگی چون پاستور، لیستر و سیمل وایس درصدد یافتن علل عفونت و چگونگی مب

ها کشید. به تدریج محلّ بخیهرفت، امّا در بیشتر موارد این بهبودی چند روزی بیش طول نمیبرای چند روزی خوب بود و امید سالمت کامل او می

شد. در این گونه موارد پزشکان های عفونی تبدیل به قانقاریا میگشت. مدّتی بعد زخمها پدیدار میشد و آثار چرک و عفونت در اطراف آنمتورّم می

 شد.شدند عضو فاسد شده را فوراً قطع کنند و این کاری بود که اغلب به مرگ بیمار منجر میمجبور می

ها آغاز کردند. در میان هایی را برای درک و شناخت علل این عفونتدر قرن نوزدهم پزشکانی چون جوزف لیستر و سیمل وایس تحقیقات و پژوهش

ل ها که با عممخصوصاً آنهای شهر وین بود و از مرگ برخی از زنان، این پزشکان، سیمل وایس سرنوشتی عجیب داشت. او پزشک یکی از زایشگاه

ادران به علّت ایجاد ها متوجّه شد که مرگ اکثر آن مبرد. او پس از یک سلسله آزمایشکردند، سخت رنج میجرّاحی )سزارین( وضع حمل می

های بسیار در سالن کنفرانس باشد. از همین رو سخنرانیها میها و میکربها نیز به علّت وجود باکتریهاست و این عفونتها در محلّ بخیهعفونت

ها پیشنهاد کرد. امّا همکاران سیمل هایی برای جلوگیری از این عفونتها را شرح داد و راهزایشگاه تشکیل داد و با ذکر مدارک و شواهد، علل عفونت

های گرا او را دیوانه نامیدند. سیمل وایس به آزمایشی او پرداختند و حتّی چند جرّاح سنّتوایس به جای پشتیبانی از این پیشنهادها به مسخره

خواهند بگویند. من حتّی اگر ردان حسود هرچه میهای خود نوشت: بگذارید آن مخود ادامه داد و در نظریّات خود پای فشرد. او در یکی از یادداشت

 بتوانم از درد یک بیمار بکاهم و یک انسان را نجات دهم برایم کافی است.

ها تبلیغات شدیدی را بر ضدّ سیمل وایس آغاز کردند و حتّی از دولت خواستند که جرّاح انساندوست را به تیمارستان امّا حسودان بیکار ننشستند. آن

مأموران دولت، سیمل وایس را دستگیر کرده، به تیمارستان بردند. سیمل وایس حتّی در تیمارستان نیز با وسایلی اندک و محدود به  بفرستد.

 ها را از بین ببرد.ی آن باکتریای بود که بتواند به وسیلهی یافتن مادّههای خود ادامه داد. او در اندیشهآزمایش

های خود ادامه داد. در سال دادند. او شخصاً در خانه به آزمایشتان بیرون آمد، ولی دیگر او را به بیمارستان راه نمیسرانجام سیمل وایس از تیمارس

 18های مداوم با موادّ سمّی، مسموم شد و جان سپرد و شهید راه پزشکی شد.دکتر سیمل وایس به علّت آزمایش 1865

ی علل تخمیر منتشر ساخت. او در این لویی پاستور در فرانسه نتایج تحقیقات خود را درباره مدّتی از مرگ دردناک سیمل وایس نگذشته بود که

ور این شوند. پاستتحقیقات فاش ساخت که گرد و غبار هوا شامل موجودات بسیار ریزی به نام میکرب است که در شرایط مقتضی به سرعت زیاد می

 افتد.های آلپ اتّفاق نمیر آزمایشگاه او پدید آمد در هوای پاک و سرد قلّهی مهم را نیز تذکّر داد که تخمیراتی که دنکته
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ذشت ها گی مسائل خود را یافت. سالهای پاستور را مطالعه کرد، سرنخ اصلی کلّیه( جرّاح انگلیسی وقتی نتایج آزمایش1912ـ1821جوزف لیستر )

 ای از پزشکان سنّتی برایای او برای خودش در انگلستان اتّفاق افتاد. در آنجا نیز جبههو او نام سیمل وایس را نشنید، امّا ماجرایی شبیه به ماجر

در  های خود ادامه داد. ویها به آزمایشها و حسادتاعتنا به آن کارشکنیمبارزه و تمسخر لیستر تشکیل شد؛ امّا لیستر نیز مانند سیمل وایس، بی

تفاده های او اسای برای ضدّعفونی کردن محلّ جراحات و نیز هوای اتاق جرّاحی استفاده کرد. یکی از شیوهازههای تکرد از شیوهبیمارستانی که کار می

های جدید عالی بود. برای مدّت نُه ماه هیچ اثری از عفونت در بیماران زیر کنترل او پدید نیامد. تَرَک از اسید کاربولیک بود. نتایج استفاده از روش

 آمدند دیگر دیده نشدند. های هولناکی که قبالً پس از اعمال جرّاحی به وجود میو زخم های شدیدخوردگی

های الستیکی پزشکان و پرستارانی که ها و دستکشها، کالهها روپوشی بیمارستاناز آن به بعد فکر ضدّعفونی کردن آنچنان معمول شد که در همه

ها پیروز شده بود و این پیروزی مدیون کوشش، تالش، فداکاری و شد. انسان بر میکربنی میدر اعمال جرّاحی شرکت داشتند به دقّت ضدّعفو

 19« پشتکار سه انسان بزرگ بود: سیمل وایس، پاستور و لیستر.

 پرستی، مرگ کاری، سنّتپزشکی، تاریخ علم، محافظهکلیدواژه: 

 هاغذای خوب برای کوسه 

کردند و به عنوان برده برای فروش به پوستان را همراه با زن و فرزندانشان اسیر میرفتند و سیاهآفریقا میهای متمادی به اروپاییان در طول سال

فروشی در ی بردهحکایت زیر را که از دفتر خاطرات روزانه« هازندگی سگ ماهی»دان در کتاب خود به نام بردند. بودکر طبیعیاروپا و آمریکا می

 کند:است، نقل می استخراج کرده 1823سال 

بار و ناگواری بود. طوفان سهمناکی برخاسته بود. از وزش بادی مخوف صد و ده رأس)!( از غالمان ما خفه شدند و ما ناگزیر همه سفر بسیار کسالت»

ورد. خی غالمان خود را میهر یک غصّه داران همه متأسّف بودند وای( به ما ضرر زد. بردهرا به دریا ریختیم. این باد لعنتی ده هزار پیاستر )پول نقره

ها بر خود هموار کرده است. در آن دم پنجاه غالم دیگر ای در حمل آنخورد، فقط خشمگین بود از اینکه چرا رنج بیهودهناخدای کشتی غصّه نمی

 «ها تهیّه دیده بودیم.ها را نیز به دریا ریختیم. راستی چه غذای خوبی برای کوسهخفه شدند و آن

 داران نوشته بود:یکی دیگر از برده

داد. ناخدا معتقد بود که جای درنگ نیست و بایستی تصمیم عاقالنه گرفت. سرانجام مصمّم شدیم هوا طوفانی بود و از وقوع حوادث ناگواری خبر می»

 23« برای نجات کشتی کاالها را به دریا بریزیم.

 آن کاالها سیصد نفر سیاه پوست بودند.

 داری، عدل و ظلم، تاریخ، تاریخ اروپا، دوران مدرنبردهه: کلیدواژ

 الهام از محیط 

آبش  و در شعری از ابن مُعتّز را برای ابن الرّومی خواندند که در آن، ماه نو را تشبیه کرده بود به زورقی سیمین که بار عنبر آن را سنگین کرده» 

الرّومی در پاسخ گفت: ابن معتّز خلیفه است و خلیفه زاده، و ابن« شبیهات در شعر تو نیستاز اینگونه ت»فرونشانده؛ سپس او را مالمت کردند که 

ی گوید، در واقع چیزهایی را وصف کرده است که در سرای او وجود داشته است؛ امّا من که یک شاعر سادهای و بار عنبر سخن میوقتی از زورق نقره

 21« ام که یادشان بیاورم؟یدهبینوا بیش نیستم، اینگونه چیزها را کجا د

 شعر، طبقه اجتماعی، فقر کلیدواژه: 
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   گواه صادق 

عَمروبن حُرَیث از طرف خلیفه به حکومت یمن تعیین گشت. پس از چندی مردمان یمن به خلیفه پیغام فرستادند که جناب فرماندار، تازه به » 

ند! خلیفه بعد از بازجویی و اثبات صحّت گزارش، فرماندار یمن را احضار کرد. عمروبن گذرادوران رسیده است و شب و روز را به تعیّش و کامرانی می

ی فرماندار بالید از خلیفه گله کرد که چگونه بدون گناه، سخن دشمنان را پذیرفته است؟ خلیفه اشاره به شکم برآمدهحریث که خیلی به خود می

 نمود و گفت: اتّفاقاً گواه همراهت آمده است.

 ی مستقیم خوش آب و هوایی یمن است.گوید، مجدّداً اعتراض کرد و گفت: این فربهی نتیجهبن حریث که دانست خلیفه چه میعمرو

 22« ها و یتیمان یمن سازگار نیست؟زنخلیفه گفت: پس چرا این آب و هوا به مزاج بیوه

 عدل و ظلم، حکومت کلیدواژه: 

 با اینهمه بده تا بنوشد 

گشت. با او جز یک سوار کسی نبود. پس از نبردی، شامگاه سواره در میدان جنگ می پدرم آن مرد شیردل که همواره نوشخندی بر لب داشت،» 

 داشت. این سوار را در میان سربازان خود، چون دلیر و بلندباال بود، از دیگران عزیزتر می

کشید. ناگهان از درون تاریکی صدای ضعیفی برخاست. صدای سربازی بود گان پالس سیاه میمیدان جنگ از کشته پوشیده بود، و شب بر پیکر کشت

 کشید و ناالن و کوفته و نیمه جان می گفت: آبم بدهید، رحم کنید.آلود خود را در کنار راه بر زمین میی اسپانی که پیکر خوناز سپاه درهم شکسته

نیشکر انباشته بود، از زین اسب جدا کرد و به سوار همراه خود گفت: این را بگیر و بدین مجروح مسکین  ی خود را که از عرقپدرم متأثّر شد. قمقمه

 بده تا بنوشد.

فشرد، پدرم را نشانه کرد و دشنامی داد. گلوله ای که هنوز در پنجه میهنگامی که سوار بر سر مجروح خم شده بود، ناگاه آن مرد سنگدل با تپانچه

 23« سر گذشت که کاله پدرم بر زمین افتاد و اسبش پهلو تهی کرد، امّا پدرم به سوار گفت: با اینهمه بده تا بنوشد. چنان از نزدیک

 اخالق، ایمان، کینه، حقوق کلیدواژه: 

 اندقربان! خالف به عرض رسانده 

ها مقام بسیار کرد و به آناحترام فراوان می خواهان عناصر فاسد و دشمنان آزادی و مشروطه رامحمّدعلی شاه برای خفه کردن صدای آزادی»

دوست و بیرحم بود و لذا از طرف شاه به حکومت بهره امّا مردی سخت پولپرستان مفاخرالملک بود که از نعمت سواد بیبخشید. یکی از این مقاممی

 تهران رسید.

ماید عریضه به حضور بنویسند و از مشروطه اظهار تنفّر کنند. مفاخرالملک مفاخرالملک از طرف شاه مأموریّت یافت که تمام تجّار و کسبه را مجبور ن

بخواهند  ، از وی«خاکپای همایونی»ای به ها از کسبه خواستند که در ضمن نوشتن عریضهالتّجار تهران مجالسی تشکیل داد و در آنبه دستیاری ملک

ی که به مشروطیّت عالقه داشتند از امضای آن طومار خودداری کردند، امّا گروهی از ی دلیر و تجّارپایان دهد. کسبه« ی مشروطیّتغائله»که به 

یابی به حضور شاه آماده شوند. وی تالش ترس آن را امضا کردند. چند روز بعد مفاخرالملک هشتصد نفر از تجّار و کسبه را دعوت کرد که برای شرف

 کنندگان از نود نفر تجاوز نکرد.ی شرکتی کوشش وی، عدّهمّا با وجود همهکنندگان زیاد باشد، ای شرکتفراوان کردن که عدّه

 از خاکپای»ای را که قبالً تهیّه کرده بود، قرائت کرد. مضمون این عریضه چیزی جز تملّق و چاپلوسی نبود که در پایان آن التّجار عریضهملک

 از برقراری مشروطه و افتتاح مجلس شورای ملّی صرف نظر نمایند. استدعا شده بود که برای همیشه « ی عالمیانجواهرآسای قبله
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خواست شروع به صحبت کند که ناگهان از میان کسبه فریادی به گوش رسید که گفت: آنچه حضور مبارک عرض کردند فقط محمّدعلی شاه می

 حضور مبارک عرض کند، خالف عرض کرده است.خواه است و اگر کسی به غیر از این التّجار بود. ملّت ایران مشروطهنظر شخصی ملک

خواهان ایران را بدون خوف و وحشت در دربار ایران منعکس نمود. فریاد او طلبانه، فریاد میرزا ابوالقاسم اصفهانی بود که صدای آزادیاین صدای حق

 آسا فرورفت. شاه پس از یک دقیقه سکوت به خود آمدزده ساخت. رنگ از رویش پرید و مجلس در یک سکوت مرگمحمّدعلی شاه را سخت وحشت

 24« ی میرزاابوالقاسم در خارج انعکاس پیدا نکند، حرف او را نشنیده گرفت و آن جماعت را مرخّص کرد.و برای آنکه گفته

 مشروطه، ظلم و عدل، ترس کلیدواژه: 

 درزی در کوزه افتاد 

ای که بودی و هوس، آنش بود که هر جنازه ای از میخی در آویختهی شهر دکّان داشت، و کوزهبه شهری مردی درزی )خیّاط( بود و بر در دروازه» 

ها بکردی که چند کس را بردند، و باز کوزه تهی کردی و از میخ از شهر بیرون بردندی، وی سنگی در آن کوزه افکندی، و هر ماه حساب آن سنگ

زی آمد. از مرگ درزی خبر نداشت. درِ دکّانش در آویختی و سنگ همی افکندی تا ماه دیگر. تا روزگاری برآمد. از قضا درزی بمرد. مردی به طلب در

 25« بسته دید. همسایه را پرسید که درزی کجاست که حاضر نیست؟ همسایه گفت: درزی در کوزه افتاد.

 مرگ، غفلت کلیدواژه: 

 شومآیم و با همین لباس خارج میبا همین لباس می 

 امام علی)ع( در هنگام ورود به شهری گفت: » 

 مالی هذه و رحلتی فان انا خرجت بغیر ما دخلت فانی من الخائنین.دخلت بالدکم باث

های کهنه و با همین مرکب وارد شهر شما شدم؛ اگر با چیزی بیش از این از شهر شما بیرون رفتم بدانید که در اموال خیانت من با همین لباس

 26« ام.کرده

 عدل و ظلم، حکومت، ساده زیستی کلیدواژه: 

 ز خانه بیرون کردمابتدا گربه را ا 

گرفت. روزی متوجّه شد که قصّاب کار خالفی انجام داده ای برای گربه میپارهای داشت و هر روز از قصّاب محلّه گوشتگویند یکی از مشایخ گربه» 

 یقصّاب گفت: من از فردا برای گربهی خود را اخراج کرد و سپس به بازار رفت و امر شرع را بر قصّاب اجرا نمود. است. پس اوّل به خانه آمد و گربه

 تو چیزی نخواهم داد. 

 21« شیخ گفت: مطمئن باش که من تا گربه را از خانه بیرون نکردم، امر شرع را بر تو انجام ندادم.

 عدالت، اخالق، قضاوت کلیدواژه: 

دهد و سازمان رسد و در مورد کارهای خالف حکم میخلق میکنیم. محتسب یعنی کسی که به حساب در ادبیات فارسی با نام محتسبان برخورد بسیار می

های تاریخ ما قدرت بسیار داشت. از شرایط محتسب آن بود که باید از مال مردمان چشم بپوشد و کند. محتسب در بعضی از دورانحساب و قضاوت را اداره می

، قصّابان و حتّی طبیبان نظارت کند و نیز از احتکار مواد مورد احتیاج مردم جلوگیری کند ای از کسی نستاند. او کسی بود که باید بر کار بینوایانهدیه و رشوه

 و محتکران را به مجازات برساند.

 نویسد:ی محتسبان میدرباره« معالم القربه فی احکام الحسبه»محمّدبن محمّدبن احمدالفرسی در کتاب 
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گفتارش با کردارش مخالف نباشد... و در رفتار و گفتار خدایتعالی را در نظر آرد و به نیّت خالص، نخستین چیزی که محتسب بدان مکلّف بوده آن است که »

حتّی امرا و سالطین نیز از دخالت این « ها افتد، و قول او را به سمع طاعت بپذیرند.رضای خدا را بجوید و در این مقام چنان شود که مهابت و جاللت او در دل

 .مقام در امان نبودند

ران گشتند. ادیبان و شاعشدند و به غارت خلق مشغول میزبان میدل و یکخوانیم که بسیاری از محتسبان با سالطین ظالم یکمتأسّفانه در تاریخ ایران می

 ها دارد.تسبان شریف نیز داستاناند؛ امّا تاریخ از شجاعت، پاکی و تقوای محایرانی در اشعار و آثار خود از فریب و ریای محتسبان درباری سخن بسیار گفته

 راهی را اصالح کرد و یتیمی را پناه داد 

دادند. سال بعد از کنار همان گور گذشت و بن مریم)ع( از کنار گوری عبور کرد که کسی را که در آن گور بود عذاب میاند: عیسیپیامبر فرموده» 

م گذردادند؛ امسال که از کنار این میته از کنار این گور گذشتم، صاحب آن را عذاب میدهند. عرضه داشت: پروردگارا! سال گذشدید او را عذاب نمی

 دهند.عذابش نمی

اهلل! او را پسری نیکوکار در رسید که راهی را اصالح کرد و یتیمی را پناه داد، و من به سبب آنچه پسرش خدای عزّوجلّ به او وحی فرمود که ای روح

 28.« انجام داد او را آمرزیدم

 آمرزش، توبه، مرگ، پدر کلیدواژه: 

 حکایتی از میهن دوستی مردم آذربایجان 

های آذوقه را از هر سو به شهر بستند خواهان آذربایجان برای استقرار مشروطیّت به اوج رسید، راهی آزادیدر زمان محمّدعلی شاه وقتی که مبارزه» 

م و خوریکردند و دلیرانه گفتند: ما یونجه میشد که آنان با خوردن یونجه و سبزی سدّ جوع میی تبریز تنگ و عرصه چنان بر مردم شجاع و آزاده

« آوریم.خوریم و دمار از روزگار محمّدعلی شاه درمیخوریم و اگر هم آن تمام شد، پوست درخت را میها را میاگر یونجه هم تمام شد، برگ درخت
29 

 عدل و ظلم  مشروطه، گرسنگی، عزّت نفس، جهاد،کلیدواژه: 
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 امداد با اینهمه آزادگی 

 خارکش پیری با دلق درشت

 داشتلنگان قدمی برمیلنگ

 ی این چرخ بلندکای فرازنده

 کنز دولت به رخم بگشادی

 حدّ من نیست ثنایت گفتن

 نوجوانی به جوانی مغرور

 آمد آن شکر گزاریش به گوش

 ایباختهعمر در خارکشی 

 پیر گفتا که چه عزّت زان به

 شکر گویم که مرا خوار نساخت

 همره حرص شتابنده نکرد

 امداد با اینهمه آزادگی
 

 ی خار همی بُرد به پشتپشته 

 کاشتی شکری میهر قدم دانه

 های نژندی دلوی نوازنده

 تاج عزّت به سر بنهادی

 گوهر شکر عطایت سُفتن

 رخش پندار همی راند زدور

 گفت کای پیر خرف گشته خموش

 ایعزّت از خواری نشناخته

 ام بر در تو بالین نهکه نی

 به در چون تو گرفتار نساخت

 بر در شاه و گدا بنده نکرد

 امعزّ آزادی و آزادگی
 

 «جامی»

 عزّت نفس، کار و شغل، حرص، نعمت کلیدواژه: 

 !برای درک سخنان او باید تقوا داشته باشید 

، ایوان مخوف امپراتور بیمار و ددمنش روسیه درگذشت و بدین ترتیب مردم روسیه از چنگال آن زمامدار خشن آزاد شدند. پس از 1584در سال » 

ای انهگذراند، امّا در واقع دیووی پسرش فئودور به سلطنت رسید. فئودور به اصطالح مردی دیندار بود و بیشتر اوقات خود را در کلیسا به عبادت می

 دوید و سپسها میآمد، مدّتی در خیابانی ایمان خود را نشان دهد پا برهنه از کلیسا بیرون میش نبود. او گاهی اوقات برای آنکه میزان و درجهبی

 پرداخت.سرایی میایستاد و به سخندر سر چهارراهی می

بیم  هایی بیش نیست، امّا از آنهای کلیسای روس نیز به خوبی آگاه بودند که آن سخنان یاوهسخنان او اغلب مهمالتی بیش نبود. کشیشان و اسقف

ه کداشتند که برکناری امپراتور به خاطر دیوانگی موجب کاهش قدرت کلیسا شود و در نتیجه آنان منافع سرشار خود را از دست بدهند. این بود 

پرداختند و هر جمله از سخنان او را در ردیف جمالت کتاب مقدّس های فئودور میبرای فریب مردم در روزهای یکشنبه به تفسیر آخرین گفته

وارد شدن  خواستند که برایکردند و حتّی از مردم میدانستند. آنان با شرح و تفصیل بسیار جمالت سراپا بیهوده و بیمارگونه فئودور را تفسیر میمی

تور را گفتند: اگر سخنان امپرابهتر است آن جمالت را حفظ کنند و به کودکان و نوجوانان نیز بیاموزند. کشیشان گاه به مردم می« ملکوت الهی»به 

ان او را انید سخنای از تقوا برسید که بتوکنید به خاطر پایین بودن سطح دانش و درک خود شماست. بکوشید با عبادت زیاد به آن درجهدرک نمی

 درک کنید. 

 33« درگذشت. 1598پرداخت. وی در سال ها میفئودور اوقات بیکاری را به گفتگو با دلقکان و بازی کردن با خرس

 کاری قدرت، دین، محافظهکلیدواژه: 

 هایی از عصر تفتیش عقاید )انکیزیسیون(داستان 

انکیزیسیون نیست. در این دوره که از قرن دوازدهم آغاز شد و تا پایان قرن پانزدهم ـ و در برخی انگیزتر از عصر لای هودر تاریخ اروپا هیچ دوره» 

ها و کلیسا با قدرت تمام بر جان و مال مردم مسلّط بودند. کشیشان در ی دوّم قرن هجدهم ـ ادامه داشت، پاپاز کشورها نظیر اسپانیا حتّی تا نیمه
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. کردنددانستند و برای حفظ قدرت خویش هرگونه صدای مخالفی را با خشونت سرکوب مییوی را مخصوص خود میهای دناین دوره از تاریخ، لذّت

ون یا های انکیزیسیکشیدند. دادگاهبه محاکمه می« ملحد»و یا « کافر»، «مرتد»تابیدند و مخالفان را به عنوان ی مخالفی را برنمیها هیچ اندیشهآن

 سوزاندند.رحمانه میها را بیکردند و سپس اغلب آنهای هولناک وادار به اعتراف میا با شکنجهتفتیش عقاید، متّهمان ر

آوری در تاریخ بشریّت است. استبداد هولناک کشیشان و اربابان کلیسا به خاطر جهل و عدم آگاهی مردم از تعالیم ی شرمعصر انکیزیسیون، دوره

 ی آزادی و آگاهی بود.ی پیامبران بشارت دهندهند همهاصلی و واقعی حضرت مسیح)ع( بود که مان

ها کمتر بیاید، زیرا ذکر مجدّد های فجیع مجازاتآوریم. کوشش ما بر آن است که صحنهما در اینجا چند داستان واقعی از دوران انکیزیسیون را می

کند. ذکر این حکایت ها صرفاً به خاطر تذکّر این نکته است ند زنده میها که تعادل روانی ندارخویی را در برخی از انسانها روح خشونت و درندهآن

آورد، و اگر استبداد با نقاب مذهب و تعالیم مذهبی بر ی بشری به بار میهای بزرگ برای جامعهکه: دیکتاتوری به هر صورت و شکلی مصیبت

 .«شودهای آن جامعه دوصد چندان میای مسلّط شود، دردها و مصیبتجامعه

 ها جانشینان امپراتوران بودند نه جانشینان حواریّون مسیح)ع(پاپ 

بود. تعالیم این فرقه با تعالیم کلیسا تفاوت اساسی داشت؛ مخصوصاً اینکه آرزویشان آن « کاتاری»ی های ضدّ کلیسا فرقهیکی از نیرومندترین فرقه» 

واقعی  هایی داشتند که با تعالیمند. از نگاه رهبران کلیسا پیروان فرقه کاتاری اندیشهبود که همگان از نعمات دنیوی یکسان و مساوی برخوردار باش

ان شده ها و کشیشی دین کاری نداشت، بلکه آنچه که موجب خشم اسقفعیسی مسیح)ع( تفاوت داشت، امّا در واقع کلیسا به عقاید این فرقه درباره

 نویسد:باره میها و کشیشان بود. ویل دورانت، تاریخ نگار، در اینو زراندوزی اسقف طلبیبود مخالفت شدید رهبران این فرقه با قدرت

ی مالحده»ی کاتاری جدّاً در مقام اعتراض و ایراد به کلیسا برنیامده بود، احتمال داشت که کلیسا کاری به کار پیروان آن نداشته باشد بلکن اگر فرقه»

ها جانشینان امپراتوران بودند نه خلفای حوّاریون مسیح. عیسی چند وجب آن عیسی)ع( باشد. گفتند پاپ منکر آن گردیدند که کلیسا از« کاتاری

کرد. عیسی از مال دنیا هیچ چیز حتّی پشیزی را مالک نبود، و حال آنکه اسقفان زمین برای خفتن نداشت، لکن پاپ در یک کاخ مجلّل زندگی می

 عیسوی مردمی ثروتمند بودند.

بین ندارید؟ این سر اسقفان و اسقفان مغرور و آقامنش، این کشیشان دنیادار، گفتند که مردم! مگر چشم حقیقتی کاتاری همچنین میفرقهپیروان 

 31« اند!ی وجود نهادهاند که دوباره پا به عرصههای عهد عتیقها یا خشک مقدّساین رهبانان چاق و چلّه همان فریسی

 کاری، قرون وسطیشناسی محافظهروان کاری، خشونت،عدل و ظلم، محافظه دین، استبداد،کلیدواژه: 

 نابردباری و پرخاشگری کلیسا تنها در مورد امور دینی نبود 

ی ارهدرب «کلیّات تاریخ»ها و به طور کلّی دستگاه کلیسا با هرگونه تغییر و با هر انتقادی مخالف بودند. هربرت جورج ولز مؤلّف کتاب ها و اسقفپاپ

 نویسد:ای میها و کلیسا با هرگونه اندیشهدشمنی پاپ

ند چنان به رسیدکشیشان و اسقفان مردمی خشک و جزمی و پیرو مقرّرات کلیسا بودند و تا هنگامی که به پایگاه کاردینالی )مقام باالی دینی( می»

مِهر »رسید. آنان دیگر در بند کاشتن های پهناور جهانی نمیه اندیشههای دورتر و فکرشان باین اصول، خو گرفته بودند که هرگز چشمشان به افق

ن شد ـ بر آدمیادر دل مردم نبودند و آن را به فراموشی سپرده بودند و برای چیرگی نیروی کلیسا ـ که همانا نیروی آنان شمرده می« ملکوت خدا

 کوشیدند.می

گوید و اینکه های اربابان کلیسا از عصیان و خشم مردم عادی علیه این اعمال سخن مییاندوزها و ماله. ج. ولز سپس ضمن برشمردن ریاکاری

ای را به عنوان دشمنی با خدا محکوم می نمود. کلیسا از یک سو ادّعا داشت که ترحّم، دلسوزی و نیکخواهی را کلیسا فریاد اعتراض هر گروه و فرقه

 کرد:رحمی و قضاوت رفتار میلف و با دانشمندان با منتهای بیهای مخادهد و از سوی دیگر با فرقهآموزش می



14 

بودند که بنیانگذار آن کسی بود به نام والدو. این مرد در « آلبیژوا»ی ای بسیار نزدیک با فرقهبود. وداها فرقه« ودا»ی های عاصی فرقهیکی از فرقه»

ه کرد. همین حرف کافی بود کاندوزی و زندگی پرشکوه کشیشان مخالفت میمالنمود جز آنکه با کلیسا به سبب اصول کامالً کاتولیک مؤمن می

سر و پای سرگردان شروری را اجازه دهد شمشیر و مشعل به دست پاپ اینوسان سوّم را برآن دارد تا علیه این مرد شوربخت اعالم جهاد کند و هر بی

 خواه فرانسوی بکند.گیرد و آنچه بخواهد با مردم آرامش

 الًتعصّب و نابردباری در برابر افکار دیگران شرارتی بس شگرف بود که با ]به اصطالح[ حکومت خدا بر زمین درآمیخته بود. این چیزی بود کام این

قدرت  امها در هنگی مخالفی زده باشد یا مچی را تاب داده باشد. ولی پاپایم سیلی بر چهرهها و اعمال عیسای ناصری که هرگز نشنیدهمخالف گفته

 32« دادند.ی تردید در کمال دستگاه کلیسا را کیفری گران میکمترین اندیشه

 اندوزی، قرون وسطیکاری، خشونت، عدل و ظلم، قدرت، ثروت و مالدین، محافظهکلیدواژه: 

 تنها راه گرفتن شغل 

پهناور خود ایتالیا و آلمان وضع کرد. به موجب این قوانین میالدی قوانین خشنی در قلمرو  1235و  1223های امپراتور فردریک دوّم در طیّ سال» 

ند زندانی کردهایی هم که توبه میبایستی در آتش سوزانده شود. البتّه آننمود میکرد و عقاید خود را انکار نمیکه توبه نمی« کفّار یاغی»هر کس از 

های گشت و خانهها ضبط و مصادره میشدند و تمام دارایی آناند، اعدام میشد که دوباره به عقاید قدیمی خود بازگشتهشدند و اگر دیده میمی

توانستند در قلمرو امپراتوری شغلی بگیرند، مگر در صورتی که پدر خود یا کافر گونه افراد تا نسل دوّم نمیگردید. اطفال اینها با خاک یکسان میآن

 33« )!!( دیگری را لو داده باشند.

 ارتداد ترس، ظلم،، خشونت،دینکلیدواژه: 

 گناه بهتر از آن است که یک گناهکار به مجازات نرسد!!آزار رساندن به صد بی 

ی ی مردم را در خدمت ادارهپاپ بود که به موجب آن همه« فرمان ایمان»یکی از مؤثّرترین وسایل برای از بین بردن و دستگیر نمودن کفّار، همانا » 

هر فردی موظّف بود نقش یک نفر جاسوس و خبرچین را داشته باشد. در نتیجه هیچکس از شکّ نسبت به همسایگان و  گماشت.تفتیش عقاید می

 ی خود در امان نبود.حتّی بستگان و اعضای خانواده

زار های آن زمان عقیده داشتند که: آهای بیدادگاهانگیزتر از آن در تاریخ نظیر ندارد. قاضیکرد که شگفتی تفتیش عقاید اصلی حکومت میدر اداره

 34« گناه، بهتر از آن است که یک گناهکار به مجازات نرسد و آزاد شود.رسانیدن به صد بی

 دین، قدرت، حکومت، قرون وسطی کلیدواژه: 

 بعد از سی و یک سال جسدش را سوزاندند 

قام م یکی از کسانی که انتقاد آزادانه از کلیسا را شروع کرد یک نفر انگلیسی بود به نام وایکلیف که مردی روحانی بود و در دانشگاه آکسفورد» 

لیف باشد. تا زمانی که وایکبسیار مشهور می استادی داشت. از آن جهت که او نخستین کسی است که انجیل را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است

میالدی، یعنی سی و یک سال پس از مرگش، شورای کلیسای رُم فرمان داد که  1415زنده بود توانست از خشم پاپ رُم مصون بماند؛ امّا در سال 

 هایش را از گور بیرون بیاورند و بسوزانند! این فرمان هم انجام گرفت.استخوان

 های وی دائماً درتوانستند به آسانی خفه کنند و اندیشههای وایکلیف را از گور بیرون آوردند و سوزاندند، امّا افکار او را نمیوانهرچند که استخ

 35« یافت.های دیگر انتشار میسرزمین

 کتاب آسمانی، دین، قدرت، خشونت کلیدواژه: 



15 

 حتّی تا آخرین دم در عقاید خود استوار بود 

 شرح داده است:« نگاهی به تاریخ جهان»های کلیسا را در کتاب رحمیها و بیزشتی جواهر لعل نهرو

کرد که فکر آدمی چیزی های جابرانه و ایجاد وحشت، افکار مردم را تحت تسلّط و اختیار خود نگاه دارد؛ امّا فراموش میکوشید با روشکلیسا می»

اد و های روحی و فکری را در افرکوشید هیجانحی بسیار ضعیف و ناتوان هستند. کلیسا میبسیار لطیف است و نیروهای خشن در مقابله با آن سال

 ی چوب و چماق از بین ببرد. ی منطق و استدالل و عقل، بلکه به وسیلهکوشید شکّ و تردید فکری را نه به وسیلههای مردم خفه کند. میدسته

ر شور ایتالیایی که در میان مردم محبوبیّت داشت فرود آمد. این مرد آرنولد برس سیایی نام خشم و غضب کلیسا بر سر یک واعظ پ ،1155در سال 

جان او کرد. به این جهت او را دستگیر کردند و به دار آویختند و بعد هم جسد بیهای خود از فساد و تجمّل روحانیون انتقاد میداشت و در موعظه

گذرد، ریختند تا مردم نتوانند هیچ اثری از او برای خود نگاه دارند. امّا ، که از کنار واتیکان در شهر رُم می«تیبر»را سوزاندند و خاکسترش را در رود 

 36« آرنولد، حتّی تا آخرین دم، در عقاید خود استوار بود و خونسردی و آرامش خود را حفظ کرد.

 عت عقل، قدرت، خشونت، تجمّل و ثروت، انتقاد، عزّت نفس، شجاکلیدواژه: 

 ی مالی خلیفهفلسفه 

 ی عباسی روزی گفت:منصور خلیفه

ال و م« یبنده»ام که مردم باشم؛ امّا به تجربه دریافتهکارم، و این درست نیست و من بخیل نمیکنند که من مردی بخیل و دریغمردم گمان می»

 31« آورم تا مردم بندگان من باشند.درهم و دینارند و لذا مال را گرد می

 شناسی تبعیت پول، مال، اطاعت و تبعیت، رواندواژه: کلی

 بهترین نوع حکومت 

 قبل از میالد( حکیم و فیلسوف یونانی پرسیدند: به نظر شما بهترین نوع حکومت در عالم چه حکومتی است؟  638ـ  558روزی از سولون )» 

ه ای که در آن اهانت بترین ترسی از آن نداشته باشند و جامعهوچکسولون پاسخ داد: به نظر من بهترین نوع حکومت آن حکومتی است که مردم ک

 38« ی نهادهای اجتماعی محسوب شود.ی اهانت به همهترین فرد جامعه به منزلهضعیف

 آزادی، حکومت، ترس، فقر کلیدواژه: 

 های یاران خداوند!!خودسوزی 

روح کلیسای ارتودوکس اتّفاق تا قرن هفدهم بر ضدّ تعالیم و مراسم خشک و بیگونه طغیانی در روسیه به علّت روح سازگاری ملّت روس هیچ» 

ی اعظمی رسید، اصالح مذهبی را آغاز کرد. امّا یا خلیفه« بطرک بزرگ»ی دوّم قرن هفدهم کشیشی به نام نیکون که به مقام نیفتاد. فقط در نیمه

از مباحثات طوالنی با کشیشان، چند تغییر کوچک در مراسم مذهبی پدید آورد. مثالً  اصالحات مذهبی او، اصالحات علیه کلیسا نبود، بلکه او پس

به جای دو بار، سه بار گفته شود! امّا « خدا را شکر»ی قرار شد که رسم صلیب بر روی سینه به جای دو انگشت با سه انگشت انجام پذیرد و کلمه

 ، آتش خشم و تعصّب بسیاری را برافروخت.آور اینکه همان تغییرات مختصر در مراسم عبادیشگفت

د. ی نیایش جدید آغاز شهایی چاپی یا دستی یا شفاهی، آمیخته با نزاع و ناسزا بین طرفداران و مخالفان شیوهمباحثات طوالنی به شکل اعالمیّه

ی های هولناکی را تحمّل کنند امّا به شیوهشکنجه نامیدند آنچنان بود که حاضر شدندمی« مدافعان ایمان»ی قدیم که خود را تعصّب مدافعان شیوه

 ها نه از سرسختی و ایمانشانکرد، امّا آن آزارها و شکنجهرا مجازات می« ایمان قدیم»جدید صلیب نکشند. کلیسای رسمی به فرمان نیکون پیروان 

 کاست و نه از شجاعتشان.
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ی جلوگیری از کارهایی بود که به نظر او واکوم. وی در تمام زندگی خویش در اندیشهمردی بود به نام آ« ضدّ اصالح دینی»رهبر اصلی این نهضت 

 ی سه انگشت و تراشیدن ریش بود!های بزرگ از نظر او صلیب کشیدن بر روی سینه به وسیلهمعصیت و بدعت بود. یکی از معصیت

هایی که ها امکان هرگونه رستگاری را جز از راهنامیدند. آن« ن خداوندیارا»مدّتی نگذشت که بسیاری از مردم )روسیه( طرفدار او شدند و خود را 

 کردند.اجدادشان پیموده بودند رد می

( فرمان دستگیری او را صادر کرد. آواکوم در زندان هم دست از 1682ـ1645داشت، امپراتور تزار آلکسی )چون آواکوم دست از تبلیغات خود برنمی

فرمان سوزاندن وی در آتش صادر گردید. هنگامی که او را در میدان بزرگ شهر به داخل آتش افکندند،  1682در سال تبلیغات نکشید و سرانجام 

های سوزان آتش با دو انگشت صلیب کشید و فریاد برآورد: برادران! همواره با دو انگشت صلیب بکشید تا رستگار شوید. آواکوم حتّی در میان شعله

 کنید به غضب خداوند گرفتار خواهید شد.اگر به این شیوه عمل ن

ر آتش مرگ دلخراش آواکوم از او یک قهرمان ساخت. مردم بسیاری به پیروان او پیوستند. این هوادارن تازه در آرزوی مرگ بودند. آنان خودسوزی د

چهار نفر پس از آنکه « ولودگا»ی . در منطقهآغاز شد 1686ها از سال دانستند. نخستین خودسوزیی شهادت در راه خدا )!!( میرا بهترین شیوه

ان بیابمنازل چوبی خود را آراستند و درهای آن را بستند، آتش افروختند و خود را سوزاندند. هفت نفر دیگر از اهالی دهکده نیمه شب پنهانی به 

های خود رفته، خویشتن را آتش زدند و این ر سلّولکشیشان د« نیژنی نوگورود»ای چوبی همین عمل را تکرار کردند. در والیت رفتند و در کلبه

قریب به بیست هزار نفر خود را در آتش سوزاندند. از  1693یافت بطوریکه تا سال ها پیوسته در شهرها و والیات دیگر هم گسترش میخودسوزی

 جمعی انجام گرفت.این تعداد، دو هزار و پانصد خودسوزی به صورت دسته

ایی همعروف شد هیچ آرمان انسانی و هیچ هدف رهایی بخشی نداشت. اعتراض آنان فقط به بدعت« هاجنبش راسکول»جنبش پیروان آواکوم که به 

 39« بود که نیکون به وجود آورده بود!

 کاری، مرگ، اختالف و تعارض، کلیسا، روسیهدین، محافظهکلیدواژه: 

 کی بدتر از من بر شما بگماردبه این فعل که شماراست، خدایتعالی ی 

از من،  دحجّاج را گفتند: از خدا بترس و با مسلمانان ظلم مکن. به منبر برآمد. گفت: خدایتعالی مرا بر شما مسلّط کرده است. اگر بمیرم، شما بع» 

 43« ، یکی بدتر از من بر شما گمارد.از ظلم نخواهید رست. به این فعل که شما راست، خدایتعالی را جز من، بندگان بسیارند؛ اگر من بمیرم

 عدل و ظلم  حکومت، مردم،کلیدواژه: 

 کنی، شریک باشی در مظلمت این اسرافچون نظر می 

ی محتشمی بگذشت. آن کس در ایوان نگریست، او را نهی کرد و گفت: اگر شما در آنجا نگه نکنی، ایشان روزی ]سفیان ثوری[ با یکی به درِ خانه» 

 41« کنی، شریک باشی در مظلمت این اسراف.چندین اسراف نکنند! پس چون شما نظر می

 اسراف، مصرف، ثروت، خودنماییکلیدواژه: 

 

 خواب ستمگران

 ها صدا بلندشد از شکستن دلگر می   شد اینهمه خواب ستمگرانسنگین نمی

 «صائب تبریزی»
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 سازی بیزارمتو با ارعاب و تهدید، مردم را به سویش روانه می از بهشتی که 

کرد که یک روز یکشنبه اسقفی در کلیسایی مشغول تبلیغ بود و کشیشی از پیروان او در کوی و برزن با شور و حرارتی فراوان مردم را تهدید می» 

گرفت. مردم که دچار ترس و وحشت شده بودند به طرف کلیسا روان اند و در دوزخ جای خواهند اگر به کلیسا نروند به خدای مسیح پشت کرده

 شدند. می

ره تفاوتی و خونسردی کشیش را نظادر آن میان پیرمردی تنها کمترین توجّهی به این سخنان نداشت و همچنانکه در کنار دیوار نشسته بود با بی

د و های خود را تکرار کراو را نشنیده به وی نزدیک شد و با صدای بلند حرف کرد. کشیش به گمان آنکه پیرمرد دچار ثقل سامعه است و سخنانمی

 شتابی؟گذاری و با سایرین به سوی کلیسا نمیاز او پرسید: مگر جویای رستگاری و تملّک جایگاه رفیعی در بهشت نیستی که به سخنان من وقعی نمی

سازی بیزارم و از تنها بودنم در راه دوزخ هزار بار تهدید، مردم را به سویش روانه میپیرمرد در پاسخ گفت: من از این بهشتی که تو با ارعاب و 

 ی عاری از شعور در طریق بهشت گام بردارم. ترم تا آنکه با این رمهراضی

ه بهشت به کلیسا آمدند، بوقتی اسقف این ماجرا را شنید به کشیش گفت: من هرگز اطمینان ندارم حتی یکی از صدها نفری که از بیم تهدیدهای تو 

 42« ی بهشت خواهد شد.بروند؛ امّا خوشحال باش که آن پیرمرد که به علت بیزاری از تهدیدهای تو به کلیسا پشت کرد روانه

 دین، ترس، بهشت و جهنّم، عزّت نفس، عقل کلیدواژه: 

  شکایت دهقان به امیر 

در  حلّ توقف( استری متعلق به یکی از ملتزمین رکاب که سه هزار ریال هم ارزش داشته،در مسافرت ]امیرکبیر[ به اصفهان، در یکی از منازل )م»

گیرد و آورد. دهقان جمعی از کشاورزان را به شهادت میرود و خسارت فراوان به زراعت او وارد میی دهقانی میی غفلت صاحبش به مزرعهنیتجه

 ایستد. آید و آنجا میبرای شکایت در مقابل چادر امیر می

کند. امیر پرسد. مرد دهقان چگونگی امر را برای او بیان میامیرکبیر پس از بیرون آمدن از چادر او را به حضور طلبیده و علت ایستادن او را می

ته تو بدهد. از این گذش کنی بهکنیم که زیان تو را با مخارجی که برای حیوان میدار تا صاحب آن پیدا شود. آن وقت حکم میگوید: قاطر را نگاهمی

 او را باید تنبیه کنم تا دیگران از این پس مواظب باشند که استرشان زیانی به دهقانان وارد نیاورد. 

زارع به  دهقان به خانه بازگشت و منتظر ماند تا صاحب قاطر پیدا شود؛ امّا صاحب آن از ترس خشم امیر پیدا نشد. در موقع حرکت اردو مجدّداً مرد

ی بخرد. فقط کار نزد امیر آمد. امیر گفت: برو آن قاطر از آن خودت باشد و اگر صاحب آن آمد باید تو را راضی نماید و اگر هم فروختی باید از خریدار

 43« بکن که معلوم باشد استر در کجاست.

 امیرکبیر، عدل و ظلم، حکومت، انتقاد  کلیدواژه:

 ترین مردمترین و دوراندیشنیرومندترین، عاقل 

 امام صادق)ع( فرموده است: پیامبر)ص( از کنار قومی گذشتند که مشغول بلند کردن سنگی بودند. پرسیدند: این کار برای چیست؟ گفتند: برای»

 که تاینکه نیرومندترین خود را بشناسیم. فرمودند: آیا به شما بگویم نیرومندترین شما کیست؟ گفتند: آری. فرمودند: نیرومندترین شما کسی اس

یافت، چون خشنود شد، خشنودی او، او را به گناه نکشاند و کار یاوه انجام ندهد، و چون خشم گیرد، خشمش او را از حق بیرون نبرد، و چون قدرت 

 44« مرتکب کاری که بر حق نیست، نشود.

 شم، سرخوشی، ورزش، حق، پیامبر)ص(قدرت، خکلیدواژه: 
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 ام شرح این قصه شنو از دو لب دوخته 

بردند و از کسانی که به اعمال ره در طول تاریخ ایران حاکمان مستبد از مدح و ستایش شاعران و نویسندگان و خطیبان چاپلوس لذت میهموا

 1318ـ  1261خروشید فرخی یزدی )کردند نفرت داشتند. یکی از شاعرانی که پیوسته بر ضدّ حاکمان ستمگر میها اعتراض میی آنستمگرانه

د. آمیز، مردم به خواب رفته را بیدار کنکرد با نشر اشعار اعتراضاو نه تنها هنر خویش را در ستایش ظالمان به کار نبرد بلکه تالش میشمسی( بود. 

 هی قشقایی حاکم یزد سرود. حاکم ستمگر نیز به سختی از او انتقام گرفت. مهدی بامداد در این بارالدّولهاشعاری بر ضدّ ضیغم 1288وی در سال 

 نویسد:می

گفتند. فرخی برخالف آنان در ذمّ سابق بر این معمول چنین بود که شعرای چاپلوس و استفاده جو در مدح حکّام، اعمّ از صالح یا طالح، اشعاری می»

به هم دوختند، سپس های او را شمسی حاکم یزد بود( اشعاری سرود. او هم دستور داد لب 1288قمری/  1328ی قشقایی )که در سال الدّولهضیغم

 او را به زندان افکند. فرخی خود در این باره چنین گوید:

 45« امتا بسوزد دلت از بهر دل سوخته   ام شرح این قصه شنو از دو لب دوخته

 فرّخی، شعر، عدل و ظلم، مشروطه، شکنجه کلیدواژه: 

 !پادشاه انقالبی 

انقالب فرانسه در عصر انقالب و عصر ناپلئون بود. وی در جوانی به نیروهای انقالبی فرانسه ( یکی از سرداران ارتش 1844 – 1163ژان برنادوت )» 

طلب لیاقت فراوان از خود نشان داد و پس از مدّتی در ارتش انقالبی فرانسه و در ارتش ناپلئون به سرداری پیوست، در پیکار با نیروهای سلطنت

رسماً پادشاه  1818به والیتعهدی کشور پادشاهی سوئد رسید و در سال  1813اثر حوادثی در سال های بسیار شرکت کرد. او در رسید و در جنگ

 این کشور شد. 

ردند کمعروف است که او وقتی در ایام سلطنت خود سخت بیمار گردید، طبیب الزم دانست که رگش را زده و خونش را بگیرند. ولی هرچه اصرار می

ر ب« مرگ بر پادشاهان»د او را راضی نمودند و آستین پیراهنش را باال زدند. در این هنگام بود که دیدند عبارت شد. عاقبت هر طور بوحاضر نمی

ی ی انقالب فرانسه، یک فرد شدیداً انقالبی بوده و همچون بسیاری از انقالبیون جملهبازویش خالکوبی شده است. معلوم شد که پادشاه در هنگامه

 46« اند.( را داده است روی بازویش خال کوبیدهrt Aux RoisMo« )مرگ بر پادشاهان»

 سلطنت، جمهوری انقالب، قدرت، فرانسه،کلیدواژه: 

 دانست!! او خود را از محمّد)ص( و علی)ع( کمتر نمی 

سی ندگانی که با تملق و چاپلوترین دشمنان حکّام و پادشاهان چه کسانی هستند؟ او پاسخ داد: شاعران و نویسروزی از مورّخی معروف پرسیدند بزرگ

شوند که آنان کارهای زشت خود را هم خوب و نیکو تصوّر کنند و در نتیجه آنقدر به زشتکاری و ظلم ادامه کنند و موجب میها را ستایش میآن

 شوند. دهند که مورد نفرت مردم واقع میمی

اند ها را فرونشهرج و مرج پایان عصر صفوی ظهور کرد و با لیاقت و شجاعت فتنه این سخن در مورد نادرشاه به راستی سخنی درست است. او در میان

پایان اطرافیان موجب شد که او حتّی اعمال زشت خود را کردار خوب بداند و به ظلم و ستم بگراید. او به تدریج و محبوب مردم شد. امّا ستایش بی

کرد به جرم آنکه در مقابل حق رت علی)ع( دانست و هر کس را که به او اعتراض میردیف مردان بزرگی چون حضرت محمّد)ص( و حضخود را هم

 نویسد:طبیب اروپایی نادرشاه پس از ذکر آن جنایات هولناک می« یر بازنپی»کشت. رحمانه میقیام کرده است، بی
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احساسات مردم را نسبت به خود  ،اشکی که از مردم گرفت های فراوانی که ریخت وهایی که مرتکب شد و خونکاریتعدّیات و تجاوزات و زشت»... 

ی ی زیادی از کسانی قطعی کردن بسیار دشوار است. عدّهی دین او اظهار عقیدهبه تدریج از ستایش به وحشت و از وحشت به نفرت کشید. درباره

 شت. گویند که او هیچ دینی نداالضّمیر او هستند میکه مدّعی شناخت عمیقی از ما فی

داند؛ زیرا محمّد]ص[ و علی]ع[ عظمت خود را از برکت این فضیلت به گفت که خود را از محمّد]ص[ و علی]ع[ کمتر نمیگاهی به صراحت می

ی ایهسکرد و بلکه یقین داشت که به همان مقام رفیعی که ایشان در ای بودند. در این صورت، او تصوّر میآزمایان شایستهدست آورده بودند که رزم

 «شمشیر رسیده بودند او نیز رسیده است!

دانند که آن گوهرهای تابناک بشریّت اند به خوبی میی رسول اکرم حضرت محمّد)ص( و زندگانی حضرت علی)ع( تحقیق کردهآنان که در سیره

تی چه شگفت است که آدمکشی چون نادرشاه ها و به ویژه محرومان کسب کردند و به راسمقام و ارزش خویش را به خاطر عشق عمیقشان به انسان

 41دانست. خود را از آنان کمتر نمی

 مدح و چاپلوسی، شاعران، پیامبران، نادرشاه، حکومتکلیدواژه: 

  !تالش برای گسترش تمدن در جهان 

 های دیگر اروپایی آنبا کمک دولت( پادشاه بلژیک زمانی که از منابع عظیم ثروت در آفریقا آگاه شد تصمیم گرفت 1939 – 1835لئو پولد دوم )

کنفرانسی در بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل داد. در  1816ها را که متعلق به مردم بومی آفریقا بود غارت کند و به اروپا ببرد. وی در سال ثروت

ه گفت: ما وظیف« ی جهانن ساختن همهمتمد»ی انسانی مردم اروپا در لئو پولد خود به سخنرانی پرداخت و ضمن برشمردن وظیفه این کنفرانس،

ماندگی نجات بخشیم. برای انجام این کار باید یک جنگ مقدس صلیبی دیگر به راه انداخت. این جنگ، ی آسیا را از ظلمت جهل و عقبداریم قارّه

 جهاد مقدسی است که به پیشرفت تمام جهان کمک خواهد کرد. 

 ها و معادن به کنگوی آفریقاهایی جهت شناخت جنگلبود و پس از آن گروه« ی اوضاع کنگوی آفریقامطالعه»ای جهت گام بعدی او تشکیل کمیته

بعضی از آنان  ارزشها در آفریقا قبل از هر چیز به مذاکره با رؤسای قبایل آفریقایی پرداختند و توانستند با تقدیم وسایل زینتی بیرفتند. این گروه

 آورند.را به استخدام خود در

نامید. از آن پس مردم بومی این منطقه مجبور « ایالت آزاد کنگو»ای از کنگو را که با حیله و فریب به دست آورده بود لئوپولد منطقه 1885در سال 

تند به را که نمی توانسها کارگرانی ی کائوچو و عاج فیل و استخراج معادن به طور رایگان برای استعمارگران بلژیکی کار کنند. آنبودند برای تهیه

تصویری از یک زن آفریقایی چاپ « آفریقای جدید»دادند. باری ویلیامز در کتاب ی خود کائوچو تهیه کنند به شدت رنج میی سهم روزانهاندازه

 مظالم استعمارگران بلژیکی رود. ویلیامز در کتاب خود ازکرده است که پای راست او از مچ قطع شده و زن بینوای سیاه پوست با کمک چوب راه می

 «ستم و ظلم وحشیانه در کنگو: مجازات نیاوردن کائوچوی کافی قطع پاست.»نویسد: مطالب بسیار نوشته است و در باالی تصویر زن پا بریده می

 48ای از اعمال جهادگران اروپایی در راه گسترش تمدن انسانی در آفریقا!آری، این بود نمونه

 استعمار، ظلم، اروپا، تمدن، عصر جدید، آفریقا، جنگ مقدّس کلیدواژه: 
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 نوشت و شب به نفع دولتروز بر ضدّ دولت می 

پردازد. کند و به دفاع از مظلومان میی شرافتمند از حق دفاع میی قلم است که نویسندهترین چیزهاست؛ زیرا به وسیلهی نگارش و شریفقلم وسیله

یلسوفان و های فی قلم است که نویسندگان اندیشهروند. به وسیلهجنگ ظالمان و شکمبارگان میی قلم است که نویسندگان پرشور به به وسیله

ها در صورتی است که ی اینسازند. امّا همهنویسند و موجبات نشر دانش و فرهنگ را فراهم میدانشمندان را برای مردم عادی به زبان ساده می

ی دفاع از حق و نشر فرهنگ سازد. در واقع، او تواند آن را وسیلهی معاش کرده است نمیکه قلم را وسیلهای نویسنده قلم را نفروخته باشد. نویسنده

ه کمتر شود کای بوده است، این حقیقت تلخ را یادآور میها در سلک نویسندگان حرفهاست. یکی از نویسندگان که خود مدت« ایحرفه»ای نویسنده

« باطل»و « حق»هایی چون ای اصوالً نسبت به مقولهر دفاع از حق موضعی آشکار بگیرد. برخی از نویسندگان حرفهای حاضر است دی حرفهنویسنده

 نویسد:کشانند. وی در این باره میشوند و طبعاً خوانندگان خود را هم بدان سو میتفاوت میبی

وز ی خودت بنویس و امرکه به او بگویند چیزی خالف سلیقه و عقیدهترین کار برای نویسنده آن است کردم مشکلعجبا که زمانی من خیال می»

اهد تر از این نیست که آدم بخوبینم کاری مشکلام، میای بودهنویس حرفهنگاری که پانزده سال آن را نویسنده و روزنامهبعد از بیست سال روزنامه

ی پیش که به من تکلیف شد در موضوعی به انتخاب ارشنبه است و از چهارشنبهچیزی به تأسّی از سلیقه و موافق اعتقاد خود بنویسد. امروز چه

ام و طبیعتاً آمادگی نوشتنش را ای ننوشتههاست من همچو مقالهرسد؛ برای اینکه مدتخودم مقاله بنویسم، هر چه فکر کردم عقلم به جایی نمی

پسند ساخته است: یکی مقاالت دولت« متخصّص»ها ه خبره و کاردیده و به قول امروزیها مرا در نوشتن سه نوع مقالندارم. تجربه و ممارست این سال

تی که کند؛ سوم مقاالپسندند و دستگاه دولت را مکدّر میپسند که مردم میهای دولتی از آن خوششان بیاید؛ دیگر مقاالت مردمکه دولت یا دستگاه

شود که در هر ای ندارد ـ و از سر تا ته آن چیزی دستگیر خواننده نمیدو جنبه بلکه هیچ جنبه کدام از این دو جنبه را ندارد ـ نه فقط اینهیچ

که  شودخوانید معموالً یکی از این سه خصیصه را واجد است: یا نوشته میها میمقامی هست برنجد و یا خوشش بیاید. مقاالتی که شما در روزنامه

نکه چیزی شود صرفاً به خاطر ایشود برای اینکه مردم را جلب کند، یا نوشته مییسنده برگرداند، یا نوشته میی نوها بپسندند و نانی به سفرهدولتی

 ی نویسنده وجود ندارد، البتّه اگر نویسنده سلیقهکنید که در هیچکدام از این موارد جایی برای اعمال سلیقه و عقیدهنوشته شده باشد، و مالحظه می

 اشد.ای داشته بو عقیده

شد، رفقای مطبوعاتی یاد یکی از نویسندگان نویسی را شروع کرده بودم، هر وقت جایی از هنر نویسندگی بحث میاوایل که من تازه کار روزنامه

لف دولت ی مخانوشت و روز برای روزنامهای به طرفداری از دولت میی طرفدار دولت مقالهکردند که شب برای یک روزنامهمعروف و کهنه کار می

 نوشت.های آن میای علیه دولت و سیاستمقاله

ی متضاد داشته باشد؟ ولی بعد به اشتباه شود آدم ]در یک زمان[ راجع به امر واحدی دو عقیدهکردم که مگر میمن از شنیدن این ماجرا حیرت می

از خودش  دیده استی اینکه از راه قلم و قلمزنی زندگی کند الزم مییا بهتر بخواهید برا ای نداشته،خودم پی بردم و فهمیدم آن نویسنده هیچ عقیده

 عقیده نداشته باشد.

ی زندگی قلمزن را ندارد و نویسنده مجبور است برای ایستادن روی پا و تأمین حداقل معاش قلمش را تحت اختیار در شرایطی که قلم قدرت اداره

دهد که عقیده شود. یعنی ابتدا آدم خودش را عادت میجاره بدهد، این وضعیت خواه و ناخواه پیدا میی دیگری بگذارد یا اینکه به این و آن او اراده

 تملق نزد مردمان سفله

 های راه رُفتنبه مژگان خاک

 تقصیری اندر حبس تاریکبه بی

 مرا خوشتر بود از یک تملق
 

 های خاره سُفتنبه ناخن سنگ 

 پیام حکم قتل خود شنفتن

 به نزد مردمان سفله گفتن
 

 «سید علی یزدی»

 تملق و چاپلوسی، عزت نفس دواژه: کلی
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خاصیّتی در رسد به آنجا که عقیده و سلیقه مثل هر چیز زائد بیکند و میی خودش را فراموش کند؛ بعد این عادت استمرار حاصل میو سلیقه

 49«رود...شود و از خاطر میزندگی انسان زیر گرد فراموشی پنهان می

 طلبی، دروغنگاری، فرصتمطبوعات، عزت نفس، روزنامه صداقت،کلیدواژه: 

  را امضا کرد« ماگناکارتا»سرانجام، شاه قرارداد 

« ارتااگناکم»قرن سیزدهم میالدی در انگلستان آغاز تحوّالت عظیم در سیستم حکومت این کشور بود. یکی از حوادث مهمّ این قرن امضای منشور 

( پادشاه انگلستان بود. جان با امضای قرارداد مزبور این واقعیّت را پذیرفت که حکومتش مطلقه 1216ـ  1161ی جان )ـ به وسیله ـ یا منشور بزرگ

 خواهد انجام دهد بدون اینکه در مقابل مقام دیگری مسئول باشد. تواند آنچه مینیست و او نمی

اس ها تابع هیچ قانونی نبودند و در مقابل هیچکس احسکردند. آننت برسد پادشاهان انگلیسی با استبداد کامل حکومت میقبل از اینکه جان به سلط

نمودند؛ امّا جان ای او را محکوم و مجازات میکردند و بدون تشکیل دادگاه صالحهخواستند دستگیر میکردند و هر کس را که میمسئولیت نمی

را امضاء کند که بعدها زیربنای حاکمیّت مردم و حقوق مدنی آنان گردید. جان قراردادی را امضاء کرد که نتایج بسیار از آن مجبور شد قراردادی 

 « تبعید یا معدوم گردد مگر به حکم قانون و پس از محاکمه در محاکم صالحه. هیچکس نباید بازداشت،»گردید از جمله اینکه استنباط می

ای را بر ضدّ فرانسه آغاز کرد. این جنگ الدی پس از برادرش ریچارد به سلطنت رسید. او پادشاهی مغرور بود و جنگ بیهودهمی 1199جان در سال 

« بارون»ها و اشراف که داد. مردم شهرنشین و فئودالخرج زیادی داشت و جان برای به دست آوردن مخارج جنگ، مردم را تحت فشار قرار می

ها و خرج جنگ بیشتر بر دوش بار به وی شکایت کردند، امّا جان توجّهی به تقاضای آنان نکرد. دهقانان نیز که بار مالیاتشدند چندیننامیده می

کرد ا میهها هم شرایط ناگوار خود را به گوش شاه رساندند، امّا پادشاه مستبد نه توجّهی به بارونآنان بود دچار فقر و گرسنگی شدید شده بودند. آن

 ارزشی برای کشاورزان قائل بود. و نه

ها و کشیشانی را که از سوی واتیکان برای کلیسای انگلستان ای را هم علیه پاپ آغاز کرده بود. او اعالم کرده بود که اسقفدر این زمان، جان مبارزه

 بود و لذا پاپ اینوسان سوم برای حفظ موقعیتمنصوب شوند نخواهد پذیرفت. اعالم چنین تصمیمی به معنای پایان قدرت و نفوذ پاپ در انگلستان 

 ی نیروهای خود را بسیج کند و به انگلستان حمله ببرد و قدرت را از جان بگیرد. خود در انگلستان از پادشاه فرانسه خواست که همه

های ها و بارونبپذیرد و با کشیشان و اسقف پادشاه انگلستان با شنیدن این خبر، سخت به وحشت افتاد و به پاپ پیام داد که حاضر است نظرات او را

 ناراضی قراردادی را امضا کند.

ها و مقامات کلیسا از طرف دیگر به قراردادی بین پادشاه از یک طرف و بارون« رانی مید»ی میالدی در کنار رود تایمز، در منطقه 1215در سال 

 ر شد.)منشور بزرگ( مشهو« ماگناکارتا»امضا رسید که به قرارداد 

ای بود که برای بسیاری از مردم عادی نیز حقوقی این قرارداد در واقع برای حفظ حقوق کشیشان و اشراف تنظیم شده بود، امّا محتوای آن به گونه

دلخواه خود را از در واقع زیربنای حقوق افراد در انگلیس شد، زیرا برای آیندگان این مجال را فراهم آورد که اصول  آزادیرا در نظر گرفت. منشور 

کشور برای خود قوانینی دارد و شاه موظّف است که به این قوانین »به این شکل که  خواهند، استنباط نمایند،متن منشور آزادی، آنگونه که می

حق قیام بر علیه او را  ه،احترام گذارده، حقوق افراد اجتماع را محترم بدارد و هرگاه این قوانین را نقض نمود، ملت موظّف به اطاعت از وی نبود

 53«دارد.

 مشروطه، قدرت، اروپا، ماگناکارتاتاریخ، اصالحات سیاسی، کلیدواژه: 
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 کنند! آنان در دشت جهل و نادانی مردم چرا می 

م در مبارزه با فساد گر در اروپا سرانجاگر مذهبی انگلستان در قرن شانزدهم مانند صدها اصالحترین اصالح( معروف1536ـ  1492ویلیام تیندال )

ها و بندهایی که کشیشان بر های نجات مردم از چنگال خرافهکلیسای روم دستگیر و بیرحمانه سوزانده شد. تیندال عقیده داشت که یکی از راه

های و کشیشان با گفته هاشوند که اعمال پاپ، اسقفی کتاب انجیل است، زیرا به این وسیله مردم متوجّه میاند ترجمهها بستهدست و پای آن

گرانی چون اراسموس و مارتین لوتر تصمیم گرفت انجیل را به زبان انگلیسی ترجمه کند. وی انجیل سازگار نیست. ویلیام به دنبال مالقات با اصالح

 کرد.پس از چند سال کوشش مداوم و مشورت با ادیبان و نویسندگان بسیار، سرانجام انجیل را به زبان انگلیسی ترجمه 

ی کتاب های معدودی از آن را به رم و لندن فرستاد. انتشار ترجمهی خود را در خارج از انگلستان چاپ کرد و نسخهتیندال انجیل ترجمه شده

طر خ گفتند که اگر مردم انجیل را به زبان خود بخوانند مقام ملکوت الهی بهمقدس با خشم عظیم کلیسای رم و انگلستان مواجه شد. کشیشان می

ی انجیل خطری برای مسیحیّت شود و ضاللت و گمراهی جهان را فراخواهد گرفت. امّا تیندال معتقد بود که ترجمهافتد، مسیحیّت تضعیف میمی

د یکنند. آنان هرگاه سخن از آگاه شدن مردم به میان آشود، بلکه خطری برای منافع کشیشان است که از جهل مردم سوءِاستفاده میمحسوب نمی

 کنند!شوند، زیرا در دشت جهل و نادانی مردم چرا میخشمگین می

رم ج از آن پس تیندال مجبور بود برای فرار از مجازات و خشم کلیسا و کشیشان از شهری به شهر دیگر بگریزد؛ امّا وی سرانجام دستگیر شد و به

دادگاه اعتراض کرد؛ امّا اعتراض وی مورد قبول واقع نشد و اسرانجام  ی کتاب مقدس محاکمه و محکوم به مرگ گردید. تیندال به این حکمترجمه

 51به دار آویخته و سپس سوزانده شد. 1536در ششم اکتبر 

 کاری، کتاب مقدس، ظلم، قرون وسطی، تیندال دین، محافظهکلیدواژه: 

  !آزادی یا مرگ 

میالد مسیح داستانی است سرشار از حماسه و دالوری و حکایتی است از نبرد داستان قیام بردگان رومی به رهبری اسپارتاکوس در قرن اول پیش از 

دیدند برده بودند. در این مدرسه گالدیاتورها آموزش می« گالدیاتورها»ی ها را به مدرسهبرای رهایی و آزادی. اسپارتاکوس از جمله بردگانی بود که آن

د. در این مسابقات خونین گالدیاتورها مجبور بودند یاران اسیر و همبند خود را برای شادی و تا در روزهای مخصوص به میدان بیایند و با هم بجنگن

 تفریح امپراتور روم و یا اشراف رومی بکشند و اسرانجام ...

قالب بردگان در رم روزی اسپارتاکوس به همراه بردگان دیگری که همچون خود او تیره روز بودند، پا به فرار گذاشت. از اینجا بود که شورش و ان»

ر اآغاز شد. آنان به رهبری اسپارتاکوس در طلب آزادی بودند. لشکریان رومی برای پیروزی بر این بردگان شورشی به دردسر زیادی افتادند. شع

 «بردگان این بود: آزادی یا مرگ!

اسپارتاکوس پیوستند و نبرد برای آزادی را آغاز کردند.  های بردگی بهی عاصی از رنجی بردگان رسید. هزاران بردهاین سروش رهایی به گوش همه

 آنان در چند پیکار بزرگ سپاهیان رومی را شکست دادند.

م ی این قیای شورشی به دار آویخته شدند، امّا حادثهسرانجام، شورش بردگان رومی در سال هفتاد و یک پیش از میالد شکست خورد و هزاران برده

ی های بسیاری از قیامدهندهنظر دارند که قیام بردگان رومی الهامر تاریخ ثبت شد. امروزه اکثر مورّخان براین نکته اتفاقدالورانه برای آزادی د

 52بخش دیگر در طول تاریخ بوده است.خواهانه و رهاییآزادی

 ، بردگی، آزادی، اسپارتاکوس، ظلممرگکلیدواژه: 
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 اند بهرهآنان از شرف انسانی بی 

و  آیند و سعادتهای دیگرند. اینان از دیدن ظلم و ستم به خشم میی انسانهای مسئول و متعهّد پیوسته در اندیشهجوامع مختلف، انسان در میان

 شکوشند رفتار خویکنند و میهایی پیروی میهای آزاده در زندگی خود از اصول و ارزشکند. این انسانخوشبختی افراد جامعه، آنان را خوشحال می

هراسند و در راه گسترش عدالت اجتماعی کنند و از ستمگران نمیها پیوسته از حقوق ستمدیدگان دفاع میها تطبیق دهند. آنرا بر آن اصول و ارزش

د و خو دهند، افرادی نیز هستند که فقط به منافعهای شریف که نفع جامعه را بر نفع خویش ترجیح میکوشند. در مقابل این گروه از انسانمی

یوسته اند و پبهرهبند نیستند و تنها نگران خوشبختی خودند. این افراد از شرف انسانی بیها به هیچ ارزشی پایاندیشند. آنی خویش میخانواده

یشگانی پسیاست هاها بپیوندند و مقامی به دست آورند و از رهگذر آن پست و مقام، منافع بیشتری کسب کنند. آنها و حکومتکوشند به قدرتمی

کنند. در نهضت مشروطیّت، مردم کنند و با چاپلوسی و تملّق، خود را به صاحبان قدرت نزدیک میها رنگ عوض میهستند که با تغییر حکومت

 های بسیاری از اینگونه رجال بودند. ایران شاهد این تغییر مواضع و رنگ عوض کردن

 گوید:کند و میها اشاره میطلبیها و نفعرنگ عوض کردنخود به این « ینامهعارف»ایرج میرزا در 

 سیاست پیشه مردم حیله سازند

 باز و شارالتانندهمانا حقّه

 به هر تغییر شکلی مستعدّند

 من و تو زود درگیرش بمانیم
 

 نه مانند من و تو پاکبازند 

 به هر جا هر چه پاش افتاد آنند

 گهی مشروطه گاهی مستبدّند

 دوستانیمو هم بی دستکه هم بی
 

 

 طلبی و عدل، چاپلوسی، فرصت حق و باطل، ظلمکلیدواژه: 

  ...و این به راستی مصیبتی بزرگ است 

هجری قمری( غارت و چپاول مردم بینوا و ستمدیده به اوج رسید. وینچنتو دالساندری سفیر ونیزیان که  984ـ  933]...[ در زمان شاه طهماسب )

 نویسد:ی رفتار و سلوک او با مردم میآمد درباره در زمان او به ایران

تر از همه آنکه یازده سال است که از کند طبع مالیخولیایی اوست که آثار و عالئم بسیار دارد، امّا مهمچیزی که بیش از همه در او جلب نظر می»...

یزهای دیگر سرگرم ساخته. رعیّت از این کار سخت ناخشنود است؛ زیرا کاخ خود بیرون نیامده. در این مدت نه یکبار به شکار رفته و نه خود را با چ

رسد. کنند و فریادشان به گوش دادرسان نمیبرحسب آداب و رسوم آن کشور، وقتی مردم نتوانند پادشاه خود را ببینند با زحمت بسیار دادخواهی می

 رسد.ی این دادخواهان کم و بیش به هزار تن میگریند و گاه عدّهبلند می از این روی ]مردم ستمدیده[ روز و شب در برابر کاخ عدالت به صدای

گوید قضات در کشور، نایبان من هستند و رسیدگی به دهد که دادخواهان را دور کنند و میشنود و معموالً فرمان میپادشاه این فریادها را می

ها و رهگذرها رود که معموالً در کوچهها از جور و ستم قضات و حکّامی به آسمان میلهکارهای قضایی با ایشان است. امّا وی توجّه ندارد که این نا

 ام.کنند تا مردم را بکشند و این چیزی است که من خود دیدهکمین می

ه در نوشته شده است کاند که در دفتر ثبت تظلّمات نام بیش از ده هزار تن بسیاری دیگر از مردم نیز این مطلب را به عنوان حقیقت به من گفته

گیرند و چون کنند به ناچار رشوه میاند که چون مزد خدمت دریافت نمیی این شرّ و فساد قضّاتاند. منشأ عمدههشت سال اخیر به قتل رسیده

های ا ناامن است و مردم در خانههافزایند. الجرم در سراسر کشور راهبینند که شاه طهماسب توجه و اعتنایی به امور قانونی ندارد بر حرص خود میمی

 « دهند که دامن تقوا را به لوث سیم و زر آلوده کنند...خود نیز با خطر روبرو هستند و تقریباً تمام قضّات به خود اجازه می
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دادند. شاه طهماسب، دیدند، ولی به هر ذلّت و خواری و ستمی تن درمیحدّ و مرز او و درباریان را میمصیبت بزرگ اینجاست که مردم ظلم بی

داشتند و این به خورده حتّی او را دوست میپادشاه زراندوز و هوسران مردم را با سوءِاستفاده از احساس مذهبی آرام نگه داشته بود و مردم فریب

 نویسد: راستی مصیبتی بزرگ بود. سفیر ونیز در این باره می

آورد که وی باید ی شاه طهماسب گفتم و این اندیشه را در سر میوجود آنچه پیش از این درباره عشق و احترامی که مردم ایران به شاه دارند ـ با»

ترین ی علی)ع( است که بزرگپرستیدند، زیرا وی از ساللهمردی منفور باشد ـ باور نکردنی است، زیرا مردم او را نه همچون شاه بلکه مانند خدا می

لبند طجویند از خدا یاوری نمیی که دچار بیماری یا گرفتاری سختی هستند آنقدر که به دعا از شاه یاری میهاست. کسانی عشق و احترام آنمایه

ای خوشبخت است که بتواند قماش یا شالی از شاه بگیرد، یا آبی روند. خانوادهکنند و برخی مردم به بوسیدن کاخ او میو در راه شاه نذر و نیاز می

ان تودانند... عالئم این عشق و احترام را نه فقط در شهرهای مجاور پایتخت میآن شسته باشد. چنین آبی را دافع تب میهایش را در که وی دست

ن آدید بلکه در نقاط دوردست هم بسیاری از مردم برآنند که شاه نه فقط دارای روح نبوّت است بلکه قدرت زنده کردن مردگان و معجزاتی نظیر 

 53«ترین امام ایشان یازده فرزند داشت همین عنایت را خداوند متعال شامل این شاه نموده است.مچنانکه بزرگگویند هدارد، و می

 کاری، صفویه، معجزه و کرامت دین، محافظهکلیدواژه: 

  یوغ استبداد را درهم شکنید و مردم روسیّه را آزاد بگذارید 

اشت که نویسندگان، خطیبان و شاعران هرگز نباید حاکمان مستبد را به حال خود ( عقیده د1913ـ  1828ی نامدار روس )تولستوی نویسنده

ها نهیب زنند و آنان را از خواب غفلت بیدار سازند. در احواالت تولستوی های سرگشاده هر از چند گاهی بر آنبگذارند، بلکه باید با ارسال نامه

 نویسند:می

زدگان به در نواحی ریازان و توالوارلف روی داد. وی هرچه نیرو داشت برای دلجویی از قحطی قحطی سختی 1898و  1893و  1891های در سال

نوشت. از آن جمله کرد و مقاالتی در دلسوزی برای مردم میداد و برای آنان اعانه جمع میرفت. به دهقانان چیز میکار برد. خود بدان نواحی می

نوشت و در آن از نظام سیاسی ـ اجتماعی زمان خود سخت انتقاد کرد. « اندروسیّه دچار قحطی و گرسنگیچرا دهقانان »ای تحت عنوان زمانی مقاله

ای بر تزار و درباریان گران آمد که حتّی سخن از تبعید و توقیف و فرستادن او به دارالمجانین پیش کشیدند. یکی از دوستان این مقاله به اندازه

 اند.خواران سخت برافروختهی شما زبانزد همه است. پولداران و مفتنوشت: یک هفته است که مقالهای به او تولستوی در ضمن نامه

ه در دسامبر ای کتفاوتی و خونسردی او نسبت به زندگی بینوایان سخت انتقاد کرد. او در نامههایی به تزار نوشت و از بیتولستوی در همین زمان نامه

زار روسیه ـ نوشت با صراحت از او خواست که خود یوغ استبداد را درهم شکند و مردم روسیه را در اظهار تمایالت به نیکالی دوم ـ آخرین ت 1931

هره از بهای بیمردم را به صورت زرخریدان و انسان»آمیز که و بیان نیازهای مادی و معنویشان آزاد بگذارد. او تزار را به از بین بردن قوانین تبعیض

« زمین را میان کشاورزان»تر را اعالن کند و از همه واجب« آزادی عقاید و آموزش و پرورش»تشویق کرد و از وی خواست که « است زندگی درآورده

 54نجات دهد.« هنرخوار و بیمفت»تقسیم کند و آنان را از چنگال مالکان 

 ز منکر، گرسنگی، آزادینویسنده، تعهد، تولستوی، روسیه، ظلم و عدل، امر به معروف و نهی اکلیدواژه: 

 پذیر است ی آزادی امکانرشد فکری فقط در سایه 

ی آزادی گفت که مردم فقط در سایهکرد معتقد به آزادی اندیشه بود و میبر کشور پروس حکومت می 1186تا  1143فردریک کبیر که از سال 

کردند که مردم تحمّل آزادی را ی او نگران بودند و پیوسته نصیحتش میخواهروند. نزدیکان وی از روح آزادیکنند و پیش میرشد فکری پیدا می

های ها آزادی داد. فردریک به این بهانهگاه به آنندارند؛ کشور با آزادی دچار هرج و مرج خواهد شد؛ باید صبر کرد تا مردم رشد فکری پیدا کنند، آن

ها رشد فکری پیدا کنند؟ مطمئن باشید که فقط متجاوزان به حقوق مردم است انسانی استبدادی ممکن گفت: مگر در جامعهخندید و میپوچ می

 آید. و دیکتاتورها از آزادی بدشان می
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ای تند و تیز علیه او را بر دیوار گذشت. گروهی از مخالفان اعالمیّههای شهر برلن مییک روز سوار بر اسب با همراهان خویش از یکی از خیابان»

اندم بینید به راحتی آن را خواند! من که میها چقدر اعالمیّه را باال چسباندهانصافبودند. فردریک پس از آنکه با دقت آن را خواند گفت: بیچسبانده 

ر تشود. آن را بکنید و کمی پایینگیرد و خسته میبه خاطر آن است که بر اسب سوارم. آدمی که پیاده است برای خواندن آن گردنش درد می

 بچسبانید تا عابران بتوانند آن را بخوانند.

شوید که آن را در معرض دید همه قرار یکی از همراهان با حیرت گفت: امّا این اعالمیّه ضدّ شما و بر ضدّ اساس امپراتوری است. چطور راضی می

 دهند؟ 

س شود، پی چند خطیِ مخالفان ساقط میاست که با یک اعالمیهثبات قدر بیفردریک خندید و گفت: اگر حکومت ما واقعاً بر مردم ظلم کرده و آن

خواهی و عدالت اجتماعی و آزادی بیان و بهتر است هرچه زودتر برود و حکومت بهتری به جای آن بیاید؛ امّا اگر حکومت ما بر اساس قانون و نیک

 55« د خطی ساقط نشود.ی چنقلم است، مسلّم بدانید آنقدر ثبات و استحکام دارد که با یک اعالمیه

 حکومت آزادی، استبداد، برخورد با مخالف، قدرت،کلیدواژه: 

 نکنند! ندانند و فرق میمی 

 دوید در غم جانروبهی می

 گفت خیر است بازگوی خبر

 ترسیای، چه میگفت تو خر نه

 نکنندندانند و فرق میمی

 زان همی ترسم ای برادر من
 

 روبهی دیگرش بدید چنان 

 کند سلطانخر گیری میگفت 

 گفت آری ولیک آدمیان

 خر و روباهشان بود یکسان

 که چو خر بر نهندمان پاالن
 

 «انوری»

 ظلم، حکومت  کلیدواژه:

 خواهان استخاره برای درهم کوبیدن حکومت قانون و کشتار آزادی 

ی ها بود. مجموعهکردند. محمّدعلی شاه یکی از آنپادشاهان قاجار انجام بسیاری کارها را اعم از سیاسی و غیرسیاسی با استخاره برگزار می»

 د اینباشخورد و مربوط به حوادث مشروطیّت میهای جالب به چشم میهایی به خط محمّدعلی شاه باقی است. امّا آنچه که در این استخارهاستخاره

فرستاد که نوشت و میاست که روحانی مورد اعتماد دربار محمّدعلی شاه که خود ضدّ مشروطه بود، به میل خود آیاتی را برای محمّدعلی شاه می

 خواهان بود. تمام آن علیه مشروطه و مشروطه

 رسانیم:ی جالب را به نظر شما میاینک دو استخاره

ی جبریّه مردم را اسکات نمایم خوب است الرّحیم. پروردگارا! اگر من امشب توپ به درِ مجلس بفرستم و با قوا یا قوّه اهلل الرّحمنی اول: بسماستخاره

 و صالح است، پس استخاره خوب بیاید، واالّ فال، یا دلیل المتحیّرین.

ا إِنَّنِی مَعَکُمَ قَالَ لَا تَخَافَا حِیمِالرَّ نِحْمَـبِسْمِ اللَّـهِ الرَّ: ای برای محمّدعلی شاه نوشته شده جالب توجه استجواب میرزا ابوطالب زنجانی که در نامه

 56...ائِیلَسِلْ مَعَنَا بَنِی إِسْرَبِّکَ فَأَرْسُولَا رَفَأْتِیَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَ ىأَسْمَعُ وَأَرَ

اسرائیل ی خدا هستیم به سوی تو. بنینزد فرعون و بگویید ما فرستادهحکم خداوند به حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السّالم شد که بروید 

 شنویم.ها را میبینیم و حرففرماید نترسید ما با شما هستیم. کارها را میرا همراه ما آزاد کن. سابق آیه هم می

 ت اگرچه زحمت در اول داشته باشد.دهد: این کار باید اقدام بشود. غلبه قطعی اسآن وقت در پایان، خود میرزا ابوطالب نظر می
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خواه را از تهران تبعید کند، کند که اگر سید محمّد طبابایی و سید عبداهلل بهبهانی دو روحانی مشروطهی دوم محمّدعلی شاه سؤال میدر استخاره

د که: برای بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه کنای را آورده، در آخر آن شخصاً اضافه میصالح است یا نه؟ در این مورد نیز میرزا ابوطالب آیه

 51«ءاهلل.شااسالم پناه نَصَر جَیشَهُ )خداوند به سپاهش یاری رساند( نهایت عظمت در این کار خواهد بود. ان

 ، حکومت، استخاره کاری، ظلممحافظه دین،کلیدواژه: 

 د!!های کلیسا باشی دعاهای ما و قربانیشاید فتوحات شاه نتیجه 

کرد که به نظیر بود. او خود را سید و از دودمان علی معرف کرده، این طور وانمود میلوح کمکارهای شاه عباس در فریب دادن مردم عوام و ساده

ده نوشته ش کرد که بر آن ادعیه و آیاتی از قرآنی زیاد دارد. در هنگام جنگ پیراهنی برتن میرسول اکرم)ص( و حضرت علی)ع( و فرزندانش عالقه

هایی که برای امام رضا)ع( نذر پرداخت و شمعمی« جاروکشی»رفت و در حرم حضرت رضا)ع( به بود. سالی کی بار پیاده از اصفهان به مشهد می

 ریخت.کرد و اشک میکرده بود روشن می

بینیم که به هیچ مذهب و مکتبی آشام و شرابخواری را میونی سفّاک و خمند به اهل بیت، ما چهرهی به ظاهر مسلمان و عالقهامّا در کنار این چهره

 اعتقاد ندارد.

 عباسکاری، صفویّه، شاهدین، قدرت، حکومت، محافظه کلیدواژه:

 شودآرامش و شکوه آنان از رنج ما فراهم می 

کردند و بر غارتگران دسترنج خویش شوریدند.  ی انگلستان که از ظلم و جور مالکان به ستوه آمده بودند قیامدهقانان رنج کشیده 1381در سال 

هایش که از او باقی خواند. وی در یکی از خطابههای پر شور جان بال بود که دهقانان را به مبارزه فرامیهای دهقانی خطابهیکی از عوامل شورش

 مانده است، خطاب به دهقانان گفت:

گویند از ما برترند؟ اربابان شخم زمین و کشت زمین را به ما و حوّا هستیم، چگونه اربابان می پس اگر ما فرزندان یک پدر و مادر و از فرزندان آدم»

 یآوریم برباد دهند. پوشاک اربابان از مخمل و حریر و خز و سنجاب، و پوشاک ما از پالس است. خوراک و نوشابهگذارند تا آنچه را به دست میوامی

های زیبا و تیول اربابی، و ما را و نان ما از جوی سیاه و آرد فاسد و گاه نوشیدنی ما تنها آب است. آنان را خانه آنان نان خوب و شراب و انفیه است،

گردد و شود... مردمان خوب! در بریتانیا کارها بر مدار درست نمیرنج کار دائم در زیر برف و باران در مزرعه. آرامش و شکوه آنان از رنج ما فراهم می

 58«شود.زاده خبری نباشد و همه چون همدیگر شویم، کارها درست نمیکه همه چیز از آن همه نشود و از رعیّت و نجیب تا زمانی

 ثروت و تجمّلگرسنگی، ظلم، تبعیض، عدالت،کلیدواژه: 

 ی عقل امیر نیستعقل االغ به اندازه 

ی دمشق بر در یک آسیاب ایستاده بود و به ود. روزی در نزدیکی دروازهی اموی آدم احمقی ببن مروان برادر عبدالملک بن مروان خلیفهمعاویه»

کرد. پس از مدتی به آسیابان گفت: این زنگوله را برای چه به گردن ای آویزان بود، نگاه میگشت و به گردنش زنگولهاالغی که به دور آسیاب می

 ای؟االغت بسته

 اندازم.گفت: اگر ایستاد بفهمم و دوباره او را به راه 

 گفت: ولی اگر االغ بایستد و همچنان سر خود را بجنباند چه؟

 59« ی عقل امیر نیست.ولی خوشبختانه عقل االغ من به اندازه گفت: بله،

 حماقت، شرارت، حیواناتکلیدواژه: 
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 تو هنوز اسیر نفس خویش هستی 

حکیم سرگرم مطالعه بود و سر برنداشت و به ملکشاه تواضع نکرد،  نشین و عارفی عزلت گزین وارد شد.سلطان ملکشاه سلجوقی بر فقیهی گوشه»

دانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری هستم که فالن گردنکش را به خواری کشتم بدانسان که سلطان به خشم اندر شد و به او گفت: آیا تو نمی

 و فالن یاغی را به غُل و زنجیر کشیدم و کشوری را به تصرف درآوردم.

 رحم او هستی.ام که تو اسیر چنگال بیخندید و گفت: من نیرومندتر از تو هستم، زیرا من کسی را کشتهحکیم 

 شاه با حیرت پرسید: او کیست؟

تی خواسی خود هستی و اگر اسیر او نبودی از من نمیام و تو هنوز اسیر نفس امّارهحکیم به نرمی پاسخ داد: آن نفس است. من نفس خود را کشته

 پیش پای تو به خاک افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون من انسان است.که 

 63« ی خود را خواست.ملکشاه از شنیدن این سخن شرمنده شد و عذر خطای گذشته

 قدرت، نفسکلیدواژه: 

 بریزند خون از پی خواسته 

گناهان نیالود. او که یک حنفی متعصّب بود به هب دست خویش را به خون بیدر تاریخ ایران هیچ پادشاهی مانند سلطان محمود غزنوی با نقاب مذ

رحمانه نابود ساخت. اغلب کسانی که به فرمان او کشته نام دین و مذهب هزاران هزار انسان را به جرم اعتقاد داشتن به مذهبی جز مذهب خودش بی

کسانی بودند که از ظلم او و مأمورانش به جان آمده و سر به طغیان برداشته بودند.  ی سلطان محمود بودند وشدند در واقع مخالفان حکومت جبّارانه

کرد. فردوسی طوسی در این مورد توجیه می« من کار ایشان را به فقها بازگذاشتم و آنان چنین فتوا دادند»ی جنایات خود را با عبارت سلطان همه

 چه خوب گفته است: 

 *بریزند خون از پی خواسته

 ن کسان از پی سود خویشزیا
 

 شود روزگار بد آراسته 

 61بجویند و دین اندر آرند پیش
 

 * خواسته: پول و ثروت

 کاری، قدرت، ظلمدین، محافظهکلیدواژه: 

 ترین انسان بخواند!زیرا او حاضر نشده بود جبّاری را شجاع 

د، ترس و شوها بیشتر میآالیند. هرچه ظلم و ستم آنجنایات بسیار میدیکتاتورها برای آنکه بتوانند هرچه بیشتر حکومت کنند دست خود را به 

ترین دوران تاکنون خصوصیّات گردد. جبّاران و دیکتاتورها از قدیمیاند، افزون میها ستم روا داشتهسوءِظنشان از اطرافیان و از مردمی که بر آن

 نویسد:می 62ی دیونیزیوس مهینیالدی( دربارهم 123ـ  43اند. پلوتارخ مورخ معروف یونانی )مشترکی داشته

انی مدیونیزیوس مهین )جبّار سیراکوز( اسیر سوءِظنّ دائمی بود. ترس چنان او را احاطه کرده بود که حاضر نبود موهای سرش را به دست قیچی سل»

د در نداشتنبسپارد، و مقرّر داشت تا خدمتکاری با زغال گداخته موهایش را بسوزاند. کسی را به اتاق او راه نبود. نه برادرش و نه حتی پسرش اجازه 

باید پیش از ورود، جامه از تن به در کند و ردایی دیگر پوشد تا نگهبانان مطمئن رفت، میلباس معمولی به حضورش روند. هر که به دیدار او می

از ر از سربخواست بر کف اتاق موقعیّت مکانی مورد بحث را مشخص کند؛ برای این کاشوند که سالحی با خود ندارد. روزی برادرش لپتینس می

ای خواست. جبّار چنان خشمگین شد که دستور داد سرباز را درجا اعدام کنند. او بارها متذکّر شده بود که ناچار است در مقابل محافظ او نیزه

ی خود به سرور ها مردانی هوشمندند و بیش از آنکه تحمل سروری کسی را داشته باشند، مایلندداند آندوستانش از خود محافظت کند؛ چرا که می

ود. مقام رسانده بی سرداری عالیی دار سپرد، با آنکه خودش او را از درجات پایین به مرتبهبرسند. او مارسیاس را که یکی از سردارانش بود به چوبه
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وّری یرا معتقد بود چنین تصای به قتل رسانده است. به همین سبب بود که او را سیاست کرد، زمارسیاس شبی خواب دیده بود که حاکم را با ضربه

« آورد.هایی بود که جُبن و بزدلی به همراه میآید که در روز نیز بدان اندیشیده است. بدین سان روح فرمانروا آکنده از تمام تیرگیبه خواب کسی می
63 

 دیکتاتوری، ترس، سوءظن، ظلم، رابطهکلیدواژه: 

 اصل پشتیبانی از حق و حقیقت است 

ها قرار دهند و ها را در مقابل واقعیتکوشند دادگاهها وکیل مدافع است. وکالی مدافع میسایل رسیدن به حق و حقیقت در دادگاهامروزه یکی از و

کنند تا موکّلشان به چیزی که حقّ او نیست دار برسانند. البته هستند وکالی مدافعی که به خاطر پول و ثروت حقایق را پنهان میحق را به حق

ی معروف در یکی از آثار خود از فروشند. دیل کارنگی نویسندهد یا از مجازات بگریزد. اینان وکالی مدافعی هستند که شرف خود را میدست یاب

 کوید که هرگز شرف خود را نفروخت:وکیلی سخن می

چرا اینقدر ناراحت است و سر کالس  قریب به بیست و پنج سال قبل، روزی معلم یک مدرسه در آمریکا دو سیلی محکم به گوش پسرکی زد که»

هق کنان به خانه خورد. معلم در برابر شاگردان او را سیلی زد و چنان تحقیرش کرد که پسرک بینوا هقمی« جُم»زند و می« وول»روی نیمکت خود 

اشتند ظلم محض و عین بیدادگری بود. رفت. در آن زمان بیش از پنج شش سال نداشت، ولی در همان سن استنباط کرد عملی که در مورد او روا د

ود. و باز همان لحظه نسبت به بیدادگری نفرت و انزجار شدیدی در خویشتن احساس نمود و تا پایان عمر بر ضدّ آن مبارزه کرد. نام او کالرنس دار

 ی اولی که اسم و شهرت او در صفحهترین وکیل جنایی دادگستری عصر خود شد. تعداد دفعاتترین وکیل عدلیّه و محقّقاً بزرگوی سرشناس

کنند و اینکه وی در دادگاه مطبوعات آمریکا به چاپ رسید، از حد بیرون است. هنوز هم بسیاری راجع به نخستین باری که وکالت کرد صحبت می

 بیشتر ارزش نداشت. وقتی از او پرسیدند ی اسب بود که پنج دالرداد و فریاد زیاد برپا کرد، در حالی که اصل دعوای طرفین راجع به یک دست دهانه

ی اسب این همه جار و جنجال به راه انداختی، پاسخ داد: اصل، پشتیبانی از حقّ و حقیقت است نه ارزش وسیله یا چرا به خاطر یک دست دهانه

 شود. موضوعی که جریان دادگاه به خاطر آن تشکیل می

داد که گویی در برابر ببر بنگال ایستاده و ناچار از دفاع است. کسی که وی را متی از خود نشان میاو در جریان دعوای قضایی چنان خونگرمی و شها

الوکاله به او پرداخت، ولی چون کار به پایان نرسیده بود وی به خرج خود جریان دعوی را به هفت دادگاه به وکالت انتخاب کرده بود، پنج دالر حق

ید و عرق ریخت تا در پایان پیروز شد. کالرنس دارو روزی گفت که هرگز به خاطر پول یا شخصیت فردی، دعوایی رساند و هفت سال به دنبال آن دو

 64« را نپذیرفت و به دفاع از کسی برنخاست. هدف او همیشه دفاع از کسی بود که مورد ظلم قرار گرفته بود.

 وکالت، دادگاه، حق و باطلکلیدواژه: 

 هاستت دارد از آنکسی که بقای ظالمان را دوس 

 ی کارهای تو خوب است جز یک کار. خدمت امام رسیدم. فرمود: ای صفوان! همه»گوید: صفوان جمال که از یاران امام کاظم)ع( است می

 عرض کردم: فدایت شوم، چه کار؟

 دهی.فرمود: اینکه شتران خود را به این مرد یعنی هارون، کرایه می

. گذارمها میدهم؛ تنها در این راهف یعنی راه مکّه، در اختیار آنبازی و صید حرام به او کرایه نمیهای عیّاشی و هوسگفتم: به خدا سوگند در مسیر

 فرستم.ها میروم؛ بعضی از فرزندان و کسانم را با آنتازه خودم همراه شتران نمی

 گیری؟ها کرایه میفرمود: ای صفوان! آیا از آن

 عرض کردم: بلی.
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 ی تو را بپردازند؟آیا دوست داری که زنده بمانند و بر سر کار باشند تا کرایهفرمود: 

 گفتم: بلی.

 ها باشد، در آتش دوزخ خواهد بود.هاست و هر کسی از آنها را دوست بدارد، از آنفرمود: کسی که بقای آن

 ای. روختهام شترهایت را فبه دنبال من فرستاد و گفت: صفوان! شنیدهگوید: من بالفاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم. چون هارون شنید، صفوان می

 گفتم: آری. 

 گفت: چرا؟

 ها برآیند.ی آنی ادارهتوانند از عهدهام و فرزندان و کسانم نمیگفتم: پیر شده

 تو این دستور را داده است. دانم چه کسی به تو دستور داده است. آری، موسی بن جعفر ]علیه الساّلم[ بهگفت: چنین نیست. من می

 گفتم: مرا با موسی بن جعفر ]علیه السّالم[ چه کار؟

 65« دادم گردنت را بزنند.هارون گفت: این سخن بگذار! به خدا سوگند، اگر سوابق نیک تو نبود دستور می

 عدل و ظلم، تبعیت و اطاعت، ترسکلیدواژه: 

 آن نیرنگ است 

 شخصی از امام صادق)ع( پرسید: عقل چیست؟ 

 شود و بهشت به دست آید.ی آن خدا پرستش میفرمود: عقل چیزی است که به وسیله

 آن شخص گوید گفتم: پس آنچه معاویه داشت چه بود؟

 66فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است که نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.

 بهشت عقل، زیرکی، پرستش،کلیدواژه: 

 کودنی پسر پادشاه 

دت. نی و بالپادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استاد تمام گشته، با کمال کود»

اری گِرد است و زرد است و مجوّف روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت. فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم. گفت: آنچه د

 است.

 های راست دادی، پس حکم کن که آن چه چیز باشد؟گفت: چون نشان

 باید غربیل باشد! گفت که می

های دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوّت تحصیل و دانش، آن قدر بر تو چون فوت شد که در مشت گفت: آخر این چندین نشان

 61« غربیل نگنجد؟

 علم، عقل، دانش الینفعکلیدواژه: 
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 !وضع مردم در جاهای دیگر خیلی بدتر است 

ها باید فقر و بدبختی و سانسور و خفقان و گرانی و تورّم را تحمّل کنند، چون به کوشیدند به مردم پرتغال تلقین کنند که آنساالزار و یارانش می

ی هارلم در محلّه»، «کندشوروی خفقان غوغا می»نوشتند که در ها میهتر است. روزنامهها از مردم دیگر نقاط جهان خیلی بهر حال وضع آن

ت ها حکومها و شرکتآزادی بیان در کشورهای دموکراسی فقط حرف است. در آنجا تراست»و یا اینکه « شوندهای زیادی یافت مینیویورک گرسنه

داران و البتّه طرف«. هبر بزرگ ساالزار باشیم که اینچنین سخاوتمندانه به ما آزادی داده استباز هم باید سپاسگزار ر»و سرانجام اینکه « کنندمی

 ساالزار باورشان شده بود که پرتغال آزادترین کشور دنیاست:

آن با بدگمانی خیال بهره نبود این است که طرفداران و هواخواهان ها بیوزیری ساالزار نیز از آنهای دیکتاتوری که نخستهای نظاماز ویژگی»

 68«کنند.ای سیاسی است و آن را نفی میکنند که آزادی بیانی که در کشورهای برخوردار از نظام پارلمانی و چندحزبی موجود است، افسانهمی

 پذیری، دیکتاتوریفقر، گرانی و تورّم، آزادی بیان، ظلم، ظلمکلیدواژه: 

 وحشتی که سخت قهار است 

های خود را که چیزی جز نفرت از شود که کمتر کسی جرأت کند اندیشههراسند. هراس از مأموران موجب میه از هم میدر نظام دیکتاتوری هم

 نویسد: ها دو چهره شوند. فیگردو از قول یکی از شهروندان پرتغالی میشود که انسانبانیان حکومت نیست بر زبان آورد. جوّ ترس و وحشت باعث می

کنیم تا ناشناسی یا شخص مظنونی در آن نزدیکی خواهیم از سیاست صحبتی بکنیم ابتدا به همه سو نگاه میو خیابان می هرگاه که در کوچه»

جا همه از ها و خالصه همهها و کارگاههای عمومی و کارخانهها و میدانفشارد، بسیار زیاد است. کافهنباشد. وحشتی که پرتغال را در چنگ خود می

 ها ار دنبال کند. چه بسیار مردمی کهشان آنترسند حتی سایهاند که میلرزند. مردم به قدری اسیر وحشتفتیش عقاید بر خود میترس دستگاه ت

ای دستگیر شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند و به تبعید رفتند! چه بسیار مردمی که خانهفقط به گناه خواندن روزنامه برای گروهی یا دور میز قهوه

وی زمین در ای از رسوادانی که فقط به گناه برداشتن جزوهاند. چه بسیار بیاند توقیف شدهی پرتغالی رادیو لندن گوش دادهناه اینکه به برنامهبه گ

« ی است.وی چه مطالباند حاای که برداشتهدانستند که جزوهسواد بودند نمیاند یا از تراخم نابینا گشتند، حال آنکه چون بیالعضو شدهها ناقصزندان
69 

 ترس، اطاعت، ظلم، دیکتاتوریکلیدواژه: 

 ،آویزنددزدند و هم به دار میهم می اینان 

« زیک استعمارمتافی»انگیز است. وی در فصل نهم کتاب خود با نام پوستان در مستعمرات پرتغال دهشتگزارش آنتونیو فیگردو از شرایط زندگی سیاه

نظری را جلب کند که سخنی است واال و خردمندانه که توجه هر صاحب( نقل می1691ـ  1638ییرا )رتغالی آنتونیو ویابتدا سخنی از اندیشمند پ

 کند. او می گوید:می

 گمارند و حکومت والیاتها و قوای مستعمراتی خود میهایی هستند که حکام و فرمانروایان در سپاهرا بیشتر درخورند آن« دزد»کسانی که عنوان »

 کنند.دزدند و غارت میها را میسپارند؛ زیرا این والیان به تدبیر یا به زور اموال انسانها میو والیت بر شهرها را به آن

کنند. دزدان عادی ضمن دزدی ای دستبرد بزنند، امّا اینان سراسر شهری یا اقلیمی را چپاول میدزدان و راهزنان ممکن است به یک نفر یا قافله

 «آویزند.دزدند و هم به دار میامّا اینان هم میشوند، ها از هر خطری مصونند. دزدان عادی اگر دستگیر شوند به دار آویخته میکنند، امّا اینخطر می

های پرتغال ایالت»ا ر ا هی بیسائو و ...( که ساالزار آنها بر مردم مستعمرات )موزامبیک، گوا، آنگوال، گینهآنتونیو فیگردو از ظلم و ستمی که پرتغالی

دهد که انسان وقتی پای منافعش به میان دهنده است و نشان میهای او دردناک و تکانگوید: گزارشداشتند سخن مینامید روا میمی« در آفریقا

گیرند. ا بدون هیچ اجرتی به کار میپوست ردهد که چگونه استعمارگران پرتغالی کارگران سیاهشود. فیگردو شرح میرحم میآید تا چه اندازه بیمی
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یح داری به مراتب بدتر است. او توضاز بردگان عهد برده« سیاهان کارگر»کند که شرایط زندگانی فیگردو با قاطعیّت و با ذکر موارد بسیار اعالم می

وز از صد کیلومتر در طول مرزهای داخلی موزامبیک ای به عرض متجاها و جور و جبر استثمارگران پرتغالی منطقهدهد که چگونه در اثر سختگیریمی

باقی  های پرتغال به سرعت و به کل از سکنه خالی شد. آفریقاییانی که در این سرزمینو نیز مناطق عظیمی از گینه« ساو»و ساحل شمالی رود 

 نویسد:ماندند، با سرنوشتی به سیاهی سرنوشت مردگان روبرو بودند. وی می

کرد که دار اقتضا میآمدند و مصلحت بردهدار به حساب میشدند به صورت دارایی شخصی بردهسیاهان که مانند احشام برای کار خریداری می»

کند، ه میکند  بلکه از دفتر مستعمرات اجارها را مانند گاو نر یا اسب خود سالم و نیرومند نگه دارد. امّا اینجا کسی سیاه بومی را خریداری نمیآن

ند؛ زیرا تواند کار کخود را از دست بدهد. زندگی یا مرگ او برای کارفرمایش یکسان است، مشروط بر اینکه تا می« انسان آزاد»آنکه سیاه برچسب بی

نی را که پنج درصد کارگرا تواند کارگر دیگری به عوض او بخواهد. کارفرمایانی هستند که تا سی وهرگاه کارگری از کار بیفتد یا بمیرد، کارفرما می

 13«کشند.از سنگینی کار و قلّت قوت، می« کار پیمانی»گذارد، طیّ دوران به اصطالح حکومت در اختیارشان می

 پوستانداری، ظلم، استعمار، اروپا، سیاهبردهکلیدواژه: 

 صهیونیسم مظهری از نژادپرستی و تبعیضات نژادی 

نظیر بود. در المللی کمای به وقوع پیوست که در تاریخ مجامع بیندر مجمع عمومی سازمان ملل حادثه 1915ی سال در یکی از روزهای ماه فوریه

ی مجمع عمومی سازمان ملل را پاره کرد. این اعالمیّه که به وار از جا برخاست و آخرین اعالمیّهی اسرائیل حایم هرزوگ دیوانهاین روز نماینده

ی واقعی صهیونیسم را برای جهانیان ترسیم کرده بود. در این اعالمیّه رفتار زشت و ضدّ تن از نمایندگان رسیده بود چهرهتصویب و تأیید هفتاد و دو 

کلی از نژادپرستی ش»ی فلسطین به شدّت محکوم گشته و از صهیونیسم به عنوان های مبارز سرزمین اشغال شدهانسانی سربازان اسرائیلی با فلسطینی

ی ی نمایندگان قرار گرفت، نمایندهای از آن در جلوی همهیاد شده بود. وقتی متن اعالمیّه از پشت تریبون قرائت شد و نسخه« ادیو تبعیضات نژ

 11رد.کاسرائیل که همیشه سعی داشت خود را مردی با نزاکت معرفی کند نتوانست تاب بیاورد و مانند دیوانگان از جا برخاست و اعالمیّه را پاره 

 اسرائیل، فلسطین، سازمان ملل، تبعیض نژادیاژه: کلیدو

 های ما هنوز تازه استزخم 

کردند. لئوپولد دوم پادشاه بلژیک در ها و عناوین زیبا استفاده میهای خود در آسیا و آفریقا از واژهها و چپاولاستعمارگران اروپایی برای توجیه غارت

از جمله اینکه بخشی از سرزمین کنگو را که به اشغال قوای بلژیک درآمده بود ایالت آزاد )!!( کنگو نام  های فریبنده استاد بود.انتخاب اسامی و واژه

 گذاشت.

د و دوم آوردنهای بزرگ این منطقه به دست میها از جنگلدر ایالت آزاد کنگو دو منبع بزرگ ثروت برای بلژیک وجود داشت: اول کائوچو که بلژیکی

ها مجبور بودند از نیروی کار مردم بومی استفاده کنند. ها. آب و هوای کنگو برای اروپاییان بسیار نامناسب بود و بلژیکییلقیمت فهای گرانعاج

 ها با مردم بومی این کشور بسیار زشت و غیرانسانی بود:رفتار اروپایی

ی خویش برقرار ساخت. ازد قوانین سخت و خشنی را در مستعمرهپادشاه بلژیک برای آنکه مردم بومی را به پرداخت مالیات و کار اجباری وادار س»

ه مقدار کردند که شوهرانشان بها را آزاد میگرفتند و فقط در صورتی آنای را گروگان میها برای به دست آوردن منافع بیشتر، گاه زنان قبیلهبلژیکی

 کافی عاج و کائوچو به سربازان بلژیکی تحویل دهند.

شمرد و حتی اجازه داده بود که سربازان اعزامی از پوستان ناراضی مانعی نداشت. او ضرب و شتم سیاهان را جایز میبلژیک اعدام سیاه از نظر پادشاه

 بلژیک و یا مزدوران محلی وی در صورت لزوم )!!( بومیان ناراضی آفریقایی را شکنجه دهند.

های بانکی لئوپولد سرازیر گردید اقتصاد بلژیک های عظیمی که به حسابو از رهگذر ثروتای در کنگو کشف شد به زودی معادن و منابع ثروت تازه

درآمد خود لئوپولد از طریق  1933تا  1893شکوفا شد. امّا این شکوفایی به قیمت اشک و خون زنان، مردان و کودکان بومی کنگو تمام شد. از سال 
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در کنگو را  ی فعالیتی بعد لئوپولد در ازای دریافت پول بسیار، به یک کمپانی آمریکایی نیز اجازهفروش کائوچو به پانزده میلیون دالر رسید. مدّت

 12«ی کنگو افزون گشت.داد و با این امتیاز فشار بر مردم بومی و ستمدیده

های پس از جنگ دوم جهانی، همگام با دیگر کشورهای تحت ستم، مردم کنگو نیز به پیکار با استعمارگران پرداختند و سرانجام پس از فداکاری

بودوئن پادشاه وقت بلژیک که برای اعالم استقالل آن سرزمین در مجلس نمایندگان کنگو  1963ژوئن  33بسیار استقالل خویش را بازیافتند. در 

 ترکت کرده بود در ضمن نطقی کوشید اقدام بلژیک را در استعمار کنگو یک اقدام انساندوستانه جهت نشر علم و تمدن جلوه دهد و با این جمالش

 از لئوپولد دوم تجلیل کرد:

گردد، بلکه هدفش متمدّن رسد قصد آن نبود که به شکل فاتح کنگو ظاهر وقتی لئوپولد دوم کاری را به عهده گرفت که امروز به کمال آن می»

 « ساختن کنگو بود.

پشت تریبون قرار  ی کنگو نتوانست آرام بگیرد و پس از سخنرانی پادشاه بلژیک،وزیر وقت کشور تازه استقالل یافتهدر اینجا پاتریس لومومبا نخست

 گرفت و مانند شیری خشمگین غرّید و ضمن رد سخنان پادشاه گفت:

های خود ماست؛ تالشی توأم با احساسات آتشین؛ تالشی که ی تالشردم کنگو فراموش نکنند که استقالل امروز فقط نتیجهجا دارد هیچیک از م»...

را به همراه محرومیت، رنج و کوشش و حتی خونریزی بود. این تالش توأم با اشک و خون است که امروز ما در اعماق قلب خود از آن مغروریم، زی

 های ما هنوزروری برای خاتمه دادن به تحقیرهای تحمیل شده بر ما بود. این بود ماهیّت هشتاد سال نظام استعماری... زخمتالش شرافتمندانه و ض

 «بریم و هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.تازه است و ما از آن رنج فراوان می

 13د شد.های بسیار شهیت از کار برکنار گردید و پس از تحمّل شکنجهی مزدوران استعمار انجام گرفچند سال بعد لومومبا در یک کودتا که به وسیله

 استعمار، عدل و ظلم، آفریقا، دروغ، لومومباکلیدواژه: 

 همان را بیار ولی اسمش را نیار 

رختخواب بود. زارع اطاق سرد و بدون ی زارعی منزل گرفت. موقع خواب، ای شبی به یکی از دهات سردسیر بختیاری وارد شد و در خانهزادهخان»

 ام که چیزی نداریم.دانست که چه کند. باالخره به خان گفت: شرمندهاز خجالت نمی

 خان گفت: حتی یک رختخواب پشمی یا یک پتوی کاشان نیست؟

 زارع جواب داد: حتی چادر شب هم نداریم.

 سرما فشار آورد. خان گفت: اقلّاً یک گلیم روی من بیندازید.

 لیم داشتیم. و بعد ادامه داد: البته یک شال خر در طویله هست، غیر از آن هیچ چیز نداریم.زارع گفت: کاش گ

 خان خشمگین شد و گفت: خفه شو! آن شال را بنداز روی پدرت!

 اتاق را کوفت و امّا سرما دست بردار نبود. نیمه شب هوا آنچنان سرد شد که خان بیش از آن نتوانست تحمل کند. به سوی اتاق مرد زارع رفت و در

 14« با مالیمت گفت: همان را بیار ولی اسمش را نیار!

 عقل تکبّر،کلیدواژه: 
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 من اندونزی هستم 

تاریخ معاصر جهان شاهد ظهور بسیاری از رهبران ضدّ استعماری بوده است. یکی از این رهبران سخت کوش احمد سوکارنو رهبر جنبش ضدّ 

ها دوستان اندونزی علیه استعمارگران هلندی و اشغالگران ژاپنی تشکیل داد. مردم اندونزی سالاستعماری اندونزی بود که سازمان نیرومندی از میهن

پس از پیروزی بر استعمارگران به ریاست جمهوری  1945ا ظالمان استعارگر جنگیدند تا سرانجام توانستند به استقالل دست یابند. سوکارنو در سال ب

ی اکه حتی عدهشد. او ابتدا از آنهمه شور و هیجان و از اینرفت با استقبال و شور و هیجان مردم روبرو میاندونزی رسید. از آن پس او به هر کجا می

ای بزرگ است و باید تمام بشریّت از نبوغ او پرستیدند دچار حیرت شد، امّا به تدریج این اندیشه در وی قوّت گرفت که نابغهاو را به جای خدا می

 استفاده کنند.

شنید، از حالت عادی خارج ی مردم را میکرد و غریو تحسین و فریادهاهای عمومی برای مردم سخنرانی میها و مکانسوکارنو زمانی که در میدان

 من»، امّا به تدریج آنچنان از فریادهای ستایش مردم به هیجان آمد که گفت: «من هم مثل شما هستم»گفت: شد. او روزهای اول با فروتنی میمی

از آن پس در سراسر اندونزی با «. اقی خواهد ماندها باندونزی هستم، من اندونزی را به وجود آوردم. تا زمانی که جهان باقی است نام من در خاطره

هایی گردید. کارگزاران تبلیغات دولت اندونزی نیز دائماً با پخش اشعار و گفتهشد و در دیوارها نصب میهزاران تصویر از او چاپ می« المالبیت»پول 

ز مردم باور کردند که رهبرشان خصوصیاتی مافوق انسان دارد. کم بسیاری ازدند و کمدامن می« پرستیانسان»در ستایش سوکارنو بر این موج 

به جای  داد. اوکرد بلکه اقداماتی در جهت قدرت گرفتن افراد چاپلوس انجام میسوکارنو نه تنها کوششی در جهت متوقّف ساختن این تبلیغات نمی

ها و سمینارهایی در جهت تبلیغ هرچه بیشتر برای خود ترتیب هساخت و کنگرهای بزرگ میبهبود بخشیدن به وضع اقتصادی مردم برای خود کاخ

 نهاد. می دانست و به توصیه و پیشنهادات متخصصان وقعی نمی« نابغه»ها خود را ی زمینهداد. او در همهمی

نی ترین منابع زیرزمیی دارای عظیمی اندونزی شد و با آنکه کشور اندونزهای بزرگ برای جامعهها موجب پدید آمدن مصیبتسرانجام این خودپسندی

ی رو معادن بزرگ بود فقر و بینوایی بر جامعه سایه افکند. فقر و بینوایی مردم موجب نیرومند شدن جنبش کمونیستی در این سرزمین شد و بسیا

 از محرومان و زحمتکشان به آن پیوستند.

 ها دلخوش بودها و هورا کشیدنزدنآمیز و کفوکارنو همچنان به فریادهای تحسینشد، امّا ستر میبحران اقتصادی و سیاسی اندونزی هر روز عمیق

ها در اندونزی به وحشت افتاده های غربی که از نفوذ کمونیستداد. سرانجام دولتبار اندونزی انجام نمیو هیچ کوششی برای اصالح اوضاع مصیبت

ساختند. کوتا به رهبری ژنرال سوهارتو انجام گرفت و کشتارهایی عظیم به دنبال آن به  بودند مقدمات یک کودتای نظامی را در این کشور فراهم

وقوع پیوست. دولت نظامی جدید از قدرت سوکارنو کاست و او را به صورت یک رئیس جمهور تشریفاتی درآورد. تصاویر بزرگ احمد سوکارنو از 

شد و برای های گروهی برده نمیگیری کردند. چند سال بعد دیگر نامی از او در رسانهها حذف شد و به تدریج از حضورش در اجتماعات جلوخیابان

لتی را طلبی می سیاست اندونزی کنار زده شد. و این پایان زندگی انسانی بود که با مبارزات خود ملتی را آزاد ساخت و با ستایشهمیشه از صحنه

 15در سیاهچال دیکتاتوری انداخت.

 عدل و ظلم، تبلیغات، استعمار، تاریخ معاصر، غرور، کمونیسم رهبری،کلیدواژه: 
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