
  آشيل بخارايي 
 
 
 

   پدري به دخترش نامهء
  

به مجلدات بعدي ي شاهكاري كه به مدد صميمانه و حسن تفاهم تاريخي گرداننده گان محترم در رابطه 
؛ ضرورت  م ه اسايت هاي آريايي و نويد روز ؛ كانديداي جايزه نوبل نموده و جلد اول آنرا روي انترنيت گذاشت

  . مالقات نمايم  با  استاد عالم افتخار  داشته و از نزديك شد سفري 
تا  پيرامون تاريخچهء اين اثر بزرگ كه حادثه اي در گسترهء مشرقزمين و حتي  داشتم  ساعت 26حدوداً 

  . ويم كه سخن بگاست  پيرامون همه چيز اكنون نه مقدور و نه منظور  .دنياست ؛  اطالعات كسب نمايم   تمام 
 آرزومندم .   به شيوه هاي متفاوت بخوانم   كه اين اثر را بار هاي ديگر وگشتزامي ال  ديگر كامالً   برخودم

 زينه براي تقرب به جهانشناسي ي ساينتفيك ـ پروپوزل خود را 101و آخر ين جلد ـ  ـ در پئ انتشار سومين 
ر طرح هايي جهت  و ديپلوماتيك سازم و از آن مهمتامروزين جهاني نوبل دقيق و ءعنواني گردانندگان جايزه

  .م نماي   آمادهاثر ... راديويي   و  و فيلمي  نمايشنامه اي  تكثير  و دانشگاهي سازي
من ميدانستم كه درك و احساس و دريافت من هنوز خيلي بدوي و آفاقي و احساساتي است ولي با اين 

 بيحد ناچيز  و مبتذل مي مالقات برايم مسلم شد ؛  تصورات آدمي در مورد راهي كه توسط خودش طئ نشده ؛
 هر كس ديگر در مورد سفر هايي كيهاني نيل آرمسترانگ و گاگارين و والنتينا  كما اينكه تصورات من و. باشد 

   ! باشندهم  بيش  و نميتوانند توهماتي بيش نيستند تريشكوا و ساير قهرمانان فضا ؛  اصالً 
 101« وديك آموزشي ـ پرورشي ـ معرفتي ـ رواني ي آفرينشگر اثر ميتبا آنچه از نزديك دستگيرم شد ؛ 

و  متكلمان  و   روشنفكران و  دانشمندان   و  خواننده گاني و خود  اين اثر  شايد  براي نسل هاي كنوني » زينه
  .   عوام  به  چه رسد نيست  دريافت و   قابل درك   بايد چنانكه... فالسفه 
راي سوابق ذهني سخت و زمخت ترسب كرده استند بلكه اساساً روان  دا  همه  دليل آن است كه نه تنها  
 كتاب هاي متعارف  به   و احياناً عاديو داستانهاي از مقاالت  هكار را ا اجتماعي چنان است كه اين ش  و فردي

نطن  مخصوصاً  كه در نام  نويسنده و طراح  و آفرينشگر آن القاب مط ؛ تواند تفكيك نمايد  ميخيلي دشواري 
پيوست نيست و او  هنوز از كدام  دانشگاه  و اكادمي روي زمين سند ...  و عالمه پروفيسور و دكتور و اكادمسين 

  .  فراغت نگرفته است 
آن از فوق العاده اي   اينكه نيروي خيال كسي چيز  هم جز» شاهكار  « ءدر همين جا تأكيد مينمايم كه كلمه

 به  ما » غير مسئول «  ادبياتي   و فرهنگ در زبان  .وصفي شرمنده ايست  ؛  واژهءاشت كند ؛ در مورد اين اثر برد
واژهء   از   چنين نادره اي در مورد  بيچاره گي   با كمال  هكذا من  . شود هكار گفته نمياچه چيز هايي نيست كه ش

  .  و ميكنم  استفاده كرده ام» استاد « 
  .  جمله اي ندارد كه پشتوانه هاي عظيم تجربي نداشته باشد سطر و  زينه شايد 101رفته اين همروي

تحصيل يافته ترين  و   عزيز ترين   با  استاد افتخار  به گرفتاري اي شد كه در جريان صحبت هاي اخير اشاره
 سال پس از اينكه چهار  پدر را دارد ؛   چيز هايي از استعداد  دختر كالن استاد كه . داشته است  عضو فاميل خود

 در نخستين سال رهايي حتي بدون آماده گي  خانه نشيني بيمار كننده را متحمل ميشود ؛» طالبان «  ءدر دوره



نمرات به پايان رسانده در رشته ء   با عاليترين  امتحان كانكور ميدهد و خالصه فاكولته تكنولوژي كيمياوي را
  .  فاكولته ميشود  خويش استاد

هر   را حل ،هر معادله  است ؛ قادر است در بين  چوكات تكنولوژي ي كيمياوي همان  او تا جائيكهدر اوايل 
  ؛ديگر   ؛  نبود  در بين  همين چوكات ولي به مجرديكه؛ فقانه پيش ببرد  هر درسي را مؤ مسأله را تحليل  و

 محيط  كه  و آدمي مجبور و   زرگسال معذور ب  ديگر اقارب و اله روي مادر كالن دنب،  بالفاصله به شاگرد مالي ده
  . ميكشاندش ؛ عوض ميگردد   اينچنيني  هر سو هاي

را بيان  منجمله در مورد قرآن و آيات معين آن همان افواهات و اوهام ساري و جاري در اينجا و آنجا 
د برايش روزي استا. ميدارد و بر سر آن حتي با پدر چنان دانشمند و جهانشناس هم به كله شقي مي پردازد  

  : ميگويد 
 كسي چون ليسانسه تكنولوژي ء كه مردم بي سواد و معذور گرفتارش هستند ؛ شائيستهباور هااينگونه 

 نخوانده و ندانسته   روايات آن سعي كن  در مورد قرآن و آيات و  فاكولته  نيست ؛ مخصوصاً كيمياوي  و استاد
  . بر آيد  دهانت  از   هر گز  نبايد  علم كه و عقل و   ضد قرآن   مطالب خرافيي آشكارا و سخن نگويي 

عزيز ليسانسهء كيميا و استاد  اوالً  فرزند  نتيجهء اين توصيه و يا رهنمايي نا خوشايند و درد آور است ؛
گرفتار خشم و عصبانيت ميشود و شايد به دليل اينكه در مقابل پدر عكس العملي نشان داده نميتواند كه ؛ فاكولته 

آدم ؛ و دوا و چندين روز مراقبت طبي ميكشد و سپس هم به ويژه در برابر پدر  ينش كند ؛ كارش به سيروم تسك
پدرم   اينهمه تحصيالت ندانم  عقيده ايم  دليم ؛ يا جائيكه من با  پيغام ميدهد كه  و حتي دور انداخته سابق نيست 

  .  ميداند   از كجا  بي تحصيل است ؛ دهاتييك   كه البد
 مي فرستد استاد افتخار ناگزير همان موارد مورد نظر را  از قرآن بيرون ميكشد  و  طور مقايسوي  به فرزند 

اينهم درست است كه خودت سخنان خاله زنك هاي دهاتي  ؛ و آنگاه مي پرسد با كه اصل اين است و معنا چنان 
  .تكرار نمايي ؟  را  نديده   سواد  و  تحصيل  و مكتب 

احتمال داده   ؛  براي دفاع  جائيكه  ؛ در سند هم مي بينيم مقاومت ادامه پيدا ميكند ؛ تا نانكه ديگر حتي چ
  ! دارد ؛ ترجمه اش غلط است   در دست  قرآني كه و  نميداند   پدر عربي ميشود كه

  !؟ نمي كنيم  ايستاده گي  باور خود   و باالي حرف!  غيرت   با  چنين نيستسم  و چنين ما  مگر هر كدام 

   : مي يابيم  در تحليل رواني اين مورد 
  در حاليكه  ده  بوده در  خود  مادر كالن نزد   اساساً  و نو جوانيدر ايام كودكي  ر استعداد  پ  دختر اين 

نان يهمنش   با  در محيط دهاتي  اين فرزند استاد افتخار  لذا . سر مي برده اند   به   در شهر كابلپدر و فاميل پدري 
   او مبذول ميدارد نسبت بهرا  مادر كالن خوبترين مراقبت ها   . باور هاي دهاتي را جذب ميكند  بيشترين  دهاتي

 درخشش    با طفل پر استعداد . را شاگرد آخوند ميسازد   استفاده از امكان مسجد ؛ او  با  منجمله سر فرصت و
محتواي   و   نيست  ؛ از معني و ممكن  مجاز   اينكه در هيچ جا ولي كما .   قرآن شريف را ختم مينمايد  خيره كننده
  .مي شنود   در مورد  راو ديگران  افسانه هاي مال   و  تحكمات  و  باور ها ً صرفا  و  نميگيرد  ياد قرآن چيزي
كتابخانهء مثالً حين دادن فرمان امحاي (  باالتر از حضرت عمر  مادر كالن شعوري  ا شكر كه خدا ر

.  ندانسته طفل را  به مكتب شهري نيز شامل ميسازد   دنيا  و  پايان دانش دين رآن رادارد و ختم ق) اسكندريه 
وجود   در   و ابو سفياني  ولي اسالم عمري ؛به پايان ميرساندها  با عاليترين درجه  دختر مكتب را تا سطح ليسه هم

   .ميكند »زنده به گور «  تقريباً نند  ساير زنان و دختران افغانستان  ما دختر را و  ميرسد   سر طلباي كرام
 هر چه دقيق  توجه ؛ دخترش   براي نامهء داراي اهميت چندين جانبهء استاد افتخار اين به متن آرزومندم  

   . ن  ميگذاردرا   در اختيار ما معرفتي  علمي ـ   بزرگ  و  بالفصل  تجربه  يك  قيمتدارماحصل   كه فرمائيد تر



مخاطب نامه ؛ به » گزيده هاي از كتاب تاريخ تمدن اسالم « ت ـدرياف با  مخصوصاً  ـ    بعدزماني البته 
اصرار  همين دليل   به  وگشوده است  فرا راه خود  افق هاي روشن رااينك   ؛آغاز نموده   در خود تجديد نظر 

  : شود  واقع  ميثمر مثمر ريخي  اجازهء نشر اين نامهء  تااينجانب براي گرفتن 
  

  

   !..... استاد انجنير   زحمتكشم  و دختر عزيز ، نازنين
 

   .  ايمان يافتم  قوت قلب و و از جوابي كه به پرسش نامهء من نوشته بودي ؛ بسيار درس گرفتم  و سخت نيرو 
جدداً بر آن غور كني كه چه مواد گرانبها و م  تا خود هم   اينجا  به طور كامل نقل كنم  بده جوابيه ات را اول اجازه

  . ارزش مي باشد  با
  :خطاب به من مي نويسي 

  آيا شما زبان عربي را به درستي ميدانيد ؟« 
  آيا شما ميتوانيد عربي را به فارسي ترجمه كنيد ؟

  !به نظر من ترجمهء اين قرآن كه پيش شماست به كلي غلط است 
  وقتيكه زبان عربي را ندانم چطور به اين سؤال جواب بدهم ؟. م  چون خودم به زبان عربي نميدان

 سال قبل در اين دنيا 1400 چون من نه به امريكا رفته ام نه به قطب جنوب و نه به آسمان نه به ناروي و نه 
  .بناء معذرت مرا بپذيريد .  بودم  

 سال است 7 خود معلومات ندارم كه در بارهء رشتهء اصالً .  چون من انجنير تكنالوژي مواد عضوي هستم 
 » .مطالعه ميكنم 

  .من اينچنين جواب سخت خردمندانه و واقعاً نابغه آسا را  انتظار نداشتم 
  .  تبريك ميگويم تاز صميم قلب براي

بني بشر آنچه از علوم و تكنالوژي ها و تمدن ها و فرهنگ ها و اخالقيات . سخن من را غلط برداشت نكني 
  .اندوخته است ؛ ناشي از همين جوشش و بيداريي خرد ؛ از همين پرسش ها و كنجكاوي ها بوده است يافته  و 

را قادر به سؤال كردن و دليل جستن و فكر كردن و  شما تمام ديوانه گي و بيماريي من همين است كه خود و 
 .  رفتن ببينم معلوم به مجهول دانستن و از مجهولمجهوالت را 

.  تو مرا غرور و ثروت و نعمت بزرگ بخشيدي كه طرف پرسش خردمندانهء خود قرارم دادي تو حق داري ؛
  :بدبختي زماني بود كه كوركورانه و بدون فكر و انديشه و دليل و منطق 

 .ـ يا مي پذيرفتي 

 .ـ يا رد مي كردي 

 ميدانم  ؟» آيا زبان عربي را به درستي « پرسش دارد ؛  من !  آري 

  ي است كه من سواد فارسي دارم چه رسد به قدرت ترجمهء عربي به فارسي ؟اصالً پرسيدن
  اصالً پرسيدني است كه من چه كاره هستم  ، چه مقصد ، چه توانايي و چه ناتواني  دارم ؟

  »! به نظر من ترجمهء اين قرآن كه پيش شماست به كلي غلط است «  : چه بزرگ سخني است كه نوشتي 
ترجمه مي كنند ؟ اگر تمام ترجمه ها » به كلي غلط « را چطور بيابيم ؟ چرا قرآن راچرا غلط است ؟ صحتش 

  همين طور بود چي ؟ اگر صرف نظر از ترجمه ها  ؛  اصل همين طور بود چي ؟



و راز سر به مهر مخوف و هيوال مانند را  ديدي كه توسط برداشتن چند گام عملي و منطقيي كوچك ، رفتيم 
 !م آسمان ها را  با  همين گام  ها  فتح كرده اند  و فتح مي كنند مرد.  يافتيم  

  ميداني ؟ من چه وقت آتش ميگيرم ؟
 مانده نتوانم  بي اعتنا   داشته باشم نسبت به اودوستش قايل باشم ،  ارزش  وقتي ببينم آدمي ـ كه من به او

 انگشت   يعني آفتاب را به دوبوزينه وار تنها  دفاع   از آنچه  بوزينه وار و  بي دليل  به آن چسپيده  نه  ـ  ولي او
  . تبعيت او را بكنيم  پت كند  بلكه  من يا كسان مشابه در دنيا را هم مجبور و محكوم  بداند كه بنده گي و

   .  مي بينمنقطه جهان را در همين  مردم افغان و وطن و   بدبختي هاي خود و   تمام چرا ؛ كه من راز و كليد
  !نقطه و نه بزرگتر از آن  !   نقطههمين :   رار ميكنمتك

من در بارهء آن رساله اي . به هر حال حقِ اين پاسخ جانانه و خردمندانه با اين چند كلمه ادا نمي شود 
  .خواهم نوشت و برايت اهدا خواهم كرد 

چيز و به همه جا و به همه كس ولي از تو عزيز ؛  تمنا دارم كه اين سؤال ها و استدالت منطقي ات را به همه 
 دوستان و دشمنان ، در  در آسمان و زمين ، در طبيعت و ماوراي طبيعت ،  در گذشته و حال و آينده ، در مورد

   سر و كار داري  و  با  كار  ديگران ؛ خالصه به همه موارد كه با آن و   بر ما   شده يا جبراً بار مورد باور هاي غفلتاً 
  .داده بروي )) تعميم (( و زندگي و عاليق و صحت و شادابي ات رابطه دارد   سرنوشت  و

همه برايت   و قبل ازكليد فتح تمام كنجينه هاي عالم است   بر روي كاغذ آمده  اين مفاهيم كه از قلم تو
يل و ميتود دال.  ماه قناعت بخش سازي 7 سال ميگويي قناعت بخش نبوده ؛ در 7 ميكند ؛ كار هايي را كه در  مدد

  .باشد تا  اگر آينده اي بود . هاي كار توضيح ميخواهد و زمانگير است 
پرسش و شك كردن و شك را رفع كردن توسط آزمايش و تجربه يا تعقل و منطق و اعتماد به  ولي با 

ن كليديي نردبا » كريك و واتسن«  نيست كه مانند نوابغ   بعيد هيچ .   خيلي كار هاي ميتواني انجام دهينفس
  . و باالتر از آن را كشف كني DNAديگر مانند 
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  !.....زيزم  استاد انجنيردخت گرامي و ع
  

 شده بودم كه در پاسخ پرسش هاي بسيار عالي ات رساله اي خواهم نگاشت و  چنانكه در نامهء پيشين متعهد
 پاسخ از زبان و از قلم خودم نباشد ؛   بهتر ديدم كه اين  ارزيابي ها برايت اهدا خواهم كرد ؛ پس از مطالعات و

  .اولي تر است 
در ... يعني انرژي مطلق و كوارك ها » ماده«  را  از ماقبل  هستي جايي رسيده ام كهزيرا من اكنون به

در فراتر » اقيانوس هاي آبگوشتي « يا » اقيانوس هاي اوليه «  را در طاليهء آن حيات ميليارد سال آنسوتر و 7/14



 30 تا  50را از بشر اوليه دايش  ميليون سال و پي48 ها را از بشر نما ميليارد سال پيش و پيدايش و تكامل 3از 
در بين النهرين و فالت آريان و مصر (  هزار سال  خدوداً 10 هاي بشري را از نخستين تمدنهزار سال پيش و آغاز 

 واپس ناداني به  دانايي رفتن ممكن و ميسر است ولي ازدانايي به نادانياز . ( چون كف دستم ميدانم ...) 
  !)ندارد    امكان بختانهبد  يا  برگشتن خوشبختانه

 اوهام و خرافات و فال ها و حكايات ننه بزرگ و بابه كالن و جادو گر و دين فروش و  دانايي من مبتني بر
  ! است علوم تحقيقي ـ تجربي و ساينسمبتني بر .  دين جالب محل و منطقه نيست  

و مصداق  » ساينس«  داشته باشي كه معناي نمي تواني انتظار  رمه و گله  از هيچ طويله و   اما تو عزيز من ؛
»  خر «   از كيميا و تكنالوژيي كيميا را  به حقيقت و ثبوتهاي آن را بدانند و تو قادر هم نيستي كه مثالً  اين يا آن 

  . بكند  قدر قدرت زمان سراپايت را غرق طال هم مال نصر الدين بداناني  ؛ ولو كه حاكم و پادشاه و 
اكنون آدم هايي هم كه .  ها را ؛ آن هم  با  ميتود و تكنيك ويژه مورد خطاب قرار دهي  آدمنيتو فقط ميتوا

گوهر و دماغ كمترآسيب ديده دارند ؛ به مرور و زحمت سخنانت را مي گيرند و آنان كه دماغ هايشان نسج 
  .ي خود باقي مي مانند  بر جا به حال و»  حيوان كاالنعام « سرطاني يا سنگ شده است ؛ به سخن قرآن چون 

 ؛  مواشي كه روزانه قصابي مي شوند  باشي كه بر حال تمام بي تأثرتو ؛ بر اين بخش ناگزيري همانقدر 
  .  بي احساس بماني  ميتواني

معناي سخن من در عين حال اين است كه من هم بر بع بعي هاي ديروزي و امروزي و فردايي افغانستان و 
 از وحشت جابجا  فغانستان ناگزيرم  چنين احساس را داشته باشم ؛ در غير آن خودمخيلي كشور هاي مماثل ا

  .مرد   خواهم 
و هكذا »  گوشت خر ـ دندان سگ «   اين ها  خود بهترين ضرب المثل ها را فراهم كرده اند و آن اينست كه 

  .وغيره » ! سزاي قروت آب گرم « 
 انساني   گوئيم  و درس ميدهيم ؛ حد اقل مقام  و حيثيت بشري و زماني كه بر كساني سخن مي  اما من و تو

  !اگر غلط كرده ايم ؛ واي بر ما . به او قايل شده ايم 
 افهام و   منتها  .  تو و خيلي از كسان ديگر غلط نكرده ام و نمي كنم  در مورد من آرزومند نه كه متيقنم كه

  . بر و فداكاري راه نداريم  مشكالت خود را دارد و در آن مورد جز ص تفهيم
صميمانه توقع دارم  تحقيقات پر نبوغ و سرشار از علم و خرد جرجي زيدان ؛  به تو نشان دهد كه  من زبان 

شخصيت قرآن خوران و قرآن زده گان و قرآن  مسلماني و معانيي قرآن و هويت وپيش تاريخ عربي ؛ تاريخ و 
  !  بدانم يا چطور ؟ را مي دانم و مي توانم» ندگان قرآن دام تزوير كن« ترسان و قرآن فروشان و 

بيابانگردي و توانايي  يعني عصر حجر و غار زيستي و چادر نشيني و ) و زمانه هاي گذشته  ( ديروزمعناي 
  ! بدانم يا خير ؟ هاي فكري  و علمي و فرهنگي در آن دوران ها را مي دانم و مي توانم

  ! بدانيد يا چطور ؟  با  اندك شهامت علمي و تحقيقي مي توانيد  امثال تو و همچنان عين چيز ها را تو 

  
  »تاريخ تمدن اسالم « گزيده هاي از كتاب بزرگ 

  

  

 پر بار و پر   حيات1914در يك خاندان مسيحي عرب واقع بيروت بوده و تا  1861جرجي زيدان متولد اكتبر 
تاريخ « كتاب   اما  . تحقيقي و خردمندانه زيادي دارد  ليفاتتأ  مطالعات عالي و  تحصيالت و ثمري را گذشتانده

  . است  او در حكم يك شاهكار بي رقيب » تمدن اسالم 



زبانهاي بين المللي  نوين سامي منجمله عربي و   بر زبانهاي كهن و  به علت تسلط  نه تنها   جرجي زيدان
 تحقيقات حيرت آور و خستگي ناپذير   مسلمانان ؛ و در محيط  بزرگ شدن  دليل  به چون انگليسي و نه تنها

 تاريخ نگاري  مدرن  بلكه اصول خيلي ها   متبارز ساخته است  بي بديلي در تدوين اين اثر بزرگ از خود صالحيت
  .  مراعات كرده است   در آن مد نظر داشته و را

.  ز علي جواهري كالم  در دست داريم  ما ترجمهء فارسي آنرا  ا  در زبان عربي تأليف گرديده و اصل كتاب
 احتمال دارد كه مفاهيمي از اين نويسندهء بزرگ قدري هم دگرگون شده   مي خورد ؛ نظر با طرز ترجمه ايكه  به 

شده » شيعه پسند « و » اسالميزه « و » مال خورك «  توأم گرديده و  »نكارش «  اصطالح   به  ترجمه با باشد ؛ چونكه
  .است 

 به حقيقت ؛ در دست مي باشد ؛ مطالب   وفاداريي جرجي زيدان  تعهد و  از شخصيت و ا با شناختي كه معهذ
  . ميگردد  مطمين تلقي  فيصد 99گزيدهء زيرين 

  :مي نويسد » تاريخ تمدن اسالم « در آغاز كتاب )) عرب و تمدن ((  وئ در ادامهء مقدمهء 

  :جاهليت و حجاز 
 جزيرهء عربستان چنانكه گفته شد از خود تمدني داشته اند ولي مردم حجاز كه  مردمان شمال و جنوب شبه

به   بود و   بد آب و هوا  به حال بدوي باقي ماندند زيرا سرزمين آنان خشك و در وسط عربستان مي زيستند
دنيا مانند به قسمي كه جهانگشايان بزرگ .  بدي راه با مردمان متمدن آنزمان مربوط نبودند  واسطهء سختي و

 پيش از ميالد و اسكندر مقدوني در قرن چهارم پيش از ميالد  و ايليوس گالوس در زمان 14رامسيس دوم در قرن 
  . از تسخير حجاز عاجز ماندند ) قرن اول ميالدي ( اگوست امپراتور روم 

 به  خاطر آسوده  با   مردم حجاز از آنرو. همينطور پادشاهان ايران مؤفق نشدند بر حجاز دست يابند 
 فكر   به  نبيند زندگاني بدوي بي آاليش خود ادامه دادند و اين خود طبيعي است كه تا  انسان خود را در خطر

   مبارزه  به  ناچار مي باشد و  نام و جاه و مقام  طالب  از طرف ديگر انسان طبعاً خود خواه و  نمي افتد و چاره 
  .مي پردازد 

ردم ديگر مربوط نبودند ؛ بجان يكديگر افتادند و كاري جز قتل و غارت داخلي عرب هاي حجاز كه با م
 بود ؛ و همين صفات   برجستهء اين مردم جنگجو  از صفات نداشتند ؛ در عين حال مردانگي ، گذشت و سخاوت

  . پيش داشت  برجسته آيندهء درخشاني براي آنان در
خدا ميداند ؛ به همين حال بدويت زنده گي ميكردند و هاي بسياري كه شمارش آنرا  عرب هاي حجاز سال

 يهوديان از زمان موسي و بعد از آن به واسطهء تعديات رومي ها و   اينكه تا.  تمدن نميدانستند  چيزي از فرهنگ و
در  با يهوديان بودند و   در اين آمد و شد  هم  نبطي ها شايد مهاجرت كردند و   به حجاز  پس از خرابي اورشليم

  .شهر هاي مكه و مدينه و طايف اقامت كردند 
 در مدينه  همكيشان آنان يعني طوايف اوس و خزرج  زيرا  ؛ مدينه آمدند  به  بيشتر  يهوديان  بخصوص

  .بودند 
مراسم حج ، قرباني ، نكاح  بسيار داشت ؛   در حجاز ؛ بر وضع اجتماعي اعراب آن منطقه  تأثير  آمدن يهود

   .بود كه حجازيان از يهوديان آموختند اري رسومات عيد ، انتخاب كاهن و امثال آن مطالبي ، طالق ، برگز
 سد مارب خراب   همينكه  و اعراب حجاز منتقل شد به   از يهود  داستان هاي تورات و تلمودهمين قسم 

 شهر ؛ ين تقسيم گشتند  باديه نشين و شهر نش  دو قسمت به  تدريجاً  اعراب  به حجاز آمدند و  مردم يمن گشت
  .  مي باشند   طايف نشينان حجاز همان مردم  مكه و مدينه و



.  مكه  مي آمدند   براي زيارت كعبه  به مكه مهمترين شهر هاي حجاز بود زيرا  از دور ترين نقاط عربستان
 به   بر شهر مكه   براي تسلط رب نيرومند ع  شد و طبعاً قبايل  هم  بازرگاني بود مركز در عين حال كه زيارتگاه  مكه 

  . افتادند  تكاپو 
به زودي  اما .  بودند پرده دار كعبه و فرماندار مكه فرزندان اسماعيل يعني خود حجازي ها  در ابتدا

 از فرزندان اسماعيل گرفتند ولي   در قرن دوم ميالدي فرمانراوايي مكه را  به مكه آمدند و طايفهء خزاعه از يمن
از پا در ) حجازي (  در مدت كوتاهي در برابر زورمنديي طايفهء عدنان  يعت كار آن ها را ساخت  وناموس طب

  .  به دست قريش باقي ماند  آمدند ؛ قبيلهء كنانه و قبيلهء قريش از شاخه هاي عدنان پديد آمد  و فرمانروايي مكه
  واسطهء هوش و عقل و فكر صايب در قرن پنجم ميالدي سر خاندان  قصي بن كالب بن مره  بود كه  به

قصي بن كالب دختر فرماندار . در آنزمان فرمانداري مكه با طايفهء خزاعه بود .  خويش شهرت بسياري داشت 
  دنيا آمد كه از اين ازدواج  پسري  به .   مكه گردد    زن خود  فرماندار مكه را گرفت  تا  مگر پس از مرگ پدر

  . شد  بازرگان ثروتمند مشهوري 
  را جانشين خود) زن قصي (  پيش از مرگ ؛ دختر خود   در گذشت و  پرده دار و فرماندار كعبه  اثنا درين

 بستن در كعبه   اظهار داشت كه توانايي گشودن و  عذر خواسته  مهمي  از قبول چنان منصب ساخت ؛ ولي آن زن
  .  ندارد   را

   به اما  محترش.  واگذاشت  » محترش «  به  اتوان خود موسوم فرماندار مكه سپس آن مقام  را  به  پسر ن
 به قصي بن كالب شوهر خواهر خود   يك خيك شراب  در مقابل دريافت  خود را  مقام قدري نادان و ناتوان بود كه

  .واگذارد 
 به  ام كار با طايفهء قريش به جنگ و ستيز  برخاستند ؛  سرانج شامد بر طايفهء خزاعه گران آمد وياين پ

 داد و قصي بن كالب و  به قصي بن كالب  را  لذا حق  از قريش بود  چون حكم آنها مردي حكميت واگذار شد  و
  .مكه گشتند  ظهور اسالم  پرده دار كعبه و فرماندار  فرزندانش تا 

 تا  در اطراف  دبه آنان واگذار زمين هاي بسياري   مكه آورد و   به  از اطراف قصي بن كالب اقوام خود را
  . بسازند  كعبه براي خود جا و منزل

   عبد شمس و  هاشم   از آن جمله  پسر داشت و عبد مناف چندين.  شد   پسرش عبد مناف  جانشين قصي
 قرار داد ؛  اميه پسر عبد شمس بر عموي خود  هاشم حسد  را جانشين خود عبد مناف در موقع مرگ ؛ هاشم . بودند 

«  نزد كاهن خزاعي مقيم   اثبات حقانيت خود  شرط بندي كرده  براي محاكمه و بق معمول آنزمان مطا ورزيد و
رفتند و جريان را گفتند ؛ كاهن به حقانيت هاشم حكم  داد  و چون اميه شرط كرده  بود كه در صورت » عفاء 

  به شرط خود عمل كرده   ناچار از حجاز هجرت كند بيست سال تمام   بدهد و محكوميت  پنجاه شتر به عموي خود
 بني  بني هاشم  و ميان خاندان  از حجاز به شام رفت و اين نخستين دشمني و اختالفي بود كه  داد و  شتر ها را 

   . از ظهور اسالم  نيز ادامه داشت بعد  مدتي اميه  اتفاق افتاد و 
در آن زمان طايفهء قريش . پدر گشت پس از مرگ هاشم ؛ پسرش عبدالمطلب ـ جد پيغمبر اسالم ـ جانشين 

نسبت به ساير طوايف حجاز ؛ مزيت هاي زيادي داشتند همانطور كه الوي ها در ميان يهود و كشيش ها در ميان 
  . بودند  مسيحيان داراي امتيازاتي

طايفهء قريش باج و خراج  نمي پرداختند  و  بر مردم  ديگر حكومت ميكردند ؛ كسي بر آنان حكومت 
 شرط   به هر طايفه كه دختر ميدادند  بدون قيد و شرط دختر مي گرفتند و شت ؛  از هر طايفه ايكه مي خواستندندا

مراسم حج را طايفهء قريش مقرر داشته و مردم حجاز را به پيروي .   بيايد   دين قريش در  به مي كردند كه

  .از آن مراسم مجبور ساختند 



  :حكومت عرب در دوران جاهليت 
ومت سرزمين حجاز مانند ساير نقاط باديه نشين بود  يعني وظايفي را كه در ممالك متمدن ده ها مردم حك

  .  را  امير ميگويند   به عهده داشت كه او  يك نفر باديه نشين در ميان مردم  انجام ميدادند 
بدون هيچگونه  و طبعاً . د  بنابر اين امير ؛ هم پادشاه ، هم فرماندهء قوا ، هم قاضي و هم رئيس دارايي بو

 امير ميشد و هرگاه  افراد عاقل هوشمند  متعدد    هوشيار ترين افراد قبيله دسته بندي و زمينه چيني عاقلترين و
 از روي   همدست ميشدند ؛  با قبايل ديگر  قبيله براي جنگ بودند  مسن ترين آنان انتخاب مي گشت و هرگاه چند

  به   پير ، همان كس كه قرعه مي كردند ؛ خواه جوان و خواه  رؤساي قبايل انتخاب   ميانقرعه فرمانده ُكل را  از
  . در آمده بود ؛ فرمانده ميشد   او نام

مكه تابع  ذكر شد ؛ اما حجازي هاي شهر نشين يعني مردم   بود كه  اين وضع حكومت باديه نشينان حجاز
  . مي افتاد   دست آنها   به  نيز مكه طبعاً حكومت  ه ميشدند  دار كعب پرده  بودند كسانيكه  پرده دار كعبه اوامر 

  : كعبه ـ قريش ـ بازرگاني 
بازرگاني آنها در موقع آمد و رفت زوار .  بودند   بازرگان همانطور كه گفته شد طايفهء قريش شهر نشين و

 از هر   براي توسعهء بازرگاني خويش را بازرگاني خويش راه ها   پيشرفت  از آنرو  براي كعبه انجام مي يافت و
  .  سود زياد تري عايد آنان گردد   بيايند و  به كعبه  بيشتري  مي ساختند  تا زوار  هموار نظر

  .  هر قبيله اي در كعبه بتي داشتند مي شد آن بود كه   به مكه  ساير قبيله ها چيز ديگري كه موجب آمدن
 پاره اي شكل گياه   شكل انسان  بعضي شكل حيوان و  ها  بعضي از اين بت بود ؛   بيش شمارهء اين بت ها  از سيصد

  .داشتند 
قبايل حجاز در .  بازار عكاظ شهرت داشت   نام  به  بود كه در نزديكي شهر طايف بازار ديگري  بر مكه  عالوه

 چادر مي  ر نخلستان هاي عكاظ د  مي آمدند و به آنجا) نمي شد  ماه هايي كه در آنها جنگ ( ماه هاي حرام 
  . مي گشتند   مشغول داد و ستد  زدند و

نمايشگاه شعر و ادب و خطابه   بياورند آنجا را   بازار عكاظ به طايفهء قريش براي اينكه مردم بيشتري را 
   به هرت ش  براي اظهار فضل و  در نتيجه  هرسال عدهء زيادي از گويندگان و خطيبان عرب سرايي قرار دادند و

 هركس داد خواهي پيدا   مي فروخت و بازار عكاظ اسير خود را  در  عكاظ مي آمدند و اگر كسي اسيري داشت
  . ميكرد  براي داد رسي به عكاظ مي آمد 

مي كردند كه غالباً  از  براي سر پرستي و ادارهء آن انتخاب   بازار افتتاح شود شخصي را   پيش از اينكه
از  مي آمدند و  عرفههمينكه نمايشگاه عكاظ پايان مي يافت شركت كنندگان از آنجا به.  بود  بني تميم  مردم

  . مي گشتند  باز  به قبايل خود   وعرفه به مكه كوچ كرده مراسم حج را انجام ميدادند
  ن ها  به تابستا مرتبه  يعني زمستان ها  به يمن و  سالي دو  طايفهء قريش عالوه  بر شركت  در بازار عكاظ

 با آنكه در آن روز ها راه هاي   مي شد و  يمن   تجارتي شام  و ميرفتند و از آنرو  شهر مكه رابط) شام (بصري 
   پرده دار كعبه و و  مكه   تعرض نميكرد ؛ زيرا  قريش فرماندار  به بازرگانان قريش  كسي  بود ؛  پر خطر تجارتي

   .بناء از هر تعرضي محفوظ بودند 
 ايران و حبشه هم مي رفتند و از ايران موم و شكر و چيز هاي ديگر  و از شام خوار و بار  زرگانان قريش تابا

  . و پارچه حمل ميكردند 
در غير آن زنده گي در آن سر زمين خشك امكان  و   مكه بود كعبه سرچشمه و ممر معاش مردم 

   .نداشت



ساير اعراب   مردم  شام و عراق از   با زديك و آميزشدور و ن مسافرت هاي  به واسطه   طايفهء قريش 
  براي ادارهء امور كعبه  نهايت اهتمام كعبه يگانه سرچشمهء در آمد آنان بودآگاهتر و آزموده تر بودند و چون 

  براي آب دادن و خوراك دادن  مثالً.  مقرر مي داشتند    تسهيالتي جهت آمد و شد زوار  مي دادند و  به خرچ را
 پيدايش اسالم   تا  مؤسساتي تشكيل داده بودند كه شمارهء آن مؤسسات به مسافران جا هاي معيني درست كرده و

و مهمترين .  بود   با رئيس يكي از تيره هاي قريش يك از مؤسسات  رياست هر  مي رسيد و  مؤسسه20 به  قريب
  :تيره هاي قريش عبارت بودند از 

و اينك نام آن ؛  عبدالدار ، اسد ، تيم ، مخزوم ، عدي ، جمح ، سهم وغيره هاشميان ، امويان ، نوفل ،
  :مؤسسات و تيره هايي كه بر آنها سر پرستي داشتند 

   ـ درباني و پرده داري كعبه ـ 1
عرب ها اين رسم را از .  پرده دار آن بوده كه در كعبه را مي گشوده و مي بسته است   وظيفهء دربان و

 دربان مخصوص  پرده دار و) معبد بزرگ يهود ( بستن هيكل  براي گشودن و  ؛ چه كه آنان  يهود آموختند
  .داشتند 

   ـ آب دادن به حجاج ـ 2
  مكه حوض هاي  شهر  مير آب  هاي  سر پرست آب  يا  به اصطالح امروز   در مكه كم  بود ؛ لذا چون آب

نزديك آب كوارا حمل   با مشك از چاه هاي دور و  ند و پوست و چرم ساخته و در حياط مكه مي گذارد بزرگي از
 اين   مي آوردند و در هر صورت  ازآنجا آب همين كه چاه زمزم را كندند كرده  در آن حوض ها مي ريختند و 

  . بود   بني هاشم كار  در دست

   ـ رفاده يا مهمانداري ـ 3
 ميان خود جمع ميكردند و براي اطعام فقرا به به اين قسم كه طايفهء قريش در مواقع معين مبالغي پول از

بايد دانست كه اين رسم مهمانداري از ابتكارات قصي بن كالب بوده و . ميدادند ) رفاده ( متصديان مهمانخانه 
  . اداره مي شده است  ابتدا توسط بني نوفل و بعد ها توسط بني هاشم

   ـ پرچم داري ـ 4
   بيرون آورده  در موقع جنگ آنرا  داشتند و  عقاب  نام ش پرچمي بهتفصيل آن چنان است كه طايفه قري و

  . با  امويان بوده است  پر چمداري اساساً .  پرچمدار تحويل ميدادند   به خود  يا  دست يكي از سران سپاه به

   ـ ندوه و يا خانهء شوري ـ5 
بزرگان قريش در مواقع مهم براي  و  بنا كرد  قصي بن كالب در نزديكي كعبه خانه اي به نام دارالندوه

مراسم زناشويي ، . مشورت بدانجا مي رفتند و كسي كه كمتر از چهل سال داشت نمي توانست در آن خانه راه يابد 
) كنيزان ( همين قسم تشريفات براي تملك جاريه هاي . آماده ساختن پرچم جنگ در آن خانه انجام ميگرفت 

 يافت و براي دختران قريش كه بحد بلوغ مي رسيدند در محل مزبور مراسمي قريش در خانهء شوري  وقوع مي
  . و ادارهء اين مؤسسه با  تيرهء عبدالدار بوده است . اجرا مي شد 

  ـ) قياده (  ـ سرداري يا 6
اين منصب عبارت از سرپرستي و سرداري كاروان هاي بازرگاني و يا نفرات جنگي بوده كه به عهدهء بني 

   .ابوسفيان پدر معاويه آنرا  اداره ميكردذار ميشد و در اوايل اسالم  اميه واگ

   ـ مؤسسهء مشورتي ـ7



   بني اسد  مشورت سران  با صوابديد و قريش  مهم   كار هاي بوده و  بني اسد   دست تيرهء  در اين مؤسسه
  .ميگرفت  انجام 

   ـ مؤسسهء پرداخت ديه و غرامت ـ 8
ها و غرامت ها ) خونبها (  تيم  اداره ميگشت  و  وظيفهء آن  ترتيب پرداخت ديه اين مؤسسه به دست تيرهء

  . به قريش ميداد آنرا مي پذيرفتند  بود و اگر رئيس اين مؤسسه پيشنهادي درآن باب

   ـ قبه يا  اسلحه خانه ـ 9
  .جمع ميكردند در آن  مهمات و لوازم جنگي را   برپا مي گشت و  بود كه هنگام جنگ عبارت از چادري 

   ـ اعنه ـ10
  . يا اداره كردن ستوران قريش هنگام جنگ 

   ـ  سفارت ـ11
 مقصود از آن روانه كردن نماينده هايي براي انجام مذاكرات صلح و جنگ و يا  اظهار مفاخر قريش  در 

  )قبل از آنكه مسلمان شود (  بود  عمرو آخرين سفير قريش. بوده است  برابر اقوام  ديگر 

   ـ ايسار ـ12
 به وسيلهء آن فال ميگرفتند و يا چيز هايي را ميان  نيز ميگفتند وازالم يا مؤسسهء قمار و فالگيري كه آنرا 

  . بوده است   تيرهء بني جمح  با ادارهء آن به التري و قرعهء امروز و  خود قسمت ميكردند كه تقريباً شبيه 
بايد اين پسر به    به گردن گرفته بود  طبق نذري كه وئپدر حضرت محمد دهمين پسر عبدالمطلب بود و( 

در بدل صد شتر معاوضه اش كردند » ازالم « پاي هبل بت بزرگ قريش قرباني مي گرديد ولي توسط همين روش 
  . و آن صد شتر آناً سر بريده شد  

بندهء الهه يا غالم  « از اسالم عبداهللا ـ  نام گذاردند كه  قبل «   پسر   به همين ميمنت هم ؛ بر اين مي گويند
  .)معنا  داشت » بت 

   ـ داد رسي ـ 13
  . اختالفات و كشمكش ها رسيده گي ميكرد  به يا محكمه كه 

   ـ مؤسسه اموال مصادره شده ـ14
  به دست تيرهء بني سهم اداره   بت هاي كعبه كه زيور هاي  زر و   پول ها و يعني جمع آوري و اداره كردن

  .ميشد 

    ـ نگهباني مسجد الحرام ـ15

  .نزند   بدگويي نكند و فرياد   از اينكه كسي در آن محل مقدس ياوه سرايي و يا مراقبت) عماره ( 
 بزرگان   نداشته اما  بي مسمي بوده و از هيچ نظر اهميت  قسمتي از مؤسسات اسم به طوريكه مالحظه ميشود

   :قريش از دو نظر آنرا  ايجاد كرده بودند 
  . سمتي راضي سازند   اول براي اينكه تيره هاي قريش را  به يك عنوان  و

  .اينكه مقام كعبه را عالي جلوه دهند و از آن راه براي خود استفاده برند  دوم  
  

***  



 تحت 462 تا 459از صفحه ) يك جلدي مكمل (  تمدن اسالم   بزرگ تاريخ  مؤلف كتاب جرجي زيدان
  : ـ علوم شرعي اسالمي مي نويسد 1مي و عنوان فرعي عنوان عمومي علم اسال

  

  قرآن و طرز جمع آوري و تدوين آن ـ
  

 عجب اين است كه چرا اين ( عجبي نيست كه مسلمانان به جمع آوري و تدوين قرآن همت گماشتند 

رآن چون دين و دنياي آنان  با  ق ) ! حضرت محمد به تأخير افتاد ؟؟ سال پس از رحلت20همت گماشتن 
  .  تدوين آن بود  بوده است  و نخستين وسيلهء حفظ قرآن ؛ جمع آوري و

 حضرت رسول ؟ سال از آغاز دعوت اسالم تا رحلت20چنانكه مي دانيم قرآن يكبار ظاهر نشد بلكه در مدت 
كاتبان  وو هر آيه و سورهء آنرا صحابه . بر طبق مقتضيات آيه به آيه و سوره به سوره در مكه و مدينه ظاهر شد 

روي تكه هاي پوست يا  استخوان هاي پهن مانند كتف و دنده ها  يا روي ليف خرما  يا روي سنگ هاي پهن سفيد  
  .مي نوشتند 

   اينكه عده اي از  به ترتيبي كه گفتيم نوشته شده بود و يا  هجري رحلت نمود و قرآن يا11 پيغمبر در سال 
  . در سينه حفظ داشتند  آنرا)قاريان ( مسلمانان به نام قراء 

كسانيكه بيش از ديگران در تدوين قرآن كوشش نمودند اول از همه علي بن ابي طالب ، سعد بن عبيد بن 
  .  بودند  نعمان ، ابودردا ، معاذ بن جبل ، زيد بن ثابت ، ابي ابن كعب و ديگران

و ابوبكر با مرتدان  ) سالم برگشتندبيشترين اعراب از ا(  پيش آمد  اما پس از رحلت پيغمبر موضوع ارتداد
 مسلمان 1200جنگ كرد و عده زيادي از مسلمانان در جنگ با مرتدان كشته شدند به قسمي كه تنها در غزوه يمامه 

  .  تن حافظ قرآن كشته شدند700و از آن جمله 
گ اسالم و همينكه اينگونه اخبار به مدينه آمد مردم سخت دلتنگ شدند بخصوص عمر بن خطاب مرد بزر

 تا مبادا به واسطهء   تدوين قرآن فرمان دهد مسلمين بسيار نگران گشت و از ابوبكر خواست كه به جمع آوري و
  .مرگ صحابه چيزي از قرآن كم  و كسر گردد 

كاري را كه پيغمبر خدا نكرده چگونه انجام دهم :  ولي ابوبكر در اجراي اين پيشنهاد تأمل نموده گفت 

   .ت رسول درين باب چيزي نفرمودند بخصوص كه حضر
  . به جمع آوري قرآن دستور داد   شد و ه باالخره ابو بكر تسليم  ورزيد ك  قدري اصرار  به  اما  عمر

 با نظر او سوره ها و آيات را كه در نزد صحابه متفرق بود   زيد بن ثابت را كه از كاتبان وحئ بود احضار و
 نسخه نزد اشخاص مربوط به دست مي آمد ولي از سوره توبه   نسخه سه ها دوجمع آوري كرد ؛ بعضي از سوره 

  . بود  فقط يك نسخه نزد ابي خزيمهء انصاري موجود
 با محفوظات ديگران توسط زيد بن ثابت   شد و  نسخه هاي موجوده جمع آوري  به دستور ابو بكر به هر حال

 13 مدون منظم  نزد  ابوبكر ماند  تا  اينكه وئ  در سال   قرآندقيقاً  تطبيق شده  به ابوبكر تسليم كشت  و اين
همان مرد بزرگ ( درگذشت و قرآن مزبور از وئ به جانشينش عمر ) پس از دوسال و چهار ماه خالفت ( هجري  

   مصحفآن)  تكيه زده بود   خالفتء بر اريكه   ماه 6 سال و 10كه (  پس از قتل عمر  منتقل شد و) اسالم و مسلمين 
  .همسران پيغمبر افتاد   از   دختر عمر  دست حفصه به

 مسلمانان   توسعه يافته  ممالك اسالمي رسيد و در زمان او) ساله 12( به خالفت   هجري عثمان23سال  در
 از  ي نسخه هاي  بعضي از آنها متفرق شده بودند و) ممالك شمال افريقا (  ايران و افريقيه  در مصر و شام  و عراق و



 نسخهء   به  اهل هر شهر و كشوري  بودند و از آنرو  همراه داشتند كه  به ميل خود آنرا تنطيم كرده  به قرآن
  . مخصوص خود اعتماد نمودند 

 نسخهء ابن مسعود نزد اهل كوفه  مثالً  اهل دمشق و حمص نسخه مكتوب مقداد ابن اسود را مي خواندند و
و . مي خواندند ) مغز دل ها ( ابوموسي اشعري را معتبر دانسته آنرا لباب القلوب رواج داشت و اهل بصره نسخهء 

   ها  اختالف  درجه كوشش داشتند ؛ معذالك در قرائت  پاره اي از سوره با آنكه قراء در ضبط و حفظ قرآن نهايت
  .پيدا مي شد 

 ديگران به آن صفحات رفت و همينكه  ارمنستان و آذربايجان پيش آمد و حذيفهء يماني با ءدرين اثنا  غزوه
  :از جنگ  برگشت  شرحي از اختالفات قراء در ممالك اسالمي براي عثمان نقل كرده گفت 

 پيش از اينكه مانند يهود و نصارا در بارهء كتاب خود  مسلمانان را در ياب و از اين اختالف رهايي ده و« 
  .»اختالف پيدا كنند چاره اي بيانديش 

  ته اين كار عواقب  بهتر ميدانستند و البرا معتبر و يك از قراء نسخهء خود ايام معمول بود كه هرچه در آن 
را نزد من ) ؟(يت مطلب شده كسي نزد حفصه فرستاد كه آن نسخه معهود م اه لذا عثمان متوجه. بدي داشت 

  . پس بدهم   تا از روي آن استساخ كنم و دو باره بفرست
 بن ثابت و عبداهللا بن زبير و سعيد بن عاص و   زيد وي.   نزد عثمان فرستاد  را نسخه معهود   حفصه

 نسخه حفصه و محفوظات   نسخه هاي موجود را با  به آنان گفت كه عبدالرحمن بن عارض بن هشام را دعوت كرد و
 نسخه زيد بن   جا كه باخود و قراء تطبيق كنند و پس از تطبيق و مطالعه  ازآن نسخه كاملي تهيه نمايند  و در هر

  . به زبان قريش نازل شد  ثابت اختالفي ديدند  لغت قريش را  انتخاب نمايند چه كه قرآن
 اين مهم را  انجام داده  و چهار قرآن )؟!درست بيست سال پس از وفات پيامبر (   هجري30 آنان در سال 

و شام  ارسال شد و دو نسخه هم بعداً تهيه شد ؛ يكي نوشتند كه به چهار شهر مهم اسالمي يعني مكه و بصره و كوفه 
مي نامند و ) امام ( را براي اهل مدينه نگهداشتند و يك نسخه را خود عثمان برداشت و اين همان است كه آنرا 

   . عثمان ساير قرآن ها و صحف را جمع آوري كرد و فرمان داد آنرا بسوزانندسپس 
 امر و دستور عثمان جمع آوري شده بود مورد اعتماد تمام  ايكه بااز آن به بعد نسخهء عثمان ؛ نسخه 

  .مسلمانان قرار گرفت  و در مدت كوتاهي نسخه هاي زيادي از آن استنساخ كردند 
مسعودي مؤرخ مشهور در ضمن شرح جنگ صفين ميگويد كه چون سپاهيان حضرت علي بر معاويه غلبه يافتند 

سر نيزه كرده  پنج صد قرآن را   دستور عمرو عاص قريب   به شكست معاويهلشكريان معاويه براي جلوگيري از 
  .گفتند كتا ب خدا  ميان ما و شما حكم  باشد 

 سال طول نكشيده بود 7 مقصود از ذكر جمالت فوث آنكه از موقع تنظيم نسخه مربوط تا اين واقعه بيش از 
 در چنان مدت كوتاهي در ميان سپاهيان  رده  بود كه به سرعت پيشرفت ك ولي به قدري استنساخ نسخه هاي قرآن

  . يافت ميشد  معاويه پنج صد نسخه قرآن
  . بود   نسخه هاي متعدد قرآن موجود  در ميان ساير مسلمانان  نسبت  به همين و

گرچه از طرف عثمان و ساير صحابه كوشش بسياري ميشد كه تمام قرآن هاي موجود منحصراً مطابق نسخهء 
 با آن نسخه تطبيق نمي كرد و مشهور ترين   نسخه هاي ديگري نيز پيدا مي شد كه  باشد معذالك  عثمانتنظيمي

  .   آن نسخه ها  ؛ نسخه حضرت علي ابن ابي طالب مي باشد 
 به جمع آوري سوره هاي قرآن  به عقيدهء شيعان ؛ حضرت علي نخستين كسي است كه پس از رحلت پيغمبر

  . منتقل گشت   به حضرت جعفر صادق و اهل بيت  بود و  باقي  او  خاندانپرداخت و آن نسخه در



 در   امير نزد ابي يعلي حمزه حسيني ديدم كه  ابن نديم در كتاب فهرست ميگويد كه قرآني به خط حضرت
  . دست به دست ميگشت   امام حسنءخانواده

 نسخهء ابي بن كعب و عبداهللا بن  ف داشته اختال  ترتيب سوره  در  با قرآن عثمان ديگر از قرآن هايي كه
  .مسعود مي باشد 

اصراري داشتند كه به منظور اتحاد كلمه و جلوگيري از ! ) روي مصلحت نظام (  امرا  در هر حال خلفا و
 براي انجام و اجراي نقشهء خود غالب   برود و  از ميان  استناد باشد و ساير نسخه ها تفرقه فقط نسخهء عثمان مورد

 بدان مراجعه  امراي اسالم نسخه هايي از روي نسخهء عثمان مي نوشتند و در مسجد ها ميگذاردند تا مسلمانان
  مي نوشتند و در شهر ها و  به فرمان اميري ده ها و صد ها مصحف كرده نسخه هاي خود را تصحيح  نمايند و چه بسا 

  . ميدانستند  بسط  نفوذ و قدرت ء ممالك اسالمي پخش ميكردند و اين عمل را يكنوع وسيله
 به شهر ها و ممالك  مثالً حجاج والي كوفه نخستين اميري بود كه نسخه هايي از قرآن عثمان را تهيه كرده و

عبدالعزيز بن مروان والي مصر اين اقدام حجاج .  نسخه هايي به مصر ارسال داشت    از آنجمله اسالمي فرستاد و
كار حجاج به جاي رسيده كه در قلمروِ من « :انسته خشمناك گشت و چنين گفت  د را مخالف خودمختاري خود

  ...» ! قرآن ميفرستد ؟
  ! ؟داشته استهم چنين كج و پيچ هايي » لو ح المحفوظ « دهليز بدينگونه كه مي بينيم 

از خط كوفي كه هنوز نقطه گذاري و عالمت (  بود  خط و كتابت درين زمان در چه حد  سواد وء اينكه درجه
 سطح شعور جامعه شناسي و دنيا شناسي و جهانشناسي در اعراب چادر نشين چه  و) گذاري نداشت كار مي گرفتند 
 تعيين  پشت پرده شان چه بود ؛ با ساير عوامل نيات و اغراض و غرايز و شهواتمعياري داشت و از همه مهمتر 

 چه بايد مي بود و چه ميتوانست باشد و باالخره چه چيزي از آن باقي ماند و چقدر در آن قرآنميكند كه 

   . به عمل آمد  كاست و افزود
همين چيز ها را در حافظه داشتند يا   همه  در يك جنك كشته شدند ؛ آيا  تنها   قرآن كه  حافظ700آن 

  فرقي داشت ؟
 يا آن ها چيز هاي   همين جمالت و معاني تكرار شده بود اينكه در قرآن ها و صحف سوختانده شده فقط

  بهتر و بد تري را هم در بر داشتند ؟
نه ؛ هنوز  يا  نسوخته كه حتماً روزي از جايي سر در خواهد آورد ؛ چيز متفاوتي هست  نسخه هاي و اينكه در

  .نيست  معلوم 
 كه مرد بزرگ اسالم و مسلماناناب بيحد بزرگ اين است كه حضرت عمر بن خط   ولي يك سؤال بزرگ و

به   تهيه شده  وقتي قرآن. قرآني را با آن اصرار باالي خليفهء اول ابوبكر آماده كرد و آن خليفه به زودي مرد 
 نام خود  ؛   نيكو  بركت و  پر  نيم خالفت  سال و10 افتاد حتي طئ بزرگ اسالم و مسلميندست مبارك خود اين 

  ! نفرستاد ؟  مسلمين  مهم  به مراكز  نكرد و  اين قرآن استنساخنسخهء دومي هم  از
 او را  از اين كار باز داشت تا آنكه كشته شد چه قدرت و ابر قدرت و چه نقشه و پالن عظيم و خطيرآيا 

   بي بي حفصه رسيد ؟؟؟ و آن نسخهء يگانه  به دست حضرت
ابه شدن حضرت محمد با ماريه قبطيه كنيز   زن حضرت محمد است كه پيرامون همخو بي بي حفصه همان

 به   اهللا تبارك و تعالي  حضرت باالخره خود  تا  اهدايي مقوقس حاكم مصر ؛ محشري را در خاندان نبي بر پا كرد
 فرستاده  به حفصه و عايشه  را) نسخهء عثمان 66سورهء ( » التحريم «  سورهء  پشتيباني از پيغمبر خود  برخاست و

  .به وي مي بخشد   بهتر از شما   اهللا زنان  پيغمبر طالق تان مي دهد و آنگاه د كه اگر خاموش نمي شويداخطار دا



 نام صفوان در بيابان ماند  عايشه نيز با  اينكه زن محبوب پيامبر بود ؛ پس از يك سفر جنگي شبي با جواني به
.  نزد مردم مدينه در نهايت درجه بدنام و متهم شد  پيغمبر آمد و  اقامتگاه   به  بر پشت آن جوان و فردايش سوار

تصديق نمود و اما »   سورهء النور13 و 12 ، 11آيت هاي « بيگناهي اش را توسط  مياني كرد و در   پا  بازهم  اهللا
 كفته بود كه با طالق دادن عايشه ؛ خود را  از اين بدنامي وخيم ) ص(؛ علي به محمد )؟(چون قبل از نزول آيه 

 بر شتر   در حاليكه خودش هم سوار   را با علي راه انداخت ؛جنگ جملنجات دهد ؛ عايشه روي همين عقده 
  .  به كشتن داد  تير مي انداخت ؛ هزاران نفر را  از طرفين نيزه و )  جمل (

ميگويند مرد . و اما در مورد حضرت عثمان موضوع از اين قرار است كه ايشان از قبيلهء نيرومند اموي بودند 
معاويه بن چون در زمان اقتدار خود ؛ .  بود زيركيضعيفي بودند ولي به نظر مي آيد كه ضعف شان از 

ابوسفيان را به واليت ستراتيژيك شام گماشتند و ساير امويان سياستمدار و كاركشته را نيز در مهره هاي 
ل قدرت  به  امويان  و امپراتوري صد ساله كليدي خالفت جابجا فرمودند كه باالخره  منجر  به انتقال كام

   .آن ها شد
  :مروزي مؤرخ مشهور مي نويسد كه 
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  :ربي و تاريخ آن خط ع
 در. خط و سواد داشتن آنان داللت كند  در آثار باقيمانده از اعراب حجاز چيزي در دست نيست كه بر

جنوب حجاز آثار كتابت بسيار موجود مي باشد ؛ مشهور ترين آن اعراب يمن  صورتيكه از عرب هاي مقيم شمال و
 بود و هنوز آثار كتبي آنان در   نبطي شمال كه خط شاننبطي هاي  هستند كه با حروف مسند مي نويشتند و ديگر 

علت بيسواد بودن مردم حجاز آن بوده كه آنان  با  اعراب مصر زنده گاني . نواحي حوران و بلقا موجود مي باشد 
 تا كمي پيش از اسالم كتابت در ميان  از آنرو. صحرانشيني داشتند و خواندن و نوشتن از عادات مردم شهري است 

  . ردم حجاز معمول نبوده است م
 اخالق شهر نشيني آشنا  مي   به عراق و شام مي رفتند با اما بعضي از مردم حجاز كه كمي پيش از اسالم

 شاميان  فرا مي گرفتند و همين كه به حجاز  مي آمدند  عربي  را  با    را  از عراقيان  و  نوشتن گشتند و به استعاره



  نبطي  پس از فتوحات اسالم  نيز ميان اعراب عبراني  مي نوشتند  و خط سرياني و  و يا حروف  نبطي يا  سرياني 
  .پديد آمد و از سرياني خط كوفي پيدا شد ) دارج ( باقي ماند  و  تدريجاً  از خط نبطي خط نسخ 

ند و بعد ها  خط كوفي در ابتدا به خط حيري مشهور بود و آنرا به شهر حيره از شهر هاي عراق نسبت مي داد
و اين مي . كه مسلمانان در نزديكي حيره ؛ شهر كوفه را ساختند  شهرت خط حيري به خط كوفي تبديل يافت 

) سطرنجيلي ( كه سرياني هاي مقيم عراق خط خود را با چند قلم مي نوشتند كه از جمله خط مشهور به  رساند
  .مخصوص كتابت تورات و انجيل بوده است 

را از سرياني اقتباس كردند و يكي از وسايل ) سطرنجيلي(اول پيش از اسالم اين خط  عرب ها در قرن 
 بهم شبيه   از هر جهت  دو خط  از همان خط پديد آمد و هر  بعداً خط كوفي نهضت آنان همين خط بوده است و

  .هستند 
مشهور خط سرياني از مؤرخين در بارهء شهري كه خط از آنجا به حجاز آمده اختالف نظر دارند و به قول 

 نام بشر بن ملك كندي برادر اكيدر بن عبدالملك   به  به اينقرار كه مردي شهر قديمي انبار به حجاز آمده است
 آن خط را  در شهر انبار آموخت  و از آنجا  به  مكه آمده  صهبا  دختر حرب ابن اميه دو
F ا.%#لفرمانرواي 

را تزويج كرد و عده اي از مردم قريش نوشتن خط سرياني را از داماد خود ) پدر معاويه ( يعني خواهر ابو سفيان 
  آموختند و هنگامي كه اسالم  پديد آمد  بسياري از طايفهء قريش مقيم  مكه خواندن و) بشر بن عبدالملك ( 

حجاز   به  را اول كس بود كه خط سرياني   پاره اي گمان كردند سفيان بن اميه  تا آنجا كه نوشتن مي دانستند
  .آورد 

و در هر حال آنچه مسلم است آنست كه عرب ها  در سفر هاي بازرگاني كه به شام  مي رفتند خط نبطي را 
دو خط بعد از اسالم ميان  از مردم حوران آموختند و كمي پيش از هجرت خط كوفي را از عراق فرا گرفتند و هر

 به كار مي بردند يعني همانطور كه  اسالم نيز هر دو خط راآنان شايع بود و احتمال كلي مي رود كه بعد از 
سرياني ها خط سطرنجيلي را در تحرير تورات و انجيل استعمال مي كردند ؛ مسلمانان هم خط كوفي را براي 

 مسايل ديني تخصيص دادند و خط نبطي را در نوشتن نامه هاي رسمي و عادي معمول داشتند و  نوشتن قرآن و
نكه خط كوفي و خط سطرنجيلي از حيث شكل باهم شبيه هستند در خط سرياني و كوفي هردو چنين عالوه بر اي

چنانكه در اوليل اسالم مخصوصاً  در .  در وسط كلمه واقع شود از كتابت مي افتد  معمول است كه اگر الف ممدود
  . مينوشتند  ظلمينلمين و با جاي ظاكتبتحرير قرآن اين قاعده كامالً مراعات مي شده و به جاي كتاب 

 مي توانستند   نوشتن  نوشتن آشنا بودند ولي عدهء كمي از آنان  با باري همينكه اسالم آمد عرب هاي حجاز
  :و آنان  نيز از بزرگان صحابه بودند از اينقرار 

حذيفه ، علي ابن ابي طالب ، عمر بي خطاب ، طلحه بن عبيداهللا ، عثمان و ابان فرزندان سعيد بن خالد بن 
يزيد بن ابو سفيان ، حاطب ابن عمرو بن عبد شمس ، عالء بن حضرمي ، ابوسلمه بن عبداالشهل ، عبداهللا بن سعد 

  .بن ابي صرح ، حويطب بن عبدالعزي ، ابو سفيان بن حرب ، پسرش معاويه ، جهيم ابن صلت ابن مخرمه 
اي راشدين متصدي دفتر شدند و نامه هاي پس از آن عدهء ديگري از اينان نوشتن آموختند ؛ در زمان خلف

  .خلفا را نوشتند و قرآن را كتابت كردند 
مشهور ترين قرآن نويس زمان بني .  بني اميه قرآن را به خط كوفي مي نوشتند   در زمان خلفاي راشدين و

 مي  ار قسم به چه به عالوه خط كوفي را. نام داشته و خيلي خوش خط بوده است  اميه مردي بوده كه قطبه 
  .نگاشته است 



نام ضحاك بن   به   بوده در اوايل حكومت عباسيان خطاط ديگري  پس از قطبه كه قرآن نويس بني اميه
 بر چهار خط قطبه افزود ، پس از او اسحق بن عماد و ديگران نيز چيز هايي اضافه كردند  عجالن پيدا شد و چيزي

  :از اين قرار  ط معمول شد تا آنكه در اوايل دولت عباسي دازده رقم خ
 ـ 7 ـ قلم زنبد 6 ـ قلم ثالثين  5 ـ قلم اسطور ماركبير  4 ـ قلم ديباج 3 ـ قلم سجالت 2 ـ قلم جليل   1 

  . ـ قلم حرفاج 12ــ قلم قصص 11 ـ  قلم عمود 10 ـ قلم مدمرات 9 ـ قلم حرم 8قلم مفتح  
 نام قلم  ه مسابقه پرداختند و چندين قلم ديگر بهسپس در زمان مأمون نويسنده گان در نيكو ساختن خط ب

 از آنرو  رياسي مي گفتند كه مخترع آن فضل بن  و قلم اخير را. مرصع ؛ قلم غبار الحيله  و قلم رياسي پديد آمد 
  .  شكل در آمد 20سهل ابن ذو رياستين بوده  و در نتيجه خط كوفي  به 
 ميان مردم  و  براي تحريرات غير رسمي معمول بود  تا آنكه اما خط نبطي يا نسخ  به همان شكل سابق در

 هجري با  نبوغ خود خط نسخ را  به صورت نيكويي در آورد و آنرا 328ابن مقله خطاط مشهور متوفي به سال 
و ابن مقله ... جزء خطوط رسمي دولتي قرار داد و خطي كه امروز معمول است همان خط اصلي ابن مقله ميباشد 

سپس به مرور زمان خط نسخ فروعي پيدا .... تي در خط نسخ نمود و آنرا براي نوشتن قرآن مناسب ساخت اصالحا
 از آن شاخه هايي داشت كه در قرن  كرد و به طور كلي خط نسخ و كوفي در كتابت عربي معمول گشت و هر كدام

  : هفتم هجري مشهور ترين آن به  قرار زير است 
 ....ليقي ـ  رقاع ثلث ـ نسخ ـ ريحاني ـ تع

 

  :حركات 
 بدين ترتيب در قرائت آن اختالف  دهان به دهان نقل مي شد و قرآن در آغاز پيدايش اسالم سينه به سينه و 

مهمي روي نمي داد تا اينكه قرآن را جمع آوري كردند و عدهء مسلمانان زياد شد ؛ قرآن مدون نيز به  همان 
 مي حركت و نقطه گذاريمسلمانان قرآن را  بدون   قرن اول هجرت تناسب افزوني يافت  و تا نيمهء دوم

  .خواندند و مي نوشتند 
 هجري واضع علم 96 و اول كسيكه حركات را در تحرير عربي معمول ساخت ابواالسود دوئلي متوفي بسال 

 پاره اي از نحو زبان عرب است كه به وسيلهء نقطه گذاري براي كلمات عربي حركات تعيين نمود و از آنرو 
 نقطه را براي تشخيص اسم و  در صورتيكه وئ. مؤرخين گمان كرده اند كه ابواالسود نقطه گذاري را اختراع كرد 

  . جا را  از يكديگر تميز  بدهند   تا  و جيم  و فعل و حرف از يكديگر مقرر داشت ؛ نه براي اينكه  به وسيلهء نقطه يا  و
چه كه آنان .  يا سرياني هاي همسايه عراق گرفته است   از كلداني ها  راارجح آنست كه ابو االسود حركات

 كه كتب نقطه هايي مي گذاردند ؛  مثالً كلمهء   از يكديگر  باال و پائين كلمات براي تشخيص اسم و فعل و حرف
فعل بودن آن ه گذاري اسم  يا   يا فعل ماضي و يا فعل مجهول است  به وسيلهء نقط  نبود جمع كتاب و معلوم
  .ص مي شد مشخ

ميشد و كم   استعمال   به جاي حركت كمي پيش ازآن يعقوب رهاوي نقاطي در وسط كلمه ميگذاشت كه  و
 به وسيلهء آن تعيين مي شد و هنوز هم كلدانيان آن  نقطه در آمد و حركات سه گانه  به شكل دو  كم آن نقطه ها

 اين نقطه گذاري را از   اين احتمال قوي ميرود كه ابواالسود همبنابر. طرز نقطه گذاري را معمول ميدارند 
  : ميكند  كلدانيان گرفته باشد بخصوص كه داستان زير نيز اين احتمال را تائيد

هنگامي كه ابواالسود به فكر نقطه گذاري افتاد محرر خود را گفت موقع نوشتن كلمات به دهان من نگاه  « 
 بگذار و اگر دهانم را جمع كردم نقطه را ميان حرف بگذار و هرگاه  طه را باالي حرف نق كن ؛ اگر دهانم را گشودم

و از قرار معلوم  عرب ها پس از ابواالسود به همان » دهانم را به طرف پائين متوجه ساختم نقطه را زير حرف بنويس 



 با رنگ ديگر   نقطه را  ظاهراً  و تعيين مي نمودند به وسيلهء نقطه ترتيب نقطه گذاري مي كردند يعني حركات را 
  .مي نوشتند 

بسيار قديمي ديديم كه به همان طريق روي تكه هاي بزرگ پوست نوشته شده   ما در كتابخانه سلطنتي قرآن 
 با  قرمز نگاشته اند  و همانطور كه ابواالسود گفته نقطهء   نقطه هارا  با مركب سياه و بود باين قسم كه متن قرآن را

 به خط كوفي نوشته شده  در  قرآن مذكور كه. مي باشد   نقطه ميان عالمت ضمه  فتحه ، نقطهء پائين كسره وباال 
  . از قديمي ترين قرآن هاي جهان مي باشد   بدست آمده و جامع عمرو بن عاص نزديك شهر قاهره

  :نقطه گذاري 
 تاكنون خط سرياني نقطه  بوده است و بدون نقطه   نبطي ها گرفتند خطي را كه عرب ها  از سرياني ها و

 به اين معني كه پس  .همين نقطه گذاري بود  ندارد و يكي از اصالحاتي كه عرب ها در خط اقتباسي انجام دادند 
بازهم  در قرائت قرآن وغيره مشكالتي پيش مي آمد ؛ چون مسلمانان غير عرب ) بوسيله نقطه ( از تعيين حركات 

  . لذا در صدد رفع اشكال برآمدند . تشخيص بدهند )  ث – ب – ش - س– ح -ج( شابه را نمي توانستند حروف مت
:  به فكر اين كار افتاد  ؛ حجاج والي عراق بود ؛  اينك گفتهء ابن خلكان   ابن خلكان مي گويد ؛ اول كس كه

يد كه خواندن آن آسان حجاج كه اين آشفته گي را ديد به كاتبان خود گفت روي حروف متشابه عالماتي بگذار« 
را براي تشخيص حركات در نوشتن نامه هاي  شود و از قرار مذكور شخصي به نام نصر بن عاصم ابتدا نقطه ها

 افزوده   ميداد  نقطه گذاري حروف  بر نقطه گذاري حركات  بازهم اشتباهات رخ  نمود ولي چون رسمي معمول
  »   .شد 

پيچيد گي ديده ميشود كه فرق ميا ن نقطه گزاري براي حركات و گرچه درعبارت ابن خلكان هم يك نوع 
نقطه گذاري حروف را تعيين نكرده است و تصور نميرود كه نقطه گذاري براي حركات مقصود بوده زيرا آن نقطه 

  . گذاري رفع اشكال نمي كرده است 
 و نصربن عا صم درابتدا  نقطه گذاري زمان حجاج براي تشخيص حروف متشابه بوده است و از قرار معلوم

چنا نكه تاكنون هم  .  تدريجا حروف متشابه را نقطه گذاردند  نقطه مي گذارده است و پاره اي از حروف متشابه را 
  .مينا مند » اعجام « معمول مي با شد و اين همان نقطه گذاري است كه آنرا 

» پا پيروس« بان عربي ديديـم كه روي تكهء ما خود ؛ در نما يشگاه خط در كتابخانهء سلطنتي ؛ مكتوبي به ز
ولي فقط با ء .   هجري نگا شته شده و داراي نقطه گذاري از نظر اعجا م ؛ نه حركات مي با شد 91بتا ريخ ) بردي ( 

 نو شته شده است  و ...به اينقسم   نقطه روي يك خط مسا وي  و ياء و تاء را نقطه گذارده اند و نقطهء روي شين سه
  .ر حروف نقطه ند ارد سا ي

 همين قسم در نمايشگاه مزبور اوراقي از قرآن ديديم كه روي  تيكه ها ي كوچكي از پوست نگا شته شده و 
عجب اينكه در آن نمايشگاه خطوط كهنه ديده  شد كه با  نقطه و  با مركب سياه نوشته اند و را ) اعجام(نقطه هاي 

  . نوشته بوده اند   بدون نقطه  و حركات بود كه تازه اي   تحرير يافته  و خطوط حركات
از اواسط قرن اول هجري هم نقطه گذاري و هم حركات  مي آيد كه عر بها   از مطالعهء اين مطالب چنين بر

 داشتند و فقط در اكراه تا ممكن بود از نقطه گذاري و تحرير حركات   بكار مي بردند ولي در نوشته هاي خود را 
ا نند كتابت قرآن و امثال آن كه دقت و توجه خا صي ضرورت داشت  به  نقطه گذاري و تحرير موارد خا صي م

  . حركات دست مي زدند و در غير آنصورت اقدام  نمي كردند 
 نقطه و حركت احتياجي  به  اطمينان داشتند كه خواننده  ي دانشمندي مي نوشتند وابخصوص اگر نامه را بر

  . نقطه گذاري و نوشتن حركات خوششان نمي آمد  ندارد ؛ و در هرحا ل از



واقعا نيكو :  است هنگامي خط خوبي را به عبداهللا بن طاهر نشان دادند ؛ عبد اهللا گفت   چنانكه مشهور
  . نوشته اما حيف كه زياد نقطه گذارده ا ست 
ري زياد عالمت بد بارهء خط يكي هم اين است كه مي گويند  نقطه گذا از جمله گفتارها ي مشهور عرب در

  . مي با شد ) گيرنده نامه(گما ني نويسنده  از مخاطب 
ازآنجمله موقعي متوكل به يكي از مأمورين خود . گاه هم نقطه گذاري مو جب زيان كلي مي شده است 

تو  ذمياني را كه در قلمرو : ترجمه » ان احص من قبلك من الذميين و عرفنا بمبلغ عددهم « : چنين نگا شته بود 
  .بنويس  و شمارهء آنا ن را به ما ) احصاء كن (  بشمار  هستند

نوشت و معناي كلمه ) اخص (  باالي كلمهء احص ا ضافه كرده آنرا  نقطه اي نويسندهء نامه اشتباهاً   اما 
  . از آب درآمد ) اخته كن ( شما ري كن  بجاي سر

 د را  اخته كرد و همهء آنان جز دو نفر شا ن درفرماندار پس از دريافت نامه تما م ذمي هاي منطقهء خو
 در نقطه گذاري حاء و خاء سبب  قتل عده اي  بي گنا ه   اشتباه نويسنده  يك نتيجهء آن شكنجه هالك شدند و

  .گشت 
نقطه    با  نقطه و گاه  بي نقطه مي نوشتند  و غا لباً   چون در دورهء تمدن اسالم  نو يسنده گان گاه

 لذا در نام بسيا ري از اماكن و كلمات غيرمأنوس و  همانند اشتباهاتي روي داده است ؛ معموالً مردمان نميگذاردند
به نقطه بودند ؛ فقط خوشنويسي را  اديب در نامه نگاري نقطه ها را حذف مي كردند و در كتاب هاي علمي مقيد 

 توضيح كلمات و   بنويسند و با خط نيگو ر اشاره به طو در مكاتبات مي پسنديدند و مقيد بودند مطالب را سربسته و 
  .يك نوع قصور ادبي فرض ميكردند  حروف را 

تا اواخر امويان روي پوست نازك و چرم مطالب را نوشته و طومار ميكردند و همينكه ابو العباس سفاح به 
 صورت بسته بندي بصورت خالفت رسيد خالد ابن برمك را به وزارت خود برگزيد و خالد دفتر هاي دولتي را از

كتاب درآورد و تا زمان جعفر برمكي به شكل كتاب چرمي جمع آوري مي شد ولي جعفر وزير هارون كاغذ را 
   تا مدتي پوست و چرم و كاغذ چيني و معمول كرد و از آن به بعد ؛ هم روي كاغذ و هم روي پوست مي نوشتند و

به شكل دفتر و يا كتابچه بود و پاره اي  نوشته ها غالباً  ار مي رفت و تهامي و خراساني وغيره در ميان مسلمانان بك
  . تمام تحريرات فارابي روي رقعه بود  تحرير ميكردند و) رقعه(از نويسنده گان روي تكه هاي كوچك كاغذ 
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 علوم عرب پيش از اسالم

 
 

   : و مردم آن�&��ة ا.�4بمقدمه راجع به 
 

مردمش زراعت نميدانند ؛ چون زمين . كوه آن زياد است   سرزمين كم آبي است كه صحرا و�&��ة ا.�4ب
  ومطابق مقتضيات محيط خشك عرب ها هم  . هر بشري طبعاً پرورده و تابع محيط خود استشان باير ميباشد و 

 بسر مي بردند ؛ از آنرو  زنده   به غارتگري و كوچ نشيني براي پيدا كردن چراگاه  باير خويش زنده گي خود را
  . گي صحرانشيني بر شهر نشيني در ميان آنان فايق آمد 



  به احتياجات آنها كم بود ؛  بر سر دام ها   به دام پروري مشغول شدند و چون دام آنان نسبت بيش از هر چيز
جنگ داخلي آنان را به كوچ . با  يكديگر به زد و خورد پرداختند و اين زد و خورد به جنگ داخلي منتهي گرديد 

  روز آرام قسمي كه شب و   به   به آن سرزمين مجبور ساخت كردن از اين بيابان به آن بيابان و از اين سرزمين
  .نگرفته در حركت افتادند 

شان روشن بود از ستاره ها و حركات ستاره ها براي راهيابي خود استفاده  چون هواي آنان صاف و آسمان 
و براي دنبال كردن دشمنان خويش به پيدا كردن وسيله جهت يافتن آنها  و بيرون آوردن آنها  از پناهگاه . كردند 

نان را وادار  مهارت يافتند و نيز وضع زنده گي صحراگردي آجاي پادر شناختن  ها محتاج  شدند و از آن رو 
 تا ريزش باران و وزش باد  ميساخت كه خود را  از گزند باد و باران نگاهدارند و به آنجهت به هواشناسي پرداختند

  . شهرت يافته بود ) يا هواشناسي = انواء (  به  را پيشا پيش بدانند و اين همان است كه در ميان عرب ها
ت و الزمهء دسته بندي آن بود كه نسب و تيرهء يكديگر را تميز جنگجويي آنانرا به دسته بندي وادار مي ساخ

دهند و چون اسپ و اسلحه براي جنگجويي و كوچ نشيني ضروري است لذا در پرورش اسپ و نگاهداري آن و 
  .اما چون شهر نشين نبودند در اسلحه سازي كاري از پيش نبردند . معالجهء بيماري آن ماهر شدند 

يان و بابليان و فنيقيان و ساير اقوام متمدن هستند و مانند آنان خردمند و هوشيار بودند عرب ها برادر كلدان
متمدن ميشدند اما ) تبعايه (و اگر در درهء فرات يا درهء نيل جا داشتند مانند آنان يا مانند همسايگان خودشان 

  . بود   درخشاندر صحراي خشكي اقامت داشتند كه هواي آن صاف و آسمان آن) عرب ها ( آنها 
 لذا ذهن روشن پيدا كردند و قريحهء آنان به سرائيدن شعر گرائيد و به وسيلهء شعر احساسات و عواطف 

قوهء بيان . خود را شرح دادند و يا تبار و نژاد خود را ذكر كردند و يا وقايع مهم زنده گي خويش را بيان نمودند 
 به   بوسيلهء خطبه  همت مردان را  بر انگيختند  و  يا آنان را وآنان محكم شد و در سرائيدن خطبه ماهر گشتند 

  . جنگ ، آشتي ، افتخار بر يكديگر و يا تنفر از يكديگر دعوت كردند 
اگر عرب ها هوش و خرد چنين پخته شده در كورهء آزمون هاي زنده گي و طبيعت نداشتند از همسايگان 

لو نمي افتادند چه آنان از صد ها سال پيش تا كنون يكنواخت خود كه در گوشهء غربي درياي سرخ هستند ؛ ج
  .مانده اند 

چه همين كه عرب ها . عرب هاي پيش از اسالم مانند يونانيان در دورهء ناداني و روز هاي هومر مي باشند 
  .پيش رفتند  شهر نشين شدند مانند يونانيان در همه چيز 

غيب گويي از (  اعتقاد به پاره اي موهومات مانند كهانه و عرافه ولي عرب نيز مثل اقوام بزرگ معاصر خود از
چه انسان .  تعبير خواب رهايي نيافتند   پرواز پرنده گان و  بد دانستن آهنگ و فالگيري و خوب و) گذشته و آينده 

 به اوهاماند  محروم ميموسايل عادي براي كشف آن اشتياق دارد كه جهات و علل وقايع را بداند و چون از  طبعاً
  .شد   عراف و مانند آن در ميان عرب زياد  متوسل مي شود و بهمين جهت كاهن و

 :مقام و منزلت شعر 
 بسرايند چه شاعر در ميان عرب ها  پناه شرف و ناموس  عرب ها جوانان خود را ترغيب ميكردند كه شعر نيكو

ترجيح مي دادند و همينكه در قبيله اي ) شواليه( ان و راوي اخبار و آثار آنان بود وچه بسا كه شاعر را بر پهلو
سپس مجالس مهماني . قبيله شاعر را تبريك  مي گفتند  شاعري پيدا مي شد قبايل ديگر به مباركباد آن قبيله رفته و

با ساز وآواز پذيرايي ميكردند و جوانان مشغول خدمت  و جشن ترتيب مي دادند و خوانها مي گستردند و زنان 
ي مي شدند ؛ چه معتقد بودند كه شاعر از شرف و ناموس قبيله دفاع مي كند و نام آنان را بلند مي سازد و گذار



در واقع آنچه كه از اخبار و آداب و علوم و  اخالق زمان جاهليت باقي مانده .  آثار آنها را جاودان مي دارد 
  ....همانا  به وسيلهء اشعار است 

ي را احترام مي گذاردند كه هفت قصيده از اشعار قديم شعراي خود را با آب عرب ها به قدري شعر و شاعر
يا مذهبات ) سبعه ( در پرده هاي كعبه آويختند و اين همان است كه  معلقات   نوشته و آنرا  طال روي پارچهء مصري

  .ميگفتند 
  . شاعر باقي مانده است 49 قصيده است كه از 49زبدهء اشعار جاهليت 

تاً ؟ خيال پرور و اهل حماسه هستند و چنين مردمي طبعاً  از سخنان بليغ متأثر مي شوند و چه بسا عربها فطر
كه شعر يك فرد آنان را به جنگ  بر مي انگيخته  يا  از جنگ باز مي داشته است ؛ از آنرو عرب ها  از هجو شاعران 

  . بيم داشتند و به مدح آنان فخر مي كردند 
ين تأثير بوده است و هرگاه كه  به حكميت ميان دو  شاعر گرفتار مي شد  از مداخله در حتي عمر نيز  تحت هم

و . كار شاعران امتناع ميداشت و كساني را مثل حسان بن ثابت و مانند او  براي حل و فصل قضيه مامور مينمود 
و  به قدري عرب ها   . نگويدموقعي با سه هزار درهم زبان حطيه شاعر را خريداري كرد كه بر ضد مسلمانان چيزي 

  .  براي عدم تعرض عهد و پيمان مي گرفتند  از هجو شاعر بيم داشتند كه از وئ
عرب ها مي كوشيدند كه شاعران آنها را مدح گويند چه هركس كه مدح ميشد ؛ قدر و منزلتش باال مي رفت 

انكه دختران ملحق پس از مديحه گفتن چن. و اگر دختراني به خانه داشت پس از مدح شاعر  به  شوهر ميرفتند 
اعشي اكبر از وي در سوق عكاظ ؛ فوري به شوهر رفتند زيرا قصيدهء اعشي كه در مدح اكبر گفته بود باعث شهرت 

  .وئ گشته خواستگاران دنبال دخترانش آمدند 
ز شعراي مسكين دارمي ا. موقع ديگر شخصي مقداري رو سري سياه خريده و در فروش آن در مانده بود 

مشهور عرب در وصف زيبايي زن شعري سرود كه رو سري سياه  بر سر داشته است  و  همين اشعار دارمي سبب شد 
  .  به وسيله شعر شاعر رهايي يافت   از كسادي كه زنان عرب روسريي سياه تاجر را خريدند و او

  :ترجمهء شعر مسكين 
  »ه چه باليي بر سر زاهد آورده اي  با  اين روسري سيا بكو به آن زن زيباي نمكين« 
   ؛بيچاره زاهد جامهء خود را باالزده آمادهء نماز بود« 

  » برود   درون  از در مسجد نتوانست  ديد   را سري سياه تو كه رو  اما همين
  

  :عرب ـ قرآن ـ اسالم 
  

رب ميگفت اسالم در ابتدا يك نهضت عربي بود و مسلمان و عرب دو لفظ مترادف بودند و هركس ع
قصدش مسلمان بود و اگر مسلمان ميكفت منظورش عرب بود و به همين جهت عمر نامسلمانان را از 

  . اخراج كرد و تمام سكنهء شبه جزيرهء عربستان از مسلمانان تشكيل يافت �&��ة ا.�4ب
  .اساس و قواعد اسالم قرآن بود و تقويت از قرآن طبعاً تائيد و تقويت عرب به شمار ميرفت 

بر ايران و روم غلبه كردند اين اعتقاد در   ممالك شدند و   تسخير و فتح  به  و همينكه صحابهء پيغمبر مؤفق
در زمان بني اميه اين . كه سيادت مخصوص عرب است و غير از قرآن نبايد كتابي خوانده شود آنان پديد آمد 

ه نسبت به ساير ملت ها همه نوع ظلم و  در اين عقيده تند رفتند ك  به قدري و نظريه خيلي شايع گشت 

   .تعدي را جايز دانستند



در نتيجه مسلمانان معتقد بودند  و» اسالم گذشته را نابود ميسازد « : در صدر اسالم نظر عمومي اين بود كه 
لمانان شرع اسالم نيز براي اتحاد كلمه ؛ مس. كه نبايد كتابي جز قرآن بخوانند زيرا قرآن ناسخ  همه كتاب هاست 

  .. باشد  تمسك اسالميان منحصراً به قرآن  بدانوسيله را از مطالعهء كتب آسماني غير قرآن نهي ميكرد تا
ديگر آنكه حضرت رسول چون ورقي از تورات به دست عمر ديد به قدري خشمگين شد كه آثار خشم از 

  : چهره اش آشكار گرديد ؛ آنگاه فرمود 
 سوگند اگر موسي زنده بود جز پيروي از من  اهللاه و روشن نياورده ام ؟ بهآيا براي شما قرآن پاك و پاكيز

  ....راهي نمي پيمود 
 از هركتاب ديگر چشم پوشانيده آنرا محو سازند و فقط   قطعي مسلمانا ن برآن شد كه در نتيجه تصميم

همانطور كه بعد ها در صدد . مستمسك به قرآن شوند و آنچه از كتاب هاي روم و ايران باقي مانده از بين بروند 
درين صورت عجب نيست كه عرب ها . خراب كردن ايوان كسري و هرم هاي مصر و ساير آثار ديگران برآمدند 

  .كتابخانهء اسكندريه يا ساير گنجينه هاي علوم قديمه را سوزانيده باشند 
  

  :سوزانيدن كتابخانهء اسكندريه وغيره 
  

ر بارهء چگونگي نابودي اين كتابخانه اختالف نظر دارند ؛ بعضي ميگويند د تاريخ نويسان عرب و غير عرب 
كه عمرو عاص به امر عمر آنرا سوزانيد و از اقوال و اسناد عرب باين گفته استدالل مي كنند و مشهور ترين مدارك 

   .آنان درين باره  نوشته هاي ابوالفرج مالطي ، عبد الطيف بغدادي ، مقريزي و حاجي خليفه است
ما نيز چندين سال .  باالتر از آن مي دانند كه كتابخانه را بسوزانند  عدهء ديگر از تاريخ نويسان مقام عرب را

 بوديم ولي در نتيجه   با مؤرخين اخير همعقيده را نوشتيم) تاريخ مصر الحديث ( پيش كه كتاب تاريخ نوين مصر 
و داليل ما  براي عقيدهء اخير به .  دستهء اول را مرجح  دانستيم مطالعات بيشتر در تاريخ اسالم  و تمدن اسالم  نظر

  :قراريست كه ذيالً براي كشف حقيقت مينگاريم 
 تصريح صحابه اشتياق وافر داشتند كه   مسلمانان صدر اسالم  باستناد احاديث نبوي و  ـ چنانكه مالحظه شد1

  . غير از قرآن ساير كتاب ها را محو كنند 
  : ج مالطي در كتاب مختصر تاريخ دول راجع به فتح مصر به دست عمرو عاص چنين مي نگارد  ـ  ابوالفر2
در آن هنگام يحيي نزد عمرو عاص . يحيي گراماتيكي تا زمان فتح اسكندريه به دست عمرو عاص زنده بود « 

في شيريني كه تا آن عمرو مطالب فلس. عمرو مقام علمي يحيي را مي دانست از آنرو  ويرا گرامي داشت .  آمد 
براي آن قسم مطالب گوش   بود و   چون مرد خردمند خوش فكري  از يحيي شنيد زمان به گوش عرب نخورده بود

  : به عمرو گفت   نگهداشت تا آنكه روزي يحيي شنوا داشت  دست از يحيي نكشيد و او را نزد خود
البته آنچه براي شما سودمند .  و موم كرده اي  تمام گوشه و كنار اسكندريه به دست شماست و همه جارا مهر

  : عمرو  پرسيد.  ما واگذار كنيد   به به درد شما  نمي خورد  است  در دست  شما باشد ولي چيزي كه
  : به چه احتياج داريد ؟ يحيي گفت 

  :عمرو گفت .  كنجينه هاي حكمت كه در خزانهء شاهانه است 
سپس نامه اي به عمر مرقوم داشته گفتهء يحيي را به او .  نمي توانم   بي اجازهء خليفه چيزي   درين مورد

  :عمر در پاسخ چنين حكم داد . نوشت 



راجع به كتاب ها ؛ اگر مندرجات آنها  با  كتاب خدا موافق است كه به آن احتياج نداريم و اگر مخالف « 
  » ردن آن اقدام كن كتاب خداست بازهم  بودنش سودي ندارد و در هر دو صورت به نابود ك

پس از رسيدن اين نامه عمرو عاص كتابها را ميان حمامي هاي اسكندريه تقسيم كرد تا به جاي سوخت در 
اين داستان را بشنو و . تون بسوزانند  و در نتيجه شش ماه  تمام حمام  هاي اسكندريه  با آن كتاب ها گرم شد 

  !تعجب كن 
اما در نسخهء چاپ ابا .  ميالدي 1663) اوكسوني (  چاپ بوكوك 180نقل از كتاب مختصر الدول صفحه  ( 
  )مؤلف . اين جمله به جهتي كه بر ما معلوم نيست حذف شده است ) بيروت ( يسوعيان 

پس در متن عبارت هيچگونه اشتباه و پيچيده گي يافت نمي شود ولي آنان كه مقام عرب را باالتر از اين 
 با  و عده اي از تاريخ نويسان فرنگ هم.  نادرست مي شمارند   از تعصب ديني دانستهناشي ميدانند اين روايت را 

 پاره اي توهم كرده  بر خالف آنچه و . .. آنان موافق هستند و رساله ها  و كتاب هايي بر رد آن روايت نوشته اند 
  .اند تنها  ابوالفرج اين داستان را نياورده بلكه سايرين هم نوشته اند 

 عبدالطيف بغدادي تمام مصر را گردش كرده و آنچه در مصر ديده نوشته و موضوع سوزانيدن كتابخانه  مثالً
متولد . )  هـ 622(  ميالدي 1226چه ابوالفرج در سال . را بيست و چند سال پيش از تولد ابوالفرج نوشته است 

ستون « : رات عبدالطيف در آن خصوص شده و عبدالطيف در اواخر قرن ششم هجري به مصر آمده و اينك متن عبا
هايي در اطراف عمود سواريه ديدم كه بعضي درست و بعضي شكسته بود و ظاهراً روي اين ستون ها سقف بوده و 

 در آنجا درس مي گفتند و اين  و پيروان او پس از مرگ او) ارسطو ( ستون ها  سقف رواقي است كه ارسطا طاليس 
  عمرو عاص به فرمان عمر  اسكندر موقع بناي اسكندريه ساخته است و كتابخانه اي كههمان دار العلومي بوده كه 
  ». در همين محل بوده است  رضي اهللا عنه آنرا سوزانيد

  نقل از منبع معتبر تر ديگر ضمن  زمينه ؛ به در   به دوام حاصل مطالعات و تحقيقات خود  جرجي زيدان
 به عمرو عاص كتابخانهء  كه يحيي نويسد مي) جمال الدين ( قول صاحب اثر  باالست از  مطالبي كه حاوي مفاهيم

  : توضيح كرد  سكندريه را چنين
پطو لوماوس فيالدلفوس از پادشاهان اسكندريه همينكه به سلطنت رسيد دانشمندان را به خود نزديك « 

 كتاب ها مرتب ساخته و شخصي را ساخت و آنانرا به جمع آوري كتاب هاي علمي فرمان داد و گنجينه هايي براي
  به دست آوردن آن را دستور فرمود كه در جمع آوري كتاب و  متصدي كتابخانه كرد و او) زميره ( به نام ابن مره 

  . به خريد كتاب وا دارد  را  بازرگانان   باشد كوشش كند و به هر قيمتي
 كتاب جمع آوري شد و همينكه شمارهء 54120 زميره آن خدمت را انجام داد و در نتيجهء اقدامات وئ 

 در دنيا كتاب هست كه ما به دست نياورده ايم ؟ زميره   بازهم آنرا به پادشاه خبر دادند ؛ از زميره پرسيد كه آيا
بابل و موصل و روم كتاب فراوان است ؛ شاه از اين  پاسخ داد كه البته در سند و هند و فارس و گرگان و ارمنستان و 

  : عجب كرده گفت مطلب ت
 به كوشش خود ادامه داد و تا آنكه پادشاه  بازهم كوشش كن تا كتاب هاي بيشتري به دست آوريم ؛ زميره

  .زنده بود كتاب مي خريد 
در   اين موقع  تا نگهداري مي كردند و   پس از مرگ آن پادشاه جانشين هاي آن پادشاه از آن كتاب ها 

اينجاست كه عمرو از گفته هاي يحيي متعجب شده موضوع را مهم دانسته به .  ( نگهداري و حفظ آن كوشش دارند 
  )و آن جواب را از خليفه ميگيرد و آن كار را انجام ميدهد ... يحيي ميگويد بايد از خليفه عمر اجازه بگيرم 



غت و نحو و بر علوم فقه و حديث و قرآن و ل  بوده و  اين نگاشته ابن قفطي است كه از قضات نامي اسالم
او و عبدالطيف خبر . اصول و منطق و هيئت و هندسه و تاريخ احاطه داشته و بر جرح و تعديل آن قادر بوده است 

  .سوختاندن كتابخانه را از اسحق راهب نام و منابع پيشتري كه اكنون از ميان رفته است نقل كرده اند 
اي ايران  وغيره موارد بسياري دارد و مؤلف كشف  ـ در كتب تاريخي مسلمانان خبر سوزانيدن كتابخانه ه3

  : الظنون در ضمن صحبت از علوم پيشينان آن اخبار را چنين تلخيص ميكند
 بر كتب ايرانيان دست يافتند سعد وقاص نامه به عمر نوشته  همينكه مسلمانان ممالك ايران را گشودند و « 

  : عمر رضي اهللا عنه در پاسخ سعد چنين نوشت .  دهد اجازه خواست كه آن كتاب ها را به مسلمانان انتقال
 ما را به بهتر از آن رهنمايي فرموده و اهللاهمهء آن ها را در آب بريزيد چه اگر در آنها رستگاري هست « 

  » مارا  از آن گمراهي رهايي داده است اهللا اگر گمراهي در آن بوده 
  . به اين طريق علوم ايرانيان از بين رفت   و يا سوزانيد  در آب انداخت و سعد آن كتاب ها را

  :  از مسلمانان و علوم اسالمي چنين ميگويد  جاي ديگر در ضمن گفتگو
  »مسلمانان هرجايي را كه گشودند كتابهاي آنجا را سوزاندند « 

  : ابن خلدون نيز به اين موضع اشاره كرده ميگويد 
  »به محو آن دستور داده بود چه شد ؟ پس علوم ايرانيان كه عمر در موقع فتح ايران « 

 :جعل حديث 
  بسياري داو طلب خالفت شدند و هر دسته به طرفداري سر پس از قتل عثمان بر سر خالفت فتنه برخاست و

دستهء خود دنبال دليل تراشي رفته و داليل خود را با  احاديث تحكيم مي كردند و هركدام كه به استدالل محتاج 
در نتيجه جعل حديث معمول شد و هرج و مرج يث جعل نموده و ازآن استفاده مي كردند و مي شدند فوري حد

  .راه افتاد 
 مثالً مهلب ابن ابي صفره كه از پر هيزگاران و نجيبان زمان خود بود براي تقويت مسلمانان و ضعيف ساختن 

 معتقد بودند كه جنگ نيرنگ بسياري هم مي دانستند كه حديث مهلب جعل است ولي. خوارج حديث جعل ميكرد 
است و بايد از هر نيرنگي در پيشرفت جنگ استفاده شود و البته امثال مهلب  بسياري از رجال به همان جهات 

  .احاديث دروغين مي ساحتند 
پس از رحلت حضرت رسول مهاجرين و انصار  براي خالفت كشمكش داشتند و  هر كدام آنرا حق خود  مي 

كا ؛  و  همين حديث باشد من از پيغمبر شنيدم كه پيشواي مسلمانان از قريش : :عمر  گفت ه  دانستند  تا  اينك
  ....يكسره ساخت ) قريش ( ر را  به نفع  مهاجران 

 از خود حديث بسازند و  به آن منافع خصوصي  براي جلب  طمع كارانبنابر آنچه گفتيم شگفت  نيست كه  
  : شتهء اهل تحقيق مشهور ترين حديث سازان چهار نفر بودند مطابق گفته و نو.  استدالل كنند 

  . ـ ابن ابي يحيي در مدينه 1
  . ـ واقدي در بغداد 2
  . ـ مقاتل ابن سليمان در خراسان 3
  .در شام   ـ محمد بن سعيد 4

 153 درسال   مي كردند ؛ مثالً همين كه والي كوفه حديث سازان در پاره اي موارد  به گناه خويش اعتراف
  :هجري فرمان قتل ابن ابوالعجاي حديث ساز  را صادر كرد ؛ وي گفت  



 بدانوسيله حرام شما را   حاال كه حتماً  مرا  مي كشيد  بدانيد كه چهار هزار حديث ساخته و  پرداخته ام و
  .حالل و حالل شما را حرام كردم  و  با آن احاديث روزهء خود را گشوديد و  بي جهت روزه گرفتيد 
بطوريكه ابن  و .  ديگر از حديث سازان مشهور احمد جويباري ، ابن عكاشهء كرماني ، ابن تميم فريايي است 

  .سهل سري ميگويد اينان ده هزار حديث از پيش خود جعل كردند 
***  

  

  !فرزند  دلبندم 
  

اري كه حافظ بزرك ؛  و آن دينداينها قطره ايست از درياي قير اندود  تاريخ عربيتبه خاطر بايد داشت كه 
  : روايت ـ ؛  باالخره در باره اش گفت 14حافظ قرآن ـ با 

                            اين حديثم چه خوش آمدكه سحرگه ميگفت 
  :                           بر در ميكده اي ؛  با  دف و ني ؛  ترسا يي  

  ست كه  حافظ دارد                            گر مسلماني ؛ از اين  ا
  !!!                            واي  ؛ اگر از پي امروز  بود  ؛  فردايي 

 داشته است و دارد ؛  غير  از علم و ساينس است كه تنها هزاران و ميليون ها نوعدينداري ؛ هرچه هست كه 
   . بيشتر  ندارد  در مسايل هستي و  بشريك كالم و يك پاسخ مي باشد و  يك نوع 

 متفكر و مخترع و دانشمند را با  5500با اينكه تنها مثالً كليساي كاتوليك مسيحيت در اروپاي قرون وسطي 
اتهام كفر و مخالف يهوه و مسيح خداوند و انبيايش سخن گفتن ؛ زنده زنده به آتش افگنده و زجركش و مسخ و 

 را ي و انديشهء آزاد و ساينس و تكنولوژيعلوم تجربمثله كرده است  ؛  مگر چنانكه مي بيني سيل خروشان 
  !نتوانست متوقف سازد »  !!پاسبان خدا « هيچ  به اصطالح 

 مزاحمِ   است  و  حاكم  بي رقيب و  بيامروز تعلق دارد و اين ؛  در حال فتحِ   گذشتهبه هرحال ؛ آن  به 
  . مي باشد   آينده

»  اديان از آغاز تا  به امروزجامع تاريخ «  اديان و چوني و چرايي بر سر  توجه داشته باش كه هنوز سخن
  . در آنم متخصص متبحرنيست ؛ چيزي كه من مي توانم  بگويم  

نيست و چندان فاصله اي از زبان بزرگ » ياجوج و ماجوج «  زبان هاي سامي منجمله عربي خوشبختانه زبان 
افسانه پرداز و  شاعركار قديم  بافته اند و   و خيال باف و و  نيز آنچه ساميان غارنشين و  بيابانگرد . فارسي ندارد 

  . مي باشد  ساخته اند ؛  با جزئيات و ريز و درشت آن ها  اكنون  بر مال و آشكار
  مقابر گذشته گانو  در گذشته  اما در    كار قدما ـ چون آنزمان ديگر امكاني نبوده است ـ موجه است و

  . دارد  له مسأخرد امروززيستن ؛ براي 
؛ نه  بلكه براي تجارت و  ... گذشته و سنت و واجب؛  به خاطر خود ... پرستان و مقبره پرستان   مرده

  آنان برخالف بوزينه هاي مقلد و سواري ده و. حكومت و چپاول و غارت خود ؛  اين ادا ها را در مي آورند 
  ! دروغ  از چه قرار مي باشد ؟  چي هست و حقيقت و»پشت ورق « باجگذارِ خود ؛  به خوبي مي دانند كه در 

  !  مي كنند   و هميشه از  تهء دل ؛  بر خريت اينهمه بوزينه مي خندند و كيف

  !فرزند داناي عزيزم 



ريشه هاي .  زمان حيات خودت  به پايان مي رسد  مطمين باش كه اين دوران خريت و  بوزينه گي ؛ حتي در
  ! اكنون  از آب و خاك  غرب و شرق قطع كرديده است درخت كهن و فرسودهءآن هم

   به ميل و زور اين و آن ؛ خورشيد دانايي را در روان خود به جهالت برگردم  و در هر حال من نمي توانم 
نابود كرده و ظلمت ناداني را در آن برگردانم ؛ درين ظلمتكده ترين ظلمتكدهء جهان ؛ چنان روشن و تابان و 

  نيز   بر مردهء من  حتي اجازه نميدهم ؛ جهل و خرافات و شيطنت و خرسازي و  بوزينه پروري ؛فروزانم كه
  .دسترسي و حاكميت داشته باشد 

دانشگاه هاي  به هر نحوي مردم  ؛ جسدم فقط و فقط به يكي از   بدينجهت  در همين جا وصيت ميكنم كه اگر

   ناداني و  در خدمت دانش و در نبرد  با  بي دانشي و  ذرهء آن هم تا  اندام اندام  و  ذره  تحويل داده شودطب
  !تبعات خركنندهء آن قرار داشته باشد 

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق    ثبت است  بر جريدهء  عالم  دوام  ما 
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