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شماره 9805

آغازگر عصر ترجمه روان متون دینی

امروز 24اردیبهشت ،سالروز درگذشت استاد برجسته
الهیـات و مترجـم شناختهشـده قـرآن ،نهجالبالغـه و
صحیفه سجادیه است؛ از مرحوم استاد محمدمهدی
الهـی قمشـهای ،مشـهور بـه «محیالدیـن» صحبـت
میکنیـم .اندیشـمندی کـه او را آغازگـر عصـر ترجمـه
روان متـون دینـی ،بهویـژه قـرآن کریـم میداننـد.
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اسـتاد در سـال1280ش در قمشـه ،از توابـع اصفهـان
متولـد شـد و بعدهـا شـاگردی محضـر جهانگیرخـان
قشـقایی و آیـتهللا سـید حسـن مـدرس را در حـوزه
علمیـه اصفهـان تجربـه کـرد .او سـپس راهـی مشـهد
شـد و در مدرسـه علمیـه نـواب و دیگـر مـدارس مشـهور
ایـن شـهر ،پـای درس بزرگانـی همچـون حاجآقـا حسـین

محمدحسین نیکبخت روز
24اردیبهشت سال ،1327رژیم اشغالگر قدس
رسم ًا اعالم موجودیت کرد؛ اتفاقی که البته
پس از استیالی بریتانیا بر سرزمین فلسطین
طی جنگ جهانی اول و در پی آن ،صدور سندی

قمی ،آقابـزرگ حکیم و مالمحمدعلی فاضل نشسـت.
استاد الهی قمشـهای که در ادبیات ،الهیات و بهویژه در
فلسـفه و حکمـت اسلامی صاحبنظر بـود ،بعدهـا در
حوزه علمیـه تهـران بـه تدریـس پرداخـت و در ایـن دوره،
مدتی به دلیـل همراهی با شـهید مـدرس ،گرفتـار زندان
رضاخـان شـد .وی بعدهـا بـه اسـتادی دانشـگاه تهـران

مشهور موسوم به «بیانیه بالفور» از سوی
دولت انگلیس در سال1917م قابل پیشبینی
بود.
این روز توسط مردم مبارز فلسطین با نام
«یومالنکبه» (روز نکبت) نامگذاری شده؛

اقدامی که از سوی همه مسلمانان موردتأیید
قرارگرفته است؛ هرچند سران مرتجع عرب
ترجیح میدهند به روند سازشکارانه خود
دربرابر رژیم صهیونیستی ادامه دهند.
«روز نکبت» فرصتی است برای مرور دوباره

چگونهغدهسرطانیاسرائیلدرمنطقهخاورمیانهشکلگرفت؟

مقدمات تاریخی «روز نکبت»
نمایی از نخستین اردوگاههای آوارگان فلسطینی

  ریشههای یک تاریخ بیریشه
تــاریــخ ای ـجــاد ای ــن رژی ــم جعلی
کـ ــه م ـ ـیتـ ــوان آن را «ت ــار ی ــخ
نکبت» نامید ،برخالف ادعــای
صهیونیستها و البته حامیان
غربی آنهــا ،نه طوالنی اســت و
نــه ر یـشـهای دارد .صهیونیستها از همان آغــاز
فعالیتهای سیاسی خــود در واپسین سالهای
قــرن نوزدهم میالدی که به تشکیل کنگره «بــال»
در سوئیس (س ــال1897م) انجامید ،از یک چالش
عمده رنــج میبردند؛ آنهــا فاقد پیشینه و اعتبار
تاریخی الزم برای جلب نظر یهودیان جهان بودند.
تئودور هرتسل ،نخستین نظریهپرداز آنها ،چنان
برای شکل دادن به تفکراتش دچار مشکل بود که
ناچار بهجای متون مقدس یهودی ،دست به دامن
دیدگاههای «سیسیل رودز» ،از برجستهترین سران
استعمار انگلیس در قاره آفریقا شد؛ برای وی نامه
نوشت و افکار خود را نه یک دیدگاه نژادی و دینی،
بلکه یک تفکر «استعماری» معرفی کرد .به دیگر

سخن ،صهیونیستها برای استعمار فلسطین پا
به آن گذاشتند و آنچه بهعنوان رویای کشور یهودی
مطرح میکردند ،فقط یک شــوی تبلیغاتی بود.
آنها با پا گرفتن «آژانس یهود» و شروع تکاپوهای
استعماری در فلسطین ِ تحت اشغال بریتانیا که
اداره آن را «هربرت ساموئل» ،یهودی انگلیسی و
طرفدار تفکرات صهیونیستی بر عهده داشت ،تازه
بهفکرتاریخسازیافتادند؛موجیازجعلرویدادهای
گذشته در میان نوشتههای آنها به راه افتاد .کتاب
«تاریخ صهیونیسم» که توسط ناحوم سوکولوف،
یک صهیونیست لهستانی به رشته تحریر درآمد،
تقریبا ًتمامشخصیتهایتاریخدینیهودرابهنوعی
صهیونیست معرفی میکرد؛ از یوشع نبی بگیرید
تا موسی مونتهفیوره در قرن نوزدهم و خاندانهای
کلیمی ساکن دمشق و بیتالمقدس که قرنها در
کنار مسلمانان با صلح و آرامش زندگی کرده بودند.
سوکولوف را باید یکی از نظریهپردازان «روز نکبت»
بدانیم؛ او نقشی کلیدی در صدور قرار بالفور داشت
و حتی نام «تلآویو» را سوکولوف برای این شهرک

صهیونیستی که بعدها مرکز فعالیت رژیم جعلی
اسرائیل شد ،انتخاب کرد؛ هرچند او در سال1936م
م ُرد و شاهد تحقق «روز نکبت» نشد.

◾

◾طناب پوسیدهای برای یهودیان
جعل تاریخ از سوی این گروه ،در دورههــای بعد و به
مناسبتهایمختلفتکرارشد؛صهیونیستهایی
مانند اسحاق شامیر که سابقه همکاری با حکومت
هیتلر را بــرای انتقال یهودیان بدبخت آلمانی به
فلسطین داشتند ،مدعی بودند مــردم فلسطین،
یعنی همانهایی که قبال ً«اصال ًوجود نداشتند!»
با نازیها همکاری میکنند و به همین دلیل ،حضور
صهیونیستها در ایــن سرزمین باید مــورد تأیید
و حمایت متفقین بـهعـنــوان جناح پـیــروز جنگ
باشد و البته متفقین و بهویژه آمریکاییها ،به این
رویکرد روی خوش نشان دادنــد؛ شاید برای اینکه
سیل مهاجران یهودی از اروپ ــا به سمت آمریکا
متوقف ش ــود؛ دستپخت صهیونیستها بــرای
جذب مهاجران یهودی اروپایی به فلسطین خیلی

رسـید و همزمـان در حـوزه علمیـه نیـز ،تدریـس میکرد.
از شـاگردان برجسـته او میتـوان بـه عالمـه حسـنزاده
آملـی و آیات جـوادی آملـی و سـید رضی شـیرازی اشـاره
کرد .استاد الهی قمشهای 24اردیبهشت سال 1352در
72سالگی دارفانی را وداع گفت و در قبرستان دارالسالم
شـهر مقـدس قـم بـه خـاک سـپرده شـد.

تاریخ شکلگیری رژیم جعلی اسرائیل؛ اینکه
صهیونیستها چگونه بر بستر ازهمپاشیدگی
قلمرو امپراتوری عثمانی که در سالهای
پایانی عمرش به «مرد بیمار اروپا» مشهور بود،
سنگ بنای غده سرطانی اسرائیل را گذاشتند.

خوب از آب درنیامده بود و بیش از 90درصــد آنها
ترجیحمیدادندباطنابپوسیدهصهیونیستهابه
ته ِچاه نروند .در عراق و ایران که اقلیتهای یهودی
خــود را بخشی از کشور محل اقامت خــود و تابع
آن فــرض م ـیکــردنــد ،صهیونیستها دســت به
ترور شخصیتهای مهم مخالف خود و ایجاد جو
رعـ ــب و وحـ ـش ــت زدن ـ ـ ــد .مــقــت ــوالن عــم ــدت ــا ًاز
شخصیتهای علمی و مذهبی یهود بودند .روژه
گاردویدرکتابمشهورخودبانام«تاریخیکارتداد»
بهتفصیلدربارهایناقداماتسخنگفتهاست.

◾

چهرههای
تاریخی

◾گوش و بینیهای بریده...
با این تبلیغات گسترده ،صهیونیستها توانستند
جمعیت خ ــود را در فلسطین ا ف ــزا ی ــش د هـنــد.
افـ ــراد آگــاهــی نظیر عــزالــدیــن قـســام کــه محتوای
چنین تحرکاتی را شناخته بودند ،دســت به قیام
مسلحانه علیه انگلیس و صهیونیستها زدند،
اما دولت بریتانیا آنها را سرکوب کرد و بسیاری را
به شهادت رساند .با پایان یافتن جنگ جهانی دوم،
صهیونیستها بــرای مشروعیت خــود ،ماجرای
هولوکاست را علم کــرده بودند ،اما در همان حال،
هولوکاست واقعی در سرزمینهای اشغالی در حال
شکل گرفتن بود .قتلعام «دیر یاسین» با فرماندهی
مناخیم بگین که بعدها نخستوزیر رژیم جعلی
اسرائیل شد ،فقط یک نمونه کوچک است .آنها
بــرای ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیها
و وادار کردنشان به ترک خانه و کاشانه ،دست به
جنایات عجیبوغریبی زدند .آنچه «هارون یحیی»
در کتاب «مبانی فراماسونری» مورد اشاره قرار داده
و تصاویر وحشتناک آن را منتشر کــرده ،میتواند
ابعاد این خشونت افسارگسیخته را نشان دهد؛
صهیونیستها همه را میکشتند و چند نفر را با
بینی و گوشبریده به روستاهای بعدی میفرستادند

تا به بقیه بگویند اگر بمانید ،وضع این خواهد بود.

◾

◾در سایه بیتفاوتیها

روز نکبت البته فقط در سایه فعالیتهای ضدبشری
صهیونیستها و حمایت همهجانبه غربیها رقم
نخورد؛ جهان اسالم هم در خواب غفلتی عمیق قرار
داشت .در ایران خودمان ،رژیم پهلوی عمال ًواکنشی
به این اقــدام انجام نــداد .سفیر ایـران در شامات که
مسئولیتفعالیتهایکنسولیدرفلسطینراهمدر
دوره پهلوی اول بر عهده داشت ،عینالملک هویدا،
پدرامیرعباسهویدا(نخستوزیرمعدوممحمدرضا
پهلوی) بود؛ یک بهایی دوآتشه که بیشتر از تهران،
به عکا ،مقر فعالیت بهاییان چشم داشــت .فرقه
بهاییتبااستعمارانگلیس،پیوندهاییناگسستنی
بــرقـرار کــرده بــود .عباس افندی ســرکــرده ایــن فرقه،
در ســال1917م و همزمان با صدور بیانیه بالفور ،به
دلیل همکاری با بریتانیا در اشغال فلسطین ،از
ژنــرال آلنبی نشان شوالیه گرفت! طبیعی بــود که
هویدا در گزارشهایش اشاره چندانی به تکاپوهای
صهیونیستی در فلسطین تحت اشغال انگلیس
نداشت .به قول دکتر علیاکبر والیتی در کتاب «ایران
و مسئله فلسطین» ،عینالملک با سیاستی که
اتخاذ کرد ،از حساسیت دستگاه دیپلماسی ایران
نسبت به قضیه فلسطین بهشدت کاست و بعدها
نیز صهیونیستها از نفوذ بهاییان به دربار رضاشاه و
پسرش سود فراوانی بردند .دیگر کشورهای مسلمان
نیز وضع بهتری نداشتند؛ خیلی از آنها تازه از زیر
یوغاستعماربیرونآمدهبودندوحکومتهایمستقر
شدهدراینکشورهامانندایران،بیشتردستنشانده
استعمار انگلیس و حامی سیاستهای آن بود .به
همین دلیل صهیونیستها با مانعی جــدی برای
رقـمزدن روز نکبت روبـهرو نشدند .اینچنین بود که
تاریخ معاصر با نام جعلی رژیم اسرائیل ملو ّث شد.

سید علینقی
فیض االسالم

( 1284 - 1364ش)
عالم و مترجم
نامدار ایرانی که
برای نخستین بار
ترجمهای فراگیر
و همهفهم از
نهجالبالغه انجام
داد و در اختیار
مردم گذاشت .وی
در «خمینیشهر»
اصفهان به دنیا
آمد و از آیات سید
ابوالحسن اصفهانی
و سید ضیاء عراقی
اجازه اجتهاد و از
مرحوم شیخ عباس
قمی اجازه روایت
داشت .مرحوم
فیضاالسالم
24اردیبهشت
سال1364ش
درگذشت و در
بهشتزهرا تهران به
خاک سپرده شد.
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