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 ادیبه 

 اد دکتر هما ناطقیزنده 

 
منتشر  1384خ یکه در تار« گردد یبشارت، خدا به زادگاهش باز م»  کتاب ۀدر مقدم

هان لندن، با یدر ک 1381اد دکتر هما ناطق در بهمن ماه یزنده   ۀداشتم به مقال یشد، اشاره ا

خته یفره ین بانویبر اظهار ندامت ا یحاک یمقاله ا«. خودم کردم که لعنت بر خودم باد!»تر یت

بازرگان و  ی، مهندس مهد«نیگمراهان واللضال» ران و کتاب یب ادر مشارکت خود، در انقال

و  ینیچهره خم پاک کردن، یفرانسه در برپائي انقالب اسالم ۀلکردین تحصیکه ا  ینقش

 ران به او و آخوندها داشته است. یحکومت ا یواگذار

 اروپا یقرون وسطا یکربال ی، به صحرایآخوند ۀویبازرگان در کتاب گمراهان به ش

در اعزام شده بود تا  اروپابه  یعلم آموز یران، برایزده، جائي که خود او با پول ملت ا

ل یتحص یهن خود خدمت کند. او در همان کشوریبرگردد و به ماموزد و یآنجا، ب یدانشگاهها

سنده و یکتور هوگو، شاعر، نویکتاب گمراهانش، و ۀعمد یاز سوژه ها یکیکرده بود که 

بازرگان در  یط روزگار مهدیکه در همان شرا یتیبود. شخص یفرانسو استمدار متعهدیس

ت یحیعت مسیشر یحتشها نه گفت! و اجازه نداد که یسا و کشیشجاعت و شهامت به کل فرانسه، با

 س شود.  یدر مدارس کشورش تدر

ن یاد هما ناطق، ایامروز پس از دهسال از انتشار کتاب بشارت، با درگذشت زنده  

بازرگان افتادم و به  یهان لندن و کتاب گمراهان مهدیاد نوشته او در کیخته، یرهپژوهشگر ف

به  یاحترام یبازرگان، ادا یمهد ۀسه اش با نوشتیهما ناطق و مقا ۀنوشت یادآورید با ینظرم رس

 ش زنده سازم. یش از پیادش را بیو نام و  کردهخته یفره ین بانویا

 

* 

 آمده است: ،«گردد یدا به زادگاهش باز مبشارت، خ» آنچه در مقدمه کتاب 

 
مهندس مهدى بازرگان  ۀنوشت« گمراهان» ن مقدمه را با گنجاندن بخشى از كتاب ی..... ا

د قرون یش عقایتفت ۀن انتخاب، آن است كه نامبرده شرح مفصلى در باریان مى دهم. علت ایپا

 یعنی ،1362او، آنهم در سال  حى داده كه از قلمیشان مسیسا و كشیوسطاى اروپا وعملكرد كل

ار قابل یمعركه بود، بس یاران اصلیزم بیحدود سه سال بعد از انقالب اسالمى كه خود او از ه

 توجه و عبرت آموز است. 

ن بانوى یهان لندن انداخت. ایخانم هما ناطق در ك ۀاد مقالیكتاب گمراهان مرا به 

ران داشته، ابراز ندامت و یر انقالب اپژوهشگر با شهامت و شجاعت از شركت و سهمى كه د

 ن شجاعت خود واداشته است. یح خود همه را به تحسیكرده و با کلمات صر یمانیپش

آقاى بازرگان، بر خالف خانم هما ناطق، بى آنكه از كار خود اظهار ندامت كند، با گشودن 

ت كه شباهت حكومت شان با مردم، در واقع، خواسته اسیسا و كشیون و رفتار كلیسیزیباب انك
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ه یست كه چرا، دست از سر آیساى قرون وسطى نشان دهد. اما معلوم نیآخوندى را به حكومت كل

 هاى خود كرده است. استدالل یز چاشنینداشته و آنها را نات جعلى ائمه اطهار بریهاى قرآن و روا

كه  یهائ ، در همان فرانسه و در دانشكده«رطب خورده» ن ینكه ایاز عجاىب روزگار ا

اد گذاشته بودند، درس خوانده است. او بر خالف یکتور هوگو، بنیمانند و یبه همت بزرگ مردان

خته كشور فرانسه یر فرزانگان فرهیکتور هوگو و سایام امثال ویآموخته هاى خود، نه تنها به پ

ً به پا بوس نمادى رفت كه دو ور کتیش امثال ویست سال پیتوجهى نداشته است، بلكه شخصا

 آنها را به صدا در آورده بودند.  یهوگو، كوس رسوائ

س الوزراء حكومت آخوندى بود، تنها هنرى كه از خود نشان یبازرگان تا روزى كه رئ 

که وى را كنار گذاشتند و حتى از آخوند بى سر  ین بود. اما وقتیهاى مال نصرالد داد، نقل قصه

سا و یت كلیکتور هوگو در باره حاكمیكه و ادش آمدیخورد،  یچون خلخالى پس گردن یو پائ

اى  انش در به حكومت رساندن آخوندها اشارهیشان چه گفته بوده. او، به نقش خود و اطرافیكش

د و فراموش مى كند به حكومتى اشاره یشان قلم مى فرسایسا و كشینمى كند، ولى در مذمت كل

ران ظلم یهاى قرون وسطى، به مردم ا شیشتر از پاپ و كشیكند كه در كنار گوش او، دهها بار ب

 و ستم و جفا روا داشته اند... 

كتاب گمراهان به قلم بازرگان آمده و ما آن را 126د، در صفحه یر مى خوانیآنچه در ز

 م. یناً نقل مى كنیرى عیچ شرح و تفسیبدون ه

 

 حمد! ۀت در ارتباط با سوریحیمس یاز قرون وسطا یثی، حدنیواللضال، ُگمراهانکتاب: 

 بازرگان: یمهندس مهد ۀنوشت

 

ه انداخته بوده، بطور یط روشنفكر و معتقد اروپا سایه اى كه بر محیبراى درك روح»  -

براى ستاد  1361كه ظاهراً بعضى از استادان دانشگاه تهران در آبانماه )  نمونه شرحى را

در ، ست(یالت آن روشن نران فرستاده بودند و براى نگارنده هنوز سند و اصیانقالب فرهنگى ا

سا و یه كلیکاتورى و افكار علیر از مجالت كارین اظهارات غیم و اینما ینجا نقل به اختصار میا

ً یشها است كه هنوز هم وجود دارد، یكش ضد  یعنی، anticlericalا احزاب معتبر كه رسما

 ن آمده بود :یناً چنیآخوند هستند. در آن نامه اختصاراً و ع

سنده نامدار فرانسوى... در آثار فراوان و متنوع او روح یر هوگو، شاعر و نوکتویو» ـ  

نده مجلس یکتور هوگو نمایان است... در موقعى كه ویبخوبى نما. مبارزه با كهنه پرستى..

را  ینیشنهاد مى شود كه در عمل دست انجمن هاى دیحه اى... پیفرانسه بود از طرف دولت ال

خزد و جنبه  یحه بر مین الیکتور هوگو به مخالفت با ایگذارد. و یاز مت بیم و تربیدر كار تعل

 ۀدید : .. به عقیگو ین میکند. از جمله چن یک را آشكار میهاى ارتجاعى رهبران مذهب كاتول

و اجبارى باشد، اجبارى در مرحله  ین است كه مجانیت كمال مطلوب ایم و تربیمن در امر تعل

د درهاى علم به روى همه كس باز باشد. هر جا مزرعه یرجات... بادر همه د یو مجان یابتدائ

چ شهروندى بى یبى دبستان، و ه یچ دهقانید كتاب هم باشد، هیاست، هر جا آدم هست، همانجا با

ه نردبان معرفت را ید پاید بدون دانشكده باشد... دست دولت بایچ مركز مهمى نبایرستان و هیدب

م یخواهیعلم عروج دهد... آنچه م یصب كند و آنها را به روشنائکى جهل عامه محكم نیدر تار

م. چرا؟ براى آنكه یخواهین قانون را كه براى ما آورده اند، نمین است كه عرض كردم... ولى ایا
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كار ه ن آلت به دست چه اشخاصى بینجاست كه ایقانون، حربه و آلت است... و جان كالم هم ا

ک مى افتد و من از آن دست ین حربه به دست فرقه كاتولیكه اد یان متوجه باشیمى افتد. آقا

کنم. سپس هوگو خطاب به یحه را رد مین الین حربه شكسته شود. پس، ایخواهم ایترسم و میم

م دادن، ساختمان ینان ندارم. تعلین قانون، قانون شماست و من به شما اطمید : ایگویسا میعمال كل

زى ین قانون نقاب بر چهره دارد. چیم دارم... اید، بیزسایكردن است و من از آنچه شما م

ن شماست كه یرین رسم دیدهد، ایاما بندگى م، دیگویکند. آزادى م یگر مید، اما كار دیگویم

د عفو عمومى یگوئ ید و میکن یعذاب م د آزادى است!یگوئ ید و میگذار یر به گردن میزنج

ت ید، جمعیگو یکند و م یاد میسا را یظالم كلد!  سپس هوگو مینیاست! ... شما آفت و انگل د

ن نمى افتند. یرا به چوب بست، براى آنكه گفته بود ستاره ها به زم« نلىیپر » شما بود كه 

را كه « لهیگال» ان خون را در بدن اثبات كرده بود و یرا آزار كرد، براى آنكه جر« هاروى»

را  یئت آسمانینداخت... و هر كس قانون هد مى چرخد به زندان این به دور خورشیگفته بود زم

را بنام اخالق و « یمون تن» ن و یرا بنام د« پاسكال»کرد گناهكارش مى دانست.  یكشف م

رگاهى است كه دلها از شما آزرده و با شما مخالف یر كرد. دین هر دو تكفیرا بنام ا« ریمول»

است. یگر اسپانیکى دیا و یتالیشما ا کى از پروردگانید. یت شدگان خود را نشان بدهیاست... ترب

خود  (مكتب) د و در مدارسین قرن است دو ملت پر استعداد را در دست گرفتیشما كه چند

د برقرار یش عقاینعمتها، محكمه تفت ۀا بجاى همید؟ ... اسپانید، آنها را به چه روزى انداختیپرورد

ا در زندان خفه ید یم را در آتش سوزانون نفوس محتریلید كه پنج میش عقایكرده و آن محكمه تفت

د، یكرد، همان محكمه اى كه ُمردگان را به عنوان كفر و الحاد از گور به در آورده و سوزان

کرد، اوالد او و نوادگان او را هم معلون و مطرود یر میهمان محكمه اى كه هر كس را تكف

را  یت كنند!  كانونیمحكمه سعا داشت كه از پدران خود بهیرا معاف م یساخت و فقط فرزندانیم

د و آن دو یران ساختیخوانند ویا مید و كشور معظمى را كه اسپانینامند خاموش كردیا میتالیكه ا

 د؟ ... ید بكنیخواهید، فرانسه را چه میاه نشاندیملت بزرگ را به خاك س

ارت. خواهم و رشد دائمى، نه حقین كشور حق و عدالت میهستم كه براى ا یمن از كسان

د یخواهیستى. شما نمیخواهم نه نیخواهم نه كوچكى. هستى میخواهم نه بندگى. بزرگى میقدرت م

د. شما ید. فكر انسان را متحجر سازید فرانسه را متوقف كنیخواهید. شما مینكار را بكنیا

ات و اكتشافات و اختراعات و نهضتها، شما توقف و ید. در عصر ترقینیات زمان را نمى بیمقتض

د. یستید بایخواهید... شما میکنیمال مینده را پاید... شرافت و عقل و فكر و ترقى آیخواهیكون مس

 (1)«د... ید از حركت باز داریخواهیشما نوع بشر را م

قه به آن فكر كنند ین بخش از كتاب گمراهان، چند دقیدوارم خوانندگان بعد از خواندن ایام

ند تا یسه اى نماین روشنفكرى ما با روشنفكران غرب، مقاایان مدعیند و میو سپس به داورى بنش

 ! م.!یدا كرده این سرنوشتى پیان چنیرانیابند كه چرا ما ایدر 

 ن زادهیـ هوشنگ مع1384ن یس فروردیپار 

 

ناً نقل شده است، بى ین شكل در كتاب گمراهان آمده كه براى حفظ امانت، عین ها به همیـ نقطه چ (1)

به همان شكلى كه در كتاب گمراهان  زیگو نکتور هویو ۀخطاب ۀم. ترجمیآنها اطالعى داشته باشم یاز مفاهآنكه 

 م. یآمده نقل شده و در آشفتگى آن ما نقش و گناهى نداشته ا
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