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کــه در ادبیات دینی - سیاســی یکــی دو دهه  کلیدواژه هایــی  مفاهیــم و 
پیش از انقالب چاپ می شــد، به وفور در نوشــته های مرحوم زمانی دیده 
که پشتوانه تحولی  که شبکه ای از باورها را پدید آورد  می شود. مفاهیمی 
به نام انقالب اســالمی شــد. زمانی و بســیاری دیگر مانند هاشمی نژاد با 
یج این مفاهیم و شبکه  نگارش دکتر و پیر و جز اینها، نقش مهمی در ترو
کنون پس از 25 سال البته  فکری - سیاســی میان نســل جدید داشتند. ا
کشــف درســت آن با بررســی آثار این نویســندگان فرا  زمان مرور بر اینها و 

رسیده است.

آمــد،  دنیــا  بــه  نجف آبــاد  در  ش   1313 آذر  هفتــم  در  زمانــی  مصطفــی 
کرد، ســپس بــه قم آمد و در محضر  همان جــا تحصیل علوم دینی را آغاز 
ى  آیــت اهلل بروجردى و دیگر علماى وقت حوزه مشــغول تحصیل شــد. و
کرد. مرحــوم زمانی به  مرور  هشــت ســال نیز در درس مرحوم امام شــرکت 
کتاب  کتاب ها پرداخت و در جمع 75 عنوان  کار نوشــتن مقاالت و  به 
که شــمارى هم مربوط به پس از انقالب اســت(  )اعم از تألیف و ترجمه 

کرد و در 29 اسفند سال 1369 درگذشت. چاپ 

گاه به چاپ هاى متعــدد و حتی باالتر از  مرحــوم زمانــی که نوشــته هایش 
پنج چاپ هم می رســید، در سطحی خاص  چاپ دهم و گاه تا بیســت و
که بیشــتر  و انتخاب موضوعاتی ویژه جاى پایی در نســل جوان مذهبی 

 شناخت
 مصطفی زمانی 

از خالل نوشته هایش
رسول جعفریان

مقــالــه

ـ سیاســی یکی دو دهه  چکیده: مفاهیمی که در ادبیات دینی 
پیش از انقالب چاپ می شــد، به وفور در نوشــته های مرحوم 
مصطفی زمانی دیده می شود. مفاهیمی که شبکه ای از باورها را 
پدید آورد که پشتوانه تحولی به نام انقالب اسالمی شد. جدول 
وپود  آثار وی و به خصوص محتــوای آنها، می تواند نمایی از تار
وزگار را آشــکار  مولفه های رایج در ادبیات دینی و مذهبی آن ر
یف شود؛ شامل:  کند. این مسائل می تواند در مفاهیم فراوانی تعر
اسالم، دفاع از اسالم، نقد مسیحیت، استعمار، مفاسد اجتماعی، 
انحطاط مسلمین، شراب خواری، مشکالت اجتماعی، خدمات 
اجتماعی، اخالق عمومی، مفاسد و جرایم، نهضت اسالم، انقالب 
اسالم، اندلس، فلسطین، الجزایر و ... . نویسنده در نوشتار حاضر 
وری بر کتابهای مصطفی زمانی محتوای بخشی از آثارش را  با مر

نشان می دهد.
کلیدواژه ها: مصطفی زمانی، ادبیات دینی، ادبیات سیاســی، 

ادبیات مذهبی.
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که در سطوح  مشترک در آنها بود 
مختلف توضیح داده می شد.

بلقیــس  و  ســلیمان  کتــاب  در 
 204 در   1344 اول  )چــاپ 
ى داســتان مفصلــی  صفحــه( و
از ســرزمین فلســطین و ماجــراى 
جنگ های صلیبــی و غیره ارائه 
کــرد و ســپس شــرحی داســتانی 
از زندگــی ســلطانی و پادشــاهی 
ســلیمان نبی)ع( ارائــه داد. این 
گفتگــوى  هم زمــان،  داســتان 

که صورت داســتانی و عشقی هم به  میان ســلیمان و بلقیس نیز هســت 
خــود می گیــرد و درنهایت ســلیمان با بلقیــس ازدواج می کنــد. در ضمن 
کتــاب تجربه هــاى حکومــت ســلیمان و دشــوارى ها و راه حل هــا  ایــن 
ارائه می شــود و روشــن اســت که بر اســاس قالبی که براى بیان این ماجرا 
انتخــاب شــده، ســطح کار جوان پســند اســت. ایــن اثــر بــه نوعــی درباره 
سیاســت و دولــت خــوب و برخی از تحــوالت جــاری در حکومت ها نیز 
هست. جایی تیتر کتاب کودتای سفید است که از آن برای نوعی تحول 
ی در قالب این  در دولــت در مملکــت ســبا ســخن گفته شــده اســت. و
داســتان به نوعی مناســبات سیاســی میان دولت ها، مشــکالت داخلی 

آنها، عظمت مملکت و مباحثی از این دست پرداخته است.

کتاب »قهرمان توحید یا ابراهیم بت شکن« که شرح زندگانی ابراهیم بود، رنگ 
سیاسی به خود گرفت و مدت ها ممنوع شده، بدون جلد و با مشخصات 
دیگرى به صورت پنهانی به چاپ می رسید و توزیع می شد. چاپ نخست 
ایــن کتــاب در ســال 1343 بــود و در مقدمه آن هم اشــارتی بــه نهضت امام 
خمینی شده بود. ممنوعیت آن بی ارتباط با این مطلب نمی توانست باشد.

چنان که اشــاره شــد یکی از مؤلفه های فکری - سیاســی نویسندگان این 
دوره، پرداختــن به بحث تمدن 
اســالمی اســت که زمانی هم در 
از جملــه  اثــر  این بــاره چندیــن 
نوشــت.  را  ترقــی  رمــز  کتــاب 
بخشــی از ایــن اثر پاســخ به این 
که آیا دیــن مانع  پرســش اســت 
خیــر؟  یــا  اســت  بشــر  ترقــی  از 
همچنین یکــی از بحث ها این 
که باید میان مدپرستی و  است 
فحشــا و برهنگی با آنچه تمدن 
گذاشــت.  فــرق  اســت  واقعــی 

بــه دنبــال رفــع نیازهاى روحــی - دینی خود بــوده و به چاره اندیشــی های 
ســاده و عمومــی در حــل دشــوارى هاى فکــرى و اجتماعــی خود بســنده 
می کردنــد می پرداخــت. ایــن نوشــته ها در میــان مخاطبان خــود مؤثر بود 
کــه می توانســت شــمارى از جوانــان را از  و تصــور مرحــوم زمانــی ایــن بــود 
آلوده شــدن به مفاســد در دوره شــاه باز دارد )یادواره مصطفی زمانی، ص 
ى عالوه بر نوشــتن، از معدود نویســندگانی بود که تالش می کرد با  66(. و
کالس هایی، بــه طلبه هاى جوان آموزش نویســندگی بدهد  ترتیــب دادن 

)همان، ص 72(.

که رنگ و لعاب سیاســی هم داشــت، مقبولیت  برخــی از این نوشــته ها 
عمومــی یافــت و حتــی ممنوعیــت سیاســی هم دامــن آنهــا را گرفت، اما 
یــم و یا  کــه سانســورچی هاى رژ بیشــتر آثــار در ســطح و موضوعاتــی نبــود 
گاه  کار آنها داشــته باشند. با این حال  کارى به  مأموران ســازمان امنیت 
که یك نمونه آن سال 1352 بود )همان، ص 76(. گرفتار زندان هم شد 

کــه اوایل ناشــران مذهبی  بــراى نمونــه از چنــد اثــر او یــاد می شــود. آثارى 
وقت مانند فراهانی و محمدى و کتابخانه صدر )ســه ناشــر برجســته آثار 
ی انتشــارات پیام  یج خود و مذهبــی آن روزگار( منتشــر می کردنــد. به تدر
کرد و آثارش را به عنوان ســری فرهنگ اسالم نشر دارد.  اســالم را درســت 

)گنجینه دانشمندان، ج 2، ص 323 - 327(.

ی و به خصوص محتــوای آنهــا، می تواند نمایــی از تاروپود  جــدول آثــار و
مؤلفه های رایج در ادبیات دینی و مذهبی آن روزگار را برای ما آشکار کند. 
که می تواند در مفاهیم فراوانی تعریف شــود، شــامل اســالم،  این مســائل 
دفاع از اســالم، نقد مســیحیت، اســتعمار، مفاســد اجتماعی، انحطاط 
مســلمین، شــراب خواری، مشــکالت اجتماعــی، خدمــات اجتماعی، 
اخالق عمومی، مفاسد و جرائم، نهضت اسالم، انقالب اسالم، اندلس، 
فلســطین، الجزایــر و بســیاری از مفاهیــم مشــابه می شــود. این شــبکه از 
که با آنها پدید می آمد، شبکه ای از باورهای  گزاره هایی  مفاهیم همراه با 
عمومی را درباره لزوم تحول، نقش اسالم در تحول، غرب زدگی و تجدد، 
مقابلــه بــا آن، اســتعمار، نقــش آن در انحطــاط مســلمین و بســیاری از 
که اسالم با همه  مسائل دیگر نشان می داد. بیشتر این باور بر این پایه بود 
کــه گفتــار آن شــده، تنهــا راه نجــات اســت و می تواند در  دشــواری هایی 
ســطح قانون گذاری، اقتصاد و اجتماع و سیاســت مقابل غرب ایســتاده 
و دنیایــی آبــاد و سرشــار از اخالق و به دور از مفاســد پدید آورد. در اینجا 
بر محتوای بخشــی از این آثار مرور می کنم تا این شــبکه از باورهای دینی 
که آثار زمانی  کرد  کید  و سیاســی و اجتماعی خود را نشــان دهد. باید تأ
ولــو اینکه ســاده بود، اما به دلیــل اینکه بخش قابل توجهــی از مخاطبان 
در همیــن حــد از فکــر بودنــد، از آن اســتفاده می کردند. روشــن اســت که 
کــه آثــار مطهــری و شــریعتی و دیگــران را  ایــن مخاطبــان بــا مخاطبانــی 
می خواندند متفاوت بودند، اما به نظر می رسد بسیاری از مفاهیم به طور 

شناخت مصطفی زمانی
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کتاب  گرفته، شناسنامه  که پس از انقالب صورت  در چاپ های بعدی 
که از مطبوعات اســتفاده می شــود،  کرده اســت، امــا از آمارهایــی  تغییــر 

معمواًل سال های 1348 یا 1349 شمسی و همان حوالی است.

در حــوزه اخــالق یکــی از بحث های مــورد عالقه مرحــوم زمانی، مباحث 
کنار افــرادی مانند مرحوم  جنســی و مبحــث ازدواج اســت. در واقــع، در 
ک نــژاد و شــاید اندکی دیگر، زمانی از کســانی اســت که بــه این بحث  پــا
کرده اســت. این توجه صرفًا از دید فقهی قدیم از زنا و لواط و موارد  توجه 
مشــابه نیست، بلکه سعی شده نوعی نگاه روانشناسی اجتماعی هم به 
ایــن مطلب بشــود، هرچنــد این مباحث نه ســر تخصــص، بلکه تجربی 
و توجــه به دشــواری های بیان شــده از ســوی جوانان در نامه هایی اســت 
ی می نوشــتند. این نامه ها اغلب از ســوی کســانی بــود که دچار  کــه بــه و
نوعــی بیمــاری روانــی در حــوزه امور جنســی شــده و بخشــی از آن معلول 
نوعــی دوگانگی میان باورهای دینی و الزامــات زندگی اخالقی و رفتاری 
آن جامعه بود. کتاب »بلوغ و غریزه جنسی« سعی کرده است از دو مسیر 
گنــاه و ارضــاء مشــروع که ازدواج اســت ایــن بحث را دنبال کنــد. این اثر 
البتــه در ســال 63 چــاپ شــده، اما نــگاه مرحــوم زمانی بر اســاس همان 
کتاب  که قرار بوده در انقالب محقق شــود.  ایده های دو دهه قبل اســت 
کتاب  یادشــده تــا ســال 1375، 24 بــار چاپ شــده اســت. پیــش از آن 
کتاب  »پیمان زناشــویی« را هم در همین زمینه نگاشــته و در جای جای 
از اســالم برابر آنچه از غرب آمده دفاع شــده اســت. ارجاعات فراوانی در 
ایــن کتاب بــه روزنامه ها و مصیبت هایی که در زندگانی زناشــویی مردم 
پیش آمده دیده می شود. این یکی از ویژگی های آثار مرحوم زمانی است 
که ضمن اشــاره به برخی از دشــواری های اجتماعی و فســاد، مطالب را 
کرده اســت.  کــه دنبال حوادث روزنامه ها هســتند جذاب  کســانی  برای 
مثــاًل ایــن حکایت که مــردی به زن جوانی متلک گفت و به دســت برادر 
که نوعًا  کتاب با تصویری  ید هم در این  کشته شد. )ص 204( نقد فرو او 
ی در آثــار مذهبــی و اخالقی این دوره بــوده، به تفصیل در این کتاب  از و
آمــده اســت. )ص 40( بحثی درباره همجنس گرایــی و راه های درمان آن 
آمده و در این بخش ها هم از منابع مختلف استفاده شده است. کتاب 
کــه ســال 58 منتشــر شــد، اثــری دیگــر در حــوزه ادبیــات  »چشــم چرانی« 
جنسی بود. از نظر مفاسد اجتماعی دو جلد کتاب جوانان چرا باز اشاره 
که پرداختن به آنها ولو  به برخی از پدیده های اجتماعی و مفاســد اســت 
کنم  در سطح نازل، از ویژگی های آثار مرحوم زمانی بود. بد نیست اشاره 
که  حســن یوســفی اشــکوری همان زمان اثری با عنوان »علل جرائم و راه 
که در سال 53 توسط  مبارزه با آنها« در چارچوب همین ادبیات نوشت 

که متعلق به مرحوم زمانی بود منتشر شد. انتشارات پیام اسالم 

چنان که اشــاره شــد، برخی از این مباحث، ترجمه آثار نویسندگان عرب 
و بــه طــور خاص انتقال تجربه های مصری ها به ایران بود. اثری از محمد 
غزالــی مصــری از علمــای تجددخــواه معاصــر مصر بــا عنــوان »جنایات 

بحــث از هیپی گــری بــه عنــوان 
بــه  کــه  غــرب  مظاهــر  از  یکــی 
کرده مورد انتقاد  شــرق ســرایت 
گرفتــه اســت. در جایــی از  قــرار 
آنکــه اثــری از پیــش از انقــالب 
اســت:  آمــده  چنیــن  اســت 
انقــالب اســالم  ترتیــب  »بدیــن 
دیگــر  بــار  می توانــد  کــه  اســت 
جهان مضطــرب را از اضطراب 
برهانــد. انقــالب اســالم اســت 
اخالقــی  توّحــش  می توانــد  کــه 
را برطــرف ســازد و جهــان را در 
کــه می تواند  مســیر انســانیت و امنیــت قــرار دهــد. انقالب اســالم اســت 
کنــون در جهــان متمدن  همــان توحــش اخالقــی عصــر ظهور خــود را که ا
گردیــده برطرف ســازد و بشــر را در راه ســعادت و عظمت و  امــروز آشــکار 
کــه می تواند بمباران تســلیحاتی  افتخار قرار دهد. انقالب اســالم اســت 
پایــان دهــد و جهــان را از پرتــگاه جنگ نجات بخشــد«. )رمــز ترقی، ص 
184( اینهــا آمــال و آرزوهــای نویســندگان مذهبــی مــا در نیمــه اول دهــه 
کند و تمدن اســالمی  پنجاه بوده و رســمًا انتظار می بردند اســالم انقالب 

گیرد. در مسیر اصلی خود قرار 

ی مفهوم فســاد اجتماعی به عنوان محصــول غرب زدگی یکی  کیــد رو تأ
از مؤلفه هــای فکــری - اجتماعی دیگر نویســندگان ماســت که مصطفی 
کتــاب »اعتیادهــای  ی آن تمرکــز بیشــتری داشــت. نمونــه آن  زمانــی رو
ک و هروئین و غیره را شــامل  که از اعتیاد به ســیگار تا تریا ک« بود  خطرنا
می شــد. نقــش اعتیــاد در از هــم پاشــیدگی خانواده هــا عمدتــًا بر اساســًا 
کــه در روزنامه هــا از دادگاه هــا منتشــر می شــد، نقــش اســتعمار  مطالبــی 
کــه مروج  غــرب در رواج مشــروب خواری و فســادهای دیگــر ماننــد قمــار 
ی استعمار است و مسائلی از این قبیله چارچوب  اصلی آن هم از نظر و
ایــن بحث را تشــکیل می دهد. 
گفتــه  مــوارد  ایــن  بیشــتر  در 
کــه از نظــر اســالم ایــن  می شــود 
امــور نادرســت اســت و بــه طــور 
انگشــت  تلویــح،  یــا  تصریــح 
کمیــت  حا ســمت  بــه  اتهــام 
که پشــتیبان این مفاسد  اســت 
کم  گــر اســالم حا بــوده و اینکــه ا
بیــن  از  امــوری  چنیــن  باشــد، 
از ســال چــاپ  رفــت.  خواهــد 
نخســت آن مطلــع نیســتم؛ زیرا 
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و  جدیــد  نــگاه  بــا  اجتماعــی 
کل آن از نظــر اســالم  حــل مشــا
کتــاب  در  اســت.  توجــه  مــورد 
جنبه هــای اقتصادی و اخالقی 
و  دارنــد  اهمیــت  فرهنگــی  و 
هــر مســئله ای پــس از طــرح، بــا 
بــا  حکایتــی  یــا  حدیــث  و  آیــه 
برداشــت های عمومــی و اغلب 
یــک  دیــد  از  غیرتخصصــی 
نویســنده عمومــی ارائــه و حــل 
کانــون  درمــان،  و  درد  می شــد. 
که اشــاره به رابطه  انسان سازی 

کــه درباره  کتــاب دارد، بودجه های خدمــات اجتماعی  اســالم و علــم و 
که رســیدگی به فقراســت، امام  ثروت هــای عمومی اســت، مصارف آنها 
علــی )ع( و خدمــات اجتماعــی، وظایــف اجتماعــی و در نهایــت دفاع 
تجــارت بــا خدا که بحث جهاد و جنگ اســت. این آثــار نوعی نگاه تازه 
به اســالم در پرتو اطالعات و دانشــی و یا به عبارت بهتر توجهی است که 
غرب نســبت به حــوزه اجتماع و حقوق عمومی داده اســت. اینکه اینها 

در اسالم همه حل شده و راه حل هایی خوبی دارد.

تفکــر تمدنــی همچنان در ذهن مرحوم زمانی قوی اســت و از این جهت 
کثرت نوشته ها با نویسندگان قمی پیش از انقالب متفاوت  به خصوص 
اســت. کتــاب »حدود خســارت جهــان و انحطاط مســلمین«، بــاز اثری 
که اصل آن از ابوالحســن حســنی و عنوان عربی  ی اســت  مترجمانه از و
آن ماذا خســر العالم بانحطاط المســلمین اســت. چاپ اول آن سال 54 
گفته شــده این اثر به چندین زبان دیگر هم ترجمه شــده است.  اســت و 
برخی از مباحث این اثر که در 436 صفحه منتشــر شــده، عبارت است 
کــه درباره جهان پیش از اســالم اســت، امــا چنان که  از عصــر جاهلیــت 
کــه به غــرب جدید اطالق  می دانیــم ســید قطــب تعریفــی از آن ارائــه داد 

می شــود. بخــش دوم بــه ســوی 
پیشــرفت  عصــر  کــه  اســالم 
اسالم اســت. بخش سوم عصر 
و  انحطــاط  آغــاز  کــه  اســالمی 
برآمــدن دولت عثمانی اســت. 
بخــش  چهارمیــن  پــا  ارو عصــر 
پا  که سرنوشت ارو کتاب اســت 
را  غربــی  تمــدن  اضمحــالل  و 
پنجــم  بحــث می کنــد. بخــش 
کــه نوید  رهبــری جهــان اســالم 
یــک دنیای تازه بــوده و عناوین 

غربی« توسط مرحوم زمانی منتشر شده است. موضع ضدغربی جریانی 
که مســلمانان بــه عنوان بخشــی از جوامع اســتعمارزده داشــتند.  اســت 
گنــاه عقب ماندگی خود را هم کامل گردن آنها می گذاشــتند.  طبعــا باید 
غربی هــا هــم برای حفــظ مســتعمرات جنایــات فراوانی مرتکب شــدند. 
که هر چیزی جای خود را در آن داشــت  کرد  همــه اینهــا فضایی را ایجاد 
و البتــه خلــط مبحــث فراوانی هم می شــد. ابتدای آن نوشــته شــده: این 
گذشــته چند مرتبه به نام »اســالم و بالهای نوین« انتشــار  یم  کتاب در رژ
یافــت. عناویــن کتــاب دربــاره اســتعمار، عربیســم و اســالم، نقشــه های 
اســتعماری غــرب، اختالفــات داخلــی، تمــدن جدیــد، اتحاد شایســته 
اســالمی و تمدن خود را به کجا می کشــانیم اســت. این آموزه ها به راحتی 
به ایران سرازیر شد و چون زمینه اسالمیت مشترک بود، به راحتی مقبول 
کتاب بارها از غرب زدگی یاد شده است. همین طور  گردید. در این  واقع 
ی اختالفات مذهبی داخلی مســلمانان از جمله ســنی و شیعه تمرکز  رو
شــده، به تفاوت قانونگزاری در اســالم و غرب پرداخته شــده و چنان که 
گروه های داخل به آنها  ی غرب زدگی و وابســتگی برخی از  اشــاره شــد رو
کامــاًل مربوط بــه مصر اســت، اما  کیــد شــده اســت. برخــی از عناویــن  تأ

بسیاری از آنها به  نوعی مشترک است.

ترجمه دیگر مرحوم زمانی از آثار مصری ها و در واقع همین غزالی مصری، 
کینه ور یا نقشــه های اســتعماری« اســت. اسم عربی  کتاب »طمعکاران 
کتاب »االستعمار، احقاد و اطماع« است. در این اثر باز از تأثیر استعمار 

گفته شده است. به تفصیل سخن 

کتابی از مالک بــن نبی با  اثــر دیگــر مرحــوم زمانی در ایــن زمینه، ترجمــه 
کــه چاپ نخســت آن در بهمن مــاه 1343  عنــوان »آینده اســالم« اســت 
یخ  منتشــر شــده اســت. بخــش اول آن عصــر جمــود افــکار و انقــالب تار
کلی به تمدن اسالمی، انحطاط و عقب گرد مسلمانان.  درباره یک نگاه 
یخ، )تعبیر انقالب اسالمی جالب  بخش دوم انقالب اسالمی در طول تار
که اشاره به وضع غرب زدگی در جوامع اسالمی  است(، انقالب عصر ما 
کــه عوامل داخلــی آن با عوامل  دارد، هرج ومــرج جدیــد در دنیای اســالم 
خارجــی بــه تفکیــک بحث شــده و اســتعمار نقــش مهمــی دارد. بخش 
کــه اشــاره بــه زوال تمدن غــرب دارد.  چهــارم چهــره جهــان غرب اســت 
که اشــاره به اصالحاتــی دارد که  بخــش پنجــم هــدف و برنامه جهانی ما 
الزم اســت در ســرزمین های اســالمی انجام گیرد. صدالبته که این قبیل 
نوشــته ها بــا این نظــم و ترتیب در جامعه ایرانی وجود نداشــت و آنچه در 

آنجا نوشته می شد در اینجا مورد استقبال قرار می گرفت.

که ســال 1348 و در  کتابی اســت جیبی  »اســالم و خدمات اجتماعی« 
310 صفحــه چــاپ شــده و بازطرح اســالم بــه عنوان یک دین سیاســی و 
که می کوشــد تا رفورم هــای الزم را برای اصــالح جامعه  اجتماعــی اســت 
کنــد. در اینجا هم بــاز نوعی تعریف از مســائل  و ارائــه خدمــات تعریــف 
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کــه درباره کلیســا و  هــم می شــود. بخــش دوم دربــاره کهنه پرســتان اســت 
جدایی دین از سیاســت و نهضت علمی مســلمانان در آن بحث شــده و 
بخــش ســوم با عنــوان ارمغان تمدن، از تمدن جدید ســخن بــه میان آمده 
گرفتــار آتش اختــالف و فرقه گرایی و خرافه بــازی و رقــص و آدم خواری  کــه 
و مشــروب خواری و غیره اســت. آخرین گفتار در مقایســه میان ما و غرب 
اســت که با عنوان خودکشی تمدن جدید خاتمه می یابد. کتاب در 274 
صفحه منتشر شده است. در نوع این کتاب ها، ارجاعات جالبی هست، 
که روزنامه ها نقل می کنند،  از جمله به کتاب اسالم از نظر ولتر، آمارهایی 
انســان موجود ناشناخته از آلکســیس کارل، قراردادهای اجتماعی روسو و 
کتاب هــای دیگــری که هیچ کدام هم شــماره صفحه برای آنها ذکر نشــده 

است.

کتاب »سرنوشت استعمار در ممالک اسالمی« هم نخستین بار در سال 
1348 منتشــر شــده و آدمی به این فکر می افتد که این ســال برای مرحوم 
زمانــی چه اندازه بابرکت بوده اســت. بخش اول کتاب دشمن شناســی، 
یعنی همین استعمار شناسی است. بخش دوم بیراهه که درباره راههای 
یج خرافات، اســتفاده از اقلیت ها به نفع  نفوذ اســتعمار، مواد مخدر، ترو
اســتعمار اســت. بخــش ســوم ذخایر ملــی و فشــارهای خارجــی و ایجاد 
عقده حقارت است و در همین جا درباره شعر نو هم بحث شده است! 
که بــاز هم درباره اســتعمار  ی اســت  بخــش چهــارم درباره مفاســد کجرو
که  به خصــوص اســتعمار فکــری اســت. بخــش پنجم راه راســت اســت 
ســخن از اســتقالل، اندیشــه های آزاد، انقــالب فکری، مطبوعــات آزاد و 
درک زمــان و نیــز اشــارتی به انقــالب الجزایر اســت. بخش ششــم بیگانه 
که درباره رشــد علمــی و فرهنگــی، اســتعمار از نظر  از نظــر اســالم اســت 
اسالم، اسالم و استعمارگران، نهضت اسالم، نهضت های ملی اسالمی 

و اسالم چه می گوید بحث می کند.

کلیسا در ممالک اسالمی« اثری است از مصطفی خالدی  کتاب »نقش 
کــه مرحــوم زمانــی آن را ترجمــه و در ســال 1351 در  مصــری و عمــر فــروخ 
335 صفحــه جیبــی منتشــر کرده اســت. در اینجا هم باز با نوشــته های 
رایج عرب های مســلمان متأثر از جریان های اخوانی روبرو هســتیم که به 
نقد غرب پرداخته اند. محور آن نقد حرکت های تبشــیری غرب اســت و 
کلیسا به ممالک اسالمی است.  نخســتین بخش آن علل اعزام مبلغین 
بخــش دوم امــور درمانــی و نیرنگ های تبشــیری و بخش ســوم فرهنگ یا 
کز  میدان وســیع تر تبشــیر اســت که به مســئله تعلیــم و تربیت، ایجــاد مرا
دانشــگاهی فرنگــی در ممالــک اســالمی، بانــوان فرهنگی و دانشــجویان 
اعزامــی جــز اینهــا پرداختــه اســت. بحثی هم دربــاره مؤسســات علمی و 
که به پدیده دانشــگاه آمریکایی بیروت یا دانشگاه روبرت  تبشــیری آمده 
کرده اســت. رابطه تبشیر و سیاست نمونه  در اســتانبول و جز اینها اشاره 
دیگــر از ایــن مبحــث اســت که بــه جنگ های صلیبــی، ورود اســتعمار، 
کلیســا در الجزایــر، تقســیم لبنــان و فلســطین و دیگــر اقدامات سیاســی 

فرعــی آن نهضت جهان اســالم 
و اسالم و عرب است.

»اســالم و تمــدن جدیــد« عنوان 
زمانــی  مرحــوم  دیگــر  کتــاب 
آن  نخســت  چــاپ  کــه  اســت 
اســت.  بــوده  ش   1348 ســال 
صفحات مقدمه با عنوان اسالم 
و تجــدد آغــاز شــده و ضمــن آن 
تجــدد عبــارت از بدبختی هــا و 
که تمدن  بیچارگی هایی اســت 
غرب از خشونت و قتل و دوری 
از تمدن گرفتار آن شــده اســت. در اینجا لیبرالیســم به تجددطلبی تفسیر 
شده، از انحراف تمدن صنعتی سخن به میان آمده و نوشته شده: »تجدد، 
سرپوشــی شــده برای هــر عملی 
که مطابق میل انســان باشد و... 
نوخواهــی،  و  تجــدد  ســرپوش 
بسیاری از مفاسد و جنایت ها را 
پوشانده...«. )ص 16( تفسیری 
ســیاه از تمــدن متجددانه غرب 
در ایــن صفحــات آمده اســت. 
بخــش  اولیــن  مقدمــه،  از  پــس 
که بحث از تمدن اســت  کتاب 
و کشاورزی و دیدگاه های اسالم 
دراین باره. امنیت بخش دیگری 
کــه بــه بحــث آشــفتگی  اســت 
جنگ طلبــی  اســالم،  جهــان 
در عالــم، اســالم و جنــگ و مســائلی از ایــن قبیــل پرداختــه شــده اســت. 
کــه اولین عنوان آن حســابداری قبــل از فرهنگ و  هنرهــای زیبــا، فرهنگ 
ســپس پیدایش فرهنگ، اسالم 
و علــوم روز بحث شــده اســت. 
طــب و بهداشــت از نظــر اســالم 
از  اســالم  نظــر  از  دامپــروری  و 
کــه در فصــول  عناوینــی اســت 
اینهــا  آمــده اســت.  اول  بخــش 
مبتنــی بــر همــان بینــش اســت 
کــه قــرار اســت اســالم در همــه 
عرصه هــا دیدگاه هایــی داشــته 
باشد و این عرصه ها شامل هنر، 
دامپــروری  حتــی  و  کشــاورزی 
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کــه در  آثــار مرحــوم  از  فهرســتی 
مقدمــه برخی از آثارش نیز آمده، 
می توانــد عناویــن موضوعاتی را 
کــه او به آنها می پرداخت نشــان 
دهــد: قهرمــان توحید یــا ابراهیم 
 ،)1343 )تهــران،  بت شــکن 
کلیســا  آییــن  یــا  اســالم  بســوى 
)قم، پیام اسالم، 1346(، تاریخ 
بنــی امیــه و بنی عبــاس، کودك 
نیل یا موســاى کلیــم، با ضعف 
مســلمین دنیــا در خطــر ســقوط 
)از   )1344 محمــدى،  )تهــران، 

ابوالحســن نــدوى(، آینــده اســالم، نردبــان ترقــی، نقش کلیســا در ممالك 
کتابخانــه صــدر، 1347( )از مصطفــی خالــدى؛ عمــر  اســالمی )تهــران، 
فــروخ(، اعتیادهــاى خطرنــاك، مذهــب و رهبــر ما، اســالم و بالهــاى نوین 
)تهران، فراهانی، 1347( )از محمد غزالی(، قصه هاى قرآن، اسالم و تمدن 
جدید، اســالم و خدمات اجتماعی، مردان پاك از نظر امام صادق، دختر 
وظیفه شناس، مرگ سبز، چرا رفوزه شدم، آینده اسالم، شیعه و زمامداران 
خودســر )پیام اســالم، 1343()از محمدجواد مغنیه(، النه هاى استعمار، 
کارنامــه سیاســی - اجتماعی و اخالقی محمد )از محمدحســین مظفر(، 
کلونلیــوس، قــم، 1348(، حــدود  اســالم از نظــر یــك مســیحی )جودســن 
خســارت جهان )از ابوالحســن ندوى(، امام علی صداى عدالت جهانی 
که بســیارى از  )تهران، فراهانی، 1348( )از جرج جرداق( و آثارى دیگر... 
آنهــا ترجمه بود. اغلب این آثار در ســال های پایانی دهــه 40 و پس از آن در 
سال های نخست دهه 50 بود که هم زمان با اوج گیری گرایش هاى مذهبی 

در جامعه، مشتریان فراوانی در سطح خود داشت.

کردم  اســتعمارگران در دنیای اسالم پرداخته شــده است. قباًل هم اشاره 
کــه ایــن قبیــل نوشــته ها وقتــی توســط نویســندگان جهــان عــرب نوشــته 
می شــود، معمــواًل منظم تــر و طبعــا پــس از ترجمــه در تفکــر داخلــی ایران 
مؤثر بوده اســت. بخش پنجم تبیشــر و عملیات اجتماعی، بخش ششم 
تحریف تمدن اســالم و عرب و بخش هفتم حقائقی از افریقا است. این 
قبیل نوشــته ها ایرانی هــا را در جریان تحوالت دنیای اســالم قرار می داد؛ 
زیــرا اخبــار کافی به دســت نمی آمد و آثار این چنینــی برخی از نگاه های 

درونی مسلمانان آن نواحی را به داخل ایران منتقل می کرد.

کلیســا« در چارچوب ادبیات ضدمسیحی  کتاب »بســوی اسالم یا آیین 
اســت. اینکــه گروه های تبشــیری همیشــه همراه اســتعمار بــوده و در پی 
یســت ســال پیش در  یج مســیحیت بوده اند. این ادبیات از حدود دو ترو
ایران رواج یافت و نقد های مســیحیت از طرف مســلمانان نوشــته شــد. 
این همــه یکی از همان هاســت. مرحوم مفتح برای این اثر مقدمه نوشــته 
است. بحث از حضرت مریم و بحث »بکرزایی از نظر طبیعت« نخستین 
کتاب اســت. خدای عیســی از نظر قرآن، موقعیت عیســی از نظر  بحث 
گوشت خوک، ختنه از نظر  قرآن، شراب و شراب عشای ربانی، بحث از 
کتاب  بهداشــت و تــورات و بحــث تعــدد زوجــات از مباحث دیگــر این 
ی عمومی اثر نقد مسیحیت است، اما ایشان وارد  است. البته رنگ و رو
مباحــث دیگــری هم که به نوعی به این دو دین مربوط می شــود پرداخته 
اســت. بحث از طالق از نظر اســالم و عهد جدید در پایان آمده و عنوانی 
کتاب در  که چرا دین اســالم جهانی نشــد.  هم شــامل این بحث اســت 

بیش از 340 صفحه جیبی، اما با حروف ریز منتشر شده است.

کتــاب »پیشــگوییهاى علمی قــرآن« اثرى بود که در ادامه جنبش تفســیر 
علمــی بــراى قرآن، در همان ســطحی که از آن یاد شــد، به شــرح مطالبی 
کتاب آســمانی درباره آســمان و زمیــن و پدیده هــاى آن آمده  کــه در ایــن 
کتاب تذکر داده شــده،  می پرداخــت. چنان کــه در صفحه نخســت این 
کتــاب بــه صــورت مقالــه در ســال 1348، در مجله  بخش هایــی از ایــن 
دانشــمند به چاپ رســیده اســت. این کتاب در سال 1349 چاپ شده 
و در پشــت جلد آن آمده اســت که انتشــارات پیام اســالم از هفت ســال 
کــرده  پیــش از آن، یعنــی از ســال 1342 یــا 1343 فعالیــت خــود را آغــاز 
اســت. چاپی از این کتاب که در اختیار ما بود، چاپ هشــتم کتاب بود 
و به نظر می رسد که این چاپ هم دست کم مربوط به یکی دو سال پیش 
که  کتاب ها و مطالبی بود  از انقالب  باشــد. بیشــتر مطالب آن برگرفته از 
در مطبوعــات وقــت آمده بود و بــه نوعی امکان ایجاد قرابــت میان آنها و 
کتاب دیگرى  کــه  گفتنی اســت  مضامینــی از آیات قرآن وجود داشــت. 
هــم درســت بــا همین نــام، یعنــی پیشــگویی هاى علمــی قــرآن مجید از 
ســیدجمال الدین شریف زاده در ســال 1352 در شهر سارى چاپ شده 
کــه طبعــا ارتباطی با مرحوم زمانــی ندارد، امــا در همین خط وربط  اســت 

گفته ایم. که در جاى دیگر هم مکرر از آن سخن  فکرى است 
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